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ع�سري الرمان يقلل الكولي�سرتول

عادة ما تو�شف اأدوية ال�شتاتني للأ�شخا�ص الذين يعانون من ارتفاع 
وين�شح  ال����وزن،  ب��ف��ق��دان  ُين�شحون  اأو  ال���دم  يف  الكول�شرتول  ن�شبة 
�شرب  ووق���ف  ال��غ��ذائ��ي،  النظام  امل��ل��ح يف  بتقليل كمية  ��ا  اأي�����شً اآخ���رون 

الكحول والتدخني.
اإىل  امل���واد الغذائية  اأن���واع معينة م��ن  اإ�شافة  وم��ع ذل��ك، ف��اإن جم��رد 

النظام الغذائي ميكن اأن ي�شاعد على خف�ص الكولي�شرتول.
ووفًقا ل�شحيفة اإك�شربي�ص الربيطانية، ميكن لفاكهة اأن تعود بالنفع 
وذلك  الكول�شرتول،  خف�ص  اإىل  يتطلعون  ال��ذي��ن  الأ�شخا�ص  على 
ويلكين�شون:  �شونا  التغذية  خبرية  وتقول  اجلميلة.  نكهتها  بجانب 
والأوعية  القلب  اأم��را���ص  يف  للم�شاعدة  ب��ال��رم��ان  يو�شي  م��ا  غالًبا 

الدموية خا�شة مع اإمكانية خف�شه مل�شتويات الكولي�شرتول. 
وُي��ع��ت��ق��د اأن ال��رم��ان يعمل ب��ط��رق م��ت��ن��وع��ة، مب��ا يف ذل���ك احل���د من 
الربوتني  اأك�شدة  وتثبيط  النيرتيك،  اأك�شيد  ن�شاط  ودع��م  الأك�شدة، 
ا با�شم الكولي�شرتول  الدهني منخف�ص الكثافة LDL واملعروف اأي�شً
ال�شيئ، كما يحتوي الرمان على م�شادات اأك�شدة معينة تعرف با�شم 

البوليفينول.
الطعام  اأن��واع  اإىل  واإ�شافته  الرمان  �شراء  ميكنك  اخلبرية  واأ�شافت 
املختلفة اأو ميكنك �شرب ع�شريه، واإذا ا�شرتيت ع�شري الرمان حتقق 
ال�شكر  م��ن  كميات  لديها  ال��رم��ان  ع�شائر  بع�ص  لأن  امل��ك��ون��ات،  م��ن 

امل�شافة التي من الوا�شح اأنها ت�شر بال�شحة.
ا، باإ�شافة الألياف اإىل النظام الغذائي  واأو�شت اأخ�شائية التغذية اأي�شً
اأن  امل��ع��روف  م��ن  ت��ق��ول:  حيث  ال��ك��ول�����ش��رتول،  خف�ص  يف  للم�شاعدة 
الكولي�شرتول،  القابلة للذوبان هي الأكرث �شهرة يف خف�ص  الألياف 
امل�شبعة  ال���ده���ون  ن��ظ��ام غ��ذائ��ي منخف�ص  ت��ك��ون ج����زًءا م��ن  ع��ن��دم��ا 

والكولي�شرتول.

�سعود وهبوط الدرج 
ين�سطك اأكرث من القهوة

ع�شر  مل��دة  ال��درج  وهبوط  �شعود  اأن  حديثة  اأمريكية  درا�شة  اأظهرت 
من  فنجان  تناول  من  اأف�شل  ون�شاًطا  يقظة  يك�شبك  �شباحا  دقائق 
بجامعة  باحثون  ال��درا���ش��ة  واأج���رى  الكافيني.  م��ن  فيه  مب��ا  القهوة 
اأعمارهم  ت��رتاوح  جامعًيا  طالًبا   18 و�شملت  الأم��ريك��ي��ة،  جورجيا 
 Physiology and( دوري���ة  يف  ون�شرت  ع��اًم��ا،  و23   18 ب��ني 

.)Behavior
ينامون  اأنهم  -اأي  النوم  قلة  يعانون من  كانوا  اإنهم  امل�شاركون  وقال 
باليقظة  لل�شعور  للمنبهات  ويلجوؤون  يوميا-  �شاعات   6.5 من  اأق��ل 

والتنبه.
الذاكرة والنتباه،  لتقييم  امل�شاركني اخل�شوع لختبارات  وطلب من 

ورد الفعل، ودوافع العمل، واملزاج.
وقبل اإجراء الختبارات تناول ن�شف امل�شاركني كب�شولة حتتوي على 
دواء  الآخ��ر  الن�شف  تناول  الكافيني، يف حني  خم�شني مليغراما من 

وهميا.
���ش��اروا �شعودا  اأن  امل�����ش��ارك��ون الخ��ت��ب��ارات بعد  اأج���رى  اآخ���ر  ويف ي��وم 

وهبوطا على الدرج ب�شكل منتظم ملدة ع�شر دقائق.
اأكرب  اأكرث يقظة وطاقة ولديهم حافز  كانوا  باأنهم  امل�شاركون  واأف��اد 
تناول  ع��ق��ب  بحالتهم  م��ق��ارن��ة  ال����درج،  وه��ب��وط  ���ش��ع��ود  ب��ع��د  للعمل 

الكافيني.
وقال اأ�شتاذ علم احلركة يف جامعة جورجيا اتريك اأوكونور -وهو اأحد 
امل�شاركني يف الدرا�شة- اإنه جرى قيا�ص تاأثري الكافيني على اجل�شم يف 
ال�شباح ومل يكن له اأي دور يف منح اجل�شم اأي طاقة ملحوظة، لكن 

مع بع�ص التمرينات على الدرج كان الأمر اأكرث فاعلية.
واأ�شاف اأن الدرا�شة هدفت اإىل حماكاة العقبات التي تواجه الإن�شان 
يف بيئة مكتبية، حيث يق�شي املوظفون �شاعات طويلة من اجللو�ص 
اأطول  لفرتة  الوقت  لديهم  ولي�ص  الكمبيوتر،  �شا�شات  ويحدقون يف 

من التمارين الريا�شية خلل النهار.
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تواأم ملت�سقتان منذ الوالدة ترف�سان االنف�سال
ن�شرت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية ق�شة موؤثرة ل�شقيتني تواأم تعي�شان 
لف�شلهما،  جراحية  لعملية  اخل�شوع  وترف�شان  ال��ولدة،  منذ  ملت�شقتني 

على الرغم من بلوغهما ال�شاد�شة ع�شرة من العمر.
عاماً(   16( اأندريد  وكارمن  لوبيتا  من  كل  بقاء  يتوقعون  الأطباء  وك��ان 
جتاوزتا  الفتاتني  لكن  ال����ولدة،  بعد  فقط  اأي���ام   3 مل��دة  احل��ي��اة  قيد  على 
جميع ال�شعوبات، ومتكنتا من ك�شر التوقعات، لتبقيا على قيد احلياة حتى 
اليوم، على الرغم من اأن التوائم امللت�شقني عادة ما يفارقون احلياة بعد 
اأيام قليلة. وتعلمت ال�شقيقتان التواأم وهما من ميلفورد بولية كونيتكيت 
الأمريكية م�شاركة كل �شيء يف حياتهما، حيث جتتمعان على طول اجلدار 
واحدة،  و�شاق  ذراع���ان،  منهما  كل  ومتلك  احلو�ص،  اإىل  و�شوًل  ال�شدري 

حيث ت�شيطر كارمن على ال�شاق اليمنى ولوبيتا على الي�شرى.
الفتاتان  ���ش��األ��ت  ج��راح��ي��ة،  بعملية  ف�شلهما  ع��ن  احل��دي��ث  ب���داأ  وع��ن��دم��ا 

والدتهما: ملاذا تريدون اأن تق�شمونا من املنت�شف؟.
وت�شنف حالة كارمن لوبيتا �شمن ما يعرف با�شم "اأومفالوباغو�ص" والتي 
يف  تقدمهما  ومع  امللت�شقة،  التوائم  ح��الت  من  فقط   10% نحو  ت�شكل 
جتعل  التي  ال�شحية  امل�شاكل  م��ن  العديد  ظهور  الأط��ب��اء  يتوقع  ال�شن، 
حياتهما يف خطر. وعندما كانت ال�شقيقتان �شغريتني اأم�شيتا �شنوات يف 
العلج الطبيعي لتعلم اجللو�ص والعمل معاً على ا�شتخدام �شاقيهما، ولدى 

بلوغهما عامهما الرابع، خطت ال�شقيقتان خطواتهما الأوىل �شوياً. 
وق��ت مبكر  لف�شلهما يف  لإج���راء عمل جراحي  الأط��ب��اء يخططون  وك��ان 
من طفولتهما، لكن ا�شرتاكهما يف العديد من الأجهزة احليوية حال دون 
ذلك. وعلى الرغم من ذلك، تعتقد ال�شقيقتان اأن باإمكانهما التمتع بحياة 
�شعيدة وهما على هذه ال�شاكلة، حيث تعاونتا على تعلم العديد من املهارات 
�شوياً، مما جعلهما غري راغبات بالنف�شال عن بع�شهما اإىل اأن يفرق املوت 

بينهما. 

م�سنة تعلق فوق 
مكيف ال�سقة

موقع  ع��ل��ى  ن�شر  ف��ي��دي��و  مقطع  اأظ��ه��ر 
اإنقاذ امراأة  يوتيوب الإلكرتوين، حلظة 
عرب  �شقتها  اإىل  الدخول  حاولت  م�شنة 
الهواء  م��ك��ي��ف  ف����وق  وع��ل��ق��ت  ال���ن���اف���ذة 

اخلارجي. 
ويظهر مقطع الفيديو الذي مت ت�شويره 
التي  امل���راأة  ال�شينية،  ليزهو  مدينة  يف 
تتم�شك  وهي  63 عاماً  العمر  تبلغ من 
بينما  ال��ه��واء  مكيف  على  وت��ق��ف  بحبل 
اإليها  النزول  الإنقاذ  رجال  اأحد  يحاول 
لإن��ق��اذه��ا.  وحل�شن احل���ظ، جن��ح رجل 
امل��ط��اف، يف م�شاعدة  ن��ه��اي��ة  الإن���ق���اذ يف 
اإىل �شقتها  الت�شلق والدخول  امل��راأة على 

عرب النافذة. 
وقالت املراأة التي اأ�شيبت بجروح طفيفة 
باأن  ل��ل�����ش��رط��ة  اإف���ادت���ه���ا  احل�����ادث يف  يف 
الرياح اأقفلت باب �شقتها اأثناء تواجدها 

يف اخلارج. 
لل�شتعانة  امل���ال  متلك  تكن  مل  ولأن��ه��ا 
امل����راأة  ق��ام��ت  الأق���ف���ال،  ب��ف��ت��ح  مبخت�ص 
با�شتعارة حبل من اجلريان للدخول اإىل 
يف  ورد  ما  بح�شب  النافذة،  عرب  �شقتها 

موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.   

مقعد ي�سرف على 
عمال بناء

ف��ق��د ال�����ش��اب ال��ث��لث��ي��ن��ي حممود 
ال���غ���ف���ري ق��دم��ي��ه خ����لل احل���رب 
�شنتها  ال��ت��ي  الأوىل  الإ�شرائيلية 
اإ���ش��رائ��ي��ل على ق��ط��اع غ���زة؛ جراء 
ال�شتطلع  ط�����ائ�����رات  اإط���������لق 
لكن  نحوه،  �شاروخا  الإ�شرائيلية 
العمل ويف  الإع��اق��ة مل متنعه من 
م��وق��ع ل ي��ت�����ش��وره ك��ث��ريون، وهو 
الإ�����ش����راف ع��ل��ى ع���م���ال ال��ب��ن��اء يف 

امليدان.
�شمايل  ت�شييده  يتم  مبنى  داخ���ل 
 35( الغفري  يتنّقل  غ��زة،  قطاع 
من  امل��ت��ح��رك  كر�شّيه  على  ع��ام��ا( 
البناء  عّمال  موجها  لآخ��ر،  مكان 
لأداء تفا�شيل العمل ب�شكل دقيق، 
بنف�شه؛  ال��ع��م��ل  ي�����زاول  اأن�����ه  ك��م��ا 
اأ���ش��لك الربط  ف��رتاه ت��ارة يقطع 
وت�����ارة  "الكما�شة"  ب���ا����ش���ت���خ���دام 
لتثبيت  املطرقة  ي�شتخدم  اأخ���رى 
امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف موقع  الأخ�������ش���اب 
البناء مع بع�شها البع�ص، غري اآبه 

بفقده قدميه.
يقول الغفري اإنه فقد قدميه فور 
اإط���لق ال�����ش��اروخ ن��ح��وه، واأم�شى 
حتى  العلج  يتلقى  اأ�شهر  ثمانية 
ا���ش��ت��ق��رت ح��ال��ت��ه ال�����ش��ح��ي��ة عام 
من  اأك����رث  م��ك��ث  بينما   ،2008
اأن  ثلث �شنوات داخل منزله بعد 
متلكه �شعور بالفقد والياأ�ص، على 

حد قوله.
لكنه، كما يقول لوكالة الأنا�شول، 
وقرر  ال��ي��اأ���ص،  حل��ي��اة  ي�شت�شلم  مل 
ال��و���ش��ع واخل�����روج للعمل  حت���دي 
كان  اأن��ه  ويو�شح  �شابقا،  ك��ان  كما 
بينما  لكن  البناء،  يعمل يف جمال 
كان يقوم بكافة الأعمال وحده يف 
اإىل  بحاجة  ال��ي��وم  اأ�شبح  ال�شابق 

م�شاعدة من يعملون معه.
بالعمل  فاإنه ل يكتفي  ذل��ك،  رغ��م 
عّمال  توجيه  خ��لل  م��ن  الإداري 
ال��ب��ن��اء يف م��وق��ع ال��ع��م��ل، ب��ل يقوم 

بكافة الأعمال ح�شب مقدرته.
من  مكونة  اأ���ش��رة  الغفري  ويعيل 
�شتة اأفراد، لكّن الدخل الذي يعود 
البناء  ع��م��ل��ه يف جم���ال  م���ن  اإل���ي���ه 
اأ�شرته  اح��ت��ي��اج��ات  ي���وّف���ر  ب��ال��ك��اد 
ويرى  قوله.  ح��ّد  على  الأ�شا�شية، 
خا�شة  املجتمعية،  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأن 
التي تعنى بحقوق جرحى احلروب 
باأو�شاعنا  تهتم  ل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، 

الجتماعية والقت�شادية.

االأظافر خريطة وا�سحة 
لـقراءة االأمرا�ض

الن�ساء، ال يعك�س �سوى هدف جتميلي،  الهتمام باالأظافر، خ�سو�سًا لدى 
بغر�س  هذا  وكل  وت�سَبغ،  ل،  وتطوَّ ع،  وتلمَّ وتقلَّم،  ن،  وتزيَّ ب،  تهذَّ فهي 
اأهميتها  تفوق  النا�س  غالبية  لدى  للأظافر  اجلمالية  فاالأهمية  التربج، 

الطبية.
لكن اأبعد من الهدف التجميلي، فاإن مظهر االأظافر قد يعك�س ما يف 

اجلوهر، اإذ كثريًا ما ت�سمح نظرة �سريعة على االأظافر بتزويد 
هذه  االأمرا�س،  من  عدد  لت�سخي�س  قّيمة  معلومات  الطبيب 
اأ�سود  اإذا الحظت وجود �سريط  - �سرطان االأظافر.  اأهمها: 
قتامة  اأكرث  الوقت  مرور  مع  لونه  اأ�سبح  الظفر  حتت  اللون 
و�سكله اأو�سع يف املنت�سف، خ�سو�سًا يف اإ�سبع االإبهام وال�سبابة، 
�سرطانية،  اإ�سابة  لنفي  الطبيب  اىل  فورًا  تتوجه  اأن  فعليك 
ف�سرطان اجللد ميكن اأن يظهر يف اأي منطقة من اجللد، مبا يف 

ذلك منطقة حتت الظفر.
ول ينبغي، يف اأي حال من الأحوال، ال�شتهانة باخلطوط 
اإذا ظهرت يف ظفر واحد اأو  ال�شود حتت الظفر، خ�شو�شاً 
يف ثنيات الظفر اجلانبية، فهي ت�شمى بعلمة هوت�شن�شون 
التي تدل على �شرطان امليلنوم حتت الظفر الذي يعد من 
اأخطر اأنواع �شرطانات اجللد، وهو �شائع بني الأمريكيني 

من ذوي الأ�شول الأفريقية.
- ا�شطراب الغدة الدرقية. ت�شنع الغدة الدرقية هرمونات 
التي جترى يف  ال�شتقلبية  العمليات  بكل  تتحكم تقريباً 
اجل�����ش��م، م��ن بينها ال��ع��م��ل��ي��ات اخل��ا���ش��ة ال��ت��ي حت�����ش��ل يف 
تن�شط  الدرقية،  الغدة  ن�شاط  ف��رط  ح��ال  ففي  الأظ��اف��ر، 
زائ���د ع��ن احل���د فتنمو  ال��ع��م��ل��ي��ات ال���ش��ت��ق��لب��ي��ة يف �شكل 
للتق�شف  وقابلة  نحيفة  فتبدو  اأ���ش��رع  �شكل  يف  الأظ��اف��ر 
فيحدث  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  ن�شاط  ق�شور  يف  اأم���ا  ب�شهولة. 
العك�ص، اإذ تتباطاأ العمليات ال�شتقلبية فل تنال الأظافر 
يعر�شها  م��ا  امل��ه��م��ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة  العنا�شر  م��ن  حتتاجه  م��ا 

للإ�شابة بال�شعف والت�شقق.
- الت�شمم بالزرنيخ. يعترب ظهور خط �شميك اأبي�ص اأفقي 
على الظفر من الدلئل التقليدية على الت�شمم بالزرنيخ، 
لكن هناك حالت مر�شية اأخرى تت�شبب يف ظهور اخلطوط 
البي�ص على الظفر، مثل ق�شور القلب، ومر�ص هودجكني، 
وداء امللريا، ومر�ص اجلذام. يف املقابل، اإذا لوحظ ظهور 
فقد  الأظ��اف��ر  يف  اأب��ي�����ص  لونهما  دقيقني  اأف��ق��ي��ني  خطني 
م�شتوى  انخفا�ص  على  مهمة  تقليدية  دلل��ة  ذل��ك  يكون 
الزلل يف الدم اأو اأمرا�ص حادة ومزمنة، كاأمرا�ص الكلى، 
والعدوى،  التغذية،  و�شوء  القلب،  وق�شور  الكبد،  وت�شّمع 

واجلروح.
اأبي�ص  ل��ون��ه  ال��ظ��ف��ر  ن�����ش��ف  ك���ان  اذا  ال��ك��ل��ى.  اأم���را����ص   -
والن�شف الآخر لونه اأ�شود فهذا دليل على الإ�شابة مبر�ص 
والداء  الكبد،  تلّيف  مثل  اآخ��ر  مبر�ص  رمب��ا  اأو  الكلية،  يف 

ال�شكري، وق�شور القلب الحتقاين.
اإن ازرق��اق الأظافر يعترب علمة مهمة  - اأمرا�ص الرئة. 
كافية،  بكميات  الأوك�����ش��ي��ج��ني  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ع���دم  ع��ل��ى 
ال��رئ��ة، لكنها ت�شاهد  اأم���را����ص  ال��ع��لم��ة يف  وت��ظ��ه��ر ه���ذه 

الدورة  اأمرا�ص  يف  اأي�شاً 
رينو  وداء  ال�����دم�����وي�����ة 
م�شادات  ت����ن����اول  وب���ع���د 

وامل�شادات  ال���ف���ريو����ش���ات 
على  حتتوي  التي  احليوية 

»التيرتا�شيكلني«.
العدوى  اإن  الأظ����اف����ر.  ف��ط��ر   -

الفطرية للأظافر هي من بني اأهم 
وكلما  فيها،  الأ�شفر  اللون  م�شببات 

الظفر  ي�شبح  الفطرية  ال��ع��دوى  ���ش��اءت 
ب�شهولة،  للك�شر  وق��اب��ًل  ومتف�شخاً  �شميكاً 

م���ع ال��ع��ل��م اأن����ه يف ب��ع�����ص احل�����الت ق���د يكون 
ا�شفرار الظفر علمة على مر�ص اأكرث خطورة، 

والتورم  الرئة،  واأمرا�ص  وال�شدفية،  ال�شكري،  مثل 
اللمفاوي يف اجل�شم.

قاعدة  يف  الهللية  املنطقة  تلون  اإن  ويل�شون.  مر�ص   -
ويل�شون،  م��ر���ص  اىل  ع���ادة  ي�شري  الأزرق  ب��ال��ل��ون  الظفر 
وهو مر�ص وراثي يح�شل نتيجة خلل يف ا�شتقلب عن�شر 
النحا�ص، ما يوؤدي اىل تر�شبه يف الكبد والدماغ ويف اأن�شجة 

اأخرى، من بينها قاعدة الظفر.
- فقر الدم بنق�ص احلديد اأو بنق�ص الفيتامني ب12. اإذا 
دللة  تكون  قد  فاإنها  امللعقة  ت�شبه  مقعرة  الأظافر  كانت 

على �شوء التغذية بنق�ص احلديد اأو الفيتامني ب12.
ويف حال ترافق تقعر الظفر مع وجود �شماكة �شديدة فيه، 

فهذا يدل عادة على الإ�شابة مبر�ص ال�شكري.
وميكن التعرف اىل وجود التقعر يف الأظافر بو�شع قطرة 
من املاء على الظفر، فاإذا مل تنزلق فاإن الظفر يف طريقه 

اىل التقعر.
- مر�ص احلزاز امل�شطح. وتعترب الأظافر الرفيعة وامل�شققة 
واخل�شنة دليًل على هذا املر�ص، ويف بع�ص احلالت يتاآكل 

الظفر وينف�شل عن مرقده.
- مر�ص ال�شدفية. وفيه تظهر جتاويف �شغرية على �شطح 
الظفر، وت�شاهد هذه احلفر لدى اأكرث من ن�شف امل�شابني 

بل  امل��ر���ص  لهذا  وا�شمة  علمة  لي�شت  لكنها  بال�شدفية، 
ميكن م�شاهدتها يف اأمرا�ص عدة، مثل ا�شطرابات املناعة، 
واأمرا�ص  ال��ب��ويل،  اجل��ه��از  واأم��را���ص  املفا�شل،  واأم��را���ص 
العني، والداء الفقاعي. - الأزمة القلبية. وهذه قد تعطي 
اأو  على ظفر  اأخ��ادي��د عر�شية جموفة  الأح��ي��ان  بع�ص  يف 
اأكرث، وهي ت�شري اىل حدوث توقف موقت يف منو الظفر، 
اإل اأن اإ�شابات اأخرى ميكن اأن توؤدي اىل ح�شولها، مثل ذات 
ونق�ص  الزهري،  ومر�ص  واحل�شبة،  النكاف،  وداء  الرئة، 
العمل  وعقب  للر�شو�ص،  التعر�ص  وبعد  ال��زن��ك،  معدن 
اجل��راح��ي، وب��ع��د ع��لج ال�����ش��رط��ان، وع��ل��ى اأث���ر الت�شممات 
الكيماوية. �شحيح اأن الأظافر هي من اأ�شا�شيات ومقومات 
اجلمال عند امل��راأة، لكن علينا األ نن�شى قول ال�شاعر نزار 

امل�سروبات الغازية 
ت�سرع �سيخوخة خمك

من  حديثة  اأمريكية  درا�شة  ح��ذرت 
���ش��رب ع��ب��وة واح����دة ع��ل��ى الأقل  اأن 
مبا  ال��غ��ازي��ة،  امل�شروبات  م��ن  يوميا 
احلرارية  ال�شعرات  املنخف�شة  فيها 
"الدايت"،  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ط��ل��ق  م����ا  اأو 
ويرفع  ال���دم���اغ  ���ش��ي��خ��وخ��ة  ي�����ش��رع 
الدماغية  بال�شكتة  الإ�شابة  خطر 

واخلرف.
ب��اح��ث��ون بكلية  ال���درا����ش���ة  واأج�����رى 
و�شملت  بو�شطن،  جامعة  يف  الطب 
�شبع  وا���ش��ت��م��رت  اآلف ح��ال��ة  اأرب��ع��ة 

�شنوات.
واأظ��ه��رت ال��درا���ش��ة اأن ���ش��رب م��ا ل 
ي��ق��ل ع���ن ع��ل��ب��ة واح�����دة ي��وم��ي��ا من 
امل�شروبات الغازية املحلة اأو الدايت 

بال�شكتات  الإ����ش���اب���ة  خ��ط��ر  ي���زي���د 
ثلثة  مب��ع��دل  واخل���رف  الدماغية 
ممن  بالأ�شخا�ص  مقارنة  اأ�شعاف، 
ي�شتهلكون علبة من تلك امل�شروبات 

مرة واحدة اأ�شبوعيا.
ال�شكر  اأن  ع��ل��ى  ال��درا���ش��ة  و����ش���ددت 
وخا�شة  الن�����ش��ان،  ج�شم  يف  ال��زائ��د 
امل�شروبات  يف  امل���وج���ود  ال��ف��رك��ت��وز 

الغازية، قد ي�شر الدماغ.
الذين  الأ����ش���خ���ا����ص  اأن  ووج�������دت 
ال�شكرية  امل�������ش���روب���ات  ي���ت���ن���اول���ون 
والغازية ب�شكل منتظم اأكرث عر�شة 
ال������ذاك������رة و����ش���غ���ر حجم  ل�����ش��ع��ف 
الدماغ، خا�شة يف منطقة احل�شني 

التي تلعب دورا يف الذاكرة.
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية �سلطان بن زايد

نادي تراث االإمارات يطلق يف العني امللتقى الرتاثي اخلام�ض

خلل م�ساركتها يف اأبوظبي للكتاب

اخلري وعام  القراءة   لتعزيز  مبادرات  خم�ض  اطالق  عن  " الثقافة" تك�سف 

•• العني - الفجر

نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
ممثل �شاحب ال�شمو رئي�ص الدولة رئي�ص نادي تراث 
الم����ارات ، اأط��ل��ق م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���ش��ات والبحوث 
التابع للنادي �شباح اأم�ص يف مقر مدر�شة �شما بنت 
مبدينة  الأوىل(  )احللقة  الأ�شا�شي  للتعليم  حممد 
ال��ع��ني، ف��ع��ال��ي��ات امل��ل��ت��ق��ى ال���رتاث���ي اخل��ام�����ص الذي 
" حياة الطرو�ص _  اأي��ام  حتت �شعار  اأربعة  ي�شتمر 

تراث وح�شارة".
د �شعادة علي عبداهلل الرميثي املدير التنفيذي  وتفقَّ
للإعلم والن�شر  يف النادي املعر�ص الرتاثي امل�شاحب 
اأحمد  امللتقى، بح�شور د. را�شد  وعددا من فعاليات 
امل��زروع��ي م��دي��ر م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���ش��ات والبحوث، 
بالنادي،  الأن�شطة  اإدارة  مدير  املناعي  علي  و�شعيد 
وحممد را�شد �شعيد الغيثي من�شق املكتب التعليمي 
النعيمي  العني، وعلي  اأبو ظبي للتعليم يف  مبجل�ص 
مدير مركز العني التابع للنادي والباحثات يف مركز 
زايد للدرا�شات والبحوث، واأمينة علي جفال مديرة 
التي  الأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم  حممد  بنت  �شما  م��در���ش��ة 
الظاهري  فار�ص  وفاطمة  امللتقى  فعاليات  حتت�شن 
وكيلة املدر�شة، وممثلي اجلهات املتعاونة، اإىل جانب 
عدد كبري من ممثلي املدار�ص واملوؤ�ش�شات واملهتمني 

بال�شاأن الرتاثي يف مدينة العني.

تراثية  فعاليات  جملة  على  امللتقى  برنامج  ا�شتمل 
ال�شامل  الرتاثي  املعر�ص  ت�شدرها  وفنية،  وثقافية 
د بيئة وم�شتلزمات الطرو�ص مثل القهوة  الذي ج�شَّ
الرتاثية،  والأك�����لت  وال��ط��ع��ام  �شناعتها،  وكيفية 
وم�شتلزمات الإبل والراحلة، وكذلك البئر وم�شميات 
اأجزائه، اإىل جانب ال�شدو واحلياكة اليدوية، وغريها 
من املفردات الرتاثية التي تعك�ص جانبا من الرتاث 

الوطني.
 كما اأقيم معر�ص للكتاب وال�شور، عر�ص للجمهور 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال���رتاث���ي���ة، و�شورا  امل���رك���ز  اإ�����ش����دارات 

تاريخية جت�ّشد م�شهد الراحلة والطرو�ص.
 و�شهدت خ�شبة امل�شرح املفتوح يف برنامج احلدث باقة 
جلذب  املوجهة  والثقافية  الرتاثية  الفعاليات  من 
من  ع��دد  تنظيم  مت  كما  معرفته،  واإث���راء  اجلمهور 

ومعر�ص  حر،  ومر�شم  والتطبيقية،  الفنية  الور�ص 
ال�شعبي،  املجل�ص  جانب  اإىل  الفوتوغرافية،  لل�شور 
والأطعمة ال�شعبية الإماراتية التي تواجدت يف اأكرث 

من ركن.
تقليدا  غ��دا  امللتقى  اأن  امل��زروع��ي  را���ش��د  د.  واأو���ش��ح 
�شنويا يف مدينة العني، وقد داأب مركز زايد للدرا�شات 
ا�شتدامة  العمل على  والبحوث على تنظيمه بهدف 
امل��وروث، وتر�شيخ مبادئ الهوية الوطنية واحلفاظ 
هذا  ملتقى  اأن  اإىل  م�شريا  الثقافية،  الهوية  على 
يف  ج��دي��دة  مفاهيم  على  الرتكيز  اإىل  يهدف  ال��ع��ام 
وعر�شها،  عنها  البحث  خ��لل  م��ن  ال��ب��ادي��ة،  ت���راث 
وتعريف النا�شئة والأجيال احلالية باأهمية املوروث 
عن  حية  بفعاليات  كاملة  ف��ك��رة  وت��ق��دمي  ال��ب��دوي، 
وعن  الإم�����ارات،  ب��ادي��ة  ل�شكان  الجتماعية  احل��ي��اة 
والرتاث  ال�شحراء،  وثقافة  البادية  ت��راث  تفا�شيل 

الإن�شاين يف حياة الطرو�ص.
ال�شابع  ح���ت���ى  ت�����ش��ت��م��ر  ال���ت���ي  ال���ف���ع���ال���ي���ات،  وت����ق����ام 
والع�شرين من ال�شهر اجلاري، بالتعاون مع مدر�شة 
�شما بنت حممد للتعليم الأ�شا�شي)احللقة الأوىل(، 
وخمتلف اإدارات وفروع نادي تراث الإمارات، اإ�شافة 
جمل�ص  �شملت  امل�شاركة  اجلهات  من  جمموعة  اإىل 
���ش��ي��دات اأع���م���ال اأب���وظ���ب���ي، وم���رك���ز ال�����ش��ي��خ��ة اآمنة 
املو�شيقية  الفرقة  وكذلك  الديني،  الثقايف  الرتاثي 

الع�شكرية مبدر�شة ال�شرطة.

•• اأبوظبي –الفجر

اأعلنت  وزارة الثقافة وتنمية املعرفة اإنهاء ا�شتعداداتها 
اأبوظبي الدويل للكتاب يف دورته  للم�شاركة  مبعر�ص 
يف  وال��ث��ق��اف��ة  ال�شياحة  »ه��ي��ئ��ة  تنظمه  ال���ذي    27 ال���� 
اأب��وظ��ب��ي« ب��اأر���ص امل��ع��ار���ص ، و ال���ذي يفتتح ي���وم غد 
الأربعاء  وي�شتمر حتى 2 مايو و ت�شارك الوزارة بجناح 
الوزارة  اإ���ش��دارات  من  عنواناً،   200 من  اأك��رث  ي�شم 
درا�شة  و�شل�شلة يف  �شابة، ترجمات،  اإبداعات  بينها  من 
ال�شادرة  الإبداعية  الأعمال  من  كبري  وعدد  املكتبات، 
حديثا من الوزارة ملوؤلفني ومبدعني يف جمال الكتابة 
من  ال�شباب بجانب العديد من الفعاليات التي  تنا�شب 

كافة فئات املجتمع.
اأن  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وك��ي��ل  ال�����ش��اب��ري  ع��ف��راء   وك�شفت 
جناح الوزارة هذا العام �شوف يطرح 5 مبادرات �شمن 
م��ب��ادرات ال���وزارة للت�شجيع على ال��ق��راءة وع��ام اخلري 
وه���ي ���ش��ارك��ن��ا ح��ب ال���ق���راءة وف��ري��ق ال��ت��ط��وع الثقايف 
الإبداع  ال�شعادة و خمترب  و بطاقات  و�شندوق اخلري 
حول  وافيه  معلومات  اجلناح  تقدمي  بجانب  ذلك  كل 
امل�شاركة  و�شبل  ال�شباب"  امل��وؤل��ف��ني  اع���داد   " ب��رن��ام��ج 

واللتحاق يف الربنامج  .
هذه  ت�شتغل  اأن  ارت���اأت  ال���وزارة  اأن  اإىل  �شعادتها  لفتة 
ال��ت��ظ��اه��رة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���ك���ربى ب��اع��ت��ب��اره��ا اأح����د اأهم 
الفعاليات الثقافية  عربياً ودولياً  التي جتمع املبدعني 
من الكتاب والنا�شرين ودور الن�شر لتطلق فيها بع�ص 

من مبادراتها الثقافية واملعرفية واأي�شاً لعام اخلري.
واأكدت ال�شابري ، اأن جناح الوزارة يف هذه الدورة من 
املعر�ص ي�شم فعاليات متعددة تلبي  اهتمامات الكتاب 
موؤكدة  ال�شواء،  على  واجلمهور  واملبدعني  واملثقفني 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  توجيهات  اأن   على 

اإىل  الرامية   ، املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل 
ال��وزارة بدور فاعل واإيجابي  بني دور الن�شر  اأن تقوم 
معاليه  م��ن  حر�شا  ذل��ك  وي��اأت��ي  الأخ���رى  واملوؤ�ش�شات 
واملتميز  املعهود  بال�شكل  امل�شاركة  ه��ذه  تظهر  اأن  على 
ال�شبل  تهيئة جميع  ال��وزارة من  من خلل ما توفره 
يف  الكتب  معار�ص  جميع  يف  للم�شاركة  والتح�شريات 
الدولة والتي حققت جناح كبري على امل�شتوى الدويل  
با�شم وزارة  ال��وزارة ب�شكل مميز يرتقي  ومتثيل جناح 

الثقافة وتنمية املعرفة لدولة الإمارات.
ال��دويل للكتاب  اأبوظبي  اأن معر�ص  ال�شابري   وقالت 
اأ���ش��ب��ح م��ن اأب����رز ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ك��ربى التي 
العربي  امل�شتوى  على  �شنويا  الإم����ارات  دول��ة  تنظمها 
الثقايف  التجان�ص  يف   فعال  ب�شكل  وي�شاهم  وال���دويل 
وبناء  والعربي  اخلليجي  الثقايف  املجتمع  ن�شيج  داخل 
�شلت وج�شور مع الثقافات الأخرى ، ونحن يف وزارة 
وا�شحة  ا�شرتاتيجية  لدينا  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
دور  لتعزيز  ال��ه��ادف��ة  اجل��ه��ود  كافة  دع��م  و  للم�شاركة 
تفاعل  وخلق  الإم��ارات��ي  املجتمع  يف  واملعرفة  الثقافة 

حواري ثقايف يهتم بنقل التجارب الثقافية.
الوزارة  التي يحت�شنها جناح  الثقافية  الأن�شطة  وعن 
اأو�شحت اأن اجلناح �شي�شهد العديد من الفعاليات على 
اأعمالهم  على  ال��وزارة  ا�شدارات  موؤلفي  توقيع  راأ�شها 
املعر�ص، كما  اأي��ام  للجمهور من خ��لل اجلناح خ��لل 
�شيقدم عددا كبريا من اإ�شدارات الوزارة ، م�شرية اإىل 
وتنمية  الثقافة  وزارة  واإ���ش��دارات  من�شورات  ن�شبة  اأن 
امل��ع��رف��ة وال��ت��ي ت�����ش��ارك بها يف امل��ع��ار���ص ال��داخ��ل��ي��ة اأو 
تلبي  حتى  م�شتمر  ب�شكل  وت��ت��ن��وع  ت���زداد  اخل��ارج��ي��ة، 
مع  الثقافية،  ل��لأع��م��ال  املجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  ح��اج��ات 
احلر�ص على التنوع بني الرتجمات والكتب الرتاثية 

والأعمال الأدبية والنقدية وغريها.

مب�ساركة 36 مدر�سة واإ�سراف جمل�س اأبوظبي للتعليم

اختتام لكرنفال القراءة العربي يف مدر�سة العني للتعليم االأ�سا�سي
•• العني – الفجر

ت�صوير – حممد معني

يف  العربي  ال��ق��راءة  كرنفال  فعاليات  اأم�����ص  اختتمت 
للتعليم  العني  مدر�شة  نظمته  ال��ذي  الثانية  دورت���ه 
مكتب  م��دار���ص  من  مدر�شة   36 مب�شاركة  الأ�شا�شي 
العني التعليمي بعدد 2007 طالب وطالبة وم�شاركة 
مدير  وبح�شور  تعلم  م�شادر  اأم��ني  و  معلم   186
الفعاليات  على  والقائمني  البلو�شى  اأ���ش��رف  املدر�شة 
من املعلمني والدارين اأ�شرف على فعاليات الكرنفال 
مبكتب  املكتبات  ق�شم  و  الل�شفية  الأن�����ش��ط��ة  ق�شم 
العني التعليمي و كذلك ق�شم الإعلم ال�شرتاتيجي 
و  فعاليات  حظيت  حيث  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  مبجل�ص 
ابوظبى  م�����ش��ارك��ة هيئة  و  ب��دع��م  ال��ك��رن��ف��ال  اأن�����ش��ط��ة 
املركزية  زاي��د  مكتبة  فى  متمثلة  والثقافة  لل�شياحة 
نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  جمعية  و  الكتب  – ودار 
من  تر�شيحهم  مت  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   230 تناف�ص    .
املدار�ص يف م�شابقات الكرنفال القرائية املتنوعة حيث 
امل�شرية للتعليم  العام للكرنفال مدر�شة  بالدرع  فازت 
الأ�شا�شي و الثانوي كما فازت رو�شة و مدر�شة الوجن 
فازت  و  ب��ن��ت حم��م��د  ���ش��م��ا  ال��دك��ت��ورة  ال�شيخة  ب����درع 
الطالبة اأمل م�شطفي من رو�شة اجلود بكاأ�ص القارئ 
الوجن  مدر�شة  م��ن  املنهايل  ���ش��ارة  الطالبة  و  امل��اه��ر 
بكاأ�ص القارئ املبدع و حازت الطالبة عائ�شة عبداملنعم 
ال�شخ�شيات  تقم�ص  كاأ�ص  على  امل�شرية  مدر�شة  من 

بينما ف��از ال��ط��ال��ب ف��ار���ص ج��اب��ر م��ن م��در���ش��ة عالية 
الطالبة  ح�شلت  و  اللغوي  القمي�ص  م�شابقة  بكاأ�ص 
مرية اجلابري من مدر�شة الفوعة على كاأ�ص م�شابقة 
القراءة يف اأماكن غري معتادة .  و مت يف احلفل اخلتامي 
الأوىل  باملراكز  الفائزين  الطلب  تتويج  اأم�ص  �شباح 
بالكوؤو�ص و اجلوائز و كذلك تكرمي اجلهات الداعمة 
و امل�شرفة حيث قام بالتكرمي مدير املدر�شة هذا وقد 
قامت ع�شر مدار�ص بتقدمي فعاليات قرائية متنوعة 
يف �شوق عكاظ الذى عقد بهذه املنا�شبة بالإ�شافة اإىل 

ج��ن��اح خ��ا���ص مبكتبة زاي���د امل��رك��زي��ة ب��اأ���ش��راف ح�شني 
اآل  بن خالد  و جناح خا�ص بجمعية حممد  اجلنيبى 
نهيان للأجيال باأ�شراف الدكتورة نعيمة قا�شم كما مت 
املتنوعة  القرائية  العمل  ور���ص  من  جمموعة  تقدمي 
عمل  ور�شة  و  الإبداعية  ال��ق��راءة  عمل  ور�شة  لت�شمل 
م�شرح الأقنعة و ور�شة عمل الأداء القرائي بالإ�شافة 
اإىل ور�شة عمل للخط العربي يقدمها جمموعة من 

املخت�شني . 
اإقامة معر�ص �شور للقراءة حيث قام اجلمهور  و مت 

بالت�شويت املبا�شر على ال�شور لختيار الفائزة. 
�شبعة  بتكرم  الكرنفال  على  امل�شرفة  اللجنة  قامت  و 
اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  من  طالبة  و  طالب  ع�شر 
ت��ق��دًم��ا ملمو�ًشا يف  و حققوا  الإع��اق��ة  ق��ه��روا  ال��ذي��ن 
�شرف  �شيوف  ليكونوا  املختلفة  ال��ق��رائ��ي��ة  امل��ج��الت 
للكرنفال .  و يحظى الكرنفال الذى قام بالعداد له 
و  الثقافية  القيادات  العديد من  بدعم  النقيب  اأمين 
الرتبوية على م�شتوى الدولة حيث يعد اأحد مبادرات 

اأبوظبي تقراأ . 

توام م�ست�سفى  يف  يوميا  لل�سمنة  جراحية  عمليات   6
مركز توام جلراحة ال�سمنة واأمرا�ض 

اجلهاز اله�سمي يوا�سل جناحاته
•• العني - الفجر

يعد مركز جراحة ال�شمنة واأمرا�ص اجلهاز اله�شمي يف م�شت�شفى توام 
اأحد من�شاآت �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية "�شحة"، اأحد اأهم مراكز 
اأن��ه حا�شل  الدولة حيث  اله�شمي يف  واأم��را���ص اجلهاز  ال�شمنة   ع��لج 
للجراحني كمركز  الأمريكية  ال��دويل من قبل اجلمعية  العتماد  على 
للتميز يف تقدمي اخلدمات العلجية مبعايري عاملية على م�شتوى دولة 

الإمارات العربية املتحدة. 
اأ�شبحت  ت���وام:  مل�شت�شفى  الطبي  امل��دي��ر  مي��ن،  حممد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  و 
ال�شمنة م�شكلة �شحية كبرية للعديد من النا�ص، ملا ت�شببه من م�شاكل 
�شحية كال�شكري وارتفاع �شغط الدم واأمرا�ص القلب وا�شطرابات النوم 
واأمرا�ص املفا�شل وارتفاع خطر الإ�شابة بالعديد من ال�شرطانات. لذا 
فاإن فريقنا ذو اخلربة العاملية ملتزم باجلودة العالية التي تعنى بالعلج 
اخليارات  من  العديد  طريق  عن  اخلطرية  الآف��ة  ه��ذه  حلل  ال�شحيح 

العلجية اجلراحية و غري اجلراحية.  
تقدم خدمات جراحة ال�ُشمنة يف م�شت�شفى توام برنامج علجي مكثف 
اجلراحية  غري  العلجية  اخل��ي��ارات  من  العديد  ويقدم  كما  ومتكامل 
واجل���راح���ي���ة، ف��م��ن ال���ع���لج���ات غ���ري اجل���راح���ي���ة ال��ت��غ��ذي��ة العلجية 
التغذوية، وبناًء عليه  التغذية حالة املري�ص  اأخ�شائي  التي  يقيم فيها 
يطور برنامج غذائي خا�ص باملري�ص، اإىل جانب العلج ال�شلوكي يقوم 
الإخ�شائي بتدريب املري�ص على ال�شلوكيات التغذوية ال�شحية وكيفية 
هذه  وت�شمل  كما  ال�شحية،  غ��ري  ال��ق��دمي��ة  ال�شلوكيات  م��ن  التخل�ص 
اخلدمات على ت�شميم برنامج للريا�شة البدنية ملدة 30 دقيقة يومياً 
يقيم  ال��ذي  الطبيعي  العلج  اإخ�شائية  ا�شت�شارة  بعد  باملري�ص  خا�ص 

الن�شاط البدين العام للمري�ص.
وتعد احللول اجلراحية هي احلل الأخري الذي يتم اللجوء اإليه ملعاجلة 
ال�شمنة، حيث تت�شمن عدة برامج جراحية لعلج ال�شمنة، وهي تختلف 
بني  وتتنوع  معينة  للمري�ص �شمن معايري  ال�شحية  احلالة  باختلف 
عمليات تكميم املعدة باملنظار وربط املعدة باملنظار، املجازة املعدية )تغيري 

م�شار( املجازة املعدية امل�شغرة تغيري م�شار املعدة امل�شغر باملنظار.
توام  م�شت�شفى  يف  اجلراحة  ق�شم  رئي�ص  مانارت�ص  غيدو  الدكتور  ق��ال 
احل��ا���ش��ل ع��ل��ى ال��ب��ورد ال��دمن��ارك��ي والأوروب������ي يف اجل��راح��ة وجراحة 
الذين  املراجعني  من  متزايدة  اأع��داداً  ال�شمنة  عيادة  ت�شتقبل  ال�شمنة: 
يعانون من ال�شمنة ب�شكل م�شتمر حيث نقوم باإجراء ما يعادل 6 عمليات 

جراحية لعلج ال�شمنة يومياً.
املجتمع ب�شرورة تبني حياة �شحية وذل��ك عن  اأف��راد  اأو�شي  اأ�شاف:  و 
ط��ري��ق ت��ن��اول ال��وج��ب��ات ال�شحية امل��ت��وازن��ة ومم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة، كما 
ونو�شي الأهايل ب�شرورة مراقبة ال�شحة البدنية لأبنائهم من الأطفال 
�شن  ال��وزن يف  زي��ادة  الناجمة عن  الأم��را���ص  يتجنبوا  واملراهقني حتى 

مبكر. 
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حممد بن را�سد ي�سهد حفل تخريج الدفعة 36 من طالب جامعة االإمارات
كلية العلوم الإن�شانية والجتماعية
�شلطان �شيف خمي�ص مطر الكعبي

حمد ا�شماعيل هيكل احمد البلو�شي
خالد عبداهلل غدير عبداهلل الكعبي

بلل حماد حممود ابو كبا�ص
ح�شني ح�شن رم�شان حرز اهلل

روح اهلل مهدى نبيوين
�شعد بن �شامل بن عبداهلل اخلنب�شي

احمد جابر افروز
عبداملاجد حممد عبدالعزيز حممد

حممد �شلطان احمد علي عثمان
�شامل حممد �شامل عبدون

ا�شحاق جمعه رحمه احلمادي
احمد �شميح عي�شى الكرنز

ح����م����دان ب����ن ن���ا����ش���ر ب����ن ع���ل���ي ب����ن مالك 
احلارثي

عبدالكرمي علي �شامل عو�ص
احمد ادم احمد علي املناعي

احمد را�شد خمي�ص را�شد العبدويل
ذياب حممد را�شد بن عليوه اليماحي

عمر مطر جمعه خلفان النيادى
عبداهلل �شامل �شامل عويد الفل�شي

حممد عبداهلل حممد الع�شب الظهوري
وليد معاويه �شعد عبدالرحمن

را�شد حممد من�شور را�شد ال�شحي
حميد �شعيد م�شري را�شد الظاهري

يو�شف عبدالكرمي يو�شف حممد احلمادي
احمد نواف عقاب العزام

حممد عبداهلل علي حممد املرزوقي
احمد عبداهلل هارون عبداهلل ا�شريف

حممد ح�شني كرم ح�شني
احمد ح�شني مراد عبداهلل البلو�شي

عبيد احمد �شامل املجنون الظنحاين
علي ابراهيم علي عبداهلل اليا�شي

علي هندي يو�شف حميد ال�شام�شي
حمدان خالد ابراهيم الدي�شي

احمد ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم
حممد ح�شام علي حجازي

احمد فواز خالد على
نايف حممد �شامل العبد الكعبي

عمر حميد �شعيد ماجد بن كدفور املهريي
عامر بن احمد بن حممد البلو�شي

كلية العلوم
حممود علي قا�شم الربيعني

احمد خلفان علي خلفان ال�شام�شي
علي نا�شر حممد امللحي
حممد منري اأحمد ابوعمر

ع����ب����داهلل ب����ن ع���ب���دال���رح���ي���م ب����ن ع���ب���داهلل 
ال�شيزاوي

ح�شام الدين يو�شف احمد ابو�شارب
م�شلم عبدالعظيم جعفر حممد

حممد �شيف ابراهيم ربيعه ال�شام�شي
مي�شره عبد الهادي �شاتي حممد

مكي عبداهلل العبيد الزرق
�شعود في�شل حممد بادعام

حممد يو�شف �شخا�شريو
عبدالكرمي احمد عوين علي العلي

عمار را�شد منر حمداهلل
احمد حممد ح�شان احللبي

علي  احمد  حممد  كامل  م�شطفى  حممد 
الهو

احمد انور عبداهلل املدهون
حممد ال�شيد �شامل جابر

اأحمد زكري عبداملجيد ابو عبيد
عبداهلل حممد را�شد بن حريز  الظهوري

نادر علي ح�شني حيدر
حممد حمد النيل ابراهيم الطريفى

عبدالعزيز قا�شم بن قا�شم عو�ص
وليد كمال مل�ص

احمد فاروق احمد فرحات
ا�شامه حممد حممد رجب اجلروى

حممد حامد م�شطفى ال�شباغ
حممد �شالح حممد ح�شني

عبدالرحمن عامر انور عدلوين
احمد حممد طار�ص عبداهلل الكعبي

كلية االإدارة واالقت�ساد
�شيف �شامل حممد ح�شن كا�شب احلمودي

ع��م��ر ب���ن حم��م��د ب���ن ���ش��ع��ي��د ب���ن م����ال اهلل 
ال�شحي

يا�شر عماد حممد علي حرز اهلل
اأحمد عمر حممد الطبجي

خالد فوزي قا�شم ال�شاين
علي بن جمعه بن علي اليحيائي

عمر الفاحت دفع اهلل حممد
حممد ثاين را�شد خليفه املرر

احمد عبيد �شامل جمعه الكعبي
عبدالرحمن  ع��ل��ي  ع��ب��دال��رح��م��ن  ع��ي�����ش��ى 

الري�ص
حممد هيثم مللي

ا�شلم حممد عبداجلواد م�شطفى

احمد حممد احمد ثاين املهريي
عبداهلل خالد العبداهلل

عبداهلل احمد عبداهلل نا�شر
حممد احمد مانع �شعيد العتيبة

�شهاب الدين عبدالروف
حممد عبداهلل علي بابا ا�شماعيل
فار�ص مطر حممد �شعيد الكتبي

من�شور خلفان �شعيد ح�شريم الكتبي
عنايت اهلل عبدالغفور

علي نادر خطيبى
حممد خليفه �شيف �شعيد النعيمي

حممد عدنان ابراهيم النابل�شيه
احمد وائل �شايف

حممد حم�شن علي
�شعيد خلف �شغري خديه القبي�شي
�شعيد عبيد را�شد حتى الظنحاين

خالد ابراهيم حممد ابو تايه
�شامل حممد نا�شر حمد الظاهري
�شعد بن �شعيد بن حممد العامري

عبداهلل علي عيد اليحيائي
من�شور علي حممد م�شبح ال�شام�شي

عمار احمد �شعيد عبداهلل الكعبي
حممد الفاحت حممد ح�شن

حذيفه عبداهلل علي مزار الزدجايل
�شامل �شعيد علي هليل املقبايل

حممد بن خالد بن حممد احلربي
احمد حممد ح�شن ح�شني ال�شفدي

مالك احمد عبداهلل ال�شمري
احمد ب�شرى حممد احل�شن ابراهيم

حممد مرت�شى حامد حممد
عبدالفتاح اأحمد حممد دروي�ص

حممد خريي عبدالعظيم حممد لظ
عمران عبا�ص  يو�شف

فادي �شالح م�شطفى عمرو
اأحمد حممد ايوب خان

مرعى �شالح هادي �شالح الحبابي
حممد علي حميد علي ال�شام�شي
فهد عبداهلل حميد عبيد النعيمي

حممد عبود ي�شر املهري
حمد علي �شامل العو�ص ال�شحي

�شبحي علي ذياب
حميد عتيق را�شد بن ديول الدرمكي
عبداهلل �شعيد عبيد �شيف الظاهري

حمد عبدالعزيز حممد علي احلمادي
حممد نخريه عبيد مطر الظاهري
خالد عبداهلل حممد حميد املهريي

عبداهلل ح�شني زغموت
ا�شامه خ�شر حممد العقاد
حممد تي�شري توفيق ح�شن
حممود �شعيد جنيب عامر

حممد نا�شر جمال
عامر عبدالهادي عامر �شوفان الأحبابي

عبداهلل مبارك عبداهلل الدوي�ص ال�شام�شى
�شهيل احمد م�شطفى عفيفي
ح�شني حممد ح�شني حمار�شه

حممد قدا
عدنان ف�شل حممد �شع�شاعه

حامد حممدي
يا�شر على عبدالكرمي على العبيديل

�شعيد بن عبداهلل بن حمد العزاين
ح�شني حممد علي ح�شني الها�شمي

�شعيد را�شد �شعيد �شليمان ال�شبلي
حممد �شعيد حمد رحمه ال�شام�شى

خالد حممد علي مطر اجلابري
عبداهلل مطر �شامل بدر الظاهري

عالف الهام اكرب
خالد معتز قار�شلي

خالد خلفان �شالح �شعيد الدهماين
�شامل نا�شر �شامل نا�شر احل�شرمي

�شعود �شليمان را�شد عبداهلل النعيمي
حممد ح�شن عبداملجيد احلوراين

عبدالهادي عبداجلبار
جابر عامر مبارك جابر الأحبابي

حم���م���د حم���م���ود حم���م���د امل�����اأم�����ون حممد 
حممود

من�شور عو�ص نا�شر احمد الكعبي
اآدم اأبوبكر اإيدو

فرحان ظافر فرحان حممد الحبابي
حممد �شالح عبداهلل الهويدي

عبداهلل �شليمان ظاهري
حممود حممد عماد الدين
نايف راجح عمر الع�شكري

ملهم ح�شن �شيد ح�شني
حمد علي حمد مطوع الكتبي

ع�����ب�����داهلل حممد  ع����ب����دال���������ش����لم  خ���ل���ي���ف���ة 
اخلزرجي

فرحان �شامل فرحان حممد الحبابي
م�شر حممد بدر  احلطاب

ايهاب فريد ذبيان
�شعيد نايل را�شد �شيف ال�شام�شي

مانع حممد مو�شى علي
ب��ن خمي�ص  ب��ن حممد  ب��ن خليفة  ع��ب��داهلل 

النعيمي
نايل عبد الرحيم حممود دروي�ص

بهاء الدين حممد احمد ع�شاف
حممود علي  ذياب

كلية القانون
نادر بن �شليمان بن عبداهلل ق�شري ال�شحي

احمد زاهر خمي�ص �شامل العلوي
حممد  نا�شر  حممد املعمري

احمد عبداهلل حممد را�شد اخلزميي
�شامل ي�شلم عو�ص �شامل

خليفه علي حممد عبداهلل  التميمي
عبداهلل �شعيد عو�ص برح العجيلي

اأحمد علي عي�شى حممد  احلمداين
حممد خالد �شعيد �شامل  ال�شام�شي

عبداهلل ابراهيم مراد ح�شن  الري�شي
متعب حمد علي نا�شر الدرعي

عبداهلل �شامل �شنون �شامل احلارثي
حممد �شامل عمر احلري�شي العامري

جا�شم حممد حبيب غلم اجل�شمي
خالد بن علوي بن طاهر برهام باعمر

را�شد �شامل مبارك �شعيد  العواين
ع���ب���دال���رح���م���ن ن���ا����ش���ر ع����ب����داهلل ح���م���دان 

الزعابي
معاذ �شعيد نا�شر �شعيد الطنيجي

ابراهيم عبد ال�شلم حممد ح�شني امل�شعبي
جابر عبداهلل حممود علي �شاجواين

عبداهلل بطي حمد بطي البلو�شي
اأحمد حممد عبداهلل با�شويد

حممد احمد ح�شن ال�شغريي احلمودي
حامد احمد ال�شودى �شليمان الدرعي

�شعيد ابراهيم �شعيد م�شعود القحطاين
حمدان حمد حممد جذلة الحبابي

�شامل علي م�شبح �شامل الكعبي
عي�شى عبداهلل حممد ح�شن  املرزوقي

اأحمد جمال ابراهيم رجوب
عبداهلل �شعيد عبداهلل حممد الركن

احمد ح�شن احمد ح�شن الزعابى
�شعيد �شليمان حممد طاهر البلو�شي

علي احمد ابراهيم احمد
حممد عبداهلل احمد حممد  املرزوقي

عي�شى فريد حممد داود القطان
ع��������ارف ����ش���ع���ي���د م�������ش���رى را������ش�����د ع���ب���داهلل 

الظاهرى
طارق حممد �شعيد را�شد

جيان جون جوه
عبدالرحمن  ع����ب����داهلل  حم���م���د  ادري�����������ص 

ال�شريف
ثانى حممد احمد را�شد العبدوىل

كلية االغذية والزراعة
�شامل عبيد �شعيد عبيد  ال�شام�شي

عمر و�شفي يو�شف عوده
حمد مبارك �شفر �شليم الهاجري

وائل ال�شر حاج �شعد ادري�ص
حممد اأحمد عثمان العيدرو�ص

حمد عبداهلل �شعيد را�شد الر�شيدي
ا�شماعيل عبدالرحمن عبا�ص مكى

عبداهلل اإبراهيم ح�شني عبداهلل البلو�شي
�شيف علي مطر عبداهلل  البلو�شي

ا�شماعيل م�شطفى ا�شماعيل عوي�ص
ابراهيم حممد برهم ابو دقه

حم�شن حممد منذر �شقفه
عمار عمر �شر اخلتم حمجوب

ح�شن علي داهم حممد الحبابي
احمد حممد خمي�ص العرميي اجلنيبي

ح�شني احمد ح�شني ابو مغي�شب
حممد عبداهلل احمد حممد  خوري

كلية الهند�سة
عبداهلل الربيك عبداهلل قا�شم العامري

بدر حممد �شعيد عبدالرحمن علي البيك
قتيبه حممد ذيب علونه

عبداهلل عبدالوحيد
�شيف فا�شل �شيف �شلطان الكعبي

رامي حممد �شعيد عبدالغني ابو امونه
مايكل جمدي عزيز جندي

ا�شامة امني احمد نعمان
احمد يو�شف �شليمان ح�شن

حممد ح�شني عو�ص باغويطه
عبدالعزيز يو�شف خاروف

)حممد ايهاب( منقذ حممد مب�شلط
علي زيدان �شيلن

�شالح �شعيد احمد ربيع النعيمي
م�شطفى نبيل احمد حممد

ابراهيم �شامل بخيت مبخوت العامري
�شيد حممد �شيد احمد نورائي

يو�شف حممد عبدي
حممد اأحمد حممد احلمادي

حممد ح�شني احمد نا�شر
ح�شام اأحمد ر�شدي اخل�شري

حممد اأحمد عبد ربه ابو جياب

حممد ريا�ص خ�شر قا�شم
لحمدي �شعيد حممد

عبداهلل �شبيل املا�ص خمي�ص �شاملني
عبداهلل من�شور حممد عقيل عبداهلل العور

ابراهيم �شالح ح�شن ال�شلبي
هزاع را�شد حمد خدومه النعيمى

احمد عبدالكرمي مراد حممد
احمد حمدان حممد الدحي ال�شميلي

عبداهلل ح�شن عمر عبدالرحيم الربيكي
�شلطان �شيف حممد �شيف الكعبي

نا�شر عبداهلل علي عبداهلل الكعبى
حممد �شاهني عيد فرج النعيمي

حممد على حممد احمد اخزميي
حمد حممد علي را�شد ال�شعدى

احمد �شامل عبيد نهيل الكتبي
ع���ب���دال���وه���اب احمد  ي��و���ش��ف  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

الفيلي
ح�شن  ع��ب��داهلل  ح�شن  عبداللطيف  ح�شن 

بالغزوز
علءالدين �شيد علي حممد

براء عبدال�شلم عز
جنم احمد بدرالدين قرقناوي

حممد اأحمد رزق عا�شور
احمد ب�شام عبدالرزاق م�شامح

�شعيد حممد �شعيد حممد ال�شحي
ا�شيل ك�شيك�شي

عمار �شعود مبارك بن عجاج
اأحمد تاج ال�شر مو�شى حممد علي

ا�شماعيل عبدالفتاح حممد فرح
را�شد حممد علي عبداهلل الفل�شي

يو�شف احمد حممد املو�شى النعيمي
حمد م�شفر حمد �شامل الكربي

را�شد عبداهلل �شلطان عبداهلل ال علي
خالد عبيد عبد الرحمن جملد الفلحي

م�شعب عبدالقادر حممد نا�شر امل�شعبى
خالد احمد �شليمان احمد احلوقاين

�شامل �شالح حممد احمد الكربي
حممد �شامل احمد طبري الدرمكي

عبدالعزيز علي عبداهلل حممد البلو�شي
ابراهيم حممد احمد ابراهيم العلي

حممد ح�شن احمد �شامل
ابراهيم حممد ب�شار �شقفه

يا�شر احمد غالب بن ال�شيخ علي
حممد )حممد زياد( خ�شر هللو

عبدالرحمن وليد ال�شوربجي
معن نايف حممد الزعارير

حممد عبداهلل مراد ح�شن الري�شي
خالد علي �شيف حممد النعيمي

عمر حممد ح�شن جا�شم احلمادي
عمر حممد �شيد ي�شن امل�شنب

ا�شلم �شارية الدبلى ال�شعيدى
فار�ص عبداحلكيم �شعيد اأبو �شعبان

ح�شني عبداهلل حممد مريزا ال�شم�شي
احمد الفاحت احمد حممد
ا�شلم �شلح فايز احل�شن

خالد علي حممد عبيد
عبدالله بن �شعد بن ابراهيم بن �شامان

حممد ابراهيم عمر حممد
حممد احمد ال�شديق احمد

عبداهلل �شعيد حممد ابو خ�شر
���ش��ع��ود ي��و���ش��ف ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ���ش��ق��ر بن 

حموده
�شعيد خليل ابراهيم حممد احلمادي

�شعدي حمى الدين �شعدي �شعيد جعرور
ليث عامر فخري بل�ص

جعفر عبداهلل جعفر بن طالب
حميد احمد حممود حممد احلمادي
حممد يو�شف حممد �شليمان العربي

خالد يو�شف �شعيد يعقوب البلو�شي
احمد خلفان �شلطان خلفان النعيمي

خالد علي طالب حممد الكثريي
حبيب  ط��اه��ر  حبيب  ح�شني  حبيب  حممد 

ح�شني
عبدالر�شول  ����ش���ام���ب���ي  خ��م��ي�����ص  حم���م���د 

البلو�شى
حممد بخيت خمي�ص عبداهلل ثابت
احمد يا�شر حممود احمد حممود

بلل �شعيد ديباجه
احمد حممد حممود ابراهيم ابو العنني

ال�شيد علي ح�شن ابوالف�شل احمد املو�شوي

كلية تقنية املعلومات
عبداهلل احمد ا�شماعيل ابراهيم احلو�شني

�شلح الدين ب�شام كامل �شموط
عمر ب�شام كامل �شموط

را�شد برك علي ح�شني اجلابري
حممد مبارك �شرحان �شامل التميمي

نا�شر �شعيد �شالح الع�شار املزروعي
عمر حممد را�شد عبداهلل الكتبي
احمد را�شد علي احلريثي النقبي

احمد ح�شن علوي احمد الها�شمي
ا�شماعيل مراد داد حممد احمد

نا�شر ح�شني نا�شر �شالح ال رحمه

كلية الطب والعلوم ال�سحية
من�شور �شرحان حممد حممود  املن�شوري

احمد �شعيد احمد �شعيد  ال�شويدي
عبدال�شتار  داوداح������م������د  ع���ب���دال���رح���م���ن 

الأن�شاري
عبدال�شلم احمد عبداهلل احمد املرزوقي

حميد را�شد عبداهلل حميد  اخلاطري
بطي علي بطي حممد  القايدي
علي �شعيد �شيف حممد  العلوي

احمد عبداهلل ربيع احمد العبدويل
جعفر احمد عبداهلل احمد  العيدرو�ص

حممد عبدربه عبداهلل �شعيد جرب
ابراهيم جا�شم حممد ابراهيم الزعابي
من�شور حممد احمد يو�شف  الها�شمي

حممد نا�شر حممد ال�شويجي  الزعابي
اأحمد �شالح �شالح مثنى احلمريي

عمر طالب خرياهلل
حممد را�شد احمد علي احلنطوبي

فهد نا�شر �شعيد نا�شر احلب�شي
عبدالعزيز جمال نا�شر مبارك باحمي�ص

احمد ح�شني ا�شماعيل ابراهيم احلو�شني
عبداهلل �شليم حممد مطر  البلو�شي

احمد من�شور �شاملني من�شور اجلابري
عدنان حممد احمد ح�شني ال علي

عبداهلل احمد عبداهلل ابوبكر  العمودي
نا�شر دروي�ص خليل ابراهيم احلمادي

املاج�ستري والدكتوراه
النور-  اح��م��د  حممد  يو�شف  حممد  ك��م��ال 
و  بعد  عن  ال�شت�شعار  يف  العلوم  ماج�شتري 

نظم املعلومات اجلغرافية
احلو�شنى-  ����ش���امل  ع����ب����داهلل  ع���ل���ى  ����ش���امل 

ماج�شتري يف اخلدمة الجتماعية
امل��ط��وع النعيمي-  اب��راه��ي��م ع��ب��داهلل  را���ش��د 

ماج�شتري يف احلوكمة وال�شيا�شة العامة
النا�شرى- اح��م��د  ع��ب��داهلل  اب��راه��ي��م  خليل 

ماج�شتري العلوم يف علوم البيئة
)حممد خري( يو�شف ابراهيم ال�شريحني- 

ماج�شتري العلوم يف الريا�شيات
وهدان حممد يو�شف ابو زياده- ماج�شتري 

العلوم يف الريا�شيات
م��اج�����ش��ت��ري يف   - حممد فادي نبيل عوده 

الرتبية م�شار املناهج وطرق التدري�ص
احلو�شنى-  اب���راه���ي���م  ع��ل��ي  ح�����ش��ن  ي��ون�����ص 
القيادة  م�������ش���ار  ال���رتب���ي���ة  يف  م��اج�����ش��ت��ري 

الرتبوية
���ش��ع��د ع��ب��دال��ر���ش��ول ح�����ش��ني غ��ل��وم د���ش��ت��ي-
القيادة  م�������ش���ار  ال���رتب���ي���ة  يف  م��اج�����ش��ت��ري 

الرتبوية
الزيدى-  ���ش��ع��ي��د  ���ش��امل  ع���ب���داهلل  ق��ح��ط��ان 
القيادة  م�������ش���ار  ال���رتب���ي���ة  يف  م��اج�����ش��ت��ري 

الرتبوية
الكثريى-  ���ش��ال��ح  ع���ب���داهلل  ن��ا���ش��ر  حم��م��د 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
خ����ال����د حم���م���د �����ش����امل ع���ب���ي���د امل�����زروع�����ى- 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
الزعابى-  ال���غ���وا����ص  ����ش���امل  ع���ل���ى  حم���م���د 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
علي را�شد قنا�ص را�شد  الكتبي- ماج�شتري 

يف اإدارة الأعمال
حمد حمود حمد حمود العامري- ماج�شتري 

يف اإدارة الأعمال
العمودي-  ���ش��ع��ي��د  حم��م��د  ع���ب���داهلل  ع��م��ر 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
في�شل احمد علي جمال اآل علي- ماج�شتري 

يف اإدارة الأعمال
اإدارة  يف  ماج�شتري  زوم��ا���ش��ي��ف-  الوجبيك 

الأعمال
حممد جواد حممد الزبيدي- ماج�شتري يف 

املحا�شبة املهنية
بودب�ص-  ح�����ش��ني  حم���م���د  اح���م���د  حم���م���د 

ماج�شتري يف املحا�شبة املهنية
الظاهرى-  ب��ط��ى  را����ش���د  ب��خ��ي��ت  ع���ب���داهلل 

ماج�شتري يف املحا�شبة املهنية
خ��ل��ف��ان ح��ا���ش��ر م���ب���ارك ح��ا���ش��ر املهريي- 

ماج�شتري يف املحا�شبة املهنية
حمد حممد مقبل حممد احمد- ماج�شتري 

يف املحا�شبة املهنية
يعقوب علي �شامل علي احلمادي- ماج�شتري 

يف املحا�شبة املهنية
ال�شام�شي-  ���ش��ع��ي��د  ع���ب���داهلل  ���ش��ع��ي��د  خ��ال��د 

ماج�شتري يف املحا�شبة املهنية
ال���روا����ش���ده- ماج�شتري  زع���ل  ع��م��ر ج��م��ع��ه 

العلوم يف الهند�شة املدنية
عامر علي ح�شن عياد- ماج�شتري العلوم يف 

الهند�شة املدنية
هاين حممد مايز عكاري- ماج�شتري العلوم 

يف الهند�شة املدنية
يف  العلوم  ماج�شتري  ال�شقر-  معن  عا�شم 

الهند�شة املدنية

علي حكم عبداملهيمن احل�شري- ماج�شتري 
العلوم يف الهند�شة الكهربائية

ماج�شتري  ع���ل���ي-  ن�����ش��ر حم���م���ود  ع���ب���داهلل 
العلوم يف الهند�شة املعمارية

العلوم  ماج�شتري  اأحمد-  ال�شيد  با�شل  كرم 
يف  الهند�شة الكيميائية

 - طلل حممد على �شالح ال�شحي 
ماج�شتري يف  الإدارة الهند�شية

العامري-  خ�����زام  ع���ب���داهلل  حم��م��د  اح���م���د 
ماج�شتري يف  الإدارة الهند�شية

را�����ش����د ن���خ���ريه ع��ب��ي��د م���ط���ر ال���ظ���اه���ري- 
ماج�شتري يف  الإدارة الهند�شية

يف   ماج�شتري  ال��رق��ب-  �شحده  عليان  رام��ي 
الإدارة الهند�شية

و�شام خليل اأحمد ابو �شلح- ماج�شتري يف  
الإدارة الهند�شية

حممد علي  خ�شان- ماج�شتري يف  الإدارة الهند�شية
�شالح-  اب�����و  م�����ش��ط��ف��ى  حم���م���د  ع����ب����داهلل 

ماج�شتري يف  الإدارة الهند�شية
ا�شماعيل حممد ا�شماعيل ال�شتاد احلمادي 

- ماج�شتري يف  الإدارة الهند�شية
اليليلي-  خ��م��ي�����ص  ع����ب����داهلل  ع���ل���ي  ���ش��ع��ي��د 

ماج�شتري يف  الإدارة الهند�شية
ف��اي��ز ع��زي��ز اح��م��د خ��ط��ي��ب- م��اج�����ش��ت��ري يف  

الإدارة الهند�شية
رامي اديب عزام- ماج�شتري العلوم يف موارد املياه

جاد  عبدالرحمن  اب��راه��ي��م  ح�شنى  حممد 
اهلل-ماج�شتري العلوم يف موارد املياه

اأحمد �شلح الدين م�شطفى علي �شلطان- 
م��اج�����ش��ت��ري يف ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة م�����ش��ار علم 

الأدوية وال�شموم
احلو�شني-  ع��ل��ي  ح�شني  اب��راه��ي��م  ع��ب��داهلل 
و  بعد  عن  ال�شت�شعار  يف  العلوم  ماج�شتري 

نظم املعلومات اجلغرافية
العلوم  �شعيد- ماج�شتري  ع��ادل  وائ��ل  رام��ي 
املعلومات  ن��ظ��م  و  ب��ع��د  ع��ن  ال���ش��ت�����ش��ع��ار  يف 

اجلغرافية
يف  ماج�شتري  الن�شور-  حممد  احمد  يا�شر 

احلوكمة وال�شيا�شة العامة
حممد  ب��ن  �شليمان  ب��ن  ع��ب��داهلل  ب��ن  �شعيد 

املعمري- ماج�شتري العلوم يف الكيمياء
ماج�شتري  عمر-  اب��و  ح�شني  �شلمه  احمد 

العلوم يف الريا�شيات
ه���ن���داوي- ماج�شتري يف  ف���رج  ق��ط��ب  ع��م��اد 

الرتبية م�شار املناهج وطرق التدري�ص
خ��ال��د حم��م��د ع��ب��دال��ب��اق��ي حم��م��د دي����اب- 
وطرق  املناهج  م�شار  الرتبية  يف  ماج�شتري 

التدري�ص
العزب حممد العزب ال�شاذىل- ماج�شتري يف 

الرتبية م�شار الرتبية اخلا�شة
عبداحلميد �شعيد غامن حممد احل�شرمي- 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
الكيومي-  ����ش���ي���ف  اح����م����د  ه������لل  ن���ا����ش���ر 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
لوؤى تاج الدين احمد نا�شر- ماج�شتري يف 

اإدارة الأعمال
البدواوي-  ال��غ��رب  م��ب��ارك  اب��راه��ي��م  اح��م��د 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ت��ي��ق حم��م��د خ��ل��ي��ف��ه امل���ري- 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
البلو�شي-  ال�شادقي  جمعه  عبداهلل  �شلح 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
الزرعوين-  عبدالنور حممد طاهر  حممد 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
ال�شويدي-  امل���ظ���ل���وم  ع��ي��د  حم��م��د  م���اج���د 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
العرفاتى-  ح��م��د  ع��ب��داهلل  خمي�ص  �شعيد 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
�شامل علي حميد علي ال�شام�شي- ماج�شتري 

يف اإدارة الأعمال
املن�شورى-  را����ش���د  حم��م��د  ���ش��ي��ف  حم��م��د 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
 عبداهلل �شعد حمرو�ص عبداهلل اخلنب�شي- 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
ا�شماعيل ابراهيم يو�شف ابراهيم اخلوري- 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
احمد �شعيد �شيف خليفه الغفلي- ماج�شتري 

يف اإدارة الأعمال
���ش��ل��ط��ان خ��ل��ي��ف��ه حم���م���د ال���ك���ن���دي امل�����رر- 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
الرا�شدي-  ع��ل��ي  ���ش��ع��ي��دان  ����ش���امل  م�����ش��ع��ل 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
�شهيل �شيف علي عابد العرياين- ماج�شتري 

يف اإدارة الأعمال
حممد علي حممد علي الدوخي- ماج�شتري 

يف اإدارة الأعمال
عوي�شه مر�شد على مر�شد املرر- ماج�شتري 

يف اإدارة الأعمال
اجلنيبي-  م���ب���ارك  ع���ب���داهلل  ح��م��د حم��م��د 

ماج�شتري يف اإدارة الأعمال
البلو�شي-  ع���ط���اءاهلل  م��ط��ر  ح��ام��د  حم��م��د 

ماج�شتري يف املحا�شبة املهنية

يف  العلوم  ماج�شتري  عبدالويل-  اهلل  �شعيد 
الب�شاتني

املخمري-  خ���اط���ر  ب����ن  ب����ن حم���م���د  ����ش���امل 
ماج�شتري العلوم يف الب�شاتني

حم���م���د م����ف����رح ع���ل���ي م����ف����رح الح����ب����اب����ي- 
ماج�شتري العلوم يف الهند�شة املدنية

عمر علي خلفان بن خلف النقبي- ماج�شتري 
العلوم يف الهند�شة املدنية

عتيق علي عبداهلل مبارك- ماج�شتري العلوم 
يف الهند�شة املدنية

عبدالعزيز عبدالوهاب لذقاين- ماج�شتري 
العلوم يف الهند�شة املدنية

طارق حممد احمد هنيه- ماج�شتري العلوم 
يف الهند�شة امليكانيكية

الرغ������ا- ماج�شتري  ه�����ش��ام  ه��ا���ش��م حم��م��د 
العلوم يف الهند�شة امليكانيكية

ماج�شتري  املن�شي-  حممود  �شعيد  حممود 
العلوم يف  الهند�شة املعمارية

حممد جامع علي حممد- ماج�شتري العلوم 
يف  الهند�شة الكيميائية

العلوم  ماج�شتري  حميدي-  حممد  �شهيب 
يف  الهند�شة الكيميائية

 - في�شل حممد ح�شن حممد العبيديل 
ماج�شتري يف  الإدارة الهند�شية

�شعود حممد مطر علي ال�شناين-  ماج�شتري 
يف  الإدارة الهند�شية

يف   ماج�شتري  ال�شيد-  ابوم�شلم  ر�شا  خالد 
الإدارة الهند�شية

ماج�شتري  الري�ص-  ن�شوحي  معن  م�شعب 
يف  الإدارة الهند�شية

اجلابري-  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ب��ن  من�شور 
ماج�شتري يف  الإدارة الهند�شية

ج��ا���ش��م اب��وب��ك��ر  ب��ون��ام ب��اث��ي��ي��ل- ماج�شتري 
العلوم يف هند�شة البرتول

�شهيل عمر �شبيت حارب النعيمي- ماج�شتري 
العلوم يف موارد املياه

حم��م��د ح�����ش��ن حم��م��د )ح�����ش��ن م���رع���ي( - 
ماج�شتري يف ال�شحة العامة

ال��ف��ح��ل- ماج�شتري يف  راج���ح رف��ي��ق راج���ح 
ال�شحة العامة

���ش��ع��د- م��اج�����ش��ت��ري يف العلوم  ع��ل��ي ق��ا���ش��م  
الطبية م�شار علم الأدوية وال�شموم

ح�شام يو�شف حطيني- ماج�شتري العلوم يف 
اأمن املعلومات

املالكي-  ����ش���ال���ح  ع���ب���دال���رب  ع���ل���ي  حم���م���د 
ماج�شتري العلوم يف اأمن املعلومات

علء الدين ها�شم احمد مدنى- ماج�شتري 
العلوم يف اإدارة تقنية املعلومات

حممد جميل مرجان- ماج�شتري العلوم يف 
اإدارة تقنية املعلومات

احمد �شلمه عي�شى بنى طه- ماج�شتري يف 
الرتبية م�شار املناهج وطرق التدري�ص

رامي ح�شني حممد عبداهلل- ماج�شتري يف 
الرتبية م�شار القيادة الرتبوية

يو�شف عبدالكرمي يو�شف عبداهلل - دكتور 
يف ال�شيدلة 

النعيمي -  البغام  �شهد عبدالرحمن جا�شم 
دكتور يف ال�شيدلة 

الء حممد عبدالغزيز حممود عبدالعزيز- 
دكتور يف ال�شيدلة 

احمد عبدالفتاح حممد عوده- دكتوراه  يف 
اإدارة العمال 

 - حممد �شامل عبيد �شامل الظاهري 
دكتوراه يف اإدارة الأعمال 

طارق زياد عو�ص حممد العامري-  دكتوراه 
يف اإدارة الأعمال

بخيت �شعيد بخيت �شامل الكثريي - دكتوراه 
يف اإدارة العمال 

�شفاء معتوق احمد املهناء- دكتوراه يف اإدارة 
العمال 

نادية �شفيق عبدالرحمن ح�شن املناعي  
دكتوراه يف اإدارة العمال 

ريت�شارد بن�شون هوفمان-  دكتوراه الفل�شفة  
اني�ص رحمن �شرياتا- دكتوراه الفل�شفة 

احمد غلم م�شطفى �شابر كرم-  دكتوراه 
الفل�شفة

هند عبيد حمد �شعيد الفل�شي- 
دكتوراه الفل�شفة 

ايلني ماري �شليم حنا - دكتوراه الفل�شفة 
ميثا حممد حميد دملوك النعيمي -دكتوراه 

الفل�شفة 
نهيمة عبدالرحيم - دكتوراه الفل�شفة 

�شيخه �شيف �شعيد خمي�ص النيادي- دكتوراه 
الفل�شفة 

دكتوراه  ����ش���امل-  ال�������ش���ادق  ع���زال���دي���ن  رمي 
الفل�شفة 

ا�شماعيل  ع��ب��دال��رح��ي��م  ا���ش��م��اع��ي��ل  ن�����وره 
الزرعوين- دكتوراه الفل�شفة 

����ش���اره ���ش��ع��ب��ان ����ش���رق���اوي ���ش��ي��د- دك���ت���وراه 
الفل�شفة 

اأب��وخ��و���ش��ه- دكتوراه  اأح��م��د غ���امن  امي����ان 
الفل�شفة

•• العني - الفجر

حفظه  الدولة  -رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
ال�سمو  �ساحب  ي�سهد  اجلامعة،  طلب  من   36 الدفعة  االإم��ارات  جامعة  تخرج  اهلل، 
الوزراء، حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة،  رئي�س  – نائب  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن 
دبي )رعاه اهلل( حفل تخريج الدفعة ال�ساد�سة والثلثني من طلب اجلامعة بح�سور 
عدد من ال�سيوخ والوزراء وال�سفراء وكبار امل�سوؤولني واأولياء اأمور اخلريجني، وذلك غدا 

االأربعاء بالقاعة الكربى باملبنى الهليل يف احلرم اجلامعي مبدينة العني. 
يبلغ عدد الطلب احلا�سلني على درجاتهم العلمية 473 طالب من خمتلف التخ�س�سات 
)الطلب  م��ن  اخلريجني  اإج��م��ايل  ي�سبح  حيث  امتياز،  طالب   85 منهم  والكليات، 
الدفعة  وحتى   1981 عام  منذ  العمل  ل�سوق  االإم��ارات  جامعة  قدمتهم  الذين  فقط( 

اجلديدة16113 خريج.
وفيما يلى اأ�سماء اخلريجني
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• ت�شري اإح�شاءات قطاع الغذاء اإىل اأننا ن�شهد ميًل �شحياً 
الغازية  امل�����ش��روب��ات  ت��ن��اول  م��ن  ك��ث��ريون  ينتقل  م��ت��ن��ام��ي��اً. 
وع�����ش��ائ��ر ال��ف��اك��ه��ة امل��ع��ل��ب��ة، ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ك��ث��ري من 

ال�شتمتاع  اإىل  ب�����خ�����ل�����ط�����ات ال�����ش��ك��ر، 

الفاكهة واخل�شراوات )Smoothies( والع�شائر املعدة 
والع�شارات  اخللطات  تت�شّدر  لذلك،  نتيجة  البارد.  على 
راهناً مبيعات �شوق الأدوات املنزلية ال�شغرية، ف�شًل عن اأن 
اأك�شاك بيع الع�شائر ال�شغرية تزداد انت�شاراً يف �شوارع املدن، 

املراكز التجارية، وحتى املتاجر الغذائية.
ثمة اأ�شباب عدة تدفع النا�ص اإىل اختيار م�شروبات مماثلة، 
ح�شبما توؤكد كاثي ماكمانو�ص، مديرة ق�شم الغذاء يف 
 Brigham and Women‘s م�شت�شفى 
وت��ت��اب��ع مو�شحة:  ه���ارف���ارد.  ال��ت��اب��ع جل��ام��ع��ة 
هذه  واأن  �شحية  خطوة  هذه  اأن  )يعتقدون 
امل�������ش���روب���ات ت���وف���ر ع��ل��ي��ه��م ال����وق����ت. فمن 
الأ�شرع اأن تتناول كوباً من خليط الفاكهة 
اأو اخل�شراوات يف ال�شباح بدل اأن جتل�ص 

وتتناول الفطور(.

م��ا ال��ع�����س��ائ��ر امل��ع��دة على 
البارد؟

البارد  على  الع�شر  يعتمد 
ع���ي���ن���ه كما  امل�����ب�����داأ  ع���ل���ى 
اليدوي  الع�شر  مكب�ص 
ال����ذي ك��ان��ت وال���دت���ك اأو 
ُتع�شر  ت�شتعمله:  جدتك 
الفاكهة واخل�شراوات 
من  �شفيحتني  ب��ني 
ل�شتخل�ص  امل��ع��دن 
لكن  ع�����������ش�����ريه�����ا. 
الكثري من الع�شارات 
اأو  احل��دي��ث��ة ي��ق��ط��ع 
املنتجات  ي���ط���ح���ن 
ق������ب������ل ت���ع���ري�������ش���ه���ا 
هيدروليكي  ل�شغط 
الع�شري  ف�����ش��ل  ب��غ��ي��ة 

عن اللب.

االأوجه االإيجابية:
على  امل��ع��دة  الع�شائر  لأن 
ال��ب��ارد ُت��ق��ّدم ع���ادًة طازجة، 
اأكرب  مب��ق��دار  حتتفظ  فاإنها 
م�����ن ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات ال���ف���واك���ه 
واخل�������������ش������راوات واأم����لح����ه����ا 
ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  املعدنية. 
ل حتتوي هذه الع�شائر على 
حمليات  اأو  م�شاف  �شكر 
بخلف  ا���ش��ط��ن��اع��ي��ة، 
معظم الع�شائر املعلبة. 

علوة على ذلك، عندما ي�شّم كوب الع�شري جمموعة من 
املغذية  املواد  اأكرب من  تنوعاً  الفواكه واخل�شراوات، يحمل 
اأو  ال��ف��اك��ه��ة  م��ن��ه، م��ق��ارن��ة بقطعة م��ن  28 غ���رام���اً  يف ك��ل 

اخل�شراوات لها الوزن ذاته.

االأوجه ال�سلبية:
اأقل من الألياف مقارنة  حتتوي هذه الع�شائر على مقدار 
يكون  ذل���ك،  ع��ن  ف�شًل  الكاملة.  واخل�����ش��راوات  بالفاكهة 
يف  الأط��ع��م��ة  ت��اأث��ري  يعك�ص  )مقيا�ص  الغلي�شيمي  امل��وؤ���ش��ر 
اأعلى خ�شو�شاً مع ع�شائر الفاكهة،  معدل ال�شكر يف الدم( 
مقارنة بالفاكهة الكاملة. كذلك )ت�شري الأدلة املتنامية اإىل 
اأن هذه الع�شائر ل توّلد ال�شعور بال�شبع ذاته كما الأطعمة 
َمن  اأن  الدرا�شات  اأظهرت  فقد  ماكمانو�ص.  وفق  الكاملة(، 
اأن  ب��دل  املعتاد  غذائهم  اإىل  ي�شيفونها  الع�شائر  ي�شربون 
ال�شعرات  بالتايل  ي��زي��د  م��ا  اأخ���رى،  اأطعمة  بها  ي�شتبدلوا 

احلرارية التي ي�شتهلكونها.
اخفق املكونات التالية يف اخللط الكهربائي اإىل اأن متتزج 
اأو �شرائح  ج��ي��داً. ���ش��ّب اخل��ل��ي��ط يف ك���وب وزي��ن��ه ب��ال��ن��ع��ن��اع 

احلم�شيات:

الثلج. من  كوب  • ن�سف 
ال�شكر. من  اخلايل  املكربن  املاء  من  كوب  اأرباع  • ثلثة 

العنبية. اأو  ال�شمام  من  كوب  • ثلث 

م��������������اذا ع��������ن خ������ل������ط������ات ال������ف������اك������ه������ة واخل�����������������ش��������راوات 
)Smoothies(؟

ت��ت��األ��ف ه���ذه اخل��ل��ط��ات ع����ادًة م��ن جم��م��وع��ة م��ن املكونات 
التالية: الفاكهة املهرو�شة، اخل�شراوات املهرو�شة، الع�شائر، 
حليب  الهند،  ج��وز  حليب  ال��ل��وز،  حليب  احلليب،  م�شتقات 
ال�شويا، الأع�شاب، والتوابل. نتيجة لذلك، يختلف حمتواها 
م��ن امل����واد امل��غ��ذي��ة وال�����ش��ع��رات احل���راري���ة ك��ث��رياً باختلف 

تراكيبها.

االأوجه االإيجابية:
جيدة  طريقة  اخل��ل��ط��ات  ه��ذه  )ت�شّكل  م��اك��م��ان��و���ص:  ت��ذك��ر 
يف  �شعوبة  ت��واج��ه  كنت  اإن  خ�شو�شاً  اخل�����ش��راوات،  لتناول 
تكره  ك��ن��ت  اإن  امل��ث��ال،  �شبيل  ع��ل��ى  غ���ذائ���ك(.  اإىل  اإ���ش��اف��ت��ه��ا 
اخل�������ش���راوات امل���ورق���ة، ف��اط��ح��ن��ه��ا م���ع ال��ع��ن��ب��ي��ة اأو ال����دراق 
هذه  لك  تقّدم  كذلك  مذاقها.  بالتايل  يخفي  ما  النا�شج، 
الكايف  الوقت  يت�شنى لك  �شريعة عندما ل  اخللطات وجبة 
لتطهو اأو حت�شر ال�شلطة. اخفق، مثًل، قليًل من ال�شبانخ 
يف اخللط الكهربائي مع كوب من التوت الربي، ب�شع حبات 
من الفراولة املجلدة، وكوب من اللبنة العادية اخلالية من 
الد�شم. وهكذا حت�شل على وجبة كاملة اأو وجبة خفيفة يف 
الفاكهة  خلطات  تتفوق  ذل��ك،  على  ع��لوة  دق��ائ��ق.  غ�شون 

لأنها  الغذائية  الناحية  م��ن  الع�شائر  على  واخل�����ش��راوات 
حتتوي على فاكهة وخ�شراوات كاملة. لذلك تتمتع مبقدار 

اأكرب من الألياف، وُيعترب موؤ�شرها الغلي�شيمي اأدنى.

االأوجه ال�سلبية:
ال�شعرات  م��ن  ك��ب��رياً  ت��ت��وخَّ احل���ذر، ت�شتهلك م��ق��داراً  اإن مل 
ل��ذل��ك، عندما تطلب كوباً  احل��راري��ة م��ع ه��ذه اخل��ل��ط��ات. 
عما  ال�شوؤال  ت��رتدد يف  ل  ك�شك ع�شائر،  اأو  منها يف مطعم 

اأما  اأو ع�شل.  اإذا كان يحتوي على �شكر م�شاف، �شراب، 
بنكهة  اللنب  فتفاَد  بنف�شك،  اإع��داده��ا  ق��ررت  اإذا 

اأو اللنب املثلج لأنهما ي�شمان عموماً  الفاكهة 
اأو حمليات  م�����ش��اف��اً،  ���ش��ك��راً  ���ش��راب ف��اك��ه��ة، 
املوز  ا�شتعمال  اأي�شاً من  ا�شطناعية. وحّد 

لأن موؤ�شره الغلي�شيمي عاٍل. كذلك قلل 
من ا�شتخدام املحليات، فحتى )ال�شحي( 
والع�شل،  الأغ������اف  ����ش���راب  م��ث��ل  م��ن��ه��ا، 

يحتوي على الغلوكوز.

اخلل�سة
الفاكهة  خ��ل��ط��ات  ت�����ش��ّك��ل 

واخل���������������������������������ش����������������راوات 
 )Smoothies (

وال����ع���������ش����ائ����ر امل����ع����دة 
وجبات  ال���ب���ارد  ع��ل��ى 

�شحية  خ���ف���ي���ف���ة 
فاعلة  وط���ري���ق���ة 
اإ�شافة  ل��ك  تتيح 
اإىل  اخل�����ش��راوات 
ولكن  غ������ذائ������ك. 

اح����������ر�����������ص ع����ل����ى 
ال�شعرات  اح���ت�������ش���اب 

ال��ت��ي حتملها يف  احل��راري��ة 
احلرارية  ال�شعرات  كمية 

األ تتخطاها  التي يجب 
ميكنك  كذلك  يومياً. 

اختيار بدائل حتتوي 
ع��ل��ى م���ق���دار اأق���ل 

ال�شعرات  م����ن 
م������ث������ل امل���������اء 
امل����������ن����������ّك����������ه 
وامل�شروبات 

حتتوي  التي 
ع���ل���ى ق���ل���ي���ل من 

وال�شكر  ال���ف���اك���ه���ة 
امل�����ش��اف وك��ث��ري م��ن املاء 

.)fruit coolers( والثلج

املاء املنّكه
املاء  اإب��ري��ق من  اأو  ك��وب  اإىل  التالية  املكونات  من  اأي��اً  اأ�شف 

و�شعه يف الرباد:
ب�شرها. اأو  حم�شيات  • �شرائح 

م�شحوقة. طازجة  عنبية  اأو  م�شحوق  • نعناع 
�شرائح خيار طازج اأو زجنبيل مق�ّشر.• 

يقّدم اأطباء العيون فيما يلي اأحدث 
بالعتناء  ت�شمح  ال��ت��ي  ال��ت��و���ش��ي��ات 

بالعيون وحمايتها.

من  امل��ن��ا���ش��ب  احل��م��اي��ة  م�����ش��ت��وى  • م���ا 
ال��ب��ن��ف�����ش��ج��ي��ة ع��ن��د �شراء  الأ����ش���ع���ة ف����وق 

نظارات �شم�شية؟
م�شتوى  حت����دي����د  مي���ك���ن  ل   -
احل��م��اي��ة م���ن الأ����ش���ع���ة فوق 
ال���ب���ن���ف�������ش���ج���ي���ة ا�����ش����ت����ن����اداً 
ال����ن����ظ����ارات  ����ش���ع���ر  اإىل 
لونها  اأو  ال�����ش��م�����ش��ي��ة 
عد�شاتها.  درج���ة  اأو 
تخ�شع  اأن  ي����ج����ب 
ال�شم�شية  النظارات 
متعددة  لخ��ت��ب��ارات 
معيار  وفق  وُت�شنَّف 
ابحث  ل�����ذا  دق����ي����ق. 
تبلغ  ع���د����ش���ات  ع����ن 
درج������ة ح��م��اي��ت��ه��ا 2 
من  لكن  الأق���ل  على 
اإىل  اأن ت�شل  الأف�شل 

ثلث درجات عموماً.
الن�شائح  اأه������م  م����ا   •
ل�����لأ������ش�����خ�����ا������ص ال�����ذي�����ن 
اأمام  ط��وي��ًل  وق��ت��اً  مي�شون 

�شا�شات احلوا�شيب والهواتف الذكية؟
اإىل  ي��ن��ظ��روا  اأن  يجب  دقيقة   20 ك��ل   -
غر�ص يبعد �شتة اأمتار عن نظرهم طوال 
20 ثانية. ت�شمح هذه اخلطوة بتجديد 

تركيز العني وتخفيف اإجهادها.
اأن  ي��ج��ب  ���ش��ي��ئ��ة(  )ع������ادات  م���ن  • ه���ل 

يتخّل�ص منها النا�ص عموماً؟
- يجب اأن يفح�ص النا�ص عيونهم ب�شكل 
اأن  الأ���ش��خ��ا���ص  معظم  ي��ف��رت���ص  دوري. 
نظر  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��وا  اإذا  �شليمة  عيونهم 
امل��ث��ايل جزءاً  ال��ن��ظ��ر  ي�شّكل  ل��ك��ن  دق��ي��ق. 

ب�شيطاً من فح�ص العني.
العام،  ال�����ش��ح��ي  ال��و���ش��ع  ال��ع��ني  ت��ع��ك�����ص 
ع���ن م�شاكل  اأح���ي���ان���اً  ف��ح�����ش��ه��ا  وي��ك�����ش��ف 
عدة، بدءاً من النوع الثاين من ال�شكري 
و�شوًل اإىل �شرطان العني وارتفاع �شغط 

الدم.
فحو�ص  ب���ني  ال��ف��ا���ش��ل��ة  ال���ف���رتة  م���ا   •

العني؟
- الأولد: يجب اأن يخ�شعوا لأول فح�ص 
ال�شاد�ص والثاين  لعيونهم بني ال�شهرين 
ع�شر ثم يف عمر الثالثة، ثم كل �شنة بعد 

دخولهم اإىل املدر�شة.
- الرا�شدون: يجب اأن يخ�شعوا للفح�ص 
م����رة ك���ل ���ش��ن��ت��ني ع��ل��ى الأق������ل، ل��ك��ن من 
الأف�شل اأن يتكرر الفح�ص �شنوياً اإذا كان 

اإذا  اأو  ال�شخ�ص ي�شتعمل عد�شات ل�شقة 
ارتفاع �شغط  اأو  لل�شكري  اأ�شبح معّر�شاً 
الغدة  اأم���را����ص  اأو  وال��ك��ول�����ش��رتول  ال���دم 

الدرقية.
- فوق عمر اخلام�شة وال�شتني: يجب اأن 
لفح�ص  ال��ن��ا���ص  م��ن  الفئة  ه��ذه  تخ�شع 

�شنوي بحثاً عن م�شاكل العيون املرتبطة 
ال�شاد  وداء  البقعي  التنك�ص  مثل  بال�شن 

و)زرق العني(.

اأهم الن�سائح حلماية نظرك

حتتوي اأي�سًا على مقدار كبري من ال�سعرات احلرارية

الع�سائر الطازجة .. طريقة فاعلة تتيح لك اإ�سافة اخل�سراوات اإىل غذائك

واخل�سراوات  الفاكهة  خلطات  ت�سيف 
على  املعدة  والع�سائر   )Smoothies(
البارد االألياف والفيتامينات اإىل غذائك، 
اأي�سًا على مقدار كبري من  اأنها حتتوي  اإال 

ال�سعرات احلرارية.

�شحة وتغذية
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بيان التدفقات النقدية

بيان املركز املايل 

بيان الدخل 

بيان الدخل ال�سامل االآخر 
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العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة وادي الندل�ص للمقاولت 

العامة   رخ�شة رقم:CN 1789303  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة را�شد احمد حممد احلمادي املزروعي %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خلفان احمد حممد احلمادي املزروعي %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف را�شد احمد حممد احلمادي املزروعي

تعديل را�ص املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعلن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة وادي الندل�ص للمقاولت العامة

WADI ALANALOS GEN CONT EST
اىل/موؤ�ش�شة وادي الندل�ص للمقاولت العامة ذ.م.م    

WADI ALANDALOS GEN CONT EST LLC
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ  

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة حممد عبدالكرمي

رخ�شة رقم:CN 1020054  قد تقدموا الينا بطلب
null*null تعديل لوحة الإعلن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل

تعديل ا�شم جتاري من/بقالة حممد عبدالكرمي
MOHAMMED ABDUL KARIM GROCERY

اىل/كافترييا حممد عبداهلل عبدالكرمي
MOHAMMAD ABDULLAH ABDUL KARIM CAFETERIA

تعديل عنوان/ Building Owner Name من قطعة P 25 دكان رقم 27 مالك 
البناية جمعية الظفرة التعاونية اىل ال�شيد حممد زايد خلفان واخرين

Shop من اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ  

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25

اإع����������لن
ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1039856:براكة لت�شليح ال�شيارات  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية ال قت�شادية خلل ا�شبوع من 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:اي �شي ار جروب م.م.ح 
ICR Group :طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم:269961       بتاريخ:2017/3/16 م
با�ش��م:اي �شي ار جروب م.م.ح

وعنوانه:املنطقة احلرة مطار ال�شارقة )�شيف زون( مكتب كيو 1-1-32 - �ص.ب:514212 
الربيد  �شندوق  ه����ات����ف:00971505661146   - املتحدة  العربية  الم���ارات   - ال�شارقة 

514212 امييل hnimer@icrgrp.com ال�شارقة
والتقنية  العلمية  اخل��دم��ات  ب��ال��ف��ئ��ة:42  ال��واق��ع��ة  اخل��دم��ات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل���ك 
وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها خدمات التحاليل والبحاث ال�شناعية خدمات 

ت�شميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر. 
و�شف العلمة:العلمة التجارية عبارة عن ICR Group ويوجد حتتها خط باللون 
الحمر وا�شفل اخلط عبارة International Cancer Research Group باللون 

الذهبي واىل الي�شار ر�شم لقو�شني ب�شكل متداخل باللون الذهبي. 
ال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة 
القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25  اإبريل 2017 العدد 12003

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2016/756 عقاري كلي                                                
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  رو�شالو جو�شيف جراند جمهول حمل  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/2/26 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/املك للتمويل )�شركة 
م�شاهمة عامة( - بف�شخ اتفاقية الجارة وملحقها عن وحدة التداعي رقم )1605( الكائنة مببنى 
)ايه �شكاي كورت�ص( - منطقة وادي ال�شفا 5 - اإمارة دبي - وبالغاء ا�شارة القيد العقاري الواردة 
ب�شهادة امللكية ال�شادرة عن دائرة الرا�شي والملك ل�شالح املدعي عليه كم�شتاأجر )تخ�شع ملكية 
العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته املودع 
لدى الدائرة(، والزام املدعي عليه برد الوحدة مو�شوع الدعوى للمدعية خالية من ال�شواغل ، كما 
الزمته ان يوؤدي للمدعية مبلغ مائتان اربعة وثلثون الف وت�شعمائة واحد وع�شرون درهم وخم�شة 
و�شتون فل�شا ، وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�شوري قابل 
با�شم �شاحب  الع��لن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لل�شتئناف خلل ثلثني 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1101  تنفيذ عمايل 
م م جمهول حمل  ذ   - للنقليات  �شتار  داميوند  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ا���ش��رف  قد  ا���ش��رف حممد  الق��ام��ة مب��ا ان طالب التنفيذ/ ع��م��ران 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )4300( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/961  تنفيذ عمايل 
ذ م م جم��ه��ول حمل  ���ص   - للنقليات  ال��ف��رح��ان  املنفذ ���ش��ده/1-  اىل 
اأقام  ق��د    - دي��ت��ا  اهلل  ح�شني  زوار  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )30620( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   2344 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

اإعادة اعالن للح�ش�ر امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدع�ى رقم 2017/329 - جتاري )كلي( - ب�ا�شطة الن�شر  

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية 
اىل املدعي عليهم / 1-فائز ح�شن عنرت  2-احمد فائز عنرت ، 3- خالد يو�شف علي بن 

هويدن املرا�شدة 4-�شركة عنرت ل�شترياد وت�شدير الديزل - ذ م م 
اقام املدعي / موؤ�ش�شة املجد للتجارة العامة عنوانه / اإمارة دبي  - ديرة - منطقة نايف 

، حمل رقم )7( ملك نا�شر حممد لوتاه 
الدعوى برقم / 2017/329 )جتاري )كلي((- عجمان 

اأم��ام حمكمة  باحل�شور  فانت مكلف   - دره��م   املطالبة مببلغ 1122093   : ومو�شوعها 
عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة : 11.00 
من يوم : 2 �شهر مايو ل�شنة 2017 م.  وذلك يف  النظر يف الدعوى بو�شفك مدعي عليه 

حرر بتاريخ : 2017/4/12
مكتب اإدارة الدع�ى

    الإمارات العربية املتحدة 
 وزارة العدل  

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2017/463 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  حممد هاين ق�شاب 2- عمر عبده قائد  جمهويل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ع��ل��ي ع��ل��ي ح�����ش��ني مق�شع 
وميثله:ب�شار عبداهلل علي ابراهيم امل�شايبة  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)19049875( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2016/3308 تنفيذ جتاري

�شابقا   - ���ص.ذ.م.م  والكهرباء  امليكانيكا  لهند�شة  ايجكو  املنفذ �شده/1-  اىل 
التنفيذ/م�شرف  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  للمقاولت  ايجكو 
اأقام  ال�شويدي قد  �شلطان  ابوظبي( وميلثه:حممد عي�شى  الرافدين )فرع 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم 
وقدره )7988495( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2017/918 تنفيذ جتاري

الفل�شي جم��ه��ول حمل  م��ب��ارك  ان�����ص جمعه  خ��ال��د  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
فردية  موؤ�ش�شة  ال�شيارات  لتاجري  التنفيذ/جرنا�ص  طالب  ان  مبا  القامة 
الدعوى  اأقام عليك  - وميثلها/احمد نبى داد مبوجب وكالة م�شدقة قد 
وق��دره )7342(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
�شتبا�شر  املحكمة  املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2017/174 تنفيذ �شرعي

اىل املنفذ �شده/1- حممد يو�شف علي ال علي جمهول حمل القامة مبا ان 
عليك  اأق��ام��ت  قد  ث��اين  بن  ث��اين  حممد  عبداحلكيم  التنفيذ/فاطمة  طالب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى 
رقم:2016/327  بال�شتئناف  واملعدل  م�شلمني  نف�ص  احوال  رق���م:2015/1396 
املبلغ  املنفذ �شده ب�شداد  بالزام  ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث والقا�شي 
املحكمة  ف��ان  ملا ورد مبنطوقه   وعليه  به وق��دره )37250( دره��م وفقا  املنفذ 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/1116  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- حممد جعفر ح�شن ال�شفار  جمهول حمل القامة مبا ان 
���ص.م.ع وميثله: حممد عبدامللك م�شطفى  الوطني  دبي  الم��ارات  بنك  املدعي/ 
مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اه��ل��ي 
وقدره )337.935.22( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 
9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2017/4/30  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/413  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اخلط العايل التجارية ���ص.ذ.م.م 2- حممد �شليم ثايلكاندي 
ب��وث��ب��اب��وراي��ي��ل  جم��ه��ويل حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي/ ه����اى ل��ي��ف��ي��ل للعقارات 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احل��م��ادي   يو�شف  احمد  حممد  وميثله:يو�شف 
درهم(   142.500( وق���دره  مبلغ  ب�����ش��داد  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
يف:2015/8/17  احلا�شل  ال�شيك  ا�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
وحتى ال�شداد التام مع الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة وحددت 
 Ch 2.D.17 لها جل�شة يوم  الثنني املوافق  2017/5/15   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/678  مدين جزئي

جمهول  والتطريز   للخياطة  ال�شغاية  جنمة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد نور الهدى قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   25000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم  الثنني املوافق  2017/5/1   
ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدع�ى رقم 2017/416  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1-حممد �شابري 2- جهانكري نيكوان 3- حممد احمد احمد زاده جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/حممد علي م�شطفى رنوف مليري وميثله:جو�شلني �شبلي 
الدعوى  ب��ت��اري��خ:2017/4/11 يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  اهلل  خري 
املدعي عليهما  اول:بالزام  رنوف مليري  ل�شالح/حممد علي م�شطفى  اعله  املذكورة 
و�شتمائة  ال��ف  وثلثون  )اثنان  دره��م   )32670( مبلغ  للمدعي  يوؤديا  ب��ان  والثاين  الول 
نهائي  احلكم  �شريورة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  و�شبعون 
اتعاب  مقابل  دره��م  ثلثمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  عن  ف�شل  التام  ال�شداد  وحتى 
لل�شتئناف  قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�شت  املحاماة 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدع�ى 2017/685  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �شيد ح�شن عاطف �شيد هارون ابراهيم كاظم جمهول حمل القامة 
دبي وميثله:خليفة عبداهلل  فرع   - )م(  ���ص.م.ب  الو�شط(  )ال�شرق  اميك�ص  املدعي/  ان  مبا 
�شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع 
�شده ب�شداد مبلغ وقدره )167.516.93( درهم )مائة و�شبعة و�شتون الف وخم�ص مائة و�شتة 
ع�شرة درهم وثلثة وت�شعون فل�ص( مع الفائدة القانونية من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق  
اأو من  Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  2017/4/27   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدع�ى رقم 2016/305  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1-نيازي بري �شهاباز خان جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2016/5/23 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/�شركة حكيم زاي 
 - الثانية  عليها  للمدعي  بالن�شبة  الدعوى  اول:برف�ص  م.د.م.���ص  تريدينغ  انرتنا�شيونال 
ثانيا بالزام املدعي عليه الول بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 2.016.000 ريال �شعودي اي 
"اثنان مليون وثمانية وخم�شون الف  اإماراتي  ما يعادل مبلغ وقدره 2.058.676.00 درهم 
و�شتمائة و�شتة و�شبعون درهم اإماراتي"   والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 9% �شنويا 
امل�شاريف  عن  ف�شل  ال�شداد  متام  وحتى  يف:2013/6/22  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل  ومبلغ الف درهم مقابل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2017/778  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- تداول ام اي مانيجيد بروجرام )ح�شب التعاملت( - اك�شنتيال 
القامة  حمل  جمهول  التجارية(  الرخ�شة  )ح�شب  ����ص.ذ.م.م  لل�شتثمار  ميدي�شت 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  �شو�شكني  لوي�ص  املدعي/  ان  مبا 
مبلغ  الماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  او  دولر(   417.271( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي 
)1.535.559( درهم والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
اأو  2017/5/10 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2017/922 تنفيذ جتاري

�ص.ذ.م.م  �شريف�ش�ص  تكنكل  ان��د  تكنولوجيز  يونايتد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
املثلجه  للنقل  خ��ان  التنفيذ/يا�شني  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
�ص.ذ.م.م وميلثه:را�شد عبداهلل علي هوي�شل النعيمي قد اأقام عليكم الدعوى 
به وقدره )107353(  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعله  املذكورة  التنفيذية 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25

تنويه
بال�شارة اىل العلن ال�شادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 11973 بتاريخ 2017/3/20 
بخ�شو�ص الرخ�شة التجارية )CN-1182036( الرخ�شة التجارية: مر�شى ابوظبي 
ذ.م.م. تنوه دائرة التنمية القت�شادية بانه ورد خطاأ يف العلن ومل تذكر التعديلت 

التالية:
الوطنية  حذف  هو  وال�شحيح   %99 ذ.م.م  للعقارات  المارات  حذف/بلووم  تعديل 

القاب�شة ذ.م.م.
ا�شافة/بلووم العقارية ذ.م.م %1

فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقو 

ق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية)اب�ظبي(

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2017/180 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ���ش��ده/1-  حممد ر���ش��وان زي��اين  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/جنوم القلعة للتجارة العامة �ص.ذ.م.م وميثلها 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  وم��دي��ره��ا   ال��ق��ان��وين  ممثلها 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3715360( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2016/1946  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1-�شركة ابراج اخلليج للتجارة العامة - ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ص م ع وميثله : عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل 
بالت�شامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  - قد  علي 
دره��م( عبارة عن  وق��دره )3.658.951.77  املدعي مبلغا  للبنك  ي��وؤدوا  بان  والت�شامم 
وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهم  املدعي  وال��زام   2016/3/27 تاريخ  حتى  البنك  مديونية 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  2017/5/4  ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ص   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/1132  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- كري�شتال الفا - �ص ذ م م - فرع دبي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ نوبيل ايطاليا ا�ص بي ايه وميثله : روكز جورج حبيقه -  قد اأقام عليك الدعوى 
يعادله  ما  او  ي���ورو(      7.097( وق��دره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
بالدرهم الإماراتي مببلغ وقدره )29.084.39 درهم( ت�شعة وع�شرون الفا واربعة وثمانون 
درهما وت�شعة وثلثون فل�شا مع الفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بل كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/5/3  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



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 االإمارات 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 
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 (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 
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 (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 
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 (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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 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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 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 
 
 

١٨ 

 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

 

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

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�س اإدارة بنك الدوحة )�س.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)/
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وفد من مكتب تنمية ال�سناعة يزور اأربعة م�سانع يف اأبوظبي

 »الدار دارك « يعلن عن افتتاح 10 مرافق �سياحية يف دبي يف الرابع الثاين من عام 2017

والبالغ قيمة  املن�شد  اأو  املق�شى  امل�شطح 
و177  مليار  فيه  ال�شناعي  ال�شتثمار 

مليونا و100 األف درهم .
اأ�شحاب  ال��زي��ارات  خلل  الوفد  والتقى 
ه���ذه امل�����ش��ان��ع وادارات����ه����ا وا���ش��ت��م��ع اإىل 
ومقرتحاتهم  واآرائ����ه����م  م��لح��ظ��ات��ه��م 
لتطوير اأعمالهم يف امارة ابوظبي بهدف 
للم�شتثمرين  الدعم  اأ�شكال  كل  تقدمي 
العديد  وت��وف��ري  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  يف 
متكنهم  اأن  �شاأنها  م��ن  التي  امل��زاي��ا  م��ن 
قيمة  لت�شكل  ا�شتثماراتهم  اجن���اح  م��ن 

م�شافة لقت�شاد امارة ابوظبي .
واأك������د اأح���م���د ه����لل ال��ب��ل��و���ش��ي خلل 
الزيارات امليدانية حر�ص دائرة التنمية 
تنمية  مب��ك��ت��ب  مم��ث��ل��ة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
ال�شناعة على تطوير القطاع ال�شناعي 
ال�شتمرار  اأبوظبي من خلل  ام��ارة  يف 
امليدانية  ال��زي��ارات  ه��ذه  مثل  تنفيذ  يف 
من  تعزز  اأن  �شاأنها  م��ن  وال��ت��ي  املتكررة 

•• اأبوظبي-وام:

القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  وا���ش��ل��ت 
ال�شناعة  تنمية  مبكتب  ممثلة  اأبوظبي 
امل�شانع  ل��ع��دد م��ن  امل��ي��دان��ي��ة  زي��ارات��ه��ا 

العاملة يف اأبوظبي .
اأح���م���د هلل  ب��رئ��ا���ش��ة  وف����د  زار  ف��ق��د 
البلو�شي مدير عام املكتب بالإنابة اأربعة 
م�شانع يبلغ اجمايل قيمة ا�شتثماراتها 

ال�شناعية مليارا و600 مليون درهم.
واإط�����ل�����ع ال����وف����د خ�����لل ال�����زي�����ارة على 
مبا  امل�شانع  هذه  واحتياجات  متطلبات 
ابوظبي  اأع��م��ال��ه��ا يف  م��ن جن��اح  ميكنها 
يف  التناف�شية  م��ع��دلت  اأع��ل��ى  وحت��ق��ي��ق 

القطاع ال�شناعي.
امليدانية  زي��ارات��ه  ال��دائ��رة  وف��د  وا�شتهل 
مب�شنع دنهومل يام للحديد املتخ�ش�ص 
النفط  وم���ن�������ش���اآت  ح���ق���ول  خ���دم���ات  يف 
والغاز الربية والبحرية و�شناعة الأطر 

مليون درهم اأرباح    577.5
»اأبوظبي االإ�سالمي « يف الربع االأول

•• اأبوظبي-وام: 

حققت جمموعة م�شرف اأبوظبي الإ�شلمي اأرباحا �شافية بقيمة 577.5 
مليون درهم بنمو %19.8 وذلك للربع الأول من العام اجلاري .

وجاء الأداء القوي للمجموعة مدعوما بارتفاع اإجمايل الإيرادات يف الربع 
العملء  اأع���داد  منو  نتيجة  دره��م  مليار   1.37 اإىل   4.3% بن�شبة  الأول 

وارتفاع الدخل من الر�شوم بالإ�شافة اإىل �شبط النفقات.
و وا�شل م�شرف اأبوظبي الإ�شلمي تركيزه على اإدارة موارده املالية وراأ�ص 
 1.2% بن�شبة  العملء  متويل  اأ�شول  انخفا�ص  اإىل  اأدى  ما  بحكمة  ماله 
على اأ�شا�ص �شنوي لي�شل اإىل 77.3 مليار درهم بنهاية 31 مار�ص 2017. 
وبقيت ا�شرتاتيجية امل�شرف مركزة على توفري خدماته وخرباته احلائزة 
على العديد من اجلوائز لأكرث من 938 األف عميل عرب خمتلف اأق�شامه 
الرئي�شية من خلل �شبكة فروع وقنوات توزيع رقمية رائدة. و �شهد امل�شرف 
ارتفاعا يف ودائع العملء بن�شبة %5.2 على اأ�شا�ص �شنوي لتتجاوز عتبة ال� 
100 مليار درهم لأول مرة وت�شل اإىل 101 مليار درهم بنهاية 31 مار�ص 
اأكرث امل�شارف  ونتيجة لذلك حافظ امل�شرف على مكانته كاأحد    .2017
�شيولة يف دولة الإمارات العربية املتحدة حيث بلغ معدل متويل العملء اإىل 
الودائع %76.6 بنهاية 31 مار�ص 2017. و وا�شلت اإدارة م�شرف اأبوظبي 
الإ�شلمي تطبيق �شيا�شة متحفظة ومدرو�شة لإدارة خماطر الئتمان الأمر 
على   4.9% عند  املنتجة  غ��ري  احل�شابات  معدل  ا�شتقرار  اإىل  اأدى  ال��ذي 
قيمة  اإجمايل  ليبلغ   2016 مار�ص  يف31   4% مع  مقارنة  �شنوي  اأ�شا�ص 
احل�شابات غري املنتجة حاليا 3951.4 مليون درهم. وقام امل�شرف خلل 
الربع الأول من العام 2017 باحت�شاب 152.6 مليون درهم كمخ�ش�شات 
اإ�شافية ليبلغ اإجمايل خم�ش�شات الئتمان حاليا با�شتثناء الديون امل�شطوبة 
3079.1 مليون درهم. ومتثل املخ�ش�شات اخلا�شة والعامة معدل منا�شبا 
من   77.9% وق���دره  ال�شمانات  احت�شاب  دون  املتعرثة  الأ���ش��ول  لتغطية 
اإج��م��ايل حمفظة  م��ن  املنتجة و92.2%  الأ���ش��ول غ��ري  اإج��م��ايل حمفظة 
اليوم  املخ�ش�شات  اإج���م���ايل  ذل���ك مت��ث��ل  ع��ل��ى  الئ��ت��م��ان. وع����لوة  خم��اط��ر 
اأعلى  وه��و  املخاطر  امل��ق��درة ح�شب  العملء  اأ���ش��ول  اإج��م��ايل  م��ن   1.98%
بكثري من املعدل التنظيمي الذي حدده م�شرف الإم��ارات العربية املتحدة 
و حافظ م�شرف اأبوظبي الإ�شلمي على مكانته  املركزي والبالغ 1.5%. 
اإىل  اأكرث امل�شارف �شيولة يف الإم��ارات وو�شل معدل متويل العملء  كاأحد 
امل�شرف  موا�شلة  وراء  الرئي�شي  العامل  ي��زال  ول   .76.6% اإىل  ال��ودائ��ع 
ال�شوق هو الرتكيز  اإىل الودائع يف  اأف�شل معدلت متويل العملء  ت�شجيل 

الكبري الذي يوليه على بناء علقات طويلة الأمد .
واأدى هذا النهج اإىل ارتفاع حجم ودائع العملء بن�شبة %5.2 على اأ�شا�ص 
�شنوي ليتجاوز عتبة ال� 100 مليار لأول مرة وي�شل اإىل 101 مليار درهم 
وبلغ اإجمايل حقوق امل�شاهمني “ مبا يف ذلك اأدوات  يف 31 مار�ص 2017. 
ال�شق الأول من راأ�ص املال” 16.0 مليار درهم بنهاية 31 مار�ص 2017 
ما ميثل زيادة قدرها %3.2 على اأ�شا�ص �شنوي ومعدل منو تراكمي بن�شبة 
%8.1 على مدى 3 �شنوات. ويبلغ معدل كفاية راأ�ص املال مل�شرف اأبوظبي 
%15.85 حيث بلغ معدل كفاية  2 حاليا  الإ�شلمي ح�شب معايري بازل 
ال�شق الأول من راأ�ص املال ح�شب املعايري نف�شها %15.23 ومعدل كفاية 
ال�شق الأول من حقوق امل�شاهمني العاديني %9.71 وهي اأعلى بكثري من 
املركزي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  قبل م�شرف  م��ن  امل��ح��دد  الأدن���ى  احل��د 
والبالغ 12 يف املائة ملعدل كفاية راأ�ص املال و8 يف املائة لل�شق الأول بح�شب 
املعايري املذكورة. كما اأن ن�شب راأ�ص املال املماثلة مبوجب اتفاقية بازل 3 هي 
اأي�شا اأعلى من احلد الأدنى التنظيمي الذي حدده موؤخرا امل�شرف املركزي. 
وعزز م�شرف اأبوظبي الإ�شلمي اأي�شا من ا�شتثماراته يف تطوير قدراته يف 
جمالت احلوكمة واملراقبة والمتثال وذلك يف �شوء حر�ص املجموعة على 
اأن تكون موؤ�ش�شة رائدة يف اتباع اأف�شل املمار�شات العاملية يف تطبيق اللوائح 
حجم  ارتفاع  من  الرغم  وعلى  ال�شلة.  ذات  احلوكمة  ومعايري  التنظيمية 
ال�شلبة  الأ�ش�ص  اإر�شاء  �شبيل  امل�شرف يف  التي �شخها  النوعية  ال�شتثمارات 
ملرحلة النمو امل�شتقبلي فقد �شاهم تركيزه على تعزيز الإنتاجية يف انخفا�ص 
 %  45.7 2017 اإىل  اإىل الدخل يف الربع الأول من العام  ن�شبة التكلفة 

مقارنة مع %46.7 يف 31 مار�ص من العام 2016.

للت�شييد  ال���لزم���ة  امل��ع��دن��ي��ة  وال��ه��ي��اك��ل 
اجلاهزة  املباين  و�شناعة  منها  واأج���زاء 
وال�شهاريج  اخلزانات  و�شناعة  املعدنية 
امل���ع���دن املثبتة  امل��م��اث��ل��ة م���ن  والأوع����ي����ة 
واملبدلت  الأن���اب���ي���ب  اأن��ظ��م��ة  و���ش��ن��اع��ة 
ال�شتثمار  ق��ي��م��ة  وال���ب���ال���غ  احل����راري����ة 

ال�شناعي فيه 300 مليون درهم.
كما قام بزيارة م�شنع “ تايجر للمقاطع 
والعوازل” املتخ�ش�ص يف �شناعة الأطر 
للت�شييد  ال���لزم���ة  امل��ع��دن��ي��ة  وال��ه��ي��اك��ل 
ال�شتثمار  قيمة  والبالغ  منها  واأج���زاء 
م��ل��ي��ون دره���م   113 ف��ي��ه  ال�����ش��ن��اع��ي 
 “ البيئة  لتكنولوجيا  هانزا   “ وم�شنع 
تكييف  اأج���ه���زة  ���ش��ن��اع��ة  يف  املتخ�ش�ص 
الأدوار  تهوية  م���راوح  و�شناعة  ال��ه��واء 
ال�شتثمار  ق��ي��م��ة  وال���ب���ال���غ  ال�����ش��ق��ف��ي��ة 
بالإ�شافة  دره������م  م���لي���ني   10 ف���ي���ه 
الزجاج  لأل������واح  الم�������ارات  ���ش��رك��ة  اإىل 
الزجاج  �شناعة  يف  املتخ�ش�شة  امل�شطح 

القطاع  م���ع  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����ش��راك��ة 
يوفر  مبا  احتياجاتهم  وتلم�ص  اخلا�ص 
ابوظبي  اإم����ارة  يف  مثالية  اأع��م��ال  بيئة 
وجذب املزيد من ال�شتثمارات يف القطاع 

ال�شناعي اليها.
ال�شناعة  تنمية  مكتب  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
اىل  امليدانية  زي��ارات��ه  تنفيذ  �شيوا�شل 
جميع امل�شانع احلديثة التي دخلت حيز 
والبالغ  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  خ��لل  الت�شغيل 
عددها 22 م�شنعا والتي قام بتد�شينها 
موؤخرا �شعادة خليفة بن �شامل املن�شوري 

وكيل الدائرة بالنابة وزار اأربعة منها.
و ذكر البلو�شي اأن مكتب تنمية ال�شناعة 
ال�شت�شارات  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  ي���ح���ر����ص 
وال���دع���م ال��ف��ن��ي ل��ه��ذه امل�����ش��ان��ع بهدف 
على  وال��ع��م��ل  منتجاتها  ج����ودة  ت��ع��زي��ز 
وال�شعوبات  ال���ت���ح���دي���ات  ك����ل  درا�����ش����ة 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ب��ه��دف اخل����روج بنتائج 
وت��و���ش��ي��ات وق������رارات داع��م��ة ت��ع��زز من 

امارة  يف  ال�شناعية  ال�شتثمارات  ه��ذه 
ابوظبي.

للم�شانع  امل��ي��دان��ي��ة  زي���ارات���ه  خ��ت��ام  ويف 
كرم اأحمد هلل البلو�شي اأ�شحاب هذه 
ال�شتثمار  لختيارهم  تثمينا  امل�شانع 
اأجل  م��ن  اأبوظبي ودع��م��ا لهم  ام���ارة  يف 
م��وا���ش��ل��ة اأع��م��ال��ه��م مب���ا مي��ك��ن��ه��م من 
املتميزة  الع��م��ال  بيئة  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة 

التي توفرها حكومة امارة ابوظبي.
امل�شانع  اأ�شحاب  امل�شتثمرون من  وثمن 
تنمية  م��ك��ت��ب  وف�����د  زي�������ارة  اجل����دي����دة 
ال�������ش���ن���اع���ة م���وؤك���دي���ن ح��ر���ش��ه��م على 
م�شانعهم  ل��ت�����ش��اه��م  ال��ع��م��ل  م��وا���ش��ل��ة 
م�شافة  قيمة  ت��ق��دمي  يف  ف��اع��ل  ب�شكل 
وتدعيم  ابوظبي  يف  ال�شناعي  للقطاع 
ج���ه���ود ح��ك��وم��ة الإم�������ارة ال���رام���ي���ة اىل 
ليكون  اخل���ا����ص  ال���ق���ط���اع  دور  ت��ف��ع��ي��ل 
التنمية  حتقيق  يف  ا�شرتاتيجيا  �شريكا 

القت�شادية امل�شتدامة يف اأبوظبي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن مق�شد العطلت اجلديد “الدار دارك”، عن 
خطط  تو�شعية جديدة تت�شمن افتتاح 10 مرافق 
الربع  ب��ح��ل��ول  دب���ي  اإم����ارة  يف  �شياحية  ومم��ت��ل��ك��ات 
ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجل���اري لإت��اح��ة الفر�شة لدى 
ال�شيوف و ال�شياح  ق�شاء اجازات مريحة ل تن�شى 

و�شط معامل دبي ال�شهرية.  
ال���ع���ط���لت اجل����دي����د مبوقعه  وي��ت��م��ي��ز م��ق�����ش��د  
ال�شرتاتيجي يف منطقة “�شيتي وووك” ال�شهرية 
وي�شمل �شقق مكونة من غرفة اإىل 3 غرف نوم مت 
 »BoConcept« تاأثيثهما بالكامل مبفرو�شات
الدمناركية الفاخرة ووفقا لأعلى املعايري الفندقية 
الراقية و التي توفر �شالة معي�شة وا�شعة ومطبخ 

املريحة  الو�شائد  و  ب��الأ���ش��رة  ن��وم جم��ه��زة  وغ���رف 
اإىل  بالإ�شافة  ال�شحية  ال��ن��وادي  يف  وامل�شتخدمة 
خدمات الأنرتنت “الواي فاي” الفائقة ال�شرعة.

يف  ���ش��ه��ريا  �شياحيا  معلما  ووك”  يعترب”�شيتي 
الو�شل  �شارعي  تقاطع  عند  بدبي  جمريا  منطقة 
الفاخرة  الرتفيهية  الوجهات  من  يعد  و  وال�شفا، 
وفاخرة  ع�شرية  ترفيهية  م��راف��ق  وي�شم  دب��ي  يف 
بالإ�شافة اإىل العديد من مراكز ال�شحة والتجميل 
ومتاجر الألب�شة التي تقدم اأحدث �شيحات املو�شة 
والأزياء من ماركات اإقليمية ودولية �شهرية، ومنها 
ماركات تدخل املنطقة لأول مرة كما يعد مق�شدا 
مثالياً لعقد اجتماعات العمل اأو لقاءات الأ�شدقاء 
واملطاعم  الع�شرية  املقاهي  اأج���واء  ب��ني  يجمع  اإذ 

الفخمة يف الهواء الطلق.

فروع االإمارات 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 
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   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

�سعر �سلة خامات » اأوبك « ي�سل
 49.99 دوالرا للربميل يوم اجلمعة املا�سي

•• فيينا-وام:

اأعلنت منظمة الدول امل�شدرة للنفط “ اأوبك “ اأن �شعر �شلة خاماتها ال�13 
اليوم  ب�شعر  49.99 دولر للربميل مقارنة  املا�شي اىل  و�شل يوم اجلمعة 
الذي قبله الذي و�شل 50.48 دولر للربميل. وت�شم �شلة خامات اأوبك التي 
تعد مرجعا يف م�شتوى �شيا�شة النتاج النواع التالية.. خام مربان الإماراتي 
وخام مزيج �شحارى اجلزائري والإيراين الثقيل والب�شرة اخلفيف العراقي 
وخام الت�شدير الكويتي وخام ال�شدر الليبي وخام بوين اخلفيف النيجريي 
واخلام البحري القطري واخلام العربي اخلفيف ال�شعودي واخلام الفنزويلي 

مرياي وجريا�شول الأنغويل وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري.

دوالرا للربميل �سعر ت�سوية العقد   51.33
االآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة 

•• دبي-وام:

تراجعه   � املقبل  يونيو  ت�شليم   � عمان  خل��ام  الآج���ل  العقد  ت�شوية  �شعر  وا���ش��ل 
للأ�شبوع الثاين على التوايل لدى تداوله يف بور�شة دبي للطاقة بعدما خ�شر 
ال�شابق  ت�شويته  ب�شعر  مقارنة  ال��واح��د  للربميل  اأمريكي  دولر   0.39 ام�ص 
ليبلغ 51.33 دولر عند ال�شاعة 12:30 بالتوقيت املحلي 08:30 بتوقيت 
منطقة  يف  دولية  بور�شة  اأول  وه��ي   � للطاقة  دب��ي  بور�شة  وتهدف  غرينت�ص. 
ال�شرق الأو�شط لعقود الطاقة الآجلة وال�شلع � اإىل تزويد �شركات اإنتاج النفط 
واملتداولني والعملء املهتمني بالأ�شواق التي تقع �شرق ال�شوي�ص باأ�شعار تت�شم 
اإحدى   2007 ع��ام  افتتاحها  منذ  البور�شة  وتعد  اخل��ام.  للنفط  بال�شفافية 
البور�شات املتخ�ش�شة على م�شتوى العامل واأ�شبح عقدها الرئي�ص وهو العقد 
ال�شوق  اإىل  املتجه  اخل���ام  للنفط  موثوقية  الأك���رث  املعيار  ع��م��ان  خل��ام  الآج���ل 
املنطقة  اقت�شادات  تعك�ص  التي  والأداة  ال�شوي�ص  �شرق  �شريعا  ت�شهد منوا  التي 
الت�شليم  حيث  من  العامل  يف  نوعه  من  عقد  واأك��رب  متفردة  ب�شورة  الآ�شيوية 
للنفط  الوحيد  واملعيار  العامل  يف  اخل��ام  للنفط  �شعري  معيار  وثالث  الفعلي 
ال��ذي يتم ت�شديره من عمان ودب��ي. وت�شتخدم بور�شة دبي للطاقة يف  اخل��ام 
اإليها انطلقا  التي ميكن الو�شول  اأرقى الأنظمة الإلكرتونية  اأعمالها  جميع 
من اأكرث من 20 منطقة منها املراكز املالية الرئي�شة يف اآ�شيا واأوروبا والوليات 
مالية  منطقة  وه��و   � العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز  داخ��ل  البور�شة  وتقع  املتحدة. 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  املالية  اخل��دم��ات  لتعزيز  اإن�شاوؤها  مت  ح��رة 
و�شمان  مقا�شة  تتم  كما  املالية  للخدمات  دب��ي  �شلطة  قوانني  اإىل  وتخ�شع   �
جميع التداولت من خلل جمموعة تابعة لبور�شة �شيكاغو التجارية. يذكر 
اأن بور�شة دبي للطاقة م�شروع م�شرتك بني دبي القاب�شة و�شندوق ال�شتثمار 
العماين وجمموعة بور�شة �شيكاغو التجارية كما متتلك موؤ�ش�شات مالية عاملية 
بي  وجي  �شاك�ص  غولدمان  منها  الطاقة  عقود  ت��داول  يف  متخ�ش�شة  و�شركات 

مورغان ومورغان �شتانلي و�شل وفيتول وكونكورد اإنرجي اأ�شهما فيها.

 %  اأرباح 12 بنكا وطنيا تنمو بن�سبة 6.7 
اإىل 7.64 مليار درهم خالل 3 اأ�سهر

•• اأبوظبي-وام:

الأول من  الربع  خ��لل  دره��م  مليار   7.64 وطنيا  بنكا   12 اأرب���اح  �شايف  بلغ 
العام  من  ذاتها  الفرتة  مع  مقارنة   6.7% ن�شبته  بلغت  بنمو   2017 العام 
. و و�شف خ��رباء ماليون  7.16 مليار دره��م  اإىل  ال�شابق وال��ذي و�شلت فيه 
وذلك  الآن  باأنها جيدة حتى  املالية  بياناتها  اأف�شحت عن  التي  البنوك  نتائج 
رغم التباطوؤ الذي �شهده القطاع على م�شتوى العامل ب�شكل عام . م�شريين اإىل 
اأن البنوك القيادية وا�شلت ت�شجيل ن�شب منو مقبولة خلل الربع الأول من 
العام اجلاري ما يعك�ص قدرتها على التكيف مع اأي م�شتجدات ي�شهدها القطاع 
البنكي . ووفقا لتحليل لوكالة اأنباء الإمارات فقد بلغت اأرباح 7 بنوك مدرجة 
يف �شوق اأبوظبي للأوراق املالية نحو 3.84 مليار درهم خلل ال�شهور الثلثة 
الأوىل من العام 2017 بنمو ن�شبته %4.9 باملقارنة مع الأرباح التي حققتها 
يف الربع الأول من العام 2016 والتي و�شلت 3.66 مليار درهم . ويف �شوق 
دبي املايل بلغ �شايف اأرباح 5 بنوك وطنية اأف�شحت عن بياناتها نحو 3.8 مليار 
درهم بزيادة ن�شبتها %8.6 يف حال مقارنتها مع الأرباح التي حققتها يف الربع 
الأول من عام 2016 والتي و�شلت 3.5 مليار درهم . وت�شدر بنك اأبوظبي 
الوطني الناجت عن �شفقة الإندماج مع بنك اخلليج الأول قائمة البنوك الأكرث 
2.92 مليار درهم تقريبا يف  حتقيقا للربحية من حيث القيمة والتي بلغت 
نهاية الربع الأول من العام اجلاري بنمو ن�شبته %12 مقارنة مع الربع الأول 
من العام 2016 .. تله “ بنك الإم��ارات دبي الوطني “ الذي حقق اأرباحا 
�شافية بقيمة 1.87 مليار درهم خلل فرتة الر�شد نف�شها ثم جاء بعد ذلك 

بنك دبي الإ�شلمي بنحو مليار درهم .

انطالق اأعمال موؤمتر ومعر�ض 
بت ال�سرق االأو�سط 2017 

•• اأبوظبي -وام:

 2017 ال�شرق الأو�شط  اأعمال موؤمتر ومعر�ص بت  اليوم الثلثاء  تنطلق 
املجل�ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
اأبوظبي للتعليم. و يك�شف  اأبوظبي وبالتعاون مع جمل�ص  التنفيذي لإمارة 
اأكادميية  برنامج  عن  مايكرو�شوفت  مع  بالتعاون  للتعليم  اأبوظبي  جمل�ص 
نواجت  حت�شني  بغر�ص  احلديثة  التقنية  معلم  األ��ف  نحو  لتعليم  املعلمني 
التدري�ص والتعلم. ومتنح “ اأكادميية املعلمني “ املتدربني خربات كتابة ن�ص 
برجمي مبتكر با�شتخدام الألعاب والتطبيقات وهي طريقة جديدة لتدري�ص 
اأكرث  املعلمون  اأ�شا�شيات ت�شميم الربجميات وتطويرها. ويتعرف  الأطفال 
على Office Mix وهو اأداة هامة لنموذج الغرف الدرا�شية املتغرية التي 
ك�شفت  و  الأجهزة.  خمتلف  عرب  �شريعا  وم�شاركتها  الدرو�ص  ت�شميم  تتيح 
درا�شة حديثة ل�شركة مايكرو�شوفت خلل موؤمتر �شحفي عقد يف اأبوظبي 
اليوم �شمل 100 معلم داخل الدولة اأن 80 يف املائة من املعلمني يرون اأن 
رواد مدار�شهم يتمتعون بروؤية وا�شحة يف كيفية ا�شتخدام التقنية لتح�شني 
م�شتوى اخلربات داخل ال�شفوف الدرا�شية واأن 99 يف املائة من العينة يرون 

اأن التكنولوجيا ت�شتخدم بدرجات متفاوتة يف موؤ�شا�شتهم التعليمية .

من�سور بن حممد يفتتح منتدى فقه االقت�ساد االإ�سالمي
•• دبي-وام:

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
.. افتتح �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد 
اأعمال  ام�ص  �شباح  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
القت�شاد  فقه  ملنتدى  الثالثة  ال����دورة 
ال�شوؤون  دائ��رة  ينظمها  التي  الإ�شلمي 
الإ�شلمية والعمل اخلريي يف دبي حتت 
للقت�شاد  مناء  اخل��ريي  “العمل  �شعار 
فندق  يف  يومني  وي�شتمر  الإ�شلمي” 
الإنرتكونتننتال في�شتيفال �شتي يف دبي. 
وا�شتهل حفل الفتتاح بال�شلم الوطني 
ل���دول���ة الإم��������ارات وت������لوة ع���ط���رة من 
الذكر احلكيم وعر�ص فيلم ق�شري بني 

الإ�شلمي  القت�شاد  جمالت  للح�شور 
التي عاجلها املنتدى منذ انبثاقه وجهود 
�شاحب  ا�شرتاتيجية  دع��م  يف  ال��دائ��رة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ص ال����دول����ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يف جعل 

دبي عا�شمة للقت�شاد الإ�شلمي.
ال�شيخ  بن  حمد  الدكتور  �شعادة  ورح��ب 
اأحمد ال�شيباين مدير عام دائرة ال�شوؤون 
الإ���ش��لم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل����ريي يف دبي 
للمنتدى  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ص 
ب�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن حم��م��د بن 
والباحثني  وال��ع��ل��م��اء  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
يف  واملتخ�ش�شني  املنتدى  يف  امل�شاركني 
جمالت القت�شاد والقت�شاد الإ�شلمي 

الذين يح�شرون جل�شات املنتدى.
وقدم �شكره لراعي املنتدى �شمو ال�شيخ 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم .. 
موؤكدا �شعي الدائرة الدوؤوب لريادة دبي 
يف جمالت القت�شاد الإ�شلمي وتنمية 
العمل اخلريي الذي يعد رافدا اأ�شا�شيا 
م�شاريعه  وت��ن��م��ي��ة  الق��ت�����ش��اد  من���اء  يف 
وتاأليف  املنتدى  ه��ذا  ب��اإق��ام��ة  ول�شيما 
الأبحاث القت�شادية ون�شرها وامل�شاركة 
يف الفعاليات القت�شادية حمليا ودوليا 
عا�شمة  دب�����ي  ل����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  دع����م����ا 
اللجان  �شكر  كما  الإ�شلمي  القت�شاد 

املنظمة لفعاليات املنتدى.
اهلل  عبد  ال�شيخ  م��ع��ايل  اأك���د  م��ن جهته 
بن بيه رئي�ص منتدى تعزيز ال�شلم - يف 

ا�شتقرار  اأن   - امل��ن��ت��دى  خ��لل  ل��ه  كلمة 
وا�شتمرار تطور وازده��ار دولة الإمارات 
ياأتي بف�شل قيادتها الر�شيدة وما تقدمة 
اأن  م�شيفا   .. جليه  خريية  اأع��م��ال  م��ن 
اإل  النمو القت�شادي لن يكون حم�شنا 

بف�شل النمو الأخلقي واخلريي.
القت�شاد  فقه  منتدى  اأعمال  وانطلقت 
رئي�ص  مب�شاركة  وجل�شاته  الإ���ش��لم��ي 
جم���م���ع ال���ف���ق���ه الإ������ش�����لم�����ي ال������دويل 
الدكتور �شالح بن حميد  ال�شيخ  معايل 
رئي�ص  بيه  بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  ومعايل 
الدكتور  ومعايل  ال�شلم  تعزيز  منتدى 
الأوق���اف يف  حممد خمتار جمعة وزي��ر 
جمهورية م�شر العربية وعدد كبري من 
الإ�شلمي  والقت�شاد  القت�شاد  علماء 

ي�شار  وال��ع��رب��ي.  املحلي  امل�شتويني  على 
يف  ���ش��ت��ع��ر���ص  ال���ت���ي  الأب����ح����اث  اأن  اإىل 
جل�شات املنتدى بلغت 29 بحثا تاأ�شيليا 
وتطبيقيا يف ثلثة حماور الأول .. الزكاة 
واأثرها يف تنمية القت�شاد الإ�شلمي “ 
اجلمع -التوزيع - ال�شتثمار “ والثاين 
ال��وق��ف وال��و���ش��اي��ا واأث��ره��م��ا يف تنمية 
التربعات  والثالث  الإ�شلمي  القت�شاد 
الإ�شلمي.  القت�شاد  تنمية  يف  واأثرها 
 15 الأول  اليوم  يف  الباحثون  ويعر�ص 
بحثا على ثلث جل�شات تتخللها فرتات 
ن��ق��ا���ص وم���داخ���لت وا����ش���رتاح���ة.. فيما 
يف  بحثا   14 الثاين  اليوم  يف  يعر�شون 
ويليها  لها  املخ�ش�شة  الثلث  اجلل�شات 

اجلل�شة اخلتامية واإعلن التو�شيات.

ال�ستقطاب مزيد من اال�ستثمارات مل�ساريعها التطويرية ال�سناعية

املوؤ�س�سة العليا للمناطق االقت�سادية املتخ�س�سة ت�سارك مبعر�ض »هانوفر مي�سي«  يف اأملانيا

امل�شاريع  اأب���رز  اأح��د  وذل��ك لأن��ه يعترب 
املوؤ�ش�شة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
العليا لإقامة وجهة متكاملة لل�شيارات 
مربع،  كلم   12،3 م�شاحة  على  متتد 
ح���ي���ث ���ش��ي�����ش��ك��ل ن��ق��ط��ة ال���ت���ق���اء اأه����م 
العاملني  والتجار  واملوزعني  امل�شّنعني 
يف قطاع �شناعة ال�شيارات، بالتايل فاإن 
املعر�ص ي�شكل املن�شة املنا�شبة للرتويج 
للم�شروع على ال�شعيد العاملي وت�شجيع 
ال�شركات  وك�����ربى  الم�������وال  روؤو��������ص 
العمل يف  الراغبة يف  العاملية  الأجنبية 

الإمارات للإ�شتثمار به.

امل�شتثمرين املحليني والعامليني. وبهذه 
عي�شى  �شعيد  ���ش��ع��ادة  ���ش��رح  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
اخل��ي��ي��ل��ي م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���ش�����ش��ة العليا 
اإن  املتخ�ش�شة:  الإقت�شادية  للمناطق 
يف  العام   ه��ذا  العليا  املوؤ�ش�شة  م�شاركة 
ثمينة  فر�شة  ت�شكل  هانوفر  معر�ص 
لإط������لع ال���ع���امل ع��ل��ى ال���ن���ج���اح ال���ذي 
حققته اإمارة اأبوظبي يف تنمية القطاع 
ال�شناعي والدور الريادي الذي لعبته 
اأ���ش��ب��ح��ت ت�شم  يف ه���ذا امل���ج���ال ح��ي��ث 
اأكرث  لها  التابعة  القت�شادية  املناطق 
حتت�شن  �شناعية  م��ن�����ش��اأة   650 م��ن 
اأ�����ش����م����اء ع���امل���ي���ة رائ��������دة م����ن خمتلف 
القطاعات ال�شناعية، وقد بلغت قيمة 
 29 من  اأكرث  ال�شناعية  ال�شتثمارات 
كما  ال��ق��ائ��م��ة،  للم�شاريع  دره���م  مليار 
تقوم املوؤ�ش�شة العليا باإدارة 30 مدينة 
األف   450 من  اأك��رث  ت�شتوعب  �شكنية 
ع��ام��ل ت��ت��وف��ر داخ��ل��ه��ا ج��م��ي��ع  املرافق 
التي تلبي الحتياجات الأ�شا�شية ووفق 

اأرقى املعايري العاملية.
عر�ص  ي��ك��ت�����ش��ب  اخل���ي���ي���ل���ي:  وق�������ال   
هذا  خ��لل  رحايل”  “مدينة  م�شروع 
املطورين  ك��ب��ار  يجمع  ال���ذي  امل��ع��ر���ص 
خا�شة  اأهمية  العامليني  وامل�شتثمرين 

واأ�شاف اخلييلي: “تلعب املوؤ�ش�شة العليا 
دوراً هاماً يف تطوير هذا القطاع، حيث 
يبلغ حجم منطقة ال�شناعات الغذائية 
من  ك��ل  يف  العليا  للموؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع��ة 
 4342،287، نحو  وال��ع��ني  اأبوظبي 
مرت مربع، مب�شاحات متعددة الأحجام 
ال�شناعات  �شركات  لإ�شتيعاب  م�شممة 
احلجم  واملتو�شطة  ال�شغرية  الغذائية 
العليا  املوؤ�ش�شة  اأي�شاً. وكانت  والكبرية 
مناطق  عن  موؤخراأ  النقاب  ك�شفت  قد 
لل�شناعات الغذائية يف املدن ال�شناعية 
اأبوظبي والعني  التابعة لها يف كل من 
الأو�شط  ال�شرق  �شيال  معر�ص  خ��لل 
زاد  وق��د  الفائت،  دي�شمرب  �شهر  خ��لل 
املخ�ش�شة  امل�شاحة  حجز  على  الطلب 
اإجمايل  من  الثلث  نحو  اإىل  للتطوير 
املوؤ�ش�شة  وت�����ش��م  الأرا�����ش����ي  م�����ش��اح��ة 
حالياً نحو 24 من�شاأة �شناعية، ما بني 
متخ�ش�شة  احلجم  ومتو�شطة  كبرية 
تقدم  وال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ال�شناعات  يف 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ت��ج��ات امل��ت��ن��وع��ة، منها 
والتمور  ال����ب����اردة،  وامل�����ش��روب��ات  امل���ي���اه 
واأع����������لف احل�����ي�����وان�����ات، وال�����دواج�����ن 
ومنتجات الألبان، وكذلك ت�شم واحدة 
من اأكرب مزارع الكافيار يف العامل، تنتج 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للمناطق  ال��ع��ل��ي��ا  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ت�������ش���ارك 
معر�ص  يف  املتخ�ش�شة  الإق��ت�����ش��ادي��ة 
ال�شناعي  املعر�ص  مي�شي”،  “هانوفر 
ن��وع��ه يف العامل،  ال����دويل الأك����رب م��ن 
والذي ي�شتمر خلل الفرتة ما بني 24 
اىل 28 اب��ري��ل اجل���اري، وذل��ك �شمن 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  جناح 
ودائرة  الإق��ت�����ش��اد  وزارة  ت��ق��وده  ال���ذي 

التنمية الإقت�شادية يف اأبوظبي.
وت�������ش���ل���ط امل���وؤ����ش�������ش���ة ال���ع���ل���ي���ا خ���لل 
م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف امل��ع��ر���ص ال�����ش��وء على 
جمال  يف  التطويرية  م�شاريعها  اأب���رز 
م�شروع  خ�شو�شاً  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع 
منطقة  وم�����ش��روع  رحايل”   “مدينة 
ال�شناعات الغذائية يف كل من اأبوظبي 
و ال���ع���ني، ح��ي��ث ت�����ش��ارك امل��وؤ���ش�����ش��ة يف 
امل��ع��ر���ص م���ن خ����لل م��ن�����ش��ت��ي عر�ص 
الم�����ارات  دول����ة  ج��ن��اح  ���ش��م��ن  الأوىل 
والثانية �شمن قاعة �شناعة ال�شيارات 
والتي تقدم من خللهما عرو�شاً حية 
اإجناز  مراحل  عن  تف�شيلية  و�شروحاً 
الإ�شتثمارية  والفر�ص  امل�شروعني  كل 
جلميع  ي���ق���دم���ان���ه���ا  ال����ت����ي  ال������واع������دة 

الغذائية  امل���واد  م��ن  وا���ش��ع��ة  جمموعة 
للأ�شواق املحلية والإقليمية«. 

م�شاركة  اإىل  اأي�����ش��ا  اخل��ي��ي��ل��ي  واأ����ش���ار 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ل��ي��ا خ����لل امل���ع���ر����ص يف 
الإماراتي،  الإ�شتثمار  منتدى  فعاليات 
وهو منرب يجمع قادة الأعمال ورجال 
وامل�شتثمرين  القرار  و�شناع  ال�شناعة 
والعامل  اأمل��ان��ي��ا  يف  الإع������لم  وو���ش��ائ��ل 
الإ�شتثمارية  ب��ال��ف��ر���ص  ل��ت��ع��ري��ف��ه��م 
الواعدة التي تتمتع بها دولة الإمارات 
العربية املتحدة وتنظمه دائرة التنمية 
الإقت�شادية، برئا�شة معايل �شلطان بن 
�شعيد املن�شوري وزير الإقت�شاد يف دولة 
المارات العربية املتحدة ومعايل علي 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املن�شوري،  ماجد 
دائرة التنمية الإقت�شادية يف اأبوظبي. 

العليا  املوؤ�ش�شة  اأن  اأن  بالذكر  اجلدير 
املتخ�ش�شة   الإق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��م��ن��اط��ق 
ع�شر  الثلثة  ال�شنوات  خ��لل  حققت 
هامة متثلت يف �شم  اإجن���ازات  املا�شية 
�شركات متخ�ش�شة يف جمال ال�شناعات 
ال�شناعية حيث  اإىل مدنها  التحويلية 
املحلي  الناجت  يف  م�شاهمتها  حجم  بلغ 
 50% اأك��رث من  ال�شناعي  الإج��م��ايل 

يف اإمارة اأبوظبي.

»اأبوظبي لالأنظمة االإلكرتونية « يعلن الفائزين بجوائز النخبة ال�سنوية 2016

»التنمية االقت�سادية« تطلق م�سروع دليل ال�سارقة ال�سناعي

•• اأبوظبي-وام:

للأنظمة  اأب����وظ����ب����ي  “مركز  اأع����ل����ن 
اأ�شماء  واملعلومات”  الإل����ك����رتون����ي����ة 
الفائزين بجوائز النخبة ال�شنوية للعام 
وتطويرها  ت�شميمها  مت  التي   2016
ملكافاأة املوظفني اأ�شحاب الأداء الوظيفي 

املتميز وال�شتثنائي وذلك خلل احلفل 
اإي�شرتن  و���ش��ب��ا  ف���ن���دق  يف  اأق���ي���م  ال�����ذي 

ماجنروفز اأنانتارا – اأبوظبي.
���ش��ع��ادة را����ش���د لحج  ح�����ش��ر احل���ف���ل .. 
اأبوظبي  “مركز  ع��ام  م��دي��ر  املن�شوري 
 - واملعلومات”  الإلكرتونية  للأنظمة 
اجلهة احلكومية املعنية بال�شراف على 

اأجندة تكنولوجيا املعلومات والت�شالت 
اأب��وظ��ب��ي - وع���دد م��ن م����دراء املركز  يف 

وموظفيه.
 “ فئات هي  وتتكون اجلائزة من ثلث 
موظف العام وقائد العام واإماراتي العام 
وف���از ب��ج��وائ��ز ه��ذا ال��ع��ام عبداهلل   .. “
العام  موظف  فئة  ع��ن  العامري  طالب 

وفاطمة حممد العبيديل عن فئة قائد 
فئة  عن  العكربي  حممد  و�شمية  العام 
تكرمي ممثلي  فيما مت  العام..  اإم��ارات��ي 
امل�شاركة  ال��داخ��ل��ي  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج 

املعرفية وجلنة تقييم برنامج النخبة.
باإطلق  �شعادته  عن  املن�شوري  واأع��رب 
دورا  تلعب  اأن  �شاأنها  من  التي  اجل��ائ��زة 

•• ال�صارقة-وام: 

م�شروع  ال�شارقة  يف  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  اأطلقت 
دليل ال�شارقة ال�شناعي تنفيذا خلطتها ال�شرتاتيجية و 
�شعيا منها لتطوير القطاع ال�شناعي وتب�شيط اإجراءاته 
قاعدة  من  الإم���ارة  متتلكه  ملا  ونظرا  ال�شارقة  اإم���ارة  يف 

�شناعية تعد الأكرب على م�شتوى الدولة واملنطقة .
����ش���ارك يف اط����لق امل�������ش���روع ع����دد م���ن اجل���ه���ات املحلية 
املوانئ  ودائ��رة  ال�شارقة  مدينة  بلدية  منها  واحلكومية 
البحرية واجلمارك وهيئة مياه وكهرباء ال�شارقة ودائرة 
العامة  والإدارة  القت�شاد  ووزارة  وامل�شاحة  التخطيط 
وعدد  والتوطني  الب�شرية  امل���وارد  ووزارة  امل��دين  للدفاع 

من اجلهات املعنية.
رئي�ص  ال�شويدي  هده  بن  اهلل  عبد  �شلطان  �شعادة  وق��ال 
اإن اطلقنا مل�شروع  بال�شارقة  التنمية القت�شادية  دائرة 
دل��ي��ل ال�����ش��ارق��ة ال�����ش��ن��اع��ي ي��اأت��ي ان��ط��لق��ا م��ن ال����روؤى 
القت�شادية التي تبنتها الدائرة وهي الريادة يف التنمية 
ل��ت��وج��ي��ه��ات املجل�ص  امل�����ش��ت��دام��ة وت��ن��ف��ي��ذا  الق��ت�����ش��ادي��ة 

التنفيذي بالعمل على تطوير القطاع ال�شناعي وتب�شيط 
وتو�شيح اإجراءاته مب�شاركة اجلهات املحلية والحتادية 
الدائرة  ل��روؤي��ة  وجت�شيدا  ال�شناعي  القطاع  يف  املعنية 
اقت�شاد  لتحقيق  ال�شاملة  التنمية  حتقيق  يف  ب��ال��ري��ادة 
تناف�شي متنوع قائم على املعرفة والبتكار مبا يكفل بيئة 
على  قائمة  وال�شتثمار  للعمل  وحمفزة  م�شجعة  اأعمال 

حتقيق الرفاه القت�شادي يف ال�شارقة.
ال�شارقة  دل��ي��ل  م�����ش��روع  ف��ك��رة  اأن  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���ار 
للإمارة  الق��ت�����ش��ادي  ل��ل��رف��اه  حتقيقا  ج���اءت  ال�شناعي 
وتطويره  الأداء  وحت�شني  العمل  م�شتوى  برفع  وذل��ك 
وت�شهيل الإجراءات املرتبطة بتقدمي اخلدمات اخلا�شة 
بال�شاأن ال�شناعي وفقا لأف�شل املعايري العاملية من حيث 
لرفع  امل�شتمر  العمل  اإط��ار  و�شمن  والو�شوح  ال�شهولة 
العمل  اآليات  وتطوير  املوؤ�ش�شات احلكومية  اأداء  م�شتوى 

والرتقاء بها.
مثالية  ا�شتثمارية  بيئة  تعد  ال�شارقة  اإم��ارة  اإن  واأ���ش��اف 
خا�شة يف القطاع ال�شناعي نظرا ملا تقدمه للم�شتثمرين 
متتاز  م��ا  اإىل  ا���ش��اف��ة  ن��وع��ي��ة  وخ���دم���ات  ت�شهيلت  م��ن 

ب��ه الإم�����ارة م��ن ام��ت��لك��ه��ا ل��واح��دة م��ن اأك���رب امل�شاحات 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الإم����ارات  دول���ة  يف  لل�شناعة  املخ�ش�شة 
موقع ال�شارقة ال�شرتاتيجي وامتلكها اأي�شا لعدد كبري 

العربي  اخلليج  على  موانئها  و  ال�شناعية  املناطق  م��ن 
وخليج عمان ومطار دويل حديث ي�شمن ت�شهيل جميع 

عمليات التداول وحركة الب�شائع.

اإىل  ودفعهم  املوظفني  حتفيز  يف  مهما 
بذل املزيد من العمل واجلهد والبتكار 
م�شتوى  رف��ع  يف  ي�شهم  ال��ذي  وبال�شكل 
تاأدية  يف  جن��اح��ه  وب��ال��ت��ايل  امل��رك��ز  اأداء 
بالإ�شراف  معنية  كجهة  املطلوبة  املهام 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأج����ن����دة  ع���ل���ى 

والت�شالت يف الإمارة.
القت�شادية  اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  اأن  واأو���ش��ح 
2030 اأكدت اأهمية بناء موارد ب�شرية 
ميكنها  امل���وارد  ه��ذه  واأن  ل�شيما  مميزة 
امل�شاهمة الفاعلة يف بناء اقت�شاد معريف 

متنوع وم�شتدام.
“ ال�شنوية  ال��ت��م��ي��ز  “ ج���ائ���زة  وحت��ف��ز 
املركز على رفع  القطاعات والإدارات يف 
العمل  اآليات  وحت�شني  الأداء  م�شتويات 
ثقافة  ن�����ش��ر  وامل�����ش��اه��م��ة يف  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
التميز واجلودة وال�شفافية من خلل بث 
القطاعات  بني  الإيجابي  التناف�ص  روح 
وبناء  وتطوير  املوظفني  وكل  والإدارات 
قدرات العاملني وتاأهيلهم للو�شول اإىل 

اأف�شل املمار�شات.
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املال والأعمال

اقت�سادية راأ�ض اخليمة ت�سارك 
يف معر�ض �سوق ال�سفر العربي

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

راأ�ص  بالتعاون مع هيئة  براأ�ص اخليمة  القت�شادية  التنمية  دائرة  ت�شارك 
اخليمة لتنمية ال�شياحة يف معر�ص �شوق ال�شفر العربي الذي يقام يف مركز 
اأب��ري��ل اجل���اري، حيث   27 و   24 الفرتة ما بني  العاملي يف  التجاري  دب��ي 
ميثل الدائرة يف جناح راأ�ص اخليمة اإدارة تطوير الأعمال، وت�شتعر�ص فيه 
العالية  والقت�شادية  ال�شياحية  واإمكانياتها  اخليمة  راأ�ص  اإم��ارة  موؤهلت 
التطور  تواكب  التي  ال�شياحية  لأن�شطتها  وال��رتوي��ج  امل�شتثمرين  جل��ذب 

الهائل الذي ي�شهده العامل.
و�شّرح ال�شيد حممد حممود املحمود – مدير اإدارة تطوير الأعمال – اأن 
على  ال�شوء  اإلقاء  التي متّكنها من  الفر�ص  لغتنام  دوم��اً  ت�شعى  الدائرة 
الناجحة واأهم م�شتجداتها القت�شادية ل�شتقطاب رجال  الإم��ارة  جتارب 
الأعمال وتقدمي اخليار ال�شتثماري الأمثل لهم، اإذ ت�شهم الدائرة بالدعم 
بالقطاعني  ُتعنى  براأ�ص اخليمة  18 جهة حكومية وخا�شة  مع  امل�شرتك 
رواد  جت��ذب  ل��لإم��ارة  �شاملة  من�شة  خ��لل  م��ن  والق��ت�����ش��ادي  ال�شياحي 

املعر�ص الذين يِفدونه من جميع اأنحاء العامل. 
الهتمام  على  دل��ي��ل  ه��و  امل��ع��ر���ص  ال��دائ��رة يف  م�شاركة  اأن  امل��ح��م��ود  واأك���د 
وتغطيًة لأحدث  راأ�ص اخليمة  ال�شتثماري لإمارة  للم�شتقبل  توليه  الذي 
�شركائها  م��ع  امل��ت��ي��ن��ة  لعلقتها  وت��وط��ي��داً  الأع���م���ال  ع���امل  ال��ت��وج��ه��ات يف 
ال�شرتاتيجيني الذين ي�شعون دائماً لتوحيد جهودهم دعماً لكافة املجالت 
اأن املعر�ص الذي ت�شارك فيه  يف الإم��ارة وتنمية لها. من اجلدير بالذكر 
الدائرة مع عدد من �شركائها ال�شرتاتيجيني يعد اأكرب حدث دويل لل�شفر 
من  وا�شعة  جمموعة  يحت�شن  اإذ  الأو���ش��ط؛  ال�شرق  منطقة  يف  وال�شياحة 

القطاعات بقيادة �شخ�شيات كبرية و موؤ�ش�شات وهيئات حكومية وخا�شة.

غرفة اأبوظبي تبحث تعزيز 
التعاون مع ال�سركات الكازاخ�ستانية

•• اأبوظبي-وام:

غرفة  اإدارة  جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  املحمود  اإبراهيم  �شعادة  بحث 
�شفري  �شريف  لم��ا  خ��ريات  �شعادة  لقائه  خ��لل  اأبوظبي  و�شناعة  جت��ارة 
بني  ال��ت��ع��اون  جم���الت  تو�شيع  �شبل  ال��دول��ة  ل��دى  كازاخ�شتان  جمهورية 
خلل  املحمود  واأك��د   . اجلانبني  يف  الأعمال  ورج��ال  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
الج��ت��م��اع ال���ذي ح�شره ���ش��ع��ادة حممد ه��لل امل��ه��ريي م��دي��ر ع��ام غرفة 
اأهمية  على   .. الغرفة  عام  مدير  نائب  القبي�شي  غرير  وعبداهلل  اأبوظبي 
ال�شتثماري  التعاون  جم��الت  وتو�شيع  التجاري  التعاون  علقات  تعزيز 
اأن  اإىل  وكازاخ�شتان م�شريا  اأب��وظ��ب��ي  يف  وال�����ش��رك��ات  الأع��م��ال  رج���ال  ب��ني 
اإىل  يدفعنا  ال�شديقني  البلدين  ب��ني  التعاون  لعلقات  املتميز  امل�شتوى 
التعاون  املزيد من اجلهود لتحقيق قفزة نوعية يف م�شتوى علقات  بذل 
التجارية  امل��ب��ادلت  حجم  رف��ع  يف  ي�شاهم  ومب��ا  وال�شتثماري  القت�شادي 
التعاون بني  لتو�شيع جم��الت  الفر�شة متاحة  اإن  املحمود  وق��ال   . بينهما 
ال�شركات الإماراتية والكازاخ�شتانية يف عدد من القطاعات احليوية والتي 
املواد  اإنتاج  وقطاع  العقاري  والتطوير  التحتية  البنية  مقدمتها  يف  ياأتي 
الغذائية واللحوم م�شريا اإىل اأن اإمارة اأبوظبي اأ�شبحت مركزا ل�شتقطاب 
اإقليمية  ومراكز  مكاتب  لإقامة  ت�شعى  التي  العاملية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
املزايا  من  م�شتفيدة  امل��ج��اورة  الأ���ش��واق  اإىل  منها  لتنطلق  الإم���ارة  يف  لها 
والت�شهيلت واخلدمات التي توفرها اجلهات املعنية يف اأبوظبي . واأكد اأن 
غرفة اأبوظبي تعمل على ت�شجيع رجال الأعمال وامل�شتثمرين يف اأبوظبي 
الغذائية  امل��واد  قطاع  ومنها  احليوية  القطاعات  من  ع��دد  يف  لل�شتثمار 
تلبية  وت��ع��زي��ز م�شاهمته يف  ت��ط��وي��ره  وب��ه��دف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  لأه��م��ي��ت��ه 

احتياجات ومتطلبات الإمارة من املنتجات الزراعية واملواد الغذائية .

»MAC« االإمارات توقع اتفاقية امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل ال�سريبية
•• باري�س-الفجر: 

يف اإطار التزام الدولة باملعايري الدولية 
لتبادل املعلومات للأغرا�ص ال�شريبية، 
وع�شويتها يف املنتدى العاملي لل�شفافية 
املالية  وزارة  اأعلنت  املعلومات،  وتبادل 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  ت��وق��ي��ع  ع���ن 
اتفاقية  امل��ا���ش��ي  الأ���ش��ب��وع  يف  امل��ت��ح��دة 
امل�شاعدة املتبادلة يف امل�شائل ال�شريبية 
MAC، وذلك يف مقر منظمة التعاون 
OECD يف  وال��ت��ن��م��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي 

العا�شمة الفرن�شية باري�ص. 
اتفاقية  الإم���������ارات  دول�����ة  ع���ن  ووق�����ع 
امل�شاعدة املتبادلة يف امل�شائل ال�شريبية 
اخلييلي،  مغري  ح���ارب  مع�شد  ���ش��ع��ادة 
����ش���ف���ري ال������دول������ة ل������دى اجل���م���ه���وري���ة 
رينتارو  ب��ح�����ش��ور  وذل����ك  ال��ف��رن�����ش��ي��ة، 
ال���ع���ام ملنظمة  ن���ائ���ب الأم�����ني  ت��ام��اك��ي 

والتنمية  الق����ت���������ش����ادي  ال�����ت�����ع�����اون 
املالية،  وممثلني عن وزارة   OECD

واملنظمة.
الطاير،  ح��م��ي��د  ع��ب��ي��د  م���ع���ايل  واأك������د 
وزي�����ر ال����دول����ة ل���ل�������ش���وؤون امل���ال���ي���ة على 
الدولية  ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات  ال���دول���ة  ال���ت���زام 
اعتمدته  ال�����ذي  ال���ق���ان���وين  والإط��������ار 
والتنمية  القت�شادي  التعاون  منظمة 
وتبادل  ال�شريبية  ال�شفافية  لتعزيز 
وقال  الأط���راف.  ال��دول  املعلومات بني 
باملهمة  امل��ال��ي��ة  وزارة  ت��ل��ت��زم  م��ع��ال��ي��ه: 
الوزراء  جمل�ص  قبل  من  اإليها  املوكلة 
املعلومات  وت��ب��ادل  ب�����ش��اأن ج��م��ع  امل��وق��ر 
ل����لأغ����را�����ص ال�����ش��ري��ب��ي��ة م����ع ال�����دول 
والتن�شيق مع اجلهات املعنية يف الدولة 
ال�شابق يف  ك��ان يف  وال��ذي  العلقة  ذات 
جتنب  ب�شاأن  الثنائية  التفاقيات  اإط��ار 
الزدواج ال�شريبي التي وقعتها الدولة 

مع خمتلف الدول، وياأتي الآن يف اإطار 
امل�شائل  يف  املتبادلة  امل�شاعدة  اتفاقية 

ال�شريبية متعددة الطراف. 
التفاقية  هذه  تعترب  معاليه:  واأ�شاف 
املعلومات  ل��ت��ب��ادل  ال���ق���ان���وين  الإط������ار 
الأف���راد  ب�����ش��اأن  ال�شريبية  ل��لأغ��را���ص 
وامل���وؤ����ش�������ش���ات امل��ق��ي��م��ة يف ال����دول����ة مع 
املوقعة  ب��امل��ن��ت��دى  الأع�������ش���اء  ال������دول 
108 دول��ة حتى  لهذه التفاقية وهي 
ال�  دول جمموعة  ت�شم  والتي  تاريخه، 
20، والدول الأع�شاء مبنظمة التعاون 
القت�شادي والتنمية، ودول القت�شادات 
النا�شئة والدول ذات املراكز املالية وعدد 
التفاقية  وتهدف  النامية.  ال��دول  من 
ال�����ش��ف��اف��ي��ة وال���ت���ع���اون يف  ت��ع��زي��ز  اإىل 
الأع�شاء  ال��دول  بني  ال�شريبي  املجال 
ل���دى املجتمع  اأول���وي���ة  اأ���ش��ب��ح  وال����ذي 
ال�شريبي،  ال��ت��ه��رب  مل��ع��اجل��ة  ال�����دويل 

وذلك ا�شتجابة لدعوة جمموعة ال� 20 
بتعزيز النظام ال�شريبي الدويل وبيئة 

�شريبية اأكرث �شفافية.
و���ش��ب��ق ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة، ت��وق��ي��ع معايل 
لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  ال��ط��اي��ر  عبيد 
اجل����اري على  اأب���ري���ل  امل��ال��ي��ة يف مطلع 
الإدارية  التفاقية  اإىل  الدولة  ان�شمام 
املعلومات  ل��ت��ب��ادل  الأط�����راف  م��ت��ع��ددة 
الأع�شاء  ال�����دول  ب���ني  ت��ل��ق��ائ��ي  ب�����ش��ك��ل 
لتفعيل  خطوة  يف  وذل��ك   ،MCAA
ال�شريبية،  املعلومات  تبادل  منظومة 
 ،CRS امل�شرتك  الإف�شاح  معيار  وفق 
للمعلومات  التلقائي  التبادل  وتطبيق 

ال�شريبية بحلول العام 2018. 
و�شتنظم التفاقية قواعد تبادل بيانات 
امل�����ش��رف��ي��ة، ح��ي��ث يتوجب  احل�����ش��اب��ات 
دولة  يف  العاملة  املالية  املوؤ�ش�شات  على 
الإم������ارات ج��م��ع والإب������لغ ع��ن بيانات 

احل�شابات  ب��اأ���ش��ح��اب  ت��ت��ع��ل��ق  م��ع��ي��ن��ة 
للغايات  الإق���ام���ة  اأ���ش��ا���ص  ع��ل��ى  ل��دي��ه��ا 
التفاقية  توقيع  و�شيعزز  ال�شريبية. 
من مكانة دولة الإم��ارات كمركز مايل 
بتناف�شيتها  يرتقي  كما  عاملي،  وجتاري 
لتلبية  ن���ظ���راً  ال�����ش��ري��ب��ي،  امل���ج���ال  يف 
جمال  يف  الدولية  للمتطلبات  ال��دول��ة 
للتعاون  الأط��راف  املتعددة  التفاقيات 
بتوقيع  الدولة  قامت  ال�شريبي. حيث 
لتجنب   104 ب��ع��دد  ثنائية  ات��ف��اق��ي��ات 
 8 عدد  واتفاقيات  ال�شريبي،  الزدواج 
لتبادل املعلومات ال�شريبية، اإىل جانب 
الوليات  م��ع  للتعاون  اتفاقية  توقيع 
قانون  تطبيق  يف  الم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
احل�شابات  ع��ل��ى  ال�����ش��ري��ب��ي  الم��ت��ث��ال 
ت�شمل  وال���ت���ي  فاتكا”،   “ الأج��ن��ب��ي��ة 
موادها التعاون الثنائي يف جمال تبادل 

املعلومات ال�شريبية. 

»دبي ل�سناعات الطريان« ت�ستحوذ على �سركة 
»اأوا�ض« الرائدة عامليًا يف جمال تاأجري الطائرات

اأف�شل  لتقدم  لل�شركة  ال��لزم  النطاق 
معايري اخلدمة لعملئها. 

وقال فريوز تارابور، الرئي�ص التنفيذي 
ل�����ش��رك��ة دب����ي ل�����ش��ن��اع��ات ال���ط���ريان: 
جنحت �شركة اأوا�ص على مدى العقود 
الثلثة املا�شية يف بناء علمة جتارية 
ذات خربات  ق��وة عاملة  م��ع  حم��رتم��ة 
من  نتمكن  ب��اأن  �شعداء  ونحن  وا�شعة. 

•• دبي-الفجر: 

الطريان”  ل�����ش��ن��اع��ات  “دبي  اأع��ل��ن��ت 
لل�شتحواذ  ن��ه��ائ��ي��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع 
�شركات  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  ك��ام��ل  ب�شكل 
يف  الرائدة  العاملية  ال�شركة  “اأوا�ص”، 
جم���ال ت��اأج��ري ال��ط��ائ��رات، وذل���ك عرب 
فريما  “تريا  ���ش��رك��ة  ت���دي���ره  مت���وي���ل 
ا�شتثمار  وجمل�ص  بارترنز”  كابيتال 
ومل  ك��ن��دا.  يف  التقاعد  معا�شات  خطة 

يتم الك�شف عن بنود هذه ال�شفقة.
منذ  ن�شاطها  “اأوا�ص”  �شركة  وت��زاول 
اأكرث من 30 عاماً كواحدة من �شركات 
ت��اأج��ري ال��ط��ائ��رات ال��رائ��دة يف العامل، 
الطائرات  م��ن   263 ي�شم  باأ�شطول 
اململوكة واملدارة وقيد الطلب وباأحجام 
والعري�ص،  ال�شيق  البدن  ت��رتاوح بني 
�شيتم  23 طائرة جديدة  ذل��ك  مبا يف 
 .2018 ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  ت�شليمها 
جمموعة  ح���ال���ي���اً  “اأوا�ص”  وت����ق����دم 
متخ�ش�شة من حلول الطريان لقاعدة 

971 مليون درهم قيمة 
ت�سرفات العقارات يف دبي ام�ض

•• دبي-وام: 

ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ت�����ش��رف��ات ال���ع���ق���ارات من 
اأرا�����ص و���ش��ق��ق وف��ي��لت واج�����راءات بيع 
 “ بالتملك  منتهية  اإج�����ارة  و”  وره����ن 
منها  دره��م  مليون   971 ام�ص  دب��ي  يف 
339 مليون درهم معاملت بيع اأرا�ص 
و�شقق وفيلت ونحو 632 مليون درهم 
التقرير  واأف����اد  ع��ق��اري��ة.  ره��ن  عمليات 
عن  ي�شدر  ال��ذي   - للت�شرفات  اليومي 
دائرة الأرا�شي والأم��لك يف دبي - باأن 
الدائرة �شجلت ام�ص 152 مبايعة منها 
درهم  163 مليون  بقيمة  لأرا���ص   15
بقيمة  وف��ي��لت  ل�شقق  مبايعة  و137 
“اليفرة  وتقدمت  دره��م.  مليون   176
2” ع��ل��ى ب��اق��ي م��ن��اط��ق دب���ي م��ن حيث 
عدد املبايعات بت�شجيلها ثلث مبايعات 
فمنطقة  دره���م  م��لي��ني  ث��لث��ة  بقيمة 
قيمتهما  مبايعتني  بت�شجيلها  امل��م��زر 
اأه��م مبايعات  وك��ان  دره���م.  16 مليون 
الأرا�شي من حيث القيمة مبايعة مببلغ 
العوير  منطقة  يف  دره��م  مليون   100
17 مليون  الثانية تلتها مبايعة بقيمة 

درهم يف منطقة احلبية الثانية.

�شركة   85 م���ن  اأك�����رث  ت�����ش��م  ع���م���لء 
طريان يف اأكرث من 45 بلداً.

و�شوف يكون لدى ال�شركة التي �شتنتج 
ع����ن ال����ش���ت���ح���واذ اأ����ش���ط���ول ط���ائ���رات 
مم��ل��وك��ة وم����دارة وق��ي��د ال��ط��ل��ب ي�شم 
تزيد  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  ط��ائ��رة   394
تقدم  و���ش��وف  دولر،  م��ل��ي��ار   14 ع��ل��ى 
110 عملء من  خدماتها لأكرث من 
�شركات الطريان يف اأكرث من 55 بلداً 
عرب مكاتب تابعة لها يف دبي واإيرلندا 

و�شنغافورة والوليات املتحدة.
املنتدب  الع�شو  الدبو�ص،  خليفة  وق��ال 
ل���دب���ي ل�����ش��ن��اع��ات ال�����ط�����ريان: ميثل 
خطوة  اأوا�����ص  �شركة  على  ال���ش��ت��ح��واذ 
ال�شرتاتيجية،  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  م��ه��م��ة 
وي�����ش��ع دب���ي ل�����ش��ن��اع��ات ال��ط��ريان بني 
الطائرات.  لتاأجري  �شركات  ع�شر  اأه��م 
تاأجري  اأع��م��ال��ن��ا يف جم����ال  ل��ق��د من���ت 
الطائرات بوترية مت�شارعة، ول �شك اأن 
�شيزيد حجم حمفظة  ال�شتحواذ  هذا 
اأعمالنا باأكرث من ال�شعف، كما �شيوفر 

املن�شة يف خطوة  ال�شتحواذ على هذه 
امل�شتوى  عاملية  اأوا����ص  ق��درات  �شتجمع 
لتقدمي جمموعة  الرائدة  مع خربتنا 
اأو���ش��ع م��ن ح��ل��ول ال��ط��ريان لعملئنا 
وبالإ�شافة  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 
ال�شتحواذ  ه��ذا  ع��ن  �شينتج  ذل��ك،  اإىل 
حتقيق  ع��ل��ى  ق����ادرة  متنوعة  حمفظة 

عوائد قوية ومعدلة ح�شب املخاطر.
و�شيتم متويل هذه العملية عرب املوارد 
الدين  وت���ع���ه���دات مت���وي���ل  ال���داخ���ل���ي���ة 
ل�����ش��رك��ة دب�����ي ل�����ش��ن��اع��ات ال����ط����ريان. 
للموافقات  ح��ال��ي��اً  ال�شفقة  وتخ�شع 
املتوقع  وم����ن  ال����لزم����ة،  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
عام  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال��رب��ع  يف  تكتمل  اأن 

.2017
الطريان  ل�شناعات  دب��ي  ح�شلت  وق��د 
بهذه  اخل���ا����ش���ة  ال����ش���ت�������ش���ارات  ع���ل���ى 
بروكهاو�ص  ال�شفقة من فري�شفيلد�ص 
كو،  اآن��د  �شتانلي  وم��ورغ��ان  ديرينجر، 
وك��ذل��ك م��ن ���ش��رك��ات ك��ي ب��ي اإم جي، 

ولثام، و واتكينز.

خلل م�ساركته الثالثة يف املعر�س

جمل�ض كينيا ال�سياحي ي�ستعر�ض �سحر بالده يف »�سوق ال�سفر العربي«

امل��ت��ح��دة ون�����ش��ع��ى ه����ذا العام  ال��ع��رب��ي��ة 
البلدين  بني  التعاون  فر�ص  زي��ادة  اإىل 
ال�شفر  قطاع  �شخامة  م��ن  وال�شتفادة 

•• دبي-الفجر: 

للمرة  ال�شياحي  كينيا  جمل�ص  ي�شارك 
“�شوق  معر�ص  يف  التوايل  على  الثالثة 
2017، بح�شور  لعام  ال�شفر العربي” 
املجل�ص  م��ن  امل�شوؤولني  كبار  م��ن  نخبة 
التعاون  ف���ر����ص  ���ش��ي��ن��اق�����ش��ون  ال����ذي����ن 
يف  الكيني  ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى وجه 
التعاون  جم��ل�����ص  ودول  اخل�������ش���و����ص 

اخلليجي بنطاق اأو�شع.
وت�شعى البعثة خلل م�شاركتها، برئا�شة 
ق�شم  م��دي��رة  نزيوكا  جا�شينتا  ال�شيدة 
الت�شويق يف جمل�ص كينيا ال�شياحي اإىل 
املحلية  املنتجات  على  ال�����ش��وء  ت�شليط 
واملعامل ال�شياحية والوجهات ال�شياحية 

التي تتمتع بها الدولة مبا فيها احلياة 
ال�������ش���ف���اري وغريها  ورح������لت  ال���ربي���ة 
امل�شافرين  ع��دد  و�شهد  امل��غ��ام��رات.  م��ن 
%5 يف  املغادرين من الإم��ارات ارتفاعاً 
عام 2016 وفق ل�تقرير يورو مونيتور 
البحوث  يف  املتخ�ش�شة  انرتنا�شونال، 
امل�شافرين  ع��دد  �شهد  كما  الت�شويقية، 
مبقدار  ارت��ف��اع��اً  لكينيا  الإم�����ارات  م��ن 
الإج���م���ايل  ال���ع���دد  ل��ي�����ش��ب��ح  اآلف   10
28،428 العام املا�شي. وت�شري الأرقام 
اإىل زيادة بن�شبة %10 عن 2015 يف 
عدد الوافدين العامليني اإىل كينيا يف عام 

2016 باإجمايل 1.3 مليون م�شافر.
وق����ال����ت ج��ا���ش��ي��ن��ت��ا ن����زي����وك����ا: اأث����م����رت 
العام  العربي  ال�شفر  �شوق  يف  م�شاركتنا 
املا�شي اإىل توطيد علقاتنا مع الإمارات 

نزيوكا:  وتابعت  الإم����ارات.   يف  وتنوعه 
تتميز نريوبي العا�شمة الكينية بقربها 
من دولة الإمارات، حيث  ت�شتغرق رحلة 
الطائرة اأقل من خم�ص �شاعات، وت�شعى 
ال�شياحة  ت�شجيع  اإىل  الكينية  احلكومة 
تخفي�ص  خ�����لل  م����ن  الإم�����������ارات  م����ن 
الر�شوم الدخول وعدم احت�شاب الر�شوم 
بالكامل ملا دون 16 �شنة ، بالإ�شافة اإىل 

توفري غريها من الت�شهيلت.
تو�شيع  اإىل  الكينية  احل��ك��وم��ة  وت�شعى 
رق��ع��ة ن�����ش��اط��ه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة م���ن خلل 
الطريان  �شركات  مع  تعاونها  م��ب��ادرات 
زيادة  املحليني، حيث مت  ال�شفر  ووكلء 
عدد الرحلت عرب طريان ُعمان لأربع 
رح��لت يف الأ���ش��ب��وع م��ن مطار م�شقط 
ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر ل��ن��ريوب��ي مت��ا���ش��ي��اً مع 

النمو الكبري الذي ي�شهده �شوق منطقة 
جمل�ص التعاون.

باملعر�ص  امل��ج��ل�����ص  م�������ش���ارك���ة  وت���ك���م���ن 
ال�شفر  وك��لت  مع  للتوا�شل  العام  لهذا 
الوجهات  لعر�ص  الإم���ارات  يف  املحليني 
ال�شياحية التي تتفرد فيها كينيا وال�شبل 

التعاون معهم.
ال�شفر  “�شوق  م��ع��ر���ص  وي�����ش��ت��ق��ط��ب 
ال�������دويل  دب�������ي  م�����رك�����ز  يف  العربي” 
الرابعة  بن�شخته  واملعار�ص  للموؤمترات 
موؤ�ش�شة   90 م���ن  اأك�����رث  وال��ع�����ش��ري��ن 
ووجهة �شياحية وخدمية من القطاعني 
احلكومي واخلا�ص، و�شيعر�ص اأكرث من 
���ش��ي��اح��ي��ة حول  ووج��ه��ة  م��ن��ت��ج   2800
العامل لأكرث من 26 األف م�شارك و40 

األف زائر.

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01942/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدع�ى رقم 02/00055/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر
اىل املنفذ �شده : الع�شر للتجارة القم�شة ذ م م - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : ام ات�ص كي للعقارات - �ص ذ م م    
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�شي بالتي:

ي�شتجد من قيمة  البتدائية مبا  املحكمة  بناء على حكم  املنفذ �شده  ال��زام   -1
ايجارية من تاريخ 2016/12/8 و حتى الخلء الفعلي

ب���اأوراق  امل��ب��ني  العقار  ب��اخ��لء  عليها  مل��دع��ي  ب��ال��زام  املحكمة  على حكم  ب��ن��اء   -2
الدعوى وبت�شليمه للمدعية خايل من ال�شواغل 

التنفيذ مبلغ 21500 املحكوم به كبدل  ي��وؤدي لطالب  بان  املنفذ �شده  ال��زام   -3
غرامة   1000  + والوكالة  الع��لن  ر�شوم   145  + التنفيذ  ر�شوم   430  + الي��ج��ار 

ارجتاع �شيك + 2473 ر�شوم الدعوى البتدائية + 1050 اعلنات بالن�شر. 
4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى  

من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��لل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خلل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
     اعالن ح�ش�ر املدعي عليه بالن�شر 
يف الدع�ى 02/02776/2017 / �شكني  

اىل املدعى عليه : كمال الق�شماين  
مبا اأن املدعي : غولناز غاريف    

املركز بطلب  امام  ايجارات  الدعوى 02/02776/2017/�شكني   اأقام �شدكم  قد 
الزامكم بالتايل

ال��ف��رتة من  ع��ن  امل��وؤج��رة  ال��ع��ني  �شغل  ق��د  عليه  امل��دع��ي  ان    - مالية  مطالبة 
2015/11/17 وحتى 2016/6/26 دون ان يدفع الجرة مما تر�شد عن ذلك يف 
 ذمته مبلغ وقدره 70200 درهم بال�شافة للفائدة القانونية 12% حتى ال�شداد. 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�شائية اعلنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الربعاء  املوافق 
2017/4/26 ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة ال�شاد�شة( بالدائرة 
 ، ال��دع��وى  لنظر  الإي��ج��اري��ة  املنازعات  ف�ص  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية 
فاأنت مكلف  الن�شر.  تاريخ  اي��ام من  امل�شافة اىل ثلثة  بتق�شري مدة  اأم��ر  وقد 

باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
اإعالن بيع امل�ج�دات  

يف التنفيذ رقم 5295/2016 بالن�شر   

اىل املنفذ �شدها : �شتيفانو�ص جورميه  
جمهول حمل القامة 

واملوجودات  امل��ن��ق��ولت  على  التنفيذي  احلجز  اي��ق��اع  مت  وان  �شبق 
)ثلثة  دره��م   23.000  / مببلغ  تقييمها  مت  وحيث   ، لكم  العائدة 
الت�شريح بخ�شم  التنفيذ  ، وقد قرر قا�شي  الف دره��م(  وع�شرون 

قيمة املحجوزات من اجمايل املطالبة املالية. 
ا�شبوع  املبلغ املطالب به خلل  اإنكم مكلفون ب�شداد  لذلك نعلمكم 
من تاريخ ويف حال امتناعكم عن �شداد املبلغ املطالبة به �شوف يتم 
ال�شعر  وف��ق  امل��ح��ج��وزات  يف  بالت�شرف  التنفيذ  لطالب  الت�شريح 

اعله واملعتمد  من قبل قا�شي التنفيذ.    

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
    اإعادة  اعالن ح�ش�ر املدعي عليه بالن�شر 

يف الدع�ى 02/02474/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : الفاق لتجارة الزجاج واملرايا - �ص ذ م م 

مبا اأن املدعي : مدينة دبي امللحية - �ص ذ م م   
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/02474/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه مبا ي�شتجد من قيمة ايجارية حتى الخلء الفعلي
اخلء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/10/17 
اخطاره  رغم  �شداده  عن  وميتنع  دره��م   365219 مبلغ  بذمته  فرت�شد   2017/3/1 وحتى 

بال�شداد او الخلء يف 2016/11/7 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد املبلغ امل�شتحق بذمته ل�شالح املدعية والبالغة 
درهما  ع�شر  وثمانية  وم��ائ��ت��ني  ال��ف��ا  و���ش��ت��ون  وخم�شة  )ث��لث��م��ائ��ة   365.218.50 قيمته 
ولغاية   2016 اكتوبر   17 ت��اري��خ   منذ  القانونية  الفائدة  اىل  بال�شافة  فل�شا(  وخم�شون 

الت�شديد الفعلي والتام
مطالبة مالية - الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  الثنني   يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعلنكم  اإع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
الإبتدائية  بالدائرة  الثامنة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�شاعة   2017/5/1
بتق�شري مدة  اأمر  وقد  الدعوى،   لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  الن�شر.   تاريخ  من  اي��ام  ثلثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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املال والأعمال

القطاع ال�سياحي ُيحقق معدالت منو مرتفعة مع بداية عام 2017 

% يف اأعداد الزّوار خالل الربع االأول   زيادة بن�سبة 11 
•• دبي-الفجر: 

على  دب��ي  يف  ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  ح��اف��ظ 
حيث   ،2017 ع����ام  ب���داي���ة  م���ع  زخ��م��ه 
ال�شياحة  دائ�����رة  اإح�����ش��ائ��ي��ات  اأظ���ه���رت 
“دبي  ب����دب����ي  ال����ت����ج����اري  وال���ت�������ش���وي���ق 
العام  م���ن  الأول  ل��ل��رب��ع  لل�شياحة” 
اأعداد الزّوار  اجلاري زيادة ملحوظة يف 
ب��امل��ائ��ة م��ق��ارن��ة م��ع الفرتة   11 ب��ل��غ��ت 
ن��ف�����ش��ه��ا م���ن ال���ع���ام امل��ا���ش��ي. وب��ل��غ عدد 
زوار دبي من يناير حتى مار�ص2017 
اأكرث من 4.57 مليني، وهو ما ي�شّكل 
ذاتها  الفرتة  النمو خلل  �شعف معدل 
الأ�شواق  ب��ني  وم���ن   .2016 ع���ام  م��ن 
املرتفعة  ال��زي��ادة  ج��اءت  التي  الع�شرين 
يف اأع��داد ال��زّوار منها اإىل دبي، �شاهمت 
حتقيق  يف  والرو�شي،  ال�شيني  ال�شوقان 
نتائج قوّية خلل الربع الأول من العام 
اجلاري، وبن�شبة منو قدرها 64 باملائة 
األ��ف زائ��ر، و106   230 لل�شني بواقع 
زائر،  األ��ف   126 بواقع  لرو�شيا  باملائة 
الأول  ال��رب��ع  نتائج  م��ع  باملقارنة  وذل��ك 
2016. وجاءت تلك النتائج  من العام 
الإيجابي  ال��ت��اأث��ري  لتعك�ص  الإي��ج��اب��ي��ة 
لرعايا  �شمحت  التي  الأخ��رية  للقرارات 
تاأ�شرية  على  باحل�شول  الدولتني  تلك 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  اإىل  الدخول 
منافذ  م����ن  اأٍي  اىل  ال����و�����ش����ول  ع���ن���د 
اأي�شاً يف حت�شني  الدولة، وهو ما �شاهم 
مركزيهما �شمن قائمة اأف�شل الأ�شواق 
حيث  دب��ي،  اإىل  للزّوار  امل�شّدرة  الع�شرة 
ورو�شيا  الرابع،  املركز  ال�شني يف  ج��اءت 
بذلك  لت�شبح  ع�شر،  احل���ادي  امل��رك��ز  يف 
قريبة جداّ من تلك القائمة. وحافظت 
كل من الهند واململكة العربية ال�شعودية 
املتقدمة  مكانتها  على  املتحدة  واململكة 
لت�شكل  الأوىل  ال��ث��لث��ة  امل��راك��ز  �شمن 
جم��ت��م��ع��ًة م���ا ن�����ش��ب��ت��ه 30 ب���امل���ائ���ة من 
الأول  ال��رب��ع  دب���ي خ���لل  زّوار  اإج��م��ايل 
اأ�شبحت  ب��ح��ي��ث  اجل�������اري،  ال���ع���ام  م���ن 
ي�شّجل  ال��ذي  ال�شوق  م��ّرة  ولأول  الهند 
رقماً قيا�شياً يف عدد الزّوار خلل ثلثة 
بزيادة  زائ���ر،  األ��ف   580 وب��واق��ع  اأ�شهر 
ق��دره��ا 23 ب��امل��ائ��ة. وع��ل��ى ال��رغ��م مما 
من  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شهدته 
انخفا�ص يف عدد زوارها بن�شبة 8 باملائة 
خ���لل ع���ام 2016 ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��غ��ري يف 
جاء  فقد  ال�شنوية،  املدر�شية  الإج���ازات 
زائر،  األ��ف   440 ال�شعودية ح��وايل  من 
بن�شبة  املتحدة  اململكة  زّوار  وارتفع عدد 
ان��خ��ف��ا���ص عدد  م��ن  ليخفف  ب��امل��ائ��ة   5
ال�شعودية  العربية  اململكة  م��ن  ال����زوار 
من  قريبة  بقيت  ال��ت��ي  ُع��م��ان  و�شلطنة 

األف   214 وبواقع  �شوق  اأف�شل  خام�ص 
الأ�شواق  اأف�شل  �شائر  كما حّققت  زائ��ر. 
مرتفعة،  من��و  ن�شب  املت�شدرة  الع�شرة 
حيث ارتفع عدد الزوار من اإيران بن�شبة 
39 باملائة، وباك�شتان بن�شبة 17 باملائة، 
 6 بن�شبة  الأمريكية  املتحدة  والوليات 
باملائة، لتتعافى ب�شكل كبري عما �شهدته 
يف عام 2016، وا�شتقر عدد الزوار من 
اأملانيا، فيما جاءت م�شاهمة الكويت قوية 
�شمن جمل�ص التعاون اخلليجي وبن�شبة 
املناطق  ح��ي��ث  وم���ن  ب��امل��ائ��ة.   10 من���و 
الغربية مبا  اأوروبا  اجلغرافية، �شاهمت 
ن�شبته 22 باملائة من اإجمايل عدد الزّوار 
اإىل دبي، متقدمة على ال�شوق التقليدي 
الذي  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  وه��و 
�شاهم بدوره ب� 19 باملائة، منخف�شاً عن 
اإىل  التوجه  ب�شبب   2016 ع��ام  نتائج 
حققتا  اللتني  البلقان،  ومنطقة  اآ�شيا 
ن�����ش��ب��ة من���و 2 ب��امل��ائ��ة م���ع ن��ه��اي��ة العام 
وجنوب  �شمال  منطقة  و�شكلت  املا�شي. 
�شرق اآ�شيا ما ن�شبته 11 باملائة مدعومة 
ال�شينيني،  ع���دد  يف  م��ل��ح��وظ��ة  ب���زي���ادة 
ومنطقة  رو���ش��ي��ا  م��ن  ك��ل  �شكلت  بينما 
البلقان، مبا فيها رابطة الدول امل�شتقلة 
واأوروب�������ا ال�����ش��رق��ي��ة 7 ب��امل��ائ��ة. وج���اءت 
م�����ش��اه��م��ة م��ن��ط��ق��ة ج��ن��وب اآ���ش��ي��ا بنحو 
جمل�ص  منطقة  م��ن  قريبة  باملائة   18
التعاون اخلليجي واحتلت املركز الثالث 
كاأكرب م�شاهم يف اأعداد الزوار من حيث 
منطقة  م�شاهمة  ن�شبة  وبلغت  املنطقة، 
ال�����ش��رق الأو���ش��ط و���ش��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا 12 
الأمريكيتني  م�شاهمة  وج���اءت  ب��امل��ائ��ة، 
 4 بن�شبة  واإف��ري��ق��ي��ا  ب��امل��ائ��ة،   6 بن�شبة 
باملائة   1 بن�شبة  وا���ش��رتال���ش��ي��ا  ب��امل��ائ��ة، 

خلل الربع الأول من عام 2017.
ويف هذا ال�شياق، قال �شعادة هلل املري، 
والت�شويق  ال�شياحة  لدائرة  العام  املدير 
لل�شياحة”:  “دبي  ب���دب���ي  ال���ت���ج���اري 
الطريق  الأول  ال���رب���ع  اأرق������ام  “متهد 

العام.  نتائج قوية لهذا  اأمامنا لتحقيق 
ا�شتثماراتنا  فاعلية  ن���رى  اأن  وي�����ش��رن��ا 
مثل  اإىل  ال��و���ش��ول  يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ه���ذا الإجن������از.  وم���ع ا���ش��ت��م��رار التطور 
تر�شيخ  ن��ت��وق��ع  ال�����ش��ي��اح��ي،  ال��ق��ط��اع  يف 
فقط  لي�ص  اأك���رب  ب�شكل  الم����ارة  مكانة 
على �شعيد ا�شتقطاب الزّوار لأول مرة، 
اأنحاء  ���ش��ت��ى  م���ن  زّوار  ج���ذب  يف  واإمن�����ا 
ال�شياحة  بق�شد  مرة  لأك��رث من  العامل 
احلكيمة  ال��روؤي��ة  وبف�شل  والأع���م���ال.  
بعلقات  م��دع��وم��ة  ال��ر���ش��ي��دة  لقيادتنا 
ا�شتطعنا  �شركائنا  م��ع  القوية  التعاون 
قطع اأ�شواط كبرية لرت�شيخ مكانة دبي 
العوائق،  واإزال���ة  اإليها  ال�شفر  وت�شهيل 
قدر  وب�شيطة  �شهلة  وجهة  جعلها  بغية 
وتكرار  لزيارتها  ال����زّوار  اأم���ام  الإم��ك��ان 
الزوار  اأع���داد  اأن  ول���ش��ك  لها.  زيارتهم 
م��ن ال�����ش��ني ورو���ش��ي��ا ه���ذا ال��ع��ام تعك�ص 

فاعلية جهودنا يف هذا ال�شدد . 
واأ���ش��اف امل���ري ق��ائ��ًل: على ال��رغ��م من 
لعام  وامل�شجعة  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ب��داي��ة  اأن 
ا�شرتاتيجيتنا  جن���اح  ت��ع��ك�����ص   2017
ال�شاملة، اإل اأننا ندرك متاماً اأن ال�شفر 
التي  الأ�شا�شية  القطاعات  بني  من  هو 
ت�����ش��ه��د ت����غ����ريات ك����ب����رية  وح����ال����ة من 
ع��دم ال���ش��ت��ق��رار، وب��ال��ت��ايل يجب علينا 
اأن ن��ك��ون م��ب��دع��ني دائ���م���اً مب��ا ن��ق��وم به 
لتطوير   10X م���ب���ادرة  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً 
اأطلقها  ال��ت��ي  دب��ي  يف  احل��ك��وم��ي  العمل 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي 
بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة 
،رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�ص جمل�ص 
يف  امل�شتمرة  ج��ه��ودن��ا  ج��ان��ب  واإىل  اهلل. 
والتن�شيق  بالتعاون  للمدينة  ال��رتوي��ج 

اأعيننا  ن�شب  ن�شع  فاإننا  �شركائنا،  مع 
دائماً مواكبة تطلعات الزوار التي ترتكز 

عليها كافة خطط عملنا امل�شتقبلية. 
الدعم  اإىل  دائماً  قائًل: نتطلع  واأو�شح 
الكبري من قبل �شركائنا من القطاعني 
العام واخلا�ص لتحقيق هدفنا املتمثل يف 
ا�شتقطاب 20 مليون زائر �شنوياً بحلول 
جديدة  مبادرات  ولتطبيق   2020 عام 
يف قطاع ال�شفر ت�شبق مدن العامل بع�شر 

�شنوات. 
فنادق دبي 

و�شل عدد الغرف الفندقة يف دبي على 
104503 غرفة  اإىل  اأنواعها  خمتلف 
مع  فندقية  من�شاأة   680 على  م��وزع��ة 
 2017 ال��ع��ام  ال��رب��ع الأول م��ن  ن��ه��اي��ة 
مقارنة  ب���امل���ائ���ة   6 ب��ل��غ��ت  من���و  ب��ن�����ش��ب��ة 
ب��ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي. كما 
لليلة  ال��ف��ن��دق��ي��ة  ارت��ف��ع��ت احل����ج����وزات 
واحدة لت�شل اإىل 7.96 مليون مقارنة 
مع 7.55 مليون مع نهاية الربع الول 
م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، ح��ي��ث ارت��ف��ع معدل 
الفندقية  وال�شقق  الفنادق  يف  الإ�شغال 

بن�شبة 2 باملائة لي�شل اإىل 87 باملائة.
وم���ع ا���ش��ت��م��رار اف��ت��ت��اح ف���ن���ادق جديدة 
مع  متا�شياً  الإم����ارة  اأرج����اء  خمتلف  يف 
 ،2020 ال�شياحية  دبي  روؤية  متطلبات 
فاإن هذه الأرق��ام تعك�ص زي��ادة يف معدل 
مازالت  دب����ي  اأن  ع��ل��ى  وت���وؤك���د  ال��ط��ل��ب 
جتتذب  كبرية  ا�شتثمارية  فر�شاً  توفر 
ال��ف��ن��ادق، واأن منو  اأ���ش��ح��اب وم�����ش��غ��ل��ي 
ال�شوق  احتياجات  مع  يتما�شى  القطاع 

لتحقيق نتائج اإيجابية.
التقرير ال�سنوي للزوار 2016

لزوار  ال�شنوي  التقرير  عن  الك�شف  مت 

2016 يف نف�ص الوقت الذي  دبي لعام 
عام  من  الأول  الربع  نتائج  فيه  اأُعلنت 
ال�شفر  ���ش��وق  م��ع��ر���ص  خ���لل   2017
ُي��ن��ظ��م يف م���رك���ز دبي  ال���ع���رب���ي، ال�����ذي 
التقرير  هذا  ويرتكز  العاملي.  التجاري 
على درا�شة حتليلية معمقة لأداء القطاع 
على  ال�شوء  وي�شلط  دب��ي،  يف  ال�شياحي 
اأب�����رز اإجن�������ازات دب����ي ع��ل��ى م�����دار العام 
الزوار  اآراء  ا�شتطلِع  نتائَج  ويت�شمن 

الدوليني لدبي خلل العام 2016.
التقرير،  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  م��ع��ر���ص  ويف 
“يقدم هذا  امل����ري:  ���ش��ع��ادة ه���لل  ق���ال 
التقرير نظرة �شاملة على العوامل التي 
وامل�شتقبلي  احلايل  النمو  باجتاه  دفعت 
ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ة التي 
التناف�شية  م��ي��زات��ه  ت��ع��زي��ز  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 
و�����ش����دارت����ه ع���ل���ى امل�������ش���ت���وى ال���ع���امل���ي. 
التي  ال��ق��وي��ة   2016 ن��ت��ائ��ج ع���ام  وم���ع 
م��ن حتقيق هدفها  ت��ق��رتب  دب��ي  جعلت 
�شنوياً  زائ����ر  م��ل��ي��ون   20 ب��ا���ش��ت��ق��ط��اب 
الدائرة  فاإن جناح   ،2020 بحلول عام 
التي  وال�����ش��راك��ات  ال��ت��ع��اون  ق���وة  يعك�ص 
نحر�ص على تطويرها مع ال�شركاء من 
اإىل  اإ�شافة  واخل��ا���ص،  العام  القطاعني 
املتخ�ش�شني يف قطاع ال�شياحة وال�شفر 
يف  اأولوياتنا  �ُشلم  �شمن  ون�شع  عاملياً. 
امل�شتقبل حتقيق جمموعة من الأهداف 
ومنو  تطوير  على  العمل  مبتابعة  تبداأ 
يف  م�شاهمته  وزي����ادة  ال�����ش��ي��اح��ة،  ق��ط��اع 
ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل ل��لإم��ارة، واأن 
�شنوات،  بع�شر  العامل  م��دن  بقية  ن�شبق 
ا�شرتاتيجية  يف  ال�شا�ص  ي�شكل  ما  وهو 
ال��ن��م��و ل��دي��ن��ا ون��ت��ط��ل��ع اإىل دع���م جميع 

�شركائنا يف ال�شنوات املقبلة«.

غرفة ال�سارقة توقع اتفاقية تعاون مع كريف للدرا�سات واال�ست�سارات ال�سناعية
•• ال�صارقة-وام:

�شركة  مع  تعاون  اتفاقية  ام�ص  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  وقعت 
�شعيا  وذل��ك  والتجارية”  ال�شناعية  وال�شت�شارات  للدرا�شات  “كريف 
منها لتطوير واقع القطاع ال�شناعي والتجاري يف الإمارة وفقا لأحدث 
اإىل  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  يف  لدورها  وتر�شيخا  العلمية  الدرا�شات 
املوا�شفات  اأح��دث  وف��ق  الإم���ارة  يف  ال�شتثمار  مناخ  وتو�شيع  عملئها 

العاملية.
ياأتي ذلك اأي�شا تفعيل لدورها يف اإعداد واإ�شدار الدرا�شات والتقارير 
امل�شجلني  والعملء  الأع�شاء  على  وتعميمها  القت�شادية  واملوؤ�شرات 

بالغرفة و�شركائها ال�شرتاتيجيني.

وقع التفاقية عن الغرفة خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة 
التنفيذي  مديرها  �شربا  ماجنيت   .. كريف  �شركة  ع��ن  وقعها  بينما 
بح�شور عبدالعزيز حممد �شطاف م�شاعد املدير العام لقطاع خدمات 

الأع�شاء وعدد من امل�شوؤولني يف اجلانبني.
تهدف التفاقية اإىل درا�شة وحتليل عمل املناطق ال�شناعية والتجارية 
اآليات  ع��ن  �شامل  �شناعي  م�شح  اإج���راء  خ��لل  م��ن  ال�شارقة  اإم���ارة  يف 
واملواد  املناطق  العاملة يف هذه  واملوؤ�ش�شات  امل�شانع  املتبعة يف  الت�شنيع 
و�شوله  وكيفية  النهائي  املنتج  اإىل  و�شول  الإنتاج  الداخلة يف  الأولية 
العلمية  التو�شيات  وتقدمي  والعرب  النتائج  وا�شتخل�ص  الأ�شواق  اإىل 
وفق  الإم��ارة  يف  وال�شناعي  التجاري  الواقع  تطوير  اإىل  �شتوؤدي  التي 

اأحدث الطرق واملنهجيات املتبعة يف درا�شة الأ�شواق يف العامل.

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02026/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدع�ى رقم 02/08958/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : هوليود لل�شياحة - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : الرقة للعقارات 

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�شي بالتي:
1- ان اللجنة املوقرة الزمت املدعي عليها باخلء العقار املبني بالوراق

2- الزمت اللجنة املوقرة على ان ت�شدد املدعي عليها للمدعية مبلغ وقدره 
كما   2016/12/31 ت��اري��خ  وحتى   2016/4/1 م��ن  ال��ف��رتة  ع��ن  دره��م   38350

الزمتها بتقدمي براءة الذمة من م�شتحقات ا�شتهلك املياه والكهرباء
3- ان اللجنة املوقرة قد الزمت املدعي عليه بكافة م�شاريف الدعوى.  

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خلل خم�شة ع�شر يوم من 
يتم  �شوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خلل  امتناعكم عن  الن�شر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01908/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدع�ى رقم 01/00149/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : ليف �شتايل نرتي�شن - �ص ذ م م -  جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : ماجد الفطيم العقارية - �ص ذ م م    

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�شي بالتي:
من  خالية  للمدعية  وت�شليمها  امل��وؤج��رة  العني  باخلء  �شدها  املتنازع  ال��زام   -1
التفاقية  م��ن   2 رق��م  للبند  وتنفيذا  وذل���ك  ب��الخ��لء  احل��ك��م  ك��اث��ر  �شواغلها 
واملن�شو�ص فيها باخلء املتنازع �شده يف يف حال عدم التزامه مبا ورد يف البند 
وبالت�شاميم   )3  *  2( عليها  املتعاقد  بامل�شاحة  �شده  املتنازع  يلتزم  )ب��ان  الأول 
واملوا�شفات اخلا�شة باملول )criteriakosk-design( يف مدة )45( يوم 

من تاريخ التفاقية. 
2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��لل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خلل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
     اعالن ح�ش�ر املدعي عليه بالن�شر 
يف الدع�ى 02/01037/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : عمر علي حممد بطى املهريي ، و�شامي احمد حممد م�شطفى 
مبا اأن املدعي : الرقة للعقارات   

 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01037/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
من  ايجارية  كقيمة   )36000( مببلغ  �شيكات  لنا  ح��رر  عليه  املدعي  ان   - مالية  مطالبة 
الدفع رغم  امتنع عن  وقد  له  ر�شيد  وج��ود  وتبني عدم   2016/12/31 2016/4/1 وحتى 
بتاريخ  الوحدة  با�شتلم  قمنا  قد  اننا  العلم  مع  وتكرارا  م��رارا  ال�شيكات  بقيمة  مطالبته 

 2017/1/1
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�ص على غرامة ارتداد كل �شيك مبلغ )500( درهم 

وقد ارتد عدد )3( �شيك دون �شرف 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  ال��ث��لث��اء   ي���وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع��لن��ك��م  الق�شائية  اللجنة  وق����ررت 
الإبتدائية  بالدائرة  التا�شعة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�شاعة   2017/5/2
بتق�شري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  الن�شر.  تاريخ  من  اي��ام  ثلثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
     اعالن ح�ش�ر املدعي عليه بالن�شر 
يف الدع�ى 02/02886/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : فيا�ص حبيب حبيب اهلل �شاه �شاه 
 مبا اأن املدعي : الريف مول - �ص ذ م م   

 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/02886/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2015/5/21 

وحتى 2016/5/20 ورغم اخطاره يف 2017/2/19 ميتنع عن ال�شداد.
اخلء عقار - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2015/5/21 
وحتى 2016/5/20 ورغم اخطاره يف 2017/2/19 ميتنع عن ال�شداد رغم اخطاره بال�شداد 

او الخلء يف  / / 201 
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2015/5/21 

وحتى 2016/5/20 ورغم اخطاره يف 2017/2/19 ميتنع عن ال�شداد. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعلنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني املوافق 2017/5/1 
ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثلثة 
ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

مليون م�سافر عرب مطار   6.15
اأبوظبي يف الربع االأول من 2017 

•• اأبوظبي -وام: 

�شهد مطار اأبوظبي الدويل عبور ما يزيد عن 6.15 مليون م�شافر خلل الربع 
امل�شافرين  باملائة يف حركة   1.8 بن�شبة  2017 م�شجل منوا  العام  الأول من 
مقارنة مع الأ�شهر الثلثة الأوىل من العام 2016 والتي و�شلت اإىل 6.04 
وال��دوح��ة وجدة  وب��وم��ب��اي  وب��ان��ك��وك  ل��ن��دن  م��ن  ك��ل  و�شجلت   . مليون م�شافر 
الوجهات اخلم�ص الأكرث ازدحاما خلل الربع الأول لتمثل يف جمموعها 17.3 
م�شافري  حركة  وارتفعت   . الفرتة  لهذه  امل�شافرين  حركة  اإجمايل  من  باملائة 
الرتانزيت والتحويل بن�شبة 2.1 باملائة يف الربع الأول مقارنة مع نف�ص الفرتة 
من العام املا�شي لت�شجل جمموعها 65.8 باملائة من اإجمايل احلركة يف مطار 
 1.2 بن�شبة  منوا  اأبوظبي  واإىل  من  امل�شافرين  حركة  �شجلت  حني  يف  اأبوظبي 
باملائة يف الثلثة اأ�شهر الأوىل لت�شتحوذ على 34.2 باملائة من اإجمايل حركة 
 28.2 3 منوا بن�شبة  املطار خلل تلك الفرتة . و�شجل مبنى امل�شافرين رقم 
باملائة يف حركة امل�شافرين خلل الربع الأول مع و�شول ن�شبة حركة امل�شافرين 
اأبوظبي  مطار  يف  احل��رك��ة  اإج��م��ايل  م��ن  باملائة   76.9 اإىل  للطريان  ل��لحت��اد 
األفا و642 م�شافرا يف  اإىل مليونني و32  اأع��داد امل�شافرين  ال��دويل . وو�شلت 
�شهر مار�ص من هذا العام لي�شجل 0.3 باملائة منوا يف احلركة باملقارنة مع �شهر 

مار�ص 2016 والذي �شجل مليونني و25 األفا و842 م�شافرا .

عمان ت�ستعر�ض خرباتها يف جمال 
العطالت ب�سوق ال�سفر العربي

•• دبي -وام:

التي  اجل��دي��دة  ب��دورت��ه  العربي  ال�شفر  �شوق  معر�ص  يف  عمان  �شلطنة  ت�شارك 
انطلقت اأعمالها ام�ص. واأعربت �شعادة ميثاء �شيف ماجد املحروقي وكيلة وزارة 
ال�شياحة يف عمان، عن �شعادتها للم�شاركة يف معر�ص �شوق ال�شفر العربي مرة 
اأنه ميثل من�شة مثالية ل�شتعرا�ص  اأخرى خلل دورته احلالية . واأ�شارت اإىل 
اإبراز  اإىل جانب  ال�شلطنة  التي حتت�شنها  املتميزة  والتاريخية  الثقافية  املعامل 
قد  ذل��ك  اأن  واأو���ش��ح��ت    . العاملية  املعايري  لأع��ل��ى  املوافقة  ال�شياحية  املقومات 
انعك�ص اإيجابا على اأعداد الزوار وتكرار زيارتهم ل�شتكمال ا�شتك�شافاتهم وخو�ص 
املزيد من املغامرات ال�شيقة يف عمان. ونوهت اإىل متكن ال�شلطنة خلل ال�شنوات 
ال�شابقة من تعزيز �شمعتها كوجهة مف�شلة لق�شاء العطلت ال�شاطئية، واليوم 
اخلليجيني  ال����زوار  ل���دى  وا���ش��ع��ة  �شعبية  يكت�شب  ب���داأ  ج��دي��دا  اجت��اه��ا  �شهدنا 
اأبعادا  متتلك  التي  العريقة  واحل�شارية  الثقافية  املعامل  ا�شتك�شاف  يف  ويتمثل 
الفنادق اجلديدة وتد�شني مركز  افتتاح عدد من  اإىل جانب  التاريخ  �شاربة يف 
عمان للموؤمترات واملعار�ص لرت�شيخ مكانة ال�شلطنة كوجهة مف�شلة للأعمال 
وال�شتثمارات. وقالت : نطمح اإىل ت�شجيع املزيد من ال�شياح من خمتلف اأنحاء 

املنطقة على زيارة عمان وخو�ص كافة هذه التجارب املذهلة. 

بدء تداول حقوق االكتتاب يف اأ�سهم زيادة 
راأ�سمال »دار التكافل« يف �سوق دبي املايل 

•• دبي-وام:

اأعلنت �شوق دبي املايل ام�ص اأنه �شيتم تداول حقوق الكتتاب باأ�شهم الزيادة 
الثامن من  اإىل  اليوم الثلثاء  بدء من  التكافل”  “دار  راأ�شمال �شركة  يف 

ال�شهر املقبل .
�شعر  اأن��ه مت حتديد  بيان �شحايف �شدر عنها  امل��ايل يف  دب��ي  �شوق  وذك��رت 
الإم��ارات��ي وذل��ك على  الدرهم  23 فل�شا من  الفتتاح حلق الكتتاب عند 
�شعر  منه  خم�شوما  تعديله  بعد  ال�����ش��وق  يف  ال�شركة  �شهم  �شعر  اأ���ش��ا���ص 
�شعرية  ح��دود  دون  الكتتاب من  ت��داول حقوق  �شيتم  اأن��ه  علما  الإ���ش��دار 
والأدن��ى حلركة  الأق�شى  يتم تطبيق احلدين  بينما  الأول فقط  اليوم  يف 
الأ�شهم يف ال�شوق 15 يف املائة �شعودا و10 يف املائة هبوطا على اأ�شعار تلك 

احلقوق من اليوم الثاين لتداولها حتى نهاية فرتة التداول.
والت�شويات  والتقا�ص  التداول  لأحكام  الكتتاب  حقوق  ت��داولت  وتخ�شع 
قابل  غري  الكتتاب  حق  اأن  كما  الأ�شهم  ت��داول  ب�شاأن  املطبقة  والعمولت 

للرهن ول يجوز اأن يكون حمل للتداول بالهام�ص.
با�شتخدام  يرغبون  ل  مم��ن  للم�شاهمني  الك��ت��ت��اب  حقوق  ت���داول  ويتيح 
حقهم يف الكتتاب بيع هذا احلق كليا اأو جزئيا يف ال�شوق لآخرين يرغبون 
بالكتتاب باأ�شهم الزيادة يف راأ�ص مال ال�شركة. وتعد حقوق الكتتاب اأدوات 
مالية متثل احلق املمنوح قانونا مل�شاهمي ال�شركة باأولوية الكتتاب باأ�شهم 

الزيادة يف راأ�ص املال.
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فروع االإمارات 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�س اإدارة البنك االأهلي الكويتي )�س.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 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
ال�شيد/ غفور ب�شري عبدالرحمن علي ، اجلن�شية : الإم��ارات - وطلب الت�شديق 
ال�شيارات  لت�شليح  وربة  ور�شة  التجاري  ال�شم  )تنازل(  يف  يت�شمن  على حمرر 
واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�شادية يف  ال�شارقة رخ�شة مهنية رقم 241397 
ال�شيد/ اىل  بخورفكان.  القت�شادية  التنمية  دائ��رة   1991/3/25 بتاريخ  ال�شادر 
عبداهلل ب�شري عبدالرحمن علي ، اجلن�شية : الإم��ارات -  ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العلن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خ�رفكان

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
غفور ب�شري عبدالرحمن علي ، اجلن�شية : الإمارات - وطلب الت�شديق على حمرر 
يت�شمن )تنازل( يف ال�شم التجاري ور�شة املوج لكهرباء ال�شيارات  واملرخ�ص من 
دائرة التنمية القت�شادية يف  ال�شارقة رخ�شة مهنية رقم 528252 ال�شادر بتاريخ 
2004/5/18 من دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/عبداهلل ب�شري 
الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن    - الإم���ارات   : اجلن�شية   ، علي  عبدالرحمن 
العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العلن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خ�رفكان

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

 اعـــــــالن       
ال�شيد/   : خورفكان   والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
حممد را�شد �شامل عبداهلل ، اجلن�شية : الإمارات - وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن 
دائرة  من  واملرخ�ص   املجاري  ل�شفط  الفر�شان  دار  التجاري  ال�شم  يف   )%8 عن  )تنازل 
التنمية القت�شادية يف  ال�شارقة رخ�شة مهنية رقم 744042 ال�شادر بتاريخ 2007/1/15 
دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/ميلن كها�شاور اأبو احل�شني ، اجلن�شية 
: بنغلدي�ص 8% لت�شبح ح�شة ال�شيد/ حممد را�شد �شامل عبداهلل ، اجلن�شية : الإمارات 
معلوما  ليكن  الف����راح.   خل��دم��ات  امل��رج��ان  اىل  التجاري  وال���ش��م  الن�شاط  وتغيري   %92
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العلن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خ�رفكان

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعـــــــالن       

املرجع :2017/303 ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان  ال�شيد/ 
موزة �شبيت زوجة �شليم فايل خمي�ص ، اجلن�شية : الإمارات - طلب الت�شديق علي 
حمرر يت�شمن : تنازل املحل التجاري با�شم )توب �شوب لتجارة لوازم اخلياطة( 
  56902  : امللف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  املرخ�شة 
ال�شيد/ حمد عبداهلل عي�شى  وامل�شجل لدى غرفة جت��ارة و�شناعة عجمان  اىل 
خليفة بو�شهاب ، اجلن�شية : الإمارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  التوقيعات  على   بالت�شديق  �شيقوم 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العلن.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�شادية- عجمان

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
    الدع�ى  رقم : 2017/473 م - مدين، كلي ، جتاري

حمكمة ال�شارقة البتدائية املدنية التجارية  
م م - حممد �شهزاد  ذ  لل�شفر وال�شياحة وال�شحن - �ص  الدولية  الف�شيح  العامل  ال�شادة /   : املدعي عليهم  اىل 
وال�شحن �ص  وال�شياحة  لل�شفر  الدولية  الف�شيح  العامل   - م  م  ذ  لل�شفريات - �ص  الدولية  الف�شيح  العامل   - بت 
بيت احلكمة  : مكتب  بوكالة  الوطني  ابوظبي  بنك  املدعي/  ان  - مبا  القامة(   م )فرع( )جمهول حمل  م  ذ 
 - كلي   - مدين   - 473-2017م   : رقم  الق�شائية  الدعوى  عليكم  اقام  قد   - القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة 
جتاري - ال�شارقة -  فانتم مكلفون او وكيلكم القانوين باحل�شور امام اخلبري امل�شريف املكلف من عدالة املحكمة 
جلل�شة اخلربة الوىل مبكتب اخلبري الكائن مبركز الأعمال )RKM( دبي ، �شارع الحتاد ، مقابل القيادة 
العامة ل�شرطة دبي ، بجوار حمطة مرتو القيادة ، طابق امليزانني ، رقم M05( 05( يوم اخلمي�ص املوافق : 
 04- 2511318 ،  04-2946949 : فاك�ص   ،  04  - ، هاتف 2946948  باإذن اهلل  الثانية ظهرا  ال�شاعة  2017/4/27م 
اعمال اخلربة  لتي�شري  ، وما ترونه منا�شبا  املوؤيدة لدفوعكم  امل�شتندات  ن�شخة عن كافة  ،  م�شطحبني معكم 
ومتكني اخلبري من اداء مهمته ، وبيان وجه احلق يف الدعوى ، ويف حال عدم احل�شور �شيتم الجراء يف غيابكم 

وتتحملون كامل امل�شوؤولية
اخلبري امل�شريف  -  الدكت�ر :  حممد الفقي 
هاتف : 6521992 050     

اإعالن ح�ش�ر اإجتماع اخلربة 
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     
ا�شم ال�شركة : ناترو�سوتكلز لتجارة االغذية ال�سحية - �س ذ م م 

العنوان : مكتب رقم 605 ملك حمد �شهيل عوي�شه اخلييلي - ديرة - رقة البطني   
القيد  رق��م    743301  : الرخ�شة  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات   : القانوين  ال�شكل 
بال�شجل التجاري : 1192740 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
اأع��له، وذلك  املذكورة  ال�شركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�شجل  التاأ�شري يف  قد مت 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق    2017/4/11 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ  2017/4/11 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
رقم  مكتب   : العنوان  احل�سابات   وتدقيق  لل�ست�سارات  الدويل  املركز  املعني 
213 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شارع ال�شغرية واملتو�شطة - ديرة   هاتف  
2501521-04 فاك�ص: 2501522-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/املركز الدويل لل�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  
امل�شارع  لتنمية  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   213 رق��م  مكتب   : العنوان 
 04-2501522 فاك�ص:   04-2501521 ه��ات��ف   دي���رة   - واملتو�شطة  ال�شغرية 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي 
املذكور اأعله لت�شفية  ناترو�سوتكلز لتجارة االغذية ال�سحية - �س 
بتاريخ 2017/4/11 واملوثق لدى  دب��ي  ق��رار حماكم  ذ م م  وذل��ك مبوجب 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/4/11 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2604   

املنذر : بنك اأبوظبي الوطني
املنذر  اليه : كور�ص �شيد مو�شى منتظر - جمهويل حمل القامة 

ع�شرة  )فقط  دره��م   10.320.363/- وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليهم  املنذر  املنذر  ينذر   -
ي�شتجد  وم��ا  لغ��ري(  دره��م��ا  و�شتني  وث��لث��ة  وثلثمائة  ال��ف  وع�شرين  وثلثمائة  مليني 
عليها من فائدة قانونية للمنذر خلل ثلثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�شداد 
خلل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�شوية 
املديونية املرت�شدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 791 البالغ م�شاحته 657.69 مرت 
مربع مبنطقة نخلة جمريا باإمارة دبي واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني )25( 
و )26( وما بعدها من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة 

حقوق املنذر القانونية الخرى.   
  الكاتب العدل

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
    يف الدع�ى رقم 2016/1916 جتاري جزئي    

املعلن اليه: املدعي عليه : �شركة فرحان التجارية - ذ م م 
اخلربة  لعمال  املوقرة  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
املح�شابية يف الدعوى اعله فقد حددنا يوم الثنني  املوافق 2017/5/1  ال�شاعة 
املحا�شبية وذلك مبكتبنا  للخربة  الول  الجتماع  لعقد  اخلام�شة م�شاء موعدا 
الكائن ابوظبي -�شارع النجدة ، برج اخلزنة ، مكتب رقم 701 ، الطابق ال�شابع، 
 -  45669 رق��م  ب  ���ص   02-6799351 رق��م  وفاك�ص   02/  6799231  : رق��م  ه��ات��ف 
ابوظبي - لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع املذكور 

مع اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�شعل الزرعوين للمحا�شبة القانونية- ع�شو يف

اخلبري املحا�شبي: د.م�شعل عبداهلل الزرعوين

   دع�ة حل�ش�ر الجتماع الول
للخربة املحا�شبية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/10186  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع املطار بوكالة املحامي/من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
مبوجب الوكالة حم�شر الت�شديق رقم 1603004258 تاريخ 2016/5/17 وميثله يف التوقيع / بلل بن ابراهيم 

جميلي مبوجب التفوي�ص رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - الرئي�شي 
املنذر اليه : رويالتي برتوليوم للتجارة - م م ح - اإمارة راأ�ص اخليمة - خزام - �شارع املرور القدمي - فيل 3

املو�شوع : اإخطار ب�شداد مبلغ وقدره )26.010.87( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�شال هذا الخطار اليكم ، يرجى �شرعة �شداد مبلغ وقدره )26.010.87( درهم 
قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة ب�شاأن متويل ال�شيارة رقم )55768/

خ�شو�شي/A/دبي( من نوع )تويوتا ياري�ص خ�شو�شي - ابي�ص( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر. 
وكلء  ب�شفتنا  الينا  دره��م   )26.010.87( مبلغ  �شداد  ب�شرورة   : بالتايل  اليه  املخطر  املخطر  يخطر   : لذلك 
عن املنذر او اىل املنذر �شخ�شيا وذلك يف موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �شوف 
ن�شطر ا�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

      حك�مة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

ب�شفتى اأنا / رمي حممد اأحمد كاجور النعيمي خبريا حما�شبيا مكلفا من قبل مقام 
حمكمة دبي البتدائية املوقرة باجراء اخلربة احل�شابية يف الدعوى رقم )2016/2487( 
جتاري جزئي - دبي    فاننا قد قررنا دعوة ال�شيد/ حممد علي حممد عبداهلل - او من 
ميثله قانونا ب�شفته/اخل�شم املدخل الأول بالدعوى املذكورة بالرقم اعله للح�شور 
اىل مقر  مكتبنا بدبي - �شارع الرقة - مقابل بنك ابوظبي التجاري - بناية الزرعوين 
- الطابق ال�شاد�ص - مكتب رقم )602(  ت : 2517720-04  - ف : 2517721 -04 - يوم 
الحد القادم املوافق )2017/4/30( ال�شاعة العا�شرة �شباحا )10.00( �شباحا - ويرجى 

منكم اإح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم للجتماع
اخلبري احل�شابي 
رمي حممد اأحمد كاج�ر النعيمي              

اإعــــــالن بالن�شـــــر
دع�ة لجتماع خربة ح�شابية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 يف الدع�ى رقم 2017/59 مدين كلي 

املدعي عليها : اإك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة التجارية - �ص ذ م م 
املذكورة  بالدعوى  ح�شابيا  خبريا  انتدابنا  مت  بانه  علما  �شيادتكم  نحيط 
فاأنتم مكلفني  ، وعليه  رايكوف  ديان فا�شيلف  واملفرفوعة �شدكم من  اعله 
او من ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الأحد  املوافق 
املنتدب   وذلك مبكتب اخلبري  :10 �شباحا   00 ال�شاعة  2017/4/30  يف متام 
ت�شيل�شي  فندق  بجانب   - ال�شطوة  داور  بجوار   - الهناء  - مركز  دبي  الكائن 
واإح�شار  املحدد  واملكان  باملوعد  نطلب احل�شور   -  229/228  : رقم  - مكتب 
امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور 

فاإن اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شلحيات املخولة لها قانونا. 
عمر ن�شري / اخلبري احل�شابي   

حتديد م�عد اجتماع اخلربة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2605   

املنذر : م�شرف الهلل - �ص م ع 
املنذر اليه : ح�شام الدين حممود عبدالبا�شط نور الدين - م�شري اجلن�شية  

املو�سوع 
بال�شارة  اىل طلب قر�ص متويل ال�شيارة وذلك لتمويل �شراءكم لل�شيارة من )نوع اأوبل 
ال�شنع  �شنة   - رم��ادي  اللون   - دب��ي   -  M-71782 اللوحة  رق��م   - ا�شرتا - خ�شو�شي 
فانه  الواجبة عليكم ونتيجة لذلك  ال�شهرية  الق�شاط  �شداد  فانكم تخلفتم عن    )2013
تر�شد بذمتكم مبلغا وقدره )80.505.17( )ثمانون الفا وخم�شمائة وخم�شة دراهم و�شبعة 
واملتكررة لكم  الودية  املنذر  بالرغم من مطالبات  ال�شداد  اإمتنعتم عن  ع�شر فل�شا( حيث 
حتت طائلة اتخاذ الجراءات القانونية بعد انق�شاء 7 ايام من تاريخ اعلنكم ن�شرا �شندا 

للمادة 172 من قانون املعاملت التجارية. 
  الكاتب العدل

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2017/7 جتاري جزئي                               
اىل املدعي عليه /1 - عمر عبداهلل را�شد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�شركة جا�شم �شيف 
لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م وميثله : ابراهيم ح�شن اإبراهيم املل - مبا ان املدعي /�شركة جا�شم 
اع��له وعليه نعلنكم بان املحكمة  املذكورة  اق��ام الدعوى  ال�شيارات - �ص ذ م م  قد  �شيف لتاأجري 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/13  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة 
 - باجلدول  ال��دور  �شاحب  احل�شابي  اخلبري  بندب  الدعوى  مو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  ح�شوري 
وتكون مهمته كالتي : - الطلع على ملف الدعوى وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شى ان يقدمه 
واللكرتونية  الورقية  املرا�شلت  على  والط���لع  ال��دع��وى  اط��راف  ملقرات  النتقال   - اخل�شوم 
وحددت مبلغ ع�شر الف درهم كاأمانة على ذمة وح�شاب اخلبري واتعابه والزمت املدعية ب�شدادها 
خلزانة املحكمة وحددت جب�شه 2017/4/27  لنظر الدعوى يف حال عدم ال�شداد جل�شة 2017/5/18 
ال�شداد.   وحددت لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق 2017/4/27   ليداع التقرير يف حال 

 .Ch1.C.13 ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدع�ى رقم 2017/379 جتاري كلي 

اىل املدعي عليهما/1 - �شركة تاج الأمري للتجارة العامة - �ص ذ م م 2-هري�ص كومار 
ل�شمندا�ص وجناين - )طبقا للهوية( - هري�ص كومار وجنانى ل�شمندا�ص )طبقا جلواز 
ال�شفر( - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ امل�شرف العربي لل�شتثمار والتجارة 
اخلارجية )امل�شرف(  قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
املحكمة  حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم    2017/4/20 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها 
�شاحب  املخت�ص  امل�شريف  اخلبري  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  احل�شوري  مبثابة 
وحددت  اجلل�شة.   بتلك  ال�شادر  احلكم  منطوق  وفق  مهمته  وتكون  باجلدول  ال��دور 
لها املحكمة جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/5/8  ال�شاعة 30 : 09 �شباحا يف القاعة 

Ch2.E.21 يف حالة عدم �شداد املدعي امانة اخلبري
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2017/371 مدين  جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ت�شاليز رونالد بروف ا�شكوت جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2017/4/17  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
املدعي  وال��زام  العقد  بف�شخ  املحكمة  دري حكمت  بن  احمد  ل�شالح/حميد  اع��له 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ مائتني �شتة وت�شعون الف  درهم ، والفائدة القانونية 
وامل�شاريف  الر�شوم  والزمته  ال�شداد  متام  وحتى  التقا�شي  تاريخ  من   %9 بواقع 
ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�ص ما عدا ذلك من مطالبات.  
حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2016/1577 مدين جزئي                                        
اىل املدعي عليه/1- حممد م�شتاق حممد يا�شني جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي 
/ عمرو احمد عبدالنعيم عبداملنعم البابلي وميثله : �شامل علي �شامل عبداهلل النعيمي  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2016/12/27 يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�شالح/عمرو احمد عبدالنعيم عبداملنعم البابلي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  ب��واق��ع %9  قانونية  ف��وائ��د  م��ع  دره��م  ال��ف  �شتون  للمدعي مبلغ 
الق�شائية وحتى متام ال�شداد ، والزمت املدعي عليه بامل�شاريف ومائتي درهم مقابل 
يوما  ثلثني  خ��لل  لل�شتئناف  قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.    ات��ع��اب 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2016/674  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-امالي كوموديتيزز ، جي ال تي جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك امل�شرق - �ص م ع   قد ا�شتاأنف  احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم : 2015/353 جتاري كلي بتاريخ 2016/5/9 
وحددت لها جل�شه يوم الثلثاء  املوافق 2017/5/2  ال�شاعة 10.00 
�شباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدع�ى 2016/1651  ا�شتئناف عمايل    

 اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-جريت فاليو اإنترييور اند ديكوري�شن - �ص ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /عمرو حممد علي حممد   
عمايل   2016/3404  : رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  ق��د 
جزئي بتاريخ 2016/9/28 وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�ص  املوافق 
 ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة    2017/4/27
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2016/44  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�شتاأنف ���ش��ده/ 1-ع��ل��ي اك����رون  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
وميثله  ع  م  ���ص   - التكافلي  للتاأمني  ميثاق  /���ش��رك��ة  امل�شتاأنف  ان 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد    - اجلرمن  ابراهيم  ا�شماعيل  علي   :
بالدعوى رقم : 2015/1340 مدين جزئي وح��ددت لها جل�شه يوم 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة    2017/5/1 امل��واف��ق  الث��ن��ني  
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/594  جتاري جزئي              
حمل  جمهول  ال�شحي  جديد  علي  جديد  1-علي   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ خيول لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)113200 درهم( والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  
لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة     2017/5/3 امل��واف��ق  
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/1035  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-روي��ال �شيلفر خلدمات متابعة املعاملت - �ص ذ م م  
 جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بلك ارت للعمال الفنية - �ص ذ م م
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
وق���دره )5500 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف  وال��ف��ائ��دة   12% م��ن تاريخ 
املوافق   ال��ث��لث��اء   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  وحتى  ال�شتلم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�شاعة   2017/5/2
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25  اإبريل 2017 العدد 12003

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25  اإبريل 2017 العدد 12003
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العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/845  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فور فرونت للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد اليا�ص حممد ا�شحاق قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13424 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
 MB168546557AE/2017:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
مبكتب  ���ص   8.30 ال�شاعة   2017/5/2 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/2122  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-رم������ال ال�����ش��ح��راء ل�����ش��ي��ان��ة امل���ب���اين ���������ص.ذ.م.م جمهول 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ع��ب��دامل��غ��ن��ي حم��م��د ع��ب��داحل��م��ي��د ���ش��ل��ي��م��ان قد 
اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
)39032 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   MB171764777AE/2017:ال�شكوى
املوافق 2017/5/1 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/1511  عمايل جزئي
الرميثي �شركة  املباين ملالكها احمد حممد بطي حممد  اىل املدعي عليه / 1-يو 5 ل�شيانه 
ال�شخ�ص الواحد ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /هبة ح�شان حممد ح�شان 
وميثله:�شفيع حممد ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية 
وقدرها )119350 درهم( والفائدة القانونية 9% من تاريخ ت�شجيل الدعوى وحتى ال�شداد التام 
 mb167086872ae/2016:والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة رقم ال�شكوى
 ch1.A.1:وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/4/27 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/1937  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شركة كام كينجز للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /نيفني �شربي وديع م�شيحه قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )91491.9 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb170382463ae وحددت لها 
جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2017/5/2 ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب القا�شي لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/1545  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ا�شلم وراحت لتجارة املعادن  �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  احمد  احمد م�شتاق  /اخ��لق  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21698 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
وحددت   MB167966252AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
 ch1.A.2:بالقاعة 8.30 �ص  ال�شاعة   2017/5/7 املوافق  الحد  يوم  لها جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/822  عمايل جزئي

القامة  ����ص.ذ.م.م جمهول حمل  العام   للنقل  ال�شوار  / 1-�شركة  املدعي عليه  اىل 
مبا ان املدعي /حمدان حممود بدويه قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   1400( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   31522( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى العمالية رقم:AE168358734MB  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/4/26 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدع�ى رقم 2017/541  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-حمطة اجلمال للتجارة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2017/3/30 يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�شالح/�شحر موفق ذو الغني بحكمت املحكمة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ )مائة و�شتة وثمانون الف وثلثمائة واحد و�شتون درهم( وتذكرة العودة اىل 
عمل  �شاحب  بخدمة  التحق  قد  التنفيذ  وق��ت  يكن  مل  ما  نقدا  قيمتها  او  موطنها 
ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبه  املدعي من  واعفت  امل�شروفات  باملنا�شب من  والزمتها  اآخر 
عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدع�ى رقم 2017/892  عمايل جزئي 
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  �����ص.ذ.م.م  ال��ع��ام  للنقل  ال�����ش��وار  عليه/1-�شركة  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2017/2/27 يف الدعوى املذكورة 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  بدويه  حممود  ل�شالح/مهران  اع��له 
فل�شا(  وثمانون  دره��م��ا  وث��لث��ون  وخم�شة  واربعمائة  الفا  ع�شر  )11435.80()اح������د 
وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة 
�شاحب عمل اآخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدع�ى رقم 2016/8407  عمايل جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-ال�شطر للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2017/3/23 يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�شالح/ا�شحاق �شمري حنا �شيحه بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )8466 
درهم()ثمانية الف واربعمائة و�شتة و�شتون درهما( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او 
ما يقابلها نقدا مببلغ )2000 درهم( ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر 
والزمتها املنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك 
من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدع�ى رقم 2016/5390  عمايل جزئي 
اىل املدعي عليه/1-�شالون ام & ايه ام للرجال �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/حمادي بن خليفه بن خليفه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ:2016/11/2 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/حمادي بن خليفه بن خليفه 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )اربعة الف واربعمائة واربعة وع�شرون 
درهما( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق 
بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه 
لل�شتئناف  قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�شت  فيها 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدع�ى رقم 2016/8854  عمايل جزئي 
جمهول  م.د.م.�����ص  ف��رع  �����ص.ذ.م.م  بانو�ص  ومقهى  عليه/1-مطعم  املحكوم  اىل 
بتاريخ:2017/3/15  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
عليها  املدعي  بالزام  ريندوريو  بينوا  ل�شالح/�شارلني  اعله  املذكورة  الدعوى  يف 
العودة  وتذكرة  دره��م(  ومائة  الفا  )50100()خم�شون  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان 
اىل موطنها او قيمتها نقدا ما مل تكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب 
عمل اآخر والزمتها بامل�شروفات. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل 
�شاحب  با�شم  �شدر  الع��لن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/2162  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-روي������ل ل�����ش��ن��اع��ة ال�����ش��ن��ادي��ق والوع����ي����ة اخل�����ش��ب��ي��ة �������ص.ذ.م.م 
اأقام  ق��د  بولفينار   بلني�ص  بابليتو  /الفي�ص  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
درهم(   68891( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة رقم 
ال�شكوى:mb168357087ae . وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق 2017/5/3 
ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/1181  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  1-ك��وه��ات   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /رحمت اهلل عمر خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   11790( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت   .  MB168155744AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق 2017/5/4 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، علما بان الدعوى قد جددت من ال�شطب.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2017/1129  تنفيذ عمايل 
جمهول  ����ص.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  ال�شعيد  ن�شور  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/خمتار حممد خمتار حممد  قد  ان طالب  حمل القامة مبا 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )6760( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   )900( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2017/1287  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  احلرا�شة  خلدمات  بانرث�ص  ب��لك  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ندمي منري احمد  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )22430(
مبلغ )1748( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2017/1142  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- يوين فايد خلدمات تنظيف املباين جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شمري كل اجات كل نيازي  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )11248(
مبلغ )973( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2017/1031  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- عظيم للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد عمران فقري �شاين  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9637( 
او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )882(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2017/1150  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- �شيتي ���ش��ت��ار خل��دم��ات ال��ت��وظ��ي��ف جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بول جناجن اكو  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9500( 
او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )900(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2017/1274  تنفيذ عمايل 

القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  للمقاولت  فايل  �شده/1-  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك  مبا ان طالب التنفيذ/ديفيندرا براتاب �شوتكان �شينغ  قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )9873.80(
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2017/1119  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- لنجاوى للخدمات الفنيه ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شاهزب خان جهانزب خان  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10707(
مبلغ )909( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2016/3748  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  للمقاولت  �شي  ت��ي  كيو  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق���ام  عليك  ق��د  رام   ب��وده��ي  التنفيذ/بانا لل  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���ش��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )7885(
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2017/1272  تنفيذ عمايل 
���ص.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  املنفذ �شده/1- لك�شمي للأعمال  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ماهر علي احمد الها�شكي  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12980(
مبلغ )1109( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2017/1122  تنفيذ عمايل 

جمهول  ذ.م.م  البناء  للمقاولت  ار  زد  ا���ص  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد �شياء احلق حممد �شادق  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )13755(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  بال�شافة اىل مبلغ )1164( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2017/1255  تنفيذ عمايل 

ذ.م.م جمهول حمل  وال�شفريات  لل�شياحة  بونتون  املنفذ �شده/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ايليني ليمبيادو مرياندا  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )25553(
مبلغ )1990( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1103  تنفيذ عمايل 
ال��ت��ق��وي��ة  جم��ه��ول حمل  اىل املنفذ ���ش��ده/1- معهد ت��امي ل��درو���ص 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد عامر مينا دار  قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )6590( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   900 مبلغ  اىل 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/899  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- العقول املاهرة لعمال الكهروميكانيكية - ذ م م   
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ هلل علي احمد   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )7752( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/966  تنفيذ عمايل 
الغذائية  ب��ال��وج��ب��ات  ت��زوي��د  لتعهدات  ب��وت  م��ا���ش��ال  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اجلاهزة - �ص ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ناري�ص 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بهات    بيلب  �شاندرا  كومار 
اىل طالب  دره��م  وق���دره )40530(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له 
التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة اىل مبلغ 3010 درهم ر�شوم خلزينة 
املحكمة. م وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1042 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- مندودي نريمل راج بن كاروناكرين ناير - جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ي��دي��ك��ات��ارا ب��اب��ا���ش��ان ورغي�ص 
عليك  اأق��ام  قد   - الكبان  حممود  عبداملجيد  ريا�ص   : وميثله  بابا�شان 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1052923(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/896   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  زري��د  ح�شني  اإ�شماعيل  هثيم  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
�شيف   : وميثله  ظ��اه��ر  التنفيذ/اإبراهيم  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
�شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )65629.33( 
املحكمة  املحكمة  .وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2016/3403   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شامل اأحمد �شامل املهبوبي ال�شحي جمهول حمل 
 القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف الإم��ارات ال�شلمي - �ص م ع 
ومي��ث��ل��ه : اح��م��د ح�����ش��ن رم�����ش��ان اآل ع��ل��ي  ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���له  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
)4181578.82( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2016/2690   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- عبدالكرمي عبداهلل �شباح خري اهلل جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/تريز �شليمان راعي  وميثله : من�شور 
التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  اأحمد الزرعوين  قد  عبداهلل حممد 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )280960( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/998   تنفيذ جتاري  
جمهول  الفل�شي   بلي�شة  ث��اين  حممد  ع��ب��داهلل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري - ���ص م ع  
ومي��ث��ل��ه : من�شور ع��ب��داهلل حم��م��د اأح��م��د ال���زرع���وين  ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )556889.92(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/753   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- عبدالر�شول غلم عبا�ص ا�شمعيلي 2-�شركة هيلي 
اليد اوفر�شيز - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
بنك ملي ايران )فرع موؤ�ش�شة اجنبية( وميثله : من�شور عبداهلل حممد 
اأق���ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اعله  اأح��م��د ال��زرع��وين  ق��د 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )39844288.85( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/999   تنفيذ جتاري  
جمهول  عبدول  ك��لم  عبدو  ك��لم  عبدول  اف�شل  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري - ���ص م ع  
ومي��ث��ل��ه : من�شور ع��ب��داهلل حم��م��د اأح��م��د ال���زرع���وين  ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)302092.96( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/748   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- �شيد عبا�ص �شيد مرت�شى دهقاين حممد ابادي 
2-اوريجنال لقطع غيار ال�شيارات - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك ملي ايران فرع �شركه اجنبيه  وميثله : من�شور 
اأق���ام عليك ال��دع��وى التنفيذية  ع��ب��داهلل حممد اأح��م��د ال��زرع��وين  ق��د 
وق��دره )2204169.45(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/750   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهم/1- من�شور نا�شر ا�شراين 2-�شريو�ص غلم ح�شني ار�شدي 
حمدودة(   م�شوؤولية  )ذات  التكنولوجية  للتجهيزات  البحار  3-�شركة  خم�شة 
�شركة  )ف��رع  اي��ران  ملي  التنفيذ/بنك  ان طالب  القامة مبا  جمهويل حمل 
عليك  اأق��ام  قد  ال��زرع��وين   اأحمد  حممد  عبداهلل  من�شور   : وميثله  اأجنبية( 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة    او خزينة  التنفيذ  والتكافل اىل طالب  بالت�شامن  درهم   )1727307(
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/965   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- الك�ص ت�شارل�ص روت  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري ) �ص. م. ع(  وميثله : من�شور 
التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  اأحمد الزرعوين  قد  عبداهلل حممد 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1240435.47( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/749   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- حار�ص كيزهاكانتي بوراكال ح�شني كويا كيزهاكانتي  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك العربي املتحد فرع 
اأق��ام عليك  قد  ال��زرع��وين   اأحمد  : من�شور عبداهلل حممد  1 وميثله 
به  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة  وعليه  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )361972( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/747   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- علي اكرب غلم علي 2-حممد عبداهلل الري�ص للتجارة 
ايران   التنفيذ/بنك ملي  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  ال��ع��ام��ة  جم��ه��ويل حم��ل 
اأق��ام عليك الدعوى  اأحمد الزرعوين  قد  وميثله : من�شور عبداهلل حممد 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والتكافل  بالت�شامن  والزامكم  اعله  املذكورة  التنفيذية 
به وقدره )1403765.13( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1037   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- حم��م��د ع��ب��داهلل را���ش��د م�شلم امل��ع��م��ري  جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/بنك دب��ي ال��ت��ج��اري ) ���ص م ع ( 
ومي��ث��ل��ه : من�شور ع��ب��داهلل حم��م��د اأح��م��د ال���زرع���وين  ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )478581.98(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/1158  جتاري جزئي              

اأك���رم حممد مطر  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل امل��دع��ي عليه / 1-���ش��وزان 
املدعي/ بنك م�شر )فرع دبي( وميثله : بدر حممد علي القرق - قد اأقام عليك 
دره��م( املرت�شدة يف ذمتها  وق��دره )35.457  املطالبة مببلغ  الدعوى ومو�شوعها 
الفائدة  م��ع   2015/1/29 بتاريخ  البنك  م��ن  عليه  احلا�شل  ال�شيارة  قر�ص  ع��ن 
التجارية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام مع الزامها بالر�شوم 
املوافق   ال��ث��لث��اء   ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  وامل�شاريف ومقابل 
2017/5/2  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2016/785  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-ماجنونات �شوبري جاناب ياج ياج  جمهول حمل القامة مبا 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ع   قد  م  التجاري - �ص  ابوظبي  امل��دع��ي/ بنك  ان 
 796.724.81( وق��دره  مبلغ  املتنازع  للبنك  ي��وؤدي  ب��ان  �شده  املتنازع  ب��ال��زام   املطالبة 
الفوائد  مع   ،  2016/3/14 تاريخ  حتى  بذمته  املرت�شدة  املديونية  عن  عبارة  دره��م( 
القانونية بواقع )12%( من ذلك التاريخ وحتى تاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ رفع 
الدعوى حتى ال�شداد التام  و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  وح��ددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  2017/5/4  ال�شاعة 11.00 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/1028  جتاري جزئي              

النعيمي  جمهول  العطريز  را�شد عبداهلل  احمد  / 1-عبداهلل  عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ دار التمويل  - �ص م ع وميثله : �شيخه حممد �شيف 
علي املحرزي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )161.047.93 درهم( حتى تاريخ 2014/12/31 والر�شوم وامل�شاريف 
و  التام  ال�شداد  وحتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب 
املوافق   املعجل بل كفالة.  وح��ددت لها جل�شة يوم الحد  بالنفاذ  �شمول احلكم 
2017/5/7 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/210  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1-تو�شيف احمد حممد اقبال جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود وميثله : احمد 
 2016/690 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  باحلكم  نعلنكم  علي  اآل  رم�شان  ح�شن 
عقاري كلي يوم الحد بتاريخ  2017/1/15  باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك 1- 
بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )2339738،86( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ 
ت��اري��خ ن�شر ه��ذا الع���لن.  وعليه فان  ي��وم م��ن  اأو خزينة املحكمة خ��لل 15 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/977   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهم/1- هانوفر انرتنا�شيونال للتجارة - ذ م م 2-هانوفر اك�شرب�ص 
للدعاية والعلن 3-رزاق لنكلت فارايل 4-ا�شرف لنكلت فارايل جمهويل 
والتجارة  لل�شتثمار  العربي  التنفيذ/امل�شرف  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - املالكي  فندي  م�شتت  عبا�ص   : وميثله  اخل��ارج��ي��ة 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2189125.49( 
درهم بالت�شامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2017/453   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- غلم حيدر داوود وميثله : نبي بخ�ص ماديا  جمهول 
للمحاماة  وم�����ش��ارك��وه  التنفيذ/الكبان  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
عبداملجيد  ريا�ص   : وميثله  املحامني  وميثله   القانونية  وال�شت�شارات 
اعله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - الكبان  حم��م��ود 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )676885( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2017/162   تنفيذ �شرعي  
ال�شماعيلي جمهول حمل  �شليمان  بن  ح��ارب  بن  املنفذ �شده/1- حلمي  اىل 
وميثله  احلمريي  �شعيد  علي  عبداهلل  التنفيذ/هنيدة  طالب  ان  مبا  القامة 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - �شمرية عبداهلل علي قرقا�ص   :
احوال   2014/317 رق��م  ال��دع��وى  ال�����ش��ادر يف  احلكم  بتنفيذ  وال��زام��ك  اع��له 
للر�شوم  �شامل  به وقدره )333740( درهم  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  نف�ص م�شلمني 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  ال�شتحقاق.   تاريخ  من  وامل�شاريف 
يوما من   15 خ��لل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12003 بتاريخ 2017/4/25   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2017/13 بيع عقار مره�ن    
املنفذ ���ش��ده/1- حممد ح��ازم حممد لبيب حممد اخل�شري  جمهول حمل  اىل 
عي�شى  حممد   : وميثله  التجاري  ابوظبي  بنك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
التنفيذ  ال��ره��ن  عقد  ت�شمنها  ال��ت��ي  القيمة  ب�����ش��داد  نعلنكم  ال�����ش��وي��دي   �شلطان 
وال  الع��لن  تاريخ  يوما من  دره��م خلل خم�شة ع�شر  ومقدارها )2.711.404( 
ال�شداد  ع��دم  ادن��اه يف حالة  او�شافه  املبني  العقار  بيع  اج���راءات  اتخاذ  يتم  �شوف 
 )نوع العقار : فيل - املنطقة : وادي ال�شفا 6 - رقم الر�ص : 2558 - رقم املبنى

: R Paimera III TH-09 - م�شاحة العقار : 214.10 مرت مربع.   
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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خلل م�ساركتها يف ال�سارقة القرائي للطفل 

 األف عنوان وعنوان تطلق خدمة ا�ست�سارية للنا�سرين

�سمن الندوات الثقافية ملهرجان ال�سارقة القرائي 

اأربعة متخ�س�سني يناق�سون دور الكتب يف تطوير ذائقة االأطفال 

خلل ال�سارقة القرائي للطفل 

 اأ�سرار التاريخ تك�سف لالأطفال كنوزًا واأ�ساطري ذهبية 

•• ال�صارقة-الفجر:

اأعلنت مبادرة األف عنوان وعنوان ، اأم�ص الأول، عن اإطلق 
خ��دم��ة ا���ش��ت�����ش��اري��ة ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن، ت��ه��دف اإىل ت��ق��دمي الدعم 
من  تتخذ  التي  والعربية  الإماراتية  الن�شر  لدور  القانوين 
ل��ه��ا، وت��وف��ري بيئة  امل��ت��ح��دة م��ق��راً  دول���ة الإم�����ارات العربية 
ق��ان��ون��ي��ة م��ن��ا���ش��ب��ة، ت�����ش��اع��د يف الرت���ق���اء ب��ح��رك��ة ال��ن�����ش��ر يف 

الدولة.
و�شهد حفل الإط��لق توقيع مذكرة تفاهم بني األف عنوان 
قانونيون  وم�شت�شارون  حمامون  دعيف�ص  ومكتب  وعنوان 
واملكتب،  امل���ب���ادرة،  ب��ني  ال��ع��لق��ة  �شكل  تنظيم  اإىل  ه��دف��ت   ،
والنا�شرين الراغبني بال�شتفادة من اخلدمات عرب املبادرة، 
اخلدمات  بتقدمي  يلتزم  دعيف�ص  مكتب  اأن  امل��ذك��رة  وبينت 
معاملتهم  �شتتم  ب��اأن��ه  علماً  النا�شرين،  ل��ه��وؤلء  القانونية 
نظري  خمف�شة  اأتعاباً  املكتب  و�شيتقا�شى  خا�شة.  معاملة 

تقدمي هذه اخلدمات.
امل�شارك  امل��ب��ادرة  امل��ذك��رة يف ج��ن��اح  واأق��ي��م��ت م��را���ش��م توقيع 
جمد  وقعها،  حيث  للطفل،  القرائي  ال�شارقة  مهرجان  يف 
ر�شيد،  وط��ارق  وعنوان،  عنوان  األ��ف  مبادرة  مدير  ال�شحي، 

مدير عام مكتب دعيف�ص. بح�شور را�شد الكو�ص مدير عام 
النا�شرين  احت��اد  رئي�ص  ر���ش��اد،  ح���دود، و حممد  ب��ل  ثقافة 
ال��ع��رب وجم��م��وع��ة م��ن ال��ن��ا���ش��ري��ن ومم��ث��ل��ي دور الن�شر يف 

الدولة.
مكتب  م��ع  بالتعاون  اإطلقها  ج��اء  التي  اخل��دم��ة  و�شتعمل 
توفري  ع��ل��ى   ، ق��ان��ون��ي��ون  وم�����ش��ت�����ش��ارون  دعيف�ص حم��ام��ون 
ومراجعة  �شياغة  اأب��رزه��ا  القانونية،  اخلدمات  من  حزمة 
العقود بني املوؤلفني ودور الن�شر، وتقدمي ا�شت�شارات قانونية 
بخ�شو�ص ت�شجيل احلقوق، وف�ص النزاعات التي تن�شاأ حول 

امللكية الفكرية.
ح��دود: نحر�ص  بل  ثقافة  ع��ام  الكو�ص، مدير  را�شد  وق��ال 
ب��ا���ش��ت��م��رار ع��ل��ى زي����ادة ع���دد الإ����ش���دارات الإم��ارات��ي��ة ورفع 
جودتها، واإثراء املخزون الثقايف املحلي، وهو ما يتطلب دعماً 
واملرتجمني،  والنا�شرين  املوؤلفني  حقوق  حلماية  قانونياً 
وهو ما دفعنا اإىل و�شع اللتزام بجميع القوانني واملواثيق 
املحلية والدولية، التي تنظم حركة الن�شر، على راأ�ص قائمة 
األ��ف ع��ن��وان وع��ن��وان، و�شرورة  ���ش��روط امل�شاركة يف م��ب��ادرة 
املبادرة رمز الرتقيم الدويل  ال�شادرة عن  الكتب  اأن حتمل 
. الوطني للإعلم  املجل�ص  وامل�شادقة عليها من   ،ISBN

عنوان  األ��ف  مبادرة  مدير  ال�شحي،  جمد  قالت  جانبها  من 
جديداً  تطوراً  وعنوان  عنوان  األ��ف  مبادرة  ت�شهد   : وعنوان 
يف اإطار �شعيها اإيل دفع عجلة قطاع الن�شر يف دولة الإمارات، 
ا�شت�شارية  خدمة  اإطلقها  خ��لل  من  امل��ب��ادرة  انتقلت  فقد 
الن�شر  ل��دور  الطباعة  منح  تقدمي  مرحلة  من  للنا�شرين، 

امل�شاركة معها، اإىل ال�شعي اإىل تقدمي العون القانوين لها .
واأكدت ال�شحي اأن اخلدمة توفر للنا�شرين كل �شبل الدعم 
مبا  اأعمالهم  ون�شر  طباعة  يف  ت�شاعدهم  ال��ت��ي  ال��ق��ان��وين، 
العامل،  يف  الن�شر  ح��رك��ة  تنظم  ال��ت��ي  املعايري  م��ع  يتما�شى 
امللكية  حقوق  حماية  �شمان  اإىل  جمملها  يف  ت�شعى  وال��ت��ي 
املواثيق  لهم  تكفلها  التي  الن�شر،  ودور  للموؤلفني  الفكرية 

الدولية والت�شريعات املحلية.
واأ����ش���ارت م��دي��ر م��ب��ادرة األ���ف ع��ن��وان وع��ن��وان اإىل اأن هناك 
نوعني من احلقوق للموؤلف، هما احلقوق املادية، واحلقوق 
من  �شكل  ب��اأي  منها  امل��وؤل��ف  حرمان  ميكن  التي ل  املعنوية 
الأ�شكال، ومن هذه احلقوق حق الن�شخ و الطباعة، وت�شجيل 
العمل ون�شره بكل الطرق املتوفرة، اإىل جانب حق الرتجمة 
اخلدمة  خلل  من  ت�شعى  املبادرة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  والن�شر، 

ال�شت�شارية للنا�شرين اإىل �شمان حفظ كل هذه احلقوق.

•• ال�صارقة-الفجر:

اأفكار،  م��ن  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  وع��ن��ا���ش��ره��ا  ال��ك��ت��ب  ت�شتطيع  ه��ل 
وكلمات، و�شور الرتقاء بذائقة الأطفال، وتثري ف�شولهم 

لكت�شاف الطرق املت�شابكة للحياة؟ 
قاعة  ا�شت�شافتها  التي  احل��واري��ة  ال��ن��دوة  تناولته  ما  ه��ذا 

ملتقى الكتاب، م�شاء اأم�ص الأول، �شمن الربامج الثقافية 
ملهرجان ال�شارقة القرائي للطفل يف دورته التا�شعة، حيث 
الأطفال  ذائ��ق��ة  الكتب يف تطوير  دور  ع��ن��وان  ج��اءت حت��ت 
يف  الطفل  اأدب  يف  متخ�ش�شة  اأدب��ي��ة  جت��ارب  اأرب���ع  لتجمع 
ذائقة  تطوير  يف  ت�شاهم  التي  العوامل  اأب���رز  ح��ول  نقا�ص 

الأطفال. 

وحتّدث خلل الندوة التي اأدارها ال�شحفي حممد عبده، 
كّل من: الكاتبة الكويتية هبة مندين، والكاتب الربيطاين 
جا�شون فورد املتخ�ش�ص يف جمال ر�شوم الطفل، وال�شاعرة 
ُعمان،  �شلطنة  م��ن  ال�شام�شي  د.وف���اء  امل�شرحية  وامل��وؤل��ف��ة 

والكاتبة الهندية اأنو�شكا رافي�شانكار. 
واأ���ش��ت��ه��ل��ت ال��ك��ات��ب��ة ال��ه��ن��دي��ة اأن��و���ش��ك��ا راف��ي�����ش��ان��ك��ار الندوة 

ال��ط��ف��ل من  ي�شتلهمه  اأن  م��ا مي��ك��ن  اأب����رز  ع��ن  ب��احل��دي��ث 
الأدب قائلة: عندما نبداأ يف الكتابة للطفل علينا اأن نكون 
ما  حقيقة  ن��ع��رف  واأن  ذه��ن��ه،  يف  �شيرت�ّشخ  مم��ا  متاأكدين 
م�شتوى  ن��راع��ي  اأن  ككّتاب  علينا  ل��ذا  الكتاب،  م��ن  ي��ري��ده، 

الأفكار املقّدمة لرنتقي بالطفل اإىل مدارك اأو�شع . 
واأ�شافت: الكتابة للطفل لي�شت اأمراً �شهًل، فهو بطبيعته 

اأن  علينا  ل��ذا  البالغني  الأ�شخا�ص  من  اأك��رب  ب�شكل  يتاأثر 
نراعي هذا ال�شيء ونرّكز على امل�شمون ب�شكل كبري، فمثًل 
تاأثرت ثقافة الطفل يف الهند ب�شكل لفت مبوؤلفات �شركة 
واأ�شهم  الغربية  الثقافة  روؤية  ت�شدير  اأ�شهم يف  ما  ديزين، 
يف تر�شيخ هذا النمط من الفنون الأدبية يف اأذهان �شريحة 

كبرية من الأطفال . 
وبدورها اأ�شارت الكاتبة الكويتية هبة مندين يف مداخلتها 
مو�شحة:  العربي،  الكاتب  يلعبه  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  اإىل 
ال��ك��ات��ب يف بع�ص  ي��ع��اين م��ن تق�شري  ال��ع��رب��ي  ال��ط��ف��ل  اأن 
الأحيان كونه ل يراعي نقطة جوهرية تتمّثل يف اأن طفل 
الزمني  للفارق  لهماله  اإ�شافة  اليوم،  طفل  لي�ص  الأم�ص 
يف  ت�شهم  التي  العنا�شر  لكثافة  وجتاهله  املرحلتني،  بني 
حتويل انتباه الطفل عن الكتاب كال�شينما واألعاب الفيديو 
اأن يوازن  اإذ يجب  اأم��ام الكاتب،  وغريها، وه��ذا حتد كبري 
على  ليح�شل  بينهما  ومي����زج  واحل���دي���ث  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ب��ني 

توليفة ت�شهم يف الرتقاء بذائقة الطفل .
وع����ن جت��رب��ت��ه اخل���ا����ش���ة اأ�����ش����ار ال���ك���ات���ب ج���ا����ش���ون ف����ورد، 
الطفل  اأن  اإىل  ال��ط��ف��ل،  ر���ش��وم��ات  جم���ال  يف  املتخ�ش�ص 
ي�شتعمل خميلته الب�شرية ب�شكل كبري، لذا نرى اأن النماذج 
�شقل  يف  ملحوظ  دور  لها  اخلارقني  للأبطال  التاريخية 

�شخ�شياتهم.
الأطفال  لدى  تخلق  الأ�شطورية  ال�شخ�شيات  اأن  وبينت: 
نوعاً من العوامل املجهولة واملخفية، لذا نحاول اأن نتعامل 
م��ع ه���ذا اجل��ن�����ص الأدب�����ي ب�شكل ح���ذر ك��ون��ه ح��ال��ة جاذبة 

ل�شريحة وا�شعة من الأطفال .
على  باإ�شاءة  الندوة  ال�شام�شي،  وف��اء  د.  ال�شاعرة  وختمت 
ما يقّدمه امل�شرح وال�شعر من دور يف تنمية و�شقل خمّيلة 
الأطفال قائلة: امل�شرح عامل ي�شتطيع معاجلة اأ�شياء كثرية 
يف داخل الطفل، فهو خ�شبة مليئة بالعنا�شر التي ي�شتطيع 
الطفل من خللها اأن يحّلق اإىل مدارات واأفلك بعيدة واأن 
يكت�شف يف نف�شه جوانب خفّية، ومن واقع جتربتي اأعترب 
اأن امل�شرح لعب دوراً هاماً يف التخفيف من حّدة الطباع لدى 

�شريحة كبرية من الأطفال . 
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املثرية  والأ�شاطري  املحرّية  الألغاز  من  �شل�شلة 
اأ�شرار  اأخذت الأطفال امل�شاركني يف ور�شة عمل 
للبحث  والبحار  ال��ق��ارات  ع��رب  برحلة  التاريخ 
من  لعدد  �شرّية  واكت�شافات  تاريخية  كنوز  عن 

الأحجيات ال�شحرية.
الباحث  التي قدمها  ال��ور���ص  ذل��ك خ��لل  ج��اء 
�شمن  وود،  غرين  م��ارك  ال�شرتايل  التاريخي 
للطفل  ال��ق��رائ��ي  ال�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان  فعاليات 
من  �شل�شلة  ع��ر���ص  حيث  التا�شعة،  ن�شخته  يف 
اأثرية  ال�شروحات وال�شور املو�شحة لعّدة كنوز 
وج�����دت يف خم��ت��ل��ف ق�������اّرات ال���ع���امل مب���ا فيها 
اأهم الأرك��ان التي  بلده ا�شرتاليا متحّدثاً عن 

حتتويها هذه املوروثات التاريخية.

وت�شمنت الور�شة تعريفات حلكاية العثور على 
كنز يحمل قطعاً نقدية وجد با�شتخدام خريطة 
يعود تاريخها اإىل مئات ال�شنوات، حيث عر�ص 
اأم��ام الأط��ف��ال اخلريطة ذاتها وع���دداً من  وود 
الكتابات املتعلقة بها، ومكان وجود الكنز الذي 
اإىل جانب  امل�شتك�شفني  و�شل له جمموعة من 
الذهبية  النقدية  القطع  م��ن  ال��ن��م��اذج  بع�ص 
التي احتوى عليها الكنز وعر�شها اأمام ال�شغار 
فاحتاً اأمامهم فر�شة الك�شف عن اأ�شرار الكنوز 

املدفونة يف الق�ش�ص والروايات القدمية. 
كما ا�شتعر�ص اأمامهم تاريخ عدد من الرحلت 
ال�شحاري  ك��رح��لت  ال�����ش��ح��ري��ة،  وامل���غ���ام���رات 
واجلزر غري املكت�شفة، اإىل جانب �شور تتحدث 
م�شرياً  واملحيطات،  البحار  حتتويها  كنوز  عن 
يخو�شها  ال��ت��ي  ال���رح���لت  خ��ط��ورة  م���دى  اإىل 

امل�شتك�شفون للعثور على الكنوز املختلفة. 
وق�����ّدم ال��ب��اح��ث ���ش��رح��اً م��ب�����ّش��ط��اً ح����ول اأن�����واع 
التي واجهها  املفرت�شة  خمتلفة من احليوانات 
خلل الرحالة يف مغامراتهم كاأ�شماك القر�ص، 
واحليتان ال�شخمة، و�شواري الغابات من اأ�شود 

ومنور. 
الباحثني  اأب���رز  اأح��د  وود  م��ارك غرين  ويعترب 
ال�شاعني اإىل اكت�شاف عوامل جمهولة وحمرّية، 
من  ع��دد  على  احل��ائ��زة  موؤلفاته  وج���دت  حيث 
املهتمني  اأو�شاط  �شمن  كبرية  اأ�شداًء  اجلوائز 
فرانيه  الر�شامة  زوجته  مع  تعاون  كما  عاملياً، 
الق�شايا  ف��ه��م  ت���ع���ّزز  م����واد  اإن���ت���اج  ل��ي�����ش��اك، يف 
الثقافات وتربز قيمها مثل كتاب  املختلفة بني 
الليل  البمرينغ و منت�شف  و  طّبال جون جون 

وغريها من املوؤلفات. 



براد بيت يفاجئ اجلميع بال�سبب 
احلقيقي خل�سارة وزنه

اأثار النجم براد بيت قلق معجبيه بعد اأن ظهر اأخرياً وقد فقد الكثري من 
انف�شاله عن  اإىل  اأن هذا يعود  اإىل  الإع��لم  واأ�شار عدد من و�شائل  وزن��ه. 

زوجته ال�شابقة اأجنلينا جويل.
اأف��ادت باأن نحافة املمثل ترتبط مب�شاركته يف العمل  اآخر املعلومات  اأّن  اإل 
وزن��ه يف حماولة  اأّن��ه خ�شر  اإىل  واأ���ش��ارت  اأ�شرتا"،  "اأد  ال�شينمائي اجلديد 

للتكّيف مع ال�شخ�شية التي يج�شدها.
اأم��ام عد�شة املخرج الأمريكي جيم�ص غراي يف  اأن يقف براد  املتوقع  ومن 

�شهر يوليو املقبل.  
وهو �شيوؤدي �شخ�شية تختلف عن تلك التي ج�شدها يف اأعمال �شابقة، حيث 
�شيقوم مب�شاعدة مهند�ص تخلى عنه والده لأداء مهمة خارج كوكب الأر�ص 

ويعاين من مر�ص التوحد. 

حقيقة املبلغ الذي �ستح�سل عليه 
جانيت جاك�سون بعد الطالق!!

ج��ان��ي��ت جاك�شون  ارت��ب��اط  �شبب  ه��و  امل���ال  ب���اأن  تفيد  �شائعة  ان��ت�����ش��ار  ب��ع��د 
بامللياردير القطري و�شام املانع، ن�شر مديرها الفني و�شديقها جيل، عرب 

ح�شابه على موقع التوا�شل الجتماعي، مقطعاً يدافع من خلله عنها.
ورداً على من يطلقون على املغنية لقب »�شائدة املا�ص«، قال جيل: »هوؤلء 
 500 مبلغ  على  �شديقتي  حت�شل  اأن  املحتمل  فمن  ج��ي��داً.  يعرفونها  ل 
مليون دولر ب�شبب وجود ابنها. لكّنها ل تقبل بطبعها اأن جتني املال بهذه 

الطريقة. هذه لي�شت اإحدى �شفاتها ولن تكون. نقطة انتهى«.
وحتدث املدير الفني اأي�شاً عن �شائعة تفيد باأن عقد ال��زواج ن�ّص على اأن 
ينف�شل الزوجان بعد 5 �شنوات مقابل مبلغ مايل كبري حت�شل عليه جانيت 

جاك�شون. اإل اأّنه نفى ذلك نفياً قاطعاً و�شاأل: »األ تعرفون قيمتها؟!«.

فــن اأجــنبــي
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اأحب الثقافات والتقاليد واأعرّب عن هويتي يف كل ما اأفعله

ناتايل بورمتان: جناح حياتي العائلية 
اأهم اإجناز حققته على االإطالق

ت�شعري  اأمل  كينيدي.  جاكي  دور  قبلك  ممثلة   50 من  اأكرث  • اأّدت 
باخلوف؟

- حل�شن حظي مل اأ�شاهد 
اأياً من تلك الأفلم.

اأر������ش�����ط�����و  ك����������ان   •
اإن  ي��ق��ول  اأونا�شي�ص 
اأرملة  اأ�شهر  جاكي 
�شخ�شية  م�����ن�����ذ 
كيف  اأن�����دروم�����اك. 
قدرتها  ت��ف�����ش��ري��ن 
النا�ص  اإب���ه���ار  ع��ل��ى 
ب���ع���د م��������رور ه���ذه 

ال�شنوات كلها؟
اأهمية مكانتها  اأن تكتب ق�شتها بنف�شها. كانت تدرك  - قررت جاكي 
العامة ومل ترتدد يف ا�شتعمال احِلَيل كي تظهر ب�شورة مقنعة جداً. 
الديكور واملو�شة وكل ما �شاهم يف تطوير  كانت ذواقة على م�شتوى 
منذ  وفهمت  جميل،  هو  ما  بكل  نف�شها  حتيط  كانت  املميز.  اأ�شلوبها 

البداية اأن الق�ش�ص التي ت�شمعها وطريقة �شردها �شتخدم اإرثها.

بحوثك؟ يف  اتكلِت  • علَم 
- ات��ك��ل��ُت ع��ل��ى م��ق��اب��لت ك��ث��رية اأج��رت��ه��ا ج��اك��ي يف ع���ام 1964 مع 
املوؤرخ اآرثر �شلي�شنغر جونيور لأنها تك�شف عن تفا�شيل متعددة. كان 
�شلي�شنغر �شديقاً للعائلة وكانت جاكي تعرفه جيداً، لذا ن�شعر باأنها 

اأطلقت العنان لنف�شها يف تلك املقابلت.
 وجدُت م�شدر معلومات اآخر على موقع )يوتيوب( اأي�شاً. لكّن اأكرث 
)�شيف   One Special Summer ك��ت��اب  ك��ان  ���ش��اع��دين  م��ا 
مميز( الذي كتبته جاكي مع �شقيقتها يل خلل �شفرهما اإىل اأوروبا 
عاماً.   18 ويل  عاماً   22 حينها  تبلغ  جاكي  كانت   .1951 ع��ام  يف 
كانتا جمّرد �شابتني تريدان ال�شتمتاع بوقتهما. بف�شل الكتاب الذي 
اأهداه يل والداي، ح�شلُت على فكرة دقيقة عن حقيقة جاكي، وفهمُت 
بف�شله كم كانت تهتم باحلفاظ على الهوية التي بداأت تفقدها حني 

اأ�شبحت ال�شيدة الأوىل.

اأده�شتك؟ جوانب  جاكي  �شخ�شية  يف  اكت�شفِت  • هل 
ال��ذي تتمتع به جاكي! مثل معظم  اأك��ن لحظُت ح�ص الفكاهة  - مل 
الأمريكيني، مل اأكن اأعرف اإل اخلطوط العري�شة يف حياتها. بالن�شبة 
اأن  اكت�شفُت  لكني  املو�شة.  اأيقونة يف عامل  الأول  املقام  كانت يف  اإيل، 
اإن�شانية  ج��وان��ب  داخلها  يف  وحملت  معقدة  كانت  الداخلية  حياتها 
كثرية. ل اأمتتع ب�شيء من �شهرتها لكني اأفهم ذلك ال�شراع الداخلي 
اإليها  اإليها وبني ال�شورة التي كانت تطمح  النا�ص  الدائم بني نظرة 

واملراأة التي كانت عليها.

مثلك؟ )مثالية(  �شابة  لدى  نكت�شفها  قد  مفاجئة  جوانب  • اأي 
- اأنا اأكرث عفوية وجنوناً مما يظّن كثريون. يف هذا اجلانب فقط، 
اأقارن نف�شي بجاكي. ل اأقراأ مطلقاً ما ُيكَتب عني، ل �شيما النتقادات 
املوّجهة اإىل اأفلمي لأن هذه الآراء توترين. اإذا كانت �شلبية، اأدرك 

فجاأًة ال�شورة التي اأتهّرب منها. واإذا كانت اإيجابية، ل اأ�شّدقها!

كيف  دوم�����اً.  ن��ف�����ش��ك  ع��ل��ى  ت�����ش��ي��ط��ري��ن  ب���اأن���ك  • ت��وح��ني 
تنجحني يف اإطلق العنان لنف�شك خلل التمثيل؟

وبعي�ص  حياتي  على  بال�شيطرة  النا�ص  جميع  مثل  اأحلم   -
اأحّب  �شهلة.  لي�شت  امل�شاألة  لكّن  نف�شه.  الوقت  يف  احلرية 
فكرة األ اأجنح يف كل �شيء. اأحب اأن اأمّثل حني اأكون متعبة 
ال�شيء واأطلق العنان  باأنني خمدرة بع�ص  اأ�شعر  جداً لأين 

جلانبي اللواعي.

بالثقافة  اّت�����ش��م  ال���ذي  كينيدي  عهد  اإىل  حت��ّن��ني  ه��ل   •
والكرامة؟

حنني  يف  اأعي�ص  اأن  اأرف�����ص  لكني  مقلق  ع�شر  يف  نعي�ص   -
دائم. يجب اأن من�شي قدماً. اأنا دميقراطية بامتياز واأحمل 
اإعجاباً �شديداً ل�شخ�شية جاكي وللقيم التي كانت �شائدة يف 
اأي�شاً.  للهتمام  مثري  اليوم  نعي�شه  ما  لكّن  احلقبة،  تلك 

اأتوخى احلذر دوماً لكني ل�شت خائفة.

قادها  ال���ت���ي  ال��دع��ائ��ي��ة  احل���م���لت  اأن  ت��ظ��ن��ني  األ   •
م�����ش��اه��ري ه��ول��ي��وود دع���م���اً ل��ه��ي��لري ك��ل��ي��ن��ت��ون اأعطت 

نتائج عك�شية؟
يرغب  األ  اأتفّهم  الم��ت��ي��ازات.  اأ�شحاب  من  نحن   -
النا�ص يف �شماع كلمنا. لكننا مواطنون 

اأي�شاً ومن حقنا اأن نعرّب عن راأينا.

النقاد  اأحد  ذكر  جاكي،  اإىل  • بالعودة 
هذا  ي�شدمك  ه��ل  م��ن��ه��ا.  ن�شخة  اأن���ك 

الكلم؟

اأفعله لكني  واأع��رّب عن هويتي يف كل ما  الثقافات والتقاليد  اأح��ب   -
اأبقى يف املقام الأول مواطنة عاملية.

العودة للعي�ص يف لو�ص  باري�ص، قررِت  • بعد �شنتني على مكوثك يف 
اأجنل�ص. هل تعتربين فرن�شا معادية لل�شامية؟

اأجنل�ص لأن��ه يجد  للعي�ص يف لو�ص  العودة  واأراد  - غ��رّي زوج��ي عمله 
الدرجة  لهذه  �شعيداً  اأراه  اأن  ي�شّرين  اإ�شافية.  اإل��ه��ام  م�شادر  هناك 

بعدما وجد ما يريحه.
موؤ�ش�شة  اإىل  انتمائه  باأعباء  ي�شعر  يعد  مل  لأن��ه  ال��ي��وم  ح��راً  اأ�شبح   
معينة. اإنه �شخ�ص مبدع جداً ويجيد ابتكار ال�شور والأثاث... وي�شنع 
واقعه بنف�شه! لكن بالن�شبة اإيل، ل فرق بني الإقامة يف باري�ص اأو لو�ص 

اأجنل�ص.

تعليمه  تريدين  الذي  ما  الثانية.  للمرة  اأم��اً  قريباً  �شت�شبحني   •
لأولدك؟

- طعم ال�شعادة! اأعترب جناح حياتي العائلية اأهم اإجناز حققته على 
الإطلق!

اأع�شق الدر�ص
نالت نتايل �شهادة يف علم النف�ص من جامعة هارفارد. فما الذي تبّقى 
لها من درا�شتها هذه؟ تقول يف هذا املجال: )بع�ص ال�شهادات! تابعُت 

درا�شتي كي اأحتدى نف�شي. 
األ��ف �شفحة يف  اإىل ق���راءة  اأط��روح��ت��ي، ا���ش��ط��ررُت  ر  اأح�شّ ح��ني كنُت 

الأ�شبوع. 
اأع�شق  وكفاءتي.  اإرادت��ي  التجربة طريقة ممتازة لختبار  تلك  كانت 
الدر�ص! من املده�ص اأن نلحظ حجم العمل الذي ميكن اإجنازه حني 

ن�شعر بال�شغف جتاهه!(.
مقاعد  اإىل  للعودة  ال�شينما  جمال  برتك  يوماً  تفكري  اأمل  ن�شاألها: 

الدرا�شة التي حتّبينها؟ 
جتيب: )فكرُت لفرتة وجيزة بتغيري جمايل لكني تراجعُت ب�شرعة. 

فهمُت حينها اإىل اأي حد اأحّب مهنتي. 
التقم�ص  اأع�شق  اأدواري.  جت�شيد  يف  ج��داً  عاطفية  مقاربة  اأ�شتعمل 
واأع���رف ما  الآخ��ري��ن  ي��دور يف عقول  م��ا  اأتخّيل  اأن  واأح���ب  العاطفي 

يح�شل معهم.
ل دوماً اأن اأبقى على طبيعتي(.  لكني اأف�شّ

امللب�س  اأ�سكال  وترتدي  كافة  الع�سور  املوهوبة  املمثلة  هذه  تتجاوز 
النجوم(،  )حرب   Star Wars �سل�سلة  يف  املجرات  ملكة  كانت  كلها! 
وامراأة معذبة من حقبة الثلثينيات يف فيلم Planetarium )القبة 
 Black Swan فيلم  يف  نف�سيًا  مري�سة  باليه  وراق�سة  ال�سماوية(، 
)البجعة ال�سوداء( الذي اأهدى اإليها جائزة اأو�سكار وعّرفها اإىل زوجها 
بنجامني ميلبييه، م�سّمم الرق�س الذي كان مدّربها. اليوم جت�ّسد ناتايل 
بورمتان دور جاكي كينيدي يف فيلم Jackie للمخرج بابلو الران. يرّكز 
العمل على حياة ال�سيدة االأوىل ال�سابقة بعد اغتيال الرئي�س يف عام 

1963. يف عام 2011، 

-نعي�س يف ع�سر مقلق لكني اأرف�س اأن اأعي�س يف حنني دائم
Jackie ح�سلُت على فكرة دقيقة عن حقيقة جاكي خلو�س فيلم-

-اكت�سفُت اأن حياة جاكي الداخلية كانت معقدة وحملت يف داخلها جوانب اإن�سانية كثرية
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جتنبك  ب�سيطة  ن�سائح   7
امل�ساكل ال�سحية تعرف عليها

  قدم تقرير ن�شره املوقع الهندى "بولد �شكاى" 7 ن�شائح ب�شيطة ت�شاعدك 
فى التغلب على امل�شاكل ال�شحية وجتنبك امل�شاعفات الآتى:

على  و�شادة  بدون  النوم  الأف�شل  فمن  الظهر،  اآلم  من  تعانى  كنت  1.اإذا 
ال�شرير، فهذا يوفر لك ال�شعور بالراحة وتعزيز العمود الفقرى.

باأنواع معينة  اأف�شل دواء للحد من خطر الإ�شابة  2.ا�شحك، فال�شحك 
ع��ل��ى حم��ارب��ة اخلليا  ال��ق��درة  ل��دي��ة  لأن   ،21% بنحو  ال�����ش��رط��ان  م��ن 

ال�شرطانية.
3.عند اإنفاق الكثري من الوقت فى درا�شة موا�شيع جديدة، تناول قطعة 

�شغرية من ال�شوكولته الداكنة قبل �شاعة من درا�شتك.
الأف�شل  فمن  �شحى،  وزن  على  وحتافظ  جيدا  تنام  اأن  تريد  كنت  4.اإذا 

ا�شتهلك ملعقة من الع�شل قبل اأن تذهب اإىل ال�شرير.
ع�شري  من  خليط  �شرب  الأف�شل  من  الإم�شاك،  من  تعانى  كنت  5.اإذا 

الكرنب والتفاح واجلزر فى ال�شباح قبل الإفطار.
6. ميكن تناولك للكرز ال�شحى يهداأ من اأع�شابك والعنب يبقى الأوعية 
م�شتويات  �شبط  ف��ى  ي�شاعد  البطيخ  ع�شري  اأم���ا  م�شرتخية،  ال��دم��وي��ة 

القلب والعنب الربى على توازن م�شتويات ال�شكر فى الدم.
الب�شل  �شرائح  لأن  اآخر،  يوم  فى  وت�شتخدمه  اأبدا  الب�شل  تقطع  ل   .7
ت�شبح �شامة وتعر�شها للهواء لأكرث من 5 اإىل 6 �شاعات ي�شبب التهابات 

املعدة، لكن يجب اأن ت�شتخدمه على الفور بعد التق�شري والتقطيع.

ال�سمن ال�سناعي واملقليات 
ال�سبب الرئي�سي الأمرا�ض القلب

اأمرا�ص القلب بكلية الطب  اأ�شتاذ  اأبو العينني  اأكد الدكتور حممد وفائي 
النخيل،  بزيت  واملوجودة  املهدرجة  الزيوت  اأن  امل�شرية،  الزقازيق  جامعة 
وال�شمن ال�شناعي والزيوت املعاد ت�شخينها على فرتات طويلة وامل�شتخدمة 
يف القلي عدة مرات حتتوي على كميات كبرية من الدهون املتحولة تعد 

ال�شبب الرئي�شي يف الإ�شابة باأمرا�ص القلب وال�شكر.
بالعا�شمة  حالياً  املنعقد  القلب  لأم��را���ص  م��وؤمت��ر  خ��لل  وف��ائ��ي،  واأ���ش��ار 
امل�شرية القاهرة، اإىل اأن الزيوت املهدرجة ت�شبب الإ�شابة بال�شكر، وت�شلب 
ال�شرايني، و�شرطان الثدي والربو�شتاتا، وحتتوي كثري من الأغذية على 
والطعمية،  والبيتزا  والب�شكويت،  وال��ك��روازوه،  الباتية،  مثل  الدهون  هذه 

والوجبات ال�شريعة.
واأو�شح اأن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية حذرت من خطورة ا�شتخدام 
هذه الدهون يف �شناعة الأغذية وا�شرتطت على جميع ال�شركات الغذائية 
وق���ف ا���ش��ت��خ��دام ه���ذه ال���ده���ون خ���لل 3 ���ش��ن��وات، وت��ن��ت��ه��ي امل��ه��ل��ة يف عام 
2018، وت�شبح بعدها الوليات املتحدة الأمريكية بلًدا خالًيا من الزيوت 

املهدرجة.

القد�س؟ يف  ال�سخرة  قبة  باين  هو  • من 
- عبد امللك بن مروان

ا�سلمه؟ بعد  الوليد  بن  خالد  قادها  معركة  اأول  اأ�سم  • ما 
- معركة موؤته

؟ اجلاهلي  ال�سعر  يف  املعلقات  عدد  يبلغ  • كم 
- �شبع معلقات

؟ االأر�سية  الكرة  حول  دارت  �سفينة  اأول  اأ�سم  • ما 
- فيكتوريا

االإ�سلم؟ تاريخ  يف  معركة  يف  �سقط  �سهيد  اأول  هو  • من 
- عبيدة بن احلارث

العقلية. للمرا�ص  م�شت�شفى  اأن�شاأ  من  اأول  هو  عبدامللك  بن  • الوليد 
.  Marselllaise )مار�شياز(  الفرن�شي  الوطني  الن�شيد  • ي�شّمى 

والبحر  قزوين  بحر  يف  يعي�ص  ال��ذي  )احلف�ص(  ال�شمك  بي�ص  )الكافيار(  هو  الطعام  من  نوع  اأغلى   •
الأ�شود.

البوظة. خمرتع  • �شميت�شون 
اإليه  عادت  الفلك  من  احلمامة  اطلق  عندما  )ع(  نوح  النبي  لأّن  ال�شلم؛  اإىل  الزيتون  غ�شن  يرمز   •

بغ�شن زيتون عربون ال�شلم اي اإن الطوفان قد انتهى.
للقائم. تقال  واأقعد  للنائم  تقال  اجل�ص  اأن  واأقعد  اجل�ص  بني  • الفرق 

منها. مرتبة  اأعلى  فهو  الفطنة  متام  الذكاء  اأن  والفطنة  الذكاء  بني  • الفرق 
خمتلفة. ل�شان  ب�شمة  له  �شخ�ص  فكل  ال�شابع  ب�شمة  • مثل 

الخ�شر. هو  للزمرد  املميز  • اللون 
مرتفع. ثمنه  ان  للزمرد  ال�شيئة  • ال�شفة 

الكوهنيور. هي  ما�شة  ا�شهر  • ا�شم 
ال�شينيون. هم  احلدائق  ان�شاء  فكرة  ابتكر  �شعب  • اول 

العطور. �شناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�شتخرج  • العنرب 
الدافئة. املياه  من  اأ�شرع  ب�شكل  الباردة  املياه  يف  ت�شري  • البواخر 

 !!! والكتابة  القراءة  جتهل  كانت  البكر  �شك�شبري  ابنة  ان  ت�شدق  • هل 

الأمرية وزوجة ال�صياد
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فوائد ال�سبانخ 
بغناها  ال���������ش����ب����ان����خ  ت���ت���م���ي���ز 
و  Dو  Kو  A بالفيتامينات 

املعادن. اإىل  اإ�شافًة   ،E
امل�شادر  م��ن  ال�شبانخ  تعترب   -
الدهنية  ل��لأح��م��ا���ص  امل��م��ت��ازة 

اأوميغا 3.
امل�شادر  م��ن  ال�شبانخ  تعترب   -
امل��م��ت��ازة مل�����ش��ادات الأك�����ش��دة ما 
م����ن خطر  احل�����د  ي�������ش���اع���د يف 

الإ�شابة برتقق العظام وارتفاع �شغط الدم وال�شرطان، خ�شو�شاً �شرطان 
الربو�شتات.

يف  احلمو�شة  م�شتوى  �شبط  يف  ت�شاعد  مكونات  على  ال�شبانخ  حتتوي   -
الإ�شابة  واحل��د من خطر  الطاقة  م�شتوى  زي��ادة  على  ي�شاعد  ما  اجل�شم 

بال�شمنة.
- ت�شاعد ال�شبانخ على حت�شني �شحة النظر وتقويتهما: ي�شاعد الكاروتني 

على حماية العينني من خمتلف الأمرا�ص التي ميكن اأن ت�شيبهما.
�شعف  ي�شاوي  م��ا  على  حتتوي  اإذ  العظام  تقوية  على  ال�شبانخ  ت�شاعد   -
حاجة اجل�شم من الفيتامني K. اإ�شافًة اإىل الكال�شيوم واملغنيزيوم، فكّلها 

�شرورية ل�شحة العظام.
- ت�شاعد ال�شبانخ على خف�ص �شغط الدم و�شبطه.

- حتتوي ال�شبانخ على ن�شبة عالية من الألياف ما ي�شاعد يف عملية اله�شم 
ويف الوقاية من الإم�شاك و�شبط م�شتوى ال�شكر يف الدم.

توجد علجات منزلية خلف�ص احلرارة املرتفعة وال�شائعة 
والإنفلونزا  ال���ربد  ن���زلت  ب�شبب  الأط��ف��ال  عند  خ��ا���ش��ًة 
والل��ت��ه��اب��ات امل��ع��دي��ة، وال��ت��ي ل ُي��ج��دي م��ع��ه��ا يف غالب 
الأحيان العلج بامل�شادات احليوية، كما اأن كرثة ا�شتخدام 
الأدوية يوؤثر م�شتقبًل على ال�شحة العامة للج�شم، ومن 

العلجات التي مُيكن العتماد عليها الآتي:
حيوية  م�����ش��ادات  على  ال��ك��زب��رة  حت��ت��وي  ال��ك��زب��رة:   1-
امل���اء و���ُش��رب��ه��ا دافئًة  مُي��ك��ن غ��ل��ي بع�شها يف  ل���ذا  ن��ب��ات��ي��ة، 

لتخفيف احلّمى ب�شرعة.

الطبيعية  ال��ع��لج��ات  اأف�����ش��ل  م��ن  ال�����ش��ب��ت:  ب����ذور   2-
بذور  م��ن  مغلي  ك��وب  ت��ن��اول  ُيخّف�ص  حيُث  للفريو�شات، 

ال�شبت احلرارة واللتهاب ب�شرعة.
م�شادات  على  باحتوائه  الزجنبيل  ميتاز  الزجنبيل:   3-
ح��ي��وي��ة ن��ب��ات��ي��ة ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ع���لج الل��ت��ه��اب، وبالتايل 

تخفيف احلرارة املُرتفعة.
الفّعالة  املنزلية  العلجات  -4 احللبة: بذور احللبة من 
احللبة  م�شروب  على  العتماد  ومُيكن  احل���رارة،  خلف�ص 

لعلج اللتهابات.

ِعالجات منزلية فّعالة خلف�ض احلرارة 
املرتفعة لدى االأطفال

امراأة تظهر اأزياءها يف مهرجان املو�سيقى لل�سكان االأ�سليني القدماء يف دريفتوود، تك�سا�س.  )رويرتز(

 كانت الأمريُة الطيبة تعي�ُص يف بيتها يف قلِب الغابة، ويف يوٍم من الأيام طلَب ال�شياد من الأمريِة اأن تخدَم اأطفاله ال�شغاَر، 
ا تكرُه اجلريان وت�شرب اأطفاَلها. واأخذها اإىل بيته، وكانت زوجة ال�شياد اإن�شانًة �شريرة جدًّ

 ويف يوٍم طلب ال�شياُد اأن تربي الأمريُة اأطفاله، ولكن زوجته رف�شت ب�شدة، وقالت للأمرية: �شوف اأ�شربك، اخُرجي من هذه 
البلدة، ولو رجعِت �شوف اأقتلك!

 وقال لها ال�شياد: اأنا كنت اأريدك ل�شببنِي اأيتها الأمرية الطيبة؛ اأن تعلِّمي اأطفايل تعليماً دينيًّا، وتخدمي زوجتي وتخدميني 
اأنا اأي�شاً.. والآن اأنا ل اأريدك.

قالت الأمريُة ال�شمراء: ولكن اأنا ل اأعرف الطريق اإىل بيتي، فاأعيديني اإليه.
يف اأنِت وارجعي اإىل بيتك.  قال لها: زوجتي ترف�ص اأن اأ�شاعدِك، واأنا اأخاف على اأطفايل منها، فت�شرَّ

فخرجت الأمريُة ال�شمراء تبكي ب�شدة.
ا. وقالت لها اليمامة: تعايَل، ل تخايف.. زوجة ال�شياد وال�شياد من اأ�شرِّ النا�ص،   ويف الطريق تعرفت اإىل ميامٍة جميلة جدًّ
اع ول يحب اأحداً غرَي نف�شه، يجب اأن نعلِّم ال�شياد در�شاً حتى ل يخدع اأحداً مرة ثانيًة.   فلماذا �شمعِت كلم ال�شياد؟ اإنَُّه خدَّ

قالت الأمرية: كيف؟
قالت اليمامة: ناأخذ اأطفاله ونعلِّمهم تعليماً دينيًّا جميًل، ونرتكه مع زوجته، فهو ي�شتحقها وهي اأي�شاً ت�شتحق رجًل مثله.  
واأخذت الأمرية الأطفاَل عن طريق احِليلة، ويف كل يوٍم كان الأطفال يذهبون اإىل الأمرية من وراء ال�شياد وزوجته، وعلَّمتهم 
بني.  ثم تركتهم وذهبت اإىل بيتها احلقيقي يف قلب  الأمرية كلَّ �شيء تعِرفه عن ال�شلة وعن الأخلق، حتى اأ�شبحوا مهذَّ
ل لوُنها من �شمراَء اإىل بي�شاء، وبحث عنها ال�شياد حتى ي�شكرها هو وزوجته، وكان مع زوجته �شكنٌي كانت تنوي  الغابة، وتبدَّ
ا، ول ت�شكر اهلل على ِنَعمه، ولكن ال�شياد اأ�شبح رجًل طيباً.. اأ�شبح ل يخدع اأحداً،  اإن�شانٌة ب�شعة جدًّ قتَل الأم��ريِة به! فهي 
ول يح�شد، ول يحقد.  وكانت الأمريُة يف ا�شتقبال ال�شيَّاد وزوجته، وطلبت زوجُة ال�شياد اأن تقابل الأمرية مُبفردها، ورف�ص 
ال�شياُد ذلك، ولكن الأمرية �شمحت لها، وقالت: تف�شلي.. وكان مع الأمرية ِعقٌد من اللوؤلوؤ الأبي�ص اجلميل، فاأعطتُه هديًة 
لزوجة ال�شياد، فاأخذتُه وقالت لها: هذا عقٌد جميل، ولكن اأنا ل اأريده منك! ومزَقتُه فوقعت حبَّات اللوؤلوؤ كلها على الأر�ص، 
واأ�شرعت زوجُة ال�شياد ومعها ال�شكنُي حتى تقتَل الأمرية، ولكن ربَّنا حمى الأمرية، فقد وقعت زوجة ال�شياد على الأر�ِص، 
وماتت بدون اأيِّ �شيء.. وقعت على �شلمِل الق�شِر وانك�شرت رقبُتها. وعا�ص ال�شياُد واأطفالُه �شيوفاً �ُشعداَء يف ق�شر الأمرية.


