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اأ�سباب تزايد ال�سكتة القلبية 
املفاجئة بني ال�سباب 

ميوت نحو 12 �سخ�ساً �أ�سبوعيا، ترت�وح �أعمارهم ما بني 35 عاًما و�أقل يف 
�ململكة �ملتحدة، ب�سبب حاالت غري م�سخ�سة ت�سيب �لقلب.

�إىل  ي�سل  ما  هناك  �إن  �لربيطانية،  �لقلب  موؤ�س�سة  قالت  �ملنا�سبة،  ه��ذه  يف 
�ملهم  �مل�سخ�سة، لذ� من  �لقلب غري  �ألف �سخ�ص يعانون من م�ساكل   620
�إىل  ت��وؤدي  �أن  ميكن  �لتي  و�لظروف  �لقلب  ت�سوهات  باأعر��ص  �لوعي  زي��ادة 

�ل�سكتة �لقلبية �ملفاجئة.
وحتدد �ملوؤ�س�سة عو�مل �خلطر من �أمر��ص �لقلب غري �مل�سخ�سة، مثل تاريخ 

�أمر��ص �لقلب ومتالزمة موت �لر�سع �ملفاجئ و�الإغماء و�سيق يف �لتنف�ص.
ويعاين �لعديد من �ل�سباب �لذين مت ت�سخي�سهم من ��سطر�بات يف �لقلب، 

لكنهم يكونون يف �أمان تام �إذ� متت معاجلتهم  بال�سكل �ملنا�سب.
�الأ�سباب  من  للعديد  ُي�ستخدم  �سامل  م�سطلح  هو  �ملفاجئ  �لقلبي  و�مل��وت 
�أنه حدث غري عنيف وغري  �ملفاجئة، ويعرف على  �لقلبية  لل�سكتة  �ملختلفة 
متوقع. وت�سمل �ل�سكتة �لقلبية �ملفاجئة، �سماكة �أو �سكال غري طبيعي لع�سلة 
�لقلب و��سطر�بات �لنب�سات �لكهربائية، �لتي تخل باالإيقاع �لطبيعي للقلب 

وتوؤدي �إىل عدم �نتظام �سربات �لقلب.
ت�سخي�سها  مت  �لتي  �لريا�سية  �ل�سخ�سيات  م��ن  �مل��زي��د  هناك  ع��ام،  ك��ل  ويف 
مو�مبا،  وفابري�ص  تايلور  جيم�ص  مثل  حياتهم،  تهدد  �لتي  �لقلب  باأمر��ص 

كما �أن هناك حو�دث لالأطفال �لذين ميوتون فجاأة على �مللعب �لريا�سي.

نهج بديل للوقاية من اأمرا�ض القلب 
�لكول�سرتول  ي�سمى  و�لقلق مما  �مل�سبعة  �لدهون  تناول  تقليل  بدال من 
�ل�سيئ �قرتحت جمموعة من �الأطباء نهجا بديال للوقاية من �أمر��ص 
�لرتكيز على خف�ص مقاومة  �الأه��م هو  �أن  �إىل  �الأط��ب��اء  و�أ���س��ار  �لقلب. 
�الإن�سولني و�اللتهابات يف �جل�سم عن طريق �إتباع نظام غذ�ئي وممار�سة 

�لتدريبات �لريا�سية وتقليل �لتوتر.
�ستيفنيدج  يف  لي�سرت  م�ست�سفى  م��ن  م��ال��ه��وت��ر�  عا�سم  �لطبيب  وق���ال 
�إع��د�د �فتتاحية ن�سرت يف دوري��ة �لطب  �ل��ذي �سارك يف  باململكة �ملتحدة 
جمتمعة  �لثالثة  �الأ�سياء  ه��ذه  ��ستهدفنا  ما  �إذ�  �لربيطانية  �لريا�سي 
�أمر��ص  من  �ملئة  يف   80 على  ف�سنق�سي  �لتدخني  تقليل  جانب(  )�إىل 
�ملنتجات �حليو�نية مثل �للحم  �مل�سبعة يف  �لقلب كافة. وتوجد �لدهون 

و�لزبد و�جلنب وغريها من منتجات �الألبان.
وقال مالهوتر� وزمياله �للذ�ن �ساركا يف �إعد�د �الفتتاحية �إن �إلقاء �للوم 
�ل�سر�يني  ت�سد  �لتي  �مل�سبعة  �لدهون  على  �لتاجي  �ل�سريان  متاعب  يف 
مبر�جعة  �ل��ث��الث��ة  �خل���رب�ء  ��ست�سهد  �الفتتاحية  وخ���الل  ف���ادح.  خ��ط��اأ 
غني  نظام غذ�ئي  بني  �سلة  يجد  �سابق مل  لبحث   2015 ع��ام  �أجريت 
بالدهون �مل�سبعة وزيادة �حتمال �الإ�سابة مبر�ص �لقلب �لتاجي �أو �لنوع 
جر�ء  �مل��وت  �أو  �ل�سر�يني  �ن�سد�د  ب�سبب  �جللطة  �أو  �ل�سكري  من  �لثاين 

مر�ص �لقلب �لتاجي �أو �لوفاة الأي �سبب.

العلماء يقرتحون عالج ال�سكري بالربد
�إن خف�ص حر�رة �ملنزل درجة و�حدة فقط، ي�ساعد على حت�سني حالة 

�ملر�سى �لذين يعانون من د�ء �ل�سكري من �لنوع 2. 
وقد ن�سرت �أبحاث جمموعة من �خلرب�ء من جامعة ما�سرتيخت يف 

هولند�، حتت �إ�سر�ف �لربوفي�سور، فوتري فان ماركن ليختينبيلت.
�لفطور �ل�سباحي خطري وم�سر بال�سحة در��سة: �لفطور �ل�سباحي 

خطري وم�سر بال�سحة  
يقول ف��ان ماركن وزم���الوؤه: “�إن �خل��روج من د�ئ��رة درج��ة �حلر�رة 
�ملثلى د�خل �ملباين )21-22 درجة مئوية(، مفيد للذين يعانون من 
�ل�سمنة و��سطر�بات �لتمثيل �لغذ�ئي، الأنه ي�سرع من عملية �لتمثيل 

�لغذ�ئي، ويعزز ��ستهالك �لطاقة«.
ملر�سى  مفيدة  �ملنزل  يف  �ملعتدلة”  “�لربودة  �أن  �لتجارب  و�أظ��ه��رت 
�ل�سكري، حيث �أن تخفي�ص درجة حر�رة �لغرفة مبقد�ر درجة مئوية 

و�حدة، على مدى 10 �أيام، يوؤثر �إيجابيا على ��ستقالب �لغلوكوز.
ويوؤكد �لباحثون على �أن هذه �لنتيجة قابلة للمقارنة مع تاأثري �أكرث 

عقاقري مر�ص �ل�سكري فعالية.
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اأعلى جدار للت�سلق احلر 
قيد اخلدمة قريبًا

يف  �رت��ف��اع��اً  �الأك���رث  �لت�سلق  ج���د�ر  بت�سييد  بريطانية  ب��ن��اء  �سركة  ق��ام��ت 
ب��ري��ط��ان��ي��ا، ب��ال��ق��رب م���ن جم��م��وع��ة ���س��و�م��ع ل��ل��ح��ب��وب يف �إح�����دى �ملدن 

�لربيطانية، يفوق �رتفاعه �رتفاع برج لندن �ل�سهري. 
باأن  م��رت�ً،   36 �رتفاعه ح��و�يل  يبلغ  �ل��ذي  �لت�سلق  وق��ال م�سممو ج��د�ر 
حمبي �لت�سلق �سيتمكنون من ممار�سة هو�يتهم عندما يتم �فتتاح �جلد�ر 

يف بد�ية �سهر مايو )�أيار( �لقادم. 
�لريا�سي  روك��ت  ب�سر�كة بني مركز  تنفيذه  �ل��ذي مت  �لت�سلق  ج��د�ر  ويقع 
وجمل�ص مدينة كالديرديل، يف منطقة بر�يتهاو�ص غرب مدينة يورك�ساير، 

حيث و�سلت كلفة بنائه �إىل حو�يل 100.000 دوالر �أمريكي.
وذكر �ملت�سلق لوك مرييف متحدثاً عن �جلد�ر: “ميثل هذ� �جلد�ر فر�سة 
لت�سلق  مت�سوق  �أنا  وممتعة،  مثرية  جتربة  خلو�ص  �لت�سلق  ملحبي  عظيمة 

هذ� �جلد�ر فور �فتتاحه«.
ب��اأن �جلد�ر  ن��وب��ل،  �إي���و�ن  �لريا�سي،  روك��ت  مالك مركز  ق��ال  م��ن جهته، 
يحتوي على 2750 ثقب و�لكثري من �لنتوء�ت �مللونة على �سكل �سخور 

�سغرية ت�سمح للم�ستلقني بالت�سبث بها �أثناء �سعودهم �جلد�ر.
من  و��سعة  م�ساحات  روؤي��ة  بفر�سة  يحظون  �سوف  �ملت�سلقني  ب��اأن  ويذكر 
�الأر��سي �لريفية من �أعلى �جلد�ر، و�ال�ستمتاع باملناظر �لطبيعية �ملحيطة 

به، بح�سب �سحيفة مريور �لربيطانية.

وفاة طفلة فوق ال�سحاب 
م��ن مطار  ق��ادم��ة  �سهدت ط��ائ��رة مينية 
وفاة  �لقاهرة،  �إىل  بح�سرموت  �سيئون 
طفلة قبل دخولها �ملجال �جلوي �مل�سري 
بالدورة  ح��اد  بهبوط  باإ�سابتها  متاأثرة 
�لدموية و�لقلب، ومت نقل �جلثمان فور 
ه��ب��وط �ل��ط��ائ��رة يف م��ط��ار �ل��ق��اه��رة �إىل 

�مل�ست�سفى الإعد�ده للدفن.
وق�����ال م���دي���ر ع����ام �حل���ج���ر �ل�����س��ح��ي يف 
دخول  �أثناء  �إن��ه  بيان  يف  �لقاهرة  مطار 
رح���ل���ة �خل���ط���وط �ل��ي��م��ن��ي��ة رق����م 606 
و�لقادمة من مطار �سيئون بح�سرموت 
�ملجال �جلوي مل�سر دخلت �لطفلة رو�ن 
�سنو�ت يف غيبوبة حيث   6 �سليم  �سالح 
�ل���ع���الج يف م�سر  ل��ت��ل��ق��ي  ك���ان���ت ذ�ه���ب���ة 
باإح�سار  �مل�سارعة  �لطائرة  قائد  وطلب 
ف��ري��ق ط��ب��ي.  و�أ����س���اف �أن���ه ب��ع��د هبوط 
�ل�سحي  �حلجر  طبيب  ك�سف  �لطائرة، 
متاأثرة  وف��ات��ه��ا  وت���ب���نينّ  �ل��ط��ف��ل��ة  ع��ل��ى 
�لدموية  بالدورة  باإ�سابتها بهبوط حاد 
و�لقلب ومت نقل �جلثمان ب�سيارة �إ�سعاف 
ب�سحبة �أ�سرتها وباإ�سر�ف م�سوؤول �إد�رة 
�الإ�سعاف باملطار �إىل �أحد �مل�ست�سفيات يف 

�لقاهرة الإعد�ده للدفن.

معلومات جديدة ت�سمح 
بتحويل التعّلم اإىل ن�ساط ممتع �ص 23

فريق غري متوقع ي�سجعه 
زعيم كوريا ال�سمالية

كيم  �ل�سمالية  كوريا  زعيم  يتوقف  ال 
و�سائل  ده�����س��ة  �إث������ارة  ع���ن  �أون  ي��ون��غ 
ت���ت���وق���ف من  ب�����س��ل�����س��ل��ة ال  �الإع���������الم 
و�الأخبار،  و�لت�سريحات  �لت�سرفات 
لن يكون �آخرها �لك�سف عن فريق كرة 
�ل�سن  �سحيفة  لديه.  �ملف�سل  �لقدم 
ن�سرت موؤخر� تقرير� يوؤكد ع�سق كيم 
ل���ل���دوري �الإي���ط���ايل، وه���و �أم����ر ق��د ال 
يكون غريبا متاما، �إال حني مت �لك�سف 
عن هوية �لفريق �لذي ي�سجعه �لزعيم 

�لكوري �ل�سمايل يف �لكال�سيو.
كالياري  فريق  يعد  لل�سحيفة  ووفقا 
�مل��غ��م��ور، �ل����ذي ي��ح��ت��ل �مل���رك���ز �لثاين 
ع�سر بالدرجة �الأوىل، �لفريق �ملف�سل 
تعاقد  بعدما  وذل���ك  �أون،  ي��ون��غ  لكيم 
كو�نغ  �ل�سمايل  �ل��ك��وري  �ل��الع��ب  م��ع 
�ل�ساب،  �مل��ه��اج��م  و�أ���س��ب��ح  ه���ان.  �سونغ 
�سمايل  ك���وري  الع���ب  �أول  ع��ام��ا،   18
ي��ح��رز ه��دف��ا ب����دوري �ل��درج��ة �الوىل 
�اليطايل هذ� �ل�سهر، وذلك يف مرمى 
�ل�سهري  �الإجن��ل��ي��زي  وحار�سه  تورينو 
جو هارت. وقد �أكد �ل�سناتور �الإيطايل 
عقب  �مل��ع��ل��وم��ات  تلك  ر�زي  �أن��ط��ون��ي��و 

زيارة قام بها �إىل كوريا �ل�سمالية.
ورد� على �سوؤ�ل ل�سحيفة “غازيتا ديلو 
�سبورت” �لريا�سية ب�ساأن متابعة كيم 
يونغ �أون للكرة �الإيطالية، قال ر�زي: 
�إن��ه يعرف كل �سيء  “بطبيعة �حل��ال، 
�الإيطايل،  �الأوىل  �ل��درج��ة  دوري  ع��ن 
كما يع�سق �إن بي �إي )دوري �ملحرتفني 
�أن  �إىل  ي�سار  �ل�سلة(.  لكرة  �الأمريكي 
�ل��رئ��ي�����ص �الأم���ريك���ي دون���ال���د تر�مب 
�أن  �مل��ح��ت��م��ل  �إن م���ن  ق����ال، �خل��م��ي�����ص، 
يندلع �سر�ع كبري مع كوريا �ل�سمالية 
�لنووية  بر�جمها  ب�ساأن  �مل��و�ج��ه��ة  يف 
و�ل�ساروخية، لكنه يف�سل �إنهاء �لنز�ع 

بال�سبل �لدبلوما�سية.

ت�سميمات ال ت�سدق لناطحات �سحاب 
�ل�سحاب  ناطحات  �أن  تعتقد  كنت  �إذ� 
�ملتاألقة يف عاملنا �ليوم مثرية لالإعجاب، 
فعليك �لتمعن يف هذه �لت�ساميم �لتي 
�ستجعل هذه �ملباين �لعمالقة يف حتد 

مع �جلاذبية يف �مل�ستقبل.
�سكريرب  ���س��ك��اي  م�����س��اب��ق��ة  و����س���ه���دت 
�إيفولو،  جملة  تقيمها  �لتي   2017
تناف�ساً كبري�ً بني �ملهند�سني �ملعماريني 
�ل�����ذي�����ن ق�����دم�����و� ر�����س����وم����ات �أع���ط���ت 
�ل�سحاب  لناطحات  �آخر  وبعد�ً  تخياًل 
�لت�ساميم  و���س��م��ل��ت  �مل�����س��ت��ق��ب��ل.  يف 
يف  �ملهند�سون  قدمها  �لتي  �لهند�سية 
لناطحات  تخيلية  ر�سومات  �مل�سابقة، 
مي���ك���ن ت�����س��م��ي��م��ه��ا يف ك����اف����ة �أن����ح����اء 
�لقطبية  �لقارة  �إىل  لندن  من  �لعامل 
“ديلي  �سحيفة  وبح�سب  �جلنوبية. 
ميل” �لربيطانية، فقد فاز بامل�سابقة 
ت�سميم من بولند� لناطحة �سحاب مت 
ميكن   ،Mashambas ت�سميتها 
و�سوق  تعليمي  تكون مبثابة مركز  �أن 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات �ل���زر�ع���ي���ة �جل���دي���دة يف 

�أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء �لكربى.

خم�ض ن�سائح للتخـلـ�ض من 
ال�سغـط الع�سبي

القتالع  يحتاج  عليه  والتغلب  الع�صر  داء  هو  الع�صبي  وال�صغط  التوتر 
امل�صكالت من جذورها. تتنوع اأ�صباب التوتر عادة بني م�صكالت �صخ�صية 

وخماوف من امل�صتقبل، عالوة على م�صكالت احلياة اليومية. بع�ض 
م�صكالت  التوتر.  من  التخل�ض  على  ت�صاعدك  الن�صائح 

احلياة اليومية واخلالفات العائلية والقلق واخلوف 
النف�صي  ال�صغط  ت�صبب  اأمور  كلها  امل�صتقبل  من 
اليومي الذي يعاين منه معظم النا�ض بدرجات 

 »gesuendernet« موقع  ون�صر  متفاوتة. 
من  ن�صائح  خم�ض  بال�صحة  املعني  االأمل��اين 

التوتر  جت���اوز  يف  امل�صاعدة  �صاأنها 
باحلياة  امل��رت��ب��ط 

اليومية:

ك��ان من  �أي خ��الف مهما  �لنوم:  حل �خلالفات قبل   1-
�خلرب�ء  ين�سح  ل��ذ�  و�ل��ت��وت��ر  �ل�سغط  ي�سبب  �أن  �ملمكن 
بها  �ملعني  �الآخ��ر  �لطرف  مع  و�حلديث  �مل�سكلة  بتحديد 
للخالفات  وبالن�سبة  وجتنبها.  �أ�سبابها  ك�سف  وحم��اول��ة 
بني �الأزو�ج فمن �الأف�سل ت�سفية �الأجو�ء مع نهاية �ليوم 

وقبل �لنوم.
�لريا�سة: ت�ساعد �لريا�سة على �لتخل�ص من �لتوتر   2-
لل�سغط  م�����س��در�  نف�سها  ه��ي  ت�سكل  ق��د  لكنها  �لع�سبي 
�لع�سبي عند بد�ية ممار�ستها لذ� فمن �ملهم �حلر�ص على 
��ستفادة  �أف�سل  لتحقيق  ب�سكل م�ستمر  �لريا�سة  ممار�سة 
منها. لن تق�سي �لريا�سة بالطبع على �لتوتر �لناجت عن 
خالف مع زميل يف �لعمل لكنها على �الأقل تقلل من �الآثار 

�ل�سلبية لهذ� �خلالف على �سحة �جل�سم.
�ل��ت��غ��ذي��ة: ت���ن���اول �ل��ط��ع��ام حت���ت ���س��غ��ط �ل���وق���ت له   3-
ف��اإ���س��ك��ات �جلوع  �ل�����س��ح��ة.  ت���اأث���ري�ت �سلبية ع��دي��دة ع��ل��ى 
فقط  وقتي  تاأثري  له  �سريعة  وجبة  �أو  �سوكوالتة  بقطعة 
للمزيد من  وبالتايل يحتاج �جل�سم  باجلوع  �ل�سعور  على 
هذه �لوجبات �ملعروف عنها �أنها تزيد �لوزن وهي م�ساألة 
كفيلة باأن تكون �سببا لل�سعور بالتوتر و�ل�سغط �لع�سبي 
لذ� ين�سح �خلرب�ء باحلر�ص على �لتغذية �ل�سحية وعدم 
م�ساهدة  ��ستثناء  �أو  �ل��وق��ت  �سغط  حت��ت  �ل��ط��ع��ام  ت��ن��اول 

�لتليفزيون �أو �لقر�ءة.
�أن تقل  للج�سم وال يجب  �أهمية كربى  للنوم  �لنوم:   4-
�لذهن  ت�سفية  ���س��اع��ات.  �سبع  ع��ن  ي��وم��ي��ا  �ل��ن��وم  ���س��اع��ات 
�ل��ن��وم �ملظلمة  و�حل��ر���ص على جعل درج���ة ح���ر�رة غ��رف��ة 
19 درجة من �الأم��ور �لتي ت�ساعد على �لنوم  16 و  بني 

�لعميق.
�ملهم �حل��ر���ص على �حل�سول على  م��ن  �ال���س��رتخ��اء:   5-
فرت�ت للر�حة و�ال�سرتخاء بخالف �ساعات �لنوم �ملعروفة. 
م�����س��األ��ة مفيدة  �ل��ي��وم  دق��ائ��ق خ���الل  �ال���س��رتخ��اء لب�سع 
�أما بالن�سبة ملن ال تتاح  للتخل�ص من �ل�سغوط �لع�سبية 
لهم هذه �الإمكانية ب�سبب ظروف �لعمل فيمكنهم �إغالق 

�لعني لب�سع دقائق مع �لرتكيز على تنظيم �لتنف�ص.

حارب ال�صغط الع�صبي بالبي�ض والربوكلي!
يلجاأ كثريون لليوغا �أو�ل�سوكوالتة كو�سائل للتخل�ص من 
�ل�سغط �لع�سبي �لناجت عن م�سوؤوليات وم�سكالت �حلياة 
�ليومية، لكنهم يتجاهلون �أن عالج �ل�سغط �لع�سبي يبد�أ 

من �لفم، �إذ �أن �لتغذية تلعب دور� مهما يف ذلك.
�أف�سل  م��ن  و�ل�سكريات  �ل�سوكوالتة  ب���اأن  �ع��ت��ق��اد  ي�سود 
�ملهدئات بعد يوم عمل �ساق ومرهق. و�سحيح �أن �ل�سكريات 
حت�سن �حلالة �لنف�سية نتيجة رفع معدل �ل�سكر يف �لدم، 
�سريعا  ي��رت�ج��ع  �إذ  ق�����س��رية،  ف���رتة  ���س��وى  ي���دوم  لكنه ال 
�أن  �لعلماء  وي��وؤك��د  �ملن�سود.  �ل��ه��دف  يتحقق  ال  وبالتايل 
�لتغذية �ل�سليمة هي �حلل �الأمثل للتخل�ص من �ل�سغط 
�لع�سبي، �إذ حتتوي بع�ص �الأغذية على فيتامينات ومو�د 
معدنية معينة تقوي �الأع�ساب وتزيد من �إفر�ز هورمون 

�ل�سعادة وتقوي نظام �ملناعة يف �جل�سم.
�الأطعمة  بع�ص  �الأمل���اين  “�أر.تي.�إل”  موقع  و��ستعر�ص 
�ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ذه �ل��وظ��ي��ف��ة ومي��ك��ن��ه��ا حم��ارب��ة �ل�سغط 
�لع�سبي �ليومي، وهي: �لبي�ص: ال يحتوي �سفار �لبي�ص 
على فيتامني “�سي” فقط، بل �إنه غني بفيتامني بي 12 
�لذي ي�ساهم يف بناء خاليا �لدم ويوؤثر على قوة �خلاليا 

�لع�سبية، وبالتايل يقلل من �آثار �ل�سغط �لع�سبي.
�لبوتا�سيوم  عن�سر  على  �ل��ربوك��ل��ي  يحتوي  �ل��ربوك��ل��ي: 
ن�سره  ما  وفق  �لع�سبية،  تقوية �خلاليا  ي�ساهم يف  �لذي 

موقع “�أر.تي.�إل«.
�جل�سم  يف  �لكال�سيوم  ن�سبة  �نخفا�ص  �الأل��ب��ان:  منتجات 
يوؤدي �إىل ردود �لفعل �لع�سبية �ل�سريعة حتى على �أب�سط 
�ملنتجات  بتناول  منه  �لتخل�ص  ميكن  �أم��ر  وهو  �الأ�سياء، 

�لغنية بالكال�سيوم كاحلليب و�جلنب و�لزبادي.
�ملوز: يحتوي �ملوز �أي�سا على ن�سبة كبرية من �لبوتا�سيوم 
�ل����ذي ي��ن��ق��ل �مل��ع��ل��وم��ات ب��ني �خل��الي��ا وال���س��ي��م��ا �خلاليا 
�لع�سبية، وبالتايل فهو يحد من م�سكالت �لرتكيز. ومن 

�ملو�د �الأخرى �لغنية بالبوتا�سيوم، �ملك�سر�ت و�الأفوكادو.
ال�صغط الع�صبي ي�صيب الرجال باالأنانية

�أظهرت در��سة �أن �لرجل مييل لالأنانية و�لتفكري يف ذ�ته 
يعزز  ح��ني  يف  �لع�سبي،  لل�سغط  تعر�سه  ح��ال  فقط 
�لتو��سل مع حميطها.  على  �مل��ر�أة  ق��درة  �ل�سغط من 

ويرجع �خلرب�ء هذ� �الأمر الأ�سباب نف�سية وهرمونية.
ك�سفت در��سة حديثة �أن �ل�سغط �لع�سبي يجعل �لرجال 
�أن��ان��ي��ة وع��زل��ة، يف ح��ني يفعل �لعك�ص مت��ام��اً مع  �أك���رث 
�لن�ساء، �إذ يبد�أن يف �لبحث عن دعم من �لبيئة �ملحيطة 
بهن. و�أجرى باحثون در��سة �متدت عدة �أيام مت خاللها 
تعري�ص جمموعة من �لرجال و�لن�ساء ملو�قف �سعبة، 
وك�سفت  �أم��ام جمهور عري�ص.  �إلقاء خطاب  بينها  من 
نتيجة �لدر��سة �أن �لرجل يف هذه �ملو�قف مييل للعزلة 
�لتامة عن حميطه ويحاول �لتخل�ص من هذ� �ل�سغط 
�لن�ساء  قامت  حني  يف  �أح��د،  مع  �حلديث  ودون  د�خلياً 
بالعك�ص متاماً وحاولن �حل�سول على �لدعم �خلارجي 

لتجاوز �ملو�قف �ل�سعبة.
 scinexx وك�سفت �لدر��سة �لتي ن�سر نتائجها موقع
�أن �لن�ساء �جتزن  �الإلكرتوين �ملعني باالأخبار �لعلمية، 
�أف�سل  ب�سكل  لها  تعر�سن  �ل��ت��ي  �ل�سعبة  �الخ��ت��ب��ار�ت 

كثري�ً من �لرجال.
وقالت غيورغيا �سيالين، من معهد �لدر��سات �ملتقدمة 
يف تري�ستي ملوقع scinexx: »تر�جعت نتائج �لرجال 
يف  ع�سبي،  �سغط  حتت  بها  قامو�  �لتي  �الختبار�ت  يف 
�إذ كانت  حني كان �الأمر على �لعك�ص متاماً مع �لن�ساء 

نتائجهن حتت وطاأة �ل�سغط �أف�سل بكثري«.
نف�سية،  ع��و�م��ل  �إىل  �ل��در����س��ة  نتائج  �خل���رب�ء  و�أرج����ع 
�أهمية  �لزمن  م��د�ر  على  تعلمن  �لن�ساء  �أن  �إىل  ت�سري 
�الآخرين، ال�سيما  و�مل�ساعدة من  �لدعم  �حل�سول على 
يرجع  �أن  �إمكانية  �لعلماء  ورج��ح  �ل�سعبة.  �ملو�قف  يف 
���س��ب��ب ه���ذ� �خل����الف �ل��ك��ب��ري ب���ني �ل���رج���ل و�مل������ر�أة �إىل 
هرمون �الأوك�سيتو�سني �ملعروف بهرمون �حلب و�لذي 
يوؤثر على �ل�سلوك �الجتماعي لالإن�سان. وكانت در��سات 
�سابقة قد تو�سلت �إىل �أن �إفر�ز هذ� �لهرمون لدى �ملر�أة 

�أكرث منه لدى �لرجل.

هـــل يجــب اأن تتوّقفــوا عـــن 
تنــاول االأفوكــادو؟

�أنه ال يجب  �أعلن خرب�ء تغذية من بريطانيا 
تناول �أكرث من ن�سف حبة �أفوكادو يف 

�ليوم.
�الأف�����وك�����ادو  �أن  م����ن  وب���ال���رغ���م 
غذ�ئية  عنا�سر  على  حتتوي 
�أننّ  �إال  ��ة  ل��ل�����س��حنّ ���ة  م���ه���منّ
ن�سف  �أك��رث من  تناول 
ح��ب��ٍة ق��د ي����وؤدي �إىل 
�ك��ت�����س��اب �ل����وزن 

�لز�ئد.
وي���ح���ت���وي 

ن�����س��ب��ٍة ع��ال��ي��ٍة م���ن �لدهون،  �الأف����وك����ادو ع��ل��ى 
وتت�سبنّب هذه �لدهون بزيادة �لوزن بالرغم من 

م فو�ئد خمتلفة. �أنها �سحية وُتقدنّ
��ه يجب تناول بني 65 و 70  وقال �خل��رب�ء �إننّ
غر�ًما من �لدهون يف �ليوم و�الأفوكادو يحتوي 
وح���ده ع��ل��ى 22 غ���ر�ًم���ا م��ن �ل���ده���ون، �أي ما 

يعادل ثلث �لكمية �ملتاح بها يف �ليوم �لو�حد.
كذلك، ت�سمنّ حبة �الأفوكادو �لو�حدة بني 250 
و280 وحدة حر�رية لذلك من �الأف�سل تناول 

ن�سف حبة.
يت�سبنّب  ال  �الأف����وك����ادو  �أننّ  �ل��ع��ل��م��اء  و�أ�����س����اف 
�لذين  لالأ�سخا�ص  �ل��ك��ي��ل��وغ��ر�م��ات  باكت�ساب 
وقالو�  بانتظام  �لريا�سية  �لتمارين  ميار�سون 
�إننّ �لدهون يجب �أن حتتلنّ 30 باملئة من �لنظام 

�لغذ�ئي �ليومي.



•• العني - الفجر

ب������������د�أت ب����ل����دي����ة م����دي����ن����ة �ل���ع���ني 
�الإطار�ت  خملفات  من  باال�ستفادة 
و�ملنت�سرة  ل��ل�����س��ي��ار�ت  �مل�����س��ت��ه��ل��ك��ة 
بكرثة يف �الحياء �ل�سكنية و�ملنطقة 
تدويرها  �إع�����ادة  ليتم  �ل�����س��ن��اع��ي��ة، 
�إنتاج  يف  م��ن��ه��ا  �ال���س��ت��ف��ادة  ب��ه��دف 
م��ن��ت��ج��ات ج��دي��دة وم��ت��ع��ددة ميكن 
ت�ستخدم  �أث��اث  كقطع  ��ستخد�مها 
�لرتفيهية  و�ملتنزهات  �حلد�ئق  يف 

كالكر��سي و�لطاوالت .
وق��ال��ت �مل��ه��ن��د���س��ة ف��اط��م��ة عبد�هلل 
تدوير  م��ب��ادرة  �ساحبة  �ل��ظ��اه��ري 
مدينة  ببلدية  �مل�ستهلكة  �الإط��ار�ت 
�لعني ، �أن �لهدف من  �مل�سروع �لذي 
ب��ل��دي��ة و���س��ط �ملدينة  ن��ف��ذه م��رك��ز 
�ل�سيانة   و  �لعمليات  بق�سم  ممثال 
�لبلدي  �ل��ن��ظ��ام  روؤي����ة  ه���و  حتقيق 
يف �����س���ت���د�م���ة �مل���������و�رد  و�حل���ف���اظ 
ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة  مل��ا ت�سكله  �الإط����ار�ت 

نظر�  بيئيا  خ��ط��ر�  م��ن  �مل�ستهلكة  
وخطر  �لتحلل  على  قابليتها  لعدم 
��ستعالها .  وتتدرج مر�حل �مل�سروع 
ت�سنيعه من  �مل��ر�د  للمنتج  و���س��واُل 
بجمع  �ل��ب��دء  �مل�ستهلكة،  �الإط����ار�ت 

خملفات �الإط��ار�ت �ملتوفرة يف عدد 
م���ن م���و�ق���ع �مل��دي��ن��ة و�ل���ت���ي ت�سكل 
ملنتجات  ل��ت��ح��وي��ل��ه��ا  ب��ي��ئ��ي��اً  خ��ط��ر� 
ذ�ت قيمة �سوقية و�سديقة للبيئة، 
�لت�ساميم  حت��دي��د  ذل��ك  بعد  ليتم 

حيث  من  �لتدوير  ب��اإع��ادة  �خلا�سة 
نوعية �ملنتجات �ملطلوبة كالكر��سي 
و�ل����ط����اوالت و�الأل����ع����اب و�أح���و�����ص 
ت��اأت��ي مرحلة حتديد  ث��م  �ل��زر�ع��ة، 
�خل�سبية  و�مل����و�د  �ملنا�سبة  �الأل����و�ن 

�مل�����س��ت��خ��دم��ة الإغ������الق �الإط��������ار�ت، 
و�ل���ت���اأك���د م���ن ج����ودة ن��وع��ي��ة �ملنتج 
�ملهند�سة  و�أ�����س����اف����ت  �ل���ن���ه���ائ���ي. 
فاطمة عبد�هلل �لظاهري ، �أن �أوىل 
من  ت�سنيعها  مت  �ل��ت��ي  �مل��ن��ت��ج��ات 
��ستخدمت   ، �مل�ستهلكة  �الإط�����ار�ت 
 ، ز�خ���ر  �أول��ي��ة يف حديقة  كتجربة  
�جلمهور  قابلية  م��دى  من  للتاأكد 
وزو�ر �حلديقة ، �إ�سافة  للتاأكد من 
للمنتجات  �لعام   �لتنا�سق  م�ستوى 
و�ملظهر �لعام و�حل�ساري للحديقة 
ب���وج���ود ه����ذ� �ل���ن���وع م���ن �الأث������اث ، 
عالوة على �ختبار مدى ��ستد�متها  
وبقاءها بحالة جيدة لفرت�ت طويلة 
ون�سبة   حتملها لالأجو�ء �خلارجية 
بالر�سا  حمققة  �لنتائج  وج���اءت   .
عن �ملظهر �جلديد للحديقة ، من 
خالل حتقيق �الإ�سافة �جلديدة من 
�مل�ستخدمة  �مل��و�د  يف  �البتكار  حيث 
�الأفكار  وتطبيق  ت��دوي��ره��ا   و�مل��ع��اد 

�جلديدة يف مناطق �ملتنزهات.

••اأبوظبي - الفجر  

كرمت كلية �الآد�ب و�لعلوم بجامعة �أبوظبي 
طلبة فائزين يف فعاليات �لدورة �لثالثة   7
من »م�سابقة �لر�سم للتوحد« و�لتي نظمتها 
�سلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�س�سة  برعاية  �جلامعة 
و�الإن�سانية  �خل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  �آل 
و�لفنون،  ل��ل��ث��ق��اف��ة  �أب���وظ���ب���ي  وجم��م��وع��ة 
دورتها  يف  تاأتي  �لتي  �مل�سابقة  و��ستقطبت 
�لثالثة �سمن مبادر�ت »��سرت�تيجية جامعة 
يزيد عن  ما   »2017 لعام �خلري  �أبوظبي 
حيث  �مل�����س��اب��ق��ة  فئتي  يف  فنيا  ع��م��ال   82
خ�س�ست �لفئة �الأوىل لت�سمل �الأطفال من 
6 �إىل 11 عاماً، بينما �سمت �لفئة �لثانية 
و�لذين  ع����ام   25 �إىل   12 م���ن  �الأف�������ر�د 
�ل��ت��وح��د يف خمتلف  ����س���ارك���و� م���ن م���ر�ك���ز 
�أنحاء دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وذلك 
جمل�ص  رئي�سة  �ل�����س��اع��دي  خ��ول��ة  بح�سور 
و�لدكتور  للتوحد،  �الإم���ار�ت  جمعية  �إد�رة 
لل�سوؤون  �جلامعة  مدير  نائب  نظمي  علي 
�لهند�سة،  كلية  وعميد  باالإنابة  �الأكادميية 
و�ل��دك��ت��ور ح��م��دي �ل�����س��ي��ب��اين ع��م��ي��د كلية 
فتيحة  حممد  و�ل��دك��ت��ور  و�ل��ع��ل��وم،  �الآد�ب 
باالإنابة  �ل���ع���ني  يف  �جل��ام��ع��ة  ح����رم  م���دي���ر 
�مل�سارك  و�الأ���س��ت��اذ  �ل��رتب��ي��ة  ق�سم  ورئ��ي�����ص 
و�لعلوم  �الآد�ب  بكلية  �خلا�سة  �لرتبية  يف 
�لهيئتني  �أع�������س���اء  م���ن  وع����دد  ب��اجل��ام��ع��ة، 

�لتدري�سية و�الإد�رية باجلامعة.
و�أك�����د �ل���دك���ت���ور ع��ل��ي ن��ظ��م��ي ن���ائ���ب مدير 
�جلامعة لل�سوؤون �الأكادميية باالإنابة حر�ص 
�جلامعة على تنظيم هذه �مل�سابقة �حليوية 
�سنوياً ملا لها من دور هام يف ت�سليط �ل�سوء 
ع��ل��ى ون�����س��ر �ل��وع��ي ح���ول ����س��ط��ر�ب طيف 
�ال�سطر�بات  �أك����رث  ي��ع��د  و�ل�����ذي  �ل��ت��وح��د 
�لنمائية �سيوعاً حيث يوؤثر على 1 من بني 
�الأطفال  بينما يكون  عام  ب�سكل  طفل   88
�ل����ذك����ور �أك�����رث ع��ر���س��ة ال����س���ط���ر�ب طيف 
يوؤثر  ح��ي��ث  م���ر�ت  خم�ص  بن�سبة  �ل��ت��وح��د 
54 طفل من  1 من بني  �ال�سطر�ب على 

�إىل  �مل�سابقة تهدف  ف��اأن  �ل��ذك��ور، وم��ن هنا 
�إبر�ز جزء من مو�هب وقدر�ت ذوي �لتوحد 
وتبديد  و�إب���د�ع���ات���ه���م،  ط��اق��ات��ه��م  و�إظ���ه���ار 
�ل�سلبية  و�ل��ن��ظ��رة  �خل��اط��ئ��ة  �الع���ت���ق���اد�ت 
�لتوحد  طيف  ��سطر�ب  ح��ول  تنت�سر  �لتي 
�ملجتمع  يف  �أك�����رب  ب�����س��ك��ل  دجم���ه���م  ب���ه���دف 
كاأفر�د فاعلني ي�ساهمون يف عملية �لتنمية 

�لوطنية.
فتيحة  حممد  �لدكتور  �أو�سح  جانبه  ومن 
باالإنابة  �ل���ع���ني  يف  �جل��ام��ع��ة  ح����رم  م���دي���ر 
�مل�سارك  و�الأ���س��ت��اذ  �ل��رتب��ي��ة  ق�سم  ورئ��ي�����ص 
و�لعلوم  �الآد�ب  بكلية  �خلا�سة  �لرتبية  يف 

باجلامعة �أن “م�سابقة �لر�سم للتوحد” لها 
مكانة خا�سة هذ� �لعام يف دورتها �لثالثة �إذ 
“��سرت�تيجية جامعة  مبادر�ت  تاأتي �سمن 
تاأتي  2017” و�لتي  �خلري  لعام  �أبوظبي 
ز�يد  ب��ن  �ل�سيخ ح��م��د�ن  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�لظفرة  نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة  �آل 
كما  �أبوظبي،  جامعة  �أم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص 
كموؤ�س�سة  �جل��ام��ع��ة  دور  �مل�سابقة  ت��رتج��م 
مبادر�ت  ط���رح  ع��ل��ى  حت��ر���ص  ع���ايل  تعليم 
جمتمعية وتنظيم �لفعاليات �لتوعوية �لتي 
للق�سايا  باإيجاد حلول  �الهتمام  �ساأنها  من 

�لتي توؤرق �ملجتمع.

�مل�سابقة  �أن  �إىل  ف��ت��ي��ح��ة  �ل��دك��ت��ور  ول��ف��ت 
�ل�سوء على  جنحت ب�سكل كبري يف ت�سليط 
�ملحوري  و�ل����دور  �ل��ت��وح��د  ����س��ط��ر�ب طيف 
و�ملوؤ�س�سات  �مل���ر�ك���ز  خم��ت��ل��ف  تلعبه  �ل����ذي 
�ل��ت��ي ت��ع��ن��ى ب��ه��ذ� �ال���س��ط��ر�ب ح��ي��ث ز�دت 
�أعد�د �الأعمال �لفنية �لتي قدمها �الأطفال 
من  و�مل�ساركني  �لتوحد  ذوي  من  و�الأف���ر�د 
خمتلف �ملر�كز بالدولة من 28 عماًل فنياً 
وفوتوغر�فياً من 5 مر�كز فقط يف �لدورة 
من  وفوتوغر�فيا  فنياً  عماًل  و75  �الأوىل 
�أك����رث م���ن 15 م���رك���ز�ً ل����ذوي �ل��ت��وح��د يف 
�ل���دورة  ��ستقطبت  بينما  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل�����دورة 
�لثالثة ما يزيد عن 82 عماًل فنياً من نحو 

مركز�ً لذوي �لتوحد.  25
وق���د ف���از يف ف��ئ��ة �الأط���ف���ال م��ن 6 �إىل 11 
عاماً باملركز �الأول ز�يد �ل�سام�سي من مركز 
عبد�هلل  �ل��ث��اين  و�مل��رك��ز  للتوحد  �ل�����س��ارق��ة 
حممد عبد�هلل من مركز �ل�سارقة للتوحد  
و�مل���رك���ز �ل��ث��ال��ث ت���ع���ادل ب���ني حم��م��د يا�سر 
و�لتاأهيل،  للرعاية  ز�ي��د  مدينة  مركز  من 
للتوحد  �ل�سارقة  وعمر�ن مريز� من مركز 
25 عاماً  �إىل   12 م��ن  �الأف�����ر�د  ف��ئ��ة  وف���ى 
مركز  م��ن  �إب��ر�ه��ي��م  وف��اء  �الأول  فازباملركز 
�خل��ل��ي��ج ل��ل��ت��وح��د و�مل����رك����ز �ل���ث���اين حممد 
و�ملركز  للتوحد  �ل�سارقة  �لنقبي من مركز 
�ل�سارقة  مركز  من  حمدي  بردي�ص  �لثالث 

للتوحد.

•• اأبوظبي - الفجر

للمهار�ت  �لعاملية  �مل�سابقة  جناح  �سهد 
للتعليم  �أبوظبي  مركز  ينظمها  �لتي 
�إكتوبر  و�مل��ه��ن��ي  �ل��ت��ق��ن��ي  و�ل���ت���دري���ب 
�مل��ق��ب��ل، حت���ت رع���اي���ة ���س��اح��ب �ل�سمو 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ 
�أب��وظ��ب��ي، ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �الأعلى  ع��ه��د 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����س��ل��ح��ة، �إق���ب���اال ك���ب���ري�ً من 
للكتاب،  �ل��دويل  �أبوظبي  رو�د معر�ص 
�لوطني  �أبوظبي  �ملقام حالياً يف مركز 
جمهور  ح���ر����ص  ح���ي���ث  ل���ل���م���ع���ار����ص، 
�ملعر�ص وخا�سة من �ل�سباب �ملو�طنني 
�مل�سابقة  تفا�سيل  على  �ل��ت��ع��رف  على 
تقام الأول مرة  �لتي  للمهار�ت  �لعاملية 
باأن  فخرهم  عن  معربني  �أبوظبي،  يف 
تكون لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لعاملي  �حل��دث  ه��ذ�  تنظيم  يف  �ل�سبق 
�ل�سرق  منطقة  يف  م���رة  الأول  �ل��ك��ب��ري 

�الأو�سط.
رئي�ص  �ل�سويدي  فهر  �ملهند�ص  وق��ال 
م�سابقة  يف  و�الت���������س����ال  �ل���ت�������س���وي���ق 
 2017 �أب���وظ���ب���ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل����ه����ار�ت 
للتعليم  �أب����وظ����ب����ي  مل����رك����ز  �ل���ت���اب���ع���ة 
م�ساركة  �أن  و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب 
�مل���رك���ز يف م��ع��ر���ص �ل���ك���ت���اب ت���اأت���ي يف 
�لتقني«  �إ�سرت�تيجية«�أبوظبي  �إط���ار 

وجمهور  �مل���ج���ت���م���ع  �أب�����ن�����اء  ل���ت���ع���ري���ف 
فريق«�ملهار�ت  خ����الل  م���ن  �مل���ع���ر����ص 
�لر�بعة  �ل��دورة  �أه��د�ف  على  �لعاملية«، 
�لعاملية  �مل���ه���ار�ت  مل�سابقة  و�الأرب���ع���ني 
�لعمل  و�آل������ي������ات  �أبوظبي2017، 
و�مل�����س��ارك��ة ف��ي��ه��ا ك��ون��ه��ا ح����دث فريد 
وكبري يحدث الأول يف منطقة  �ل�سرق 
ي�ستقطب  حيث  �إف��ري��ق��ي��ا،  و  �الأو���س��ط 
�ل�سباب  م���ن  م��ت�����س��اب��ق   1300 ن��ح��و 
�لذين  �مل����ه����ار�ت  �أ����س���ح���اب  و�ل��ف��ت��ي��ات 
يتناف�سون  دول�����ة   70 ن��ح��و  مي��ث��ل��ون 
وتكنولوجية  هند�سية  م��ه��ارة   51 يف  

ومهنية.
�ل�سويدي  ف���ه���ر  �مل���ه���ن���د����ص  و�أ������س�����اف 

�لعاملية«  »�مل�����ه�����ار�ت  ج���ن���اح  �أن  ف���ق���ال 
ويحفز  �مل��ه��ار�ت  م��ن  �لعديد  يت�سمن 
ج���ي���ل �ل�������س���ب���اب ع���ل���ى جت���رب���ت���ه���ا مبا 
و�الإب�������د�ع،  �الب���ت���ك���ار  ع��ل��ى  يت�سجعهم 
و�لت�سييد،  �ل��ب��ن��اء  م��ن��ه��ا  جم����االت  يف 
وتقنية  و�الأزي����اء،  �الإب��د�ع��ي��ة  و�لفنون 
�ملعلومات و�الت�ساالت، تقنية �لت�سنيع 
و�للوج�ستيات،  �ل��ن��ق��ل  و�ل��ه��ن��د���س��ة، 
�ىل  �مل��ع��ر���ص  ورو�د  �جل��م��ه��ور  د�ع���ي���ا 
لزيادة  و�ل��رب�ع��م  �ل�سباب  �إ�سطحاب 
فعاليات معر�ص  �مل�سابقة خالل  جناح 
�مل�ستقبل،  مبهار�ت  لتعريفهم  �لكتاب 
�ل�سناعي  �لتقدم  ��سا�ص  ت�سكل  �ل��ت��ي 

و�الإقت�سادي يف دول �لعامل �ملتقدم.
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�ش�ؤون حملية

على عهدة رئي�ض جمعية »طب الغابات« اليابانية 

اال�ستحمام يف غابات كيوتو اليابانية يعزز من مناعة اجل�سم ويحارب التوتر 
•• دبي - الفجر

�لعا�سمة  ك���ي���وت���و،  م��دي��ن��ة  جن��ح��ت 
�الإمرب�طورية �لقدمية لليابان على 
م���دى �أك����رث م���ن �أل����ف ع���ام وموطن 
�لثقافية  �ل���ت���ق���ال���ي���د  م����ن  �ل���ك���ث���ري 
و�لفنون �لرت�ثية و�ملهار�ت �حلرفية 
�إعجاب  �ليابانية، يف �ال�ستحو�ذ على 
�أع�����د�د م��ت��ن��ام��ي��ة م��ن م��و�ط��ن��ي دول 
�ململكة  ذل��ك  يف  مب��ا  �لعربي  �خلليج 
�الإم���ار�ت  ،دول���ة  �ل�سعودية  �لعربية 
،�لكويت  ،ق���ط���ر  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�سهد  ع��م��ان.  و�سلطنة  ،�ل��ب��ح��ري��ن 
�ملنطقة  م���ن  �ل������زو�ر  ع����دد  �إج���م���ايل 
و�لذين �ختارو� ق�ساء ليلة يف كيوتو 
عام  خ���الل   33% بن�سبة  �رت��ف��اع��اً 
�إح�سائيات  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة   2016
�زد�دت  ح��ي��ث  ���س��ب��ق��ه،  �ل�����ذي  �ل���ع���ام 
بو�قع  �الإم���ار�ت���ي���ني  �ل������زو�ر  �أع������د�د 
�ل����ت����و�يل  ع���ل���ى  وي���ل���ي���ه���م   ،51%
ثم  م��ن  %43؛  بن�سبة  �ل��ق��ط��ري��ن 
وت�سري   .11% مبقد�ر  �ل�سعوديون 
للفرتة  �ملتوفرة  �الإح�سائيات  �أحدث 
بني �سهري يناير وفرب�ير من �لعام 
�الجتاه  ه��ذ�  ��ستمر�ر  �إىل   2017
�لت�ساعدي الأعد�د �لزو�ر من خمتلف 

�أنحاء �ملنطقة بن�سبة 30%. 
�سيوف  م��ن  �مل��زي��د  ت�سجيع  وب��ه��دف 
كيوتو  �إىل  �ل����ق����دوم  ع��ل��ى  �مل��ن��ط��ق��ة 
وزي���ارت���ه���ا م����رة �أخ������رى، م���ن خالل 
�أ�سلوب جديد يف جذب �ل�سياح يطلق 
’�سيرنين  �ل��ي��اب��ان��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  ع��ل��ي��ه 
�لغابات‘،  يف  ’�ال�ستحمام  �أو  يوكو‘ 
�ال�ستمتاع  جت���رب���ة  ي��ت��ي��ح  و�ل�������ذي 
�خليزر�ن  لغابات  �لطبيعي  باجلمال 
كيوتو،  مبدينة  �أر��سيما  منطقة  يف 
ف�ساًل عن ��ستفادة �لزو�ر من �ملز�يا 
و�لتي  �ملكان  لهذه  �ملتنوعة  �ل�سحية 
�لتوتر وتعزيز  ت�سمل تخفي�ص حدة 
م�����س��ت��وي��ات �ل��ع��اف��ي��ة و�ال����س���رتخ���اء 

لديهم.  
�سوهي  ق������ال  �ل���������س����ي����اق،  ه������ذ�  ويف 
ل�مكتب  �لتنفيذي  �ملدير  �أكاهو�سي، 
ت�سهم  و�ل����زو�ر:  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت  كيوتو 
�لتنزه  مل�����س��ار�ت  �ل��ت��اأم��ل��ي��ة  �الأج������و�ء 
تعزيز  �خل����ي����زر�ن يف  غ���اب���ات  ���س��م��ن 
�الإن�����س��ان م��ع �لطبيعة، مما  �رت��ب��اط 
�لتوتر  ح���دة  تخفي�ص  �إىل  يف�سي 
مناعة  وت����ع����زي����ز  �مل��������ز�ج  وحت�������س���ني 
�ليابانية  �حلكومة  وك��ان��ت  �جل�سم. 
�أثناء  ق��د �ع��رتف��ت ب��ف��و�ئ��د �ل��ت��اأم��ل 
حني  يف   ،1982 ع����ام  م��ن��ذ  �مل�����س��ي 

�لبالد  يف  �لغابات  وكالة  �إليه  نوهت 
كاإحدى �لو�سائل �لفاعلة يف حت�سني 
�لزو�ر  ن��دع��و  ون��ح��ن  �حل��ي��اة.  نوعية 

للقدوم  �الأو�سط  �ل�سرق  من منطقة 
هذه  وخ����و�����ص  ك���ي���وت���و  م���دي���ن���ة  �إىل 
للتمتع  ل��ي�����ص  �ل���ف���ري���دة،  �ل��ت��ج��رب��ة 

بالعرو�ص �لثقافية وعرو�ص �لت�سوق 
�ملدينة  بها  ت�ستهر  �لتي  و�مل��اأك��والت 
�أوطانهم  �إىل  �لعودة  و�إمن��ا  فح�سب، 
و�النتعا�ص  ب��ال��ر�ح��ة  مفعمون  وه��م 
و�ل��ع��اف��ي��ة �ل��ت��ي ي��وف��ره��ا �ل��ت��ن��زه يف 

�لطبيعة. 
ومي��ك��ن �ال���س��ت��م��ت��اع ب��اال���س��ت��ح��م��ام يف 
�إذ يوفر  �ل��غ��اب��ات ع��ل��ى م���د�ر �ل��ع��ام، 
جتربة  �ل�سنة  ف�سول  من  و�ح��د  كل 
فريدة من نوعها. وعالوة على �إتاحة 
�الأقد�م  على  �سري�ً  للم�سي  �لفر�سة 
غابات  يف  �ل���ت���ن���زه  م�������س���ار�ت  ���س��م��ن 
�خليزر�ن، ميكن للزو�ر �ختيار عبور 
’�لرك�سة‘.  عربة  منت  على  �لغابات 
�ل�سيد�ت،  م��ن  ل��ل��زو�ر  بالن�سبة  �أم���ا 
فيمكنهن �ختيار �لركوب مع �سائقات 

عربات من �الإناث. 
�لدكتور  �أج���رى  �أخ����رى،  ناحية  م��ن 
طب  ’جمعية  رئ���ي�������ص  يل،  ت�����س��ي��ن��غ 
�لغابات‘ �ليابانية و�أحد �أبرز �أ�ساتذة 
طوكيو،  يف  �لطبية  ن��ي��ب��ون  م��در���س��ة 
�ال�ستحمام يف  ت��اأث��ري�ت  ح��ول  در��سة 
�لغابات ووجد - من خالل ��ستخد�م 
خم����ط����ط ب����ي����اين حل����ال����ة �مل����������ز�ج - 
�لقلق  �أو  �لتوتر  م�ستويات  �نخفا�ص 
�أو �لغ�سب لدى �مل�ساركني يف �لدر��سة 

�ال�ستحمام  لتجربة  خو�سهم  ع��ن��د 
�إح�سا�سهم  ج��ان��ب  �إىل  �ل��غ��اب��ات،  يف 
بارتفاع م�ستويات �لطاقة و�لن�ساط. 
�أخريني حول  در��ستني  �إطار  و�سمن 
وعدد  �لدكتور يل  قام  �ملو�سوع،  ذ�ت 
ب��اإر���س��ال عدة  �لباحثني  م��ن زم��الئ��ه 
و�ل�سابات  �ل�����س��ب��ان  م��ن  جم��م��وع��ات 
�أيام   3 منها  كل  ��ستغرق  رح��الت  يف 
�لغابات  يف  حمامات  �إج���ر�ء  و�سملت 
و�سطها.  يف  يقع  فندق  يف  و�الإق��ام��ة 
و�أظهرت �ختبار�ت �لدم �لتي �أجريت 
ق��ب��ل وب���ع���د ه����ذه �ل���رح���الت حدوث 
�أع�����د�د �خلاليا  م��ل��ح��وظ��ة يف  زي����ادة 
دور�ً  تلعب  و�لتي  �لطبيعية،  �لقاتلة 
�جلهاز  ق������درة  ت���ع���زي���ز  يف  حم����وري����اً 
مكافحة  ع��ل��ى  �جل�����س��م  يف  �مل���ن���اع���ي 
�لدكتور يل من  �الأمر��ص. و��ستنتج 
�أتاح  �لغابات  �ال�ستحمام يف  باأن  ذلك 
للم�ساركني يف �لدر��سة فر�سة تنف�ص 
على  يحتوي  و�ل��ذي  �ملنع�ص،  �ل��ه��و�ء 
�لعطرية  �ل��زي��وت  م��ن  ك��ب��رية  كمية 
�الأ�سجار  تنتجها  �ل��ت��ي  �الأ���س��ا���س��ي��ة 
�لكثري من  �إىل جانب  بهم،  �ملحيطة 
�ملكونات �ملن�سطة مثل زيت �لليمونني 
�مل�سادة  ب��خ�����س��ائ�����س��ه  مي���ت���از  �ل�����ذي 

للبكترييا و�ملعززة للمناعة. 

•• العني - الفجر
وبالتعاون  �الإم����ار�ت  بجامعة  �لعلوم  كلية  يف  و�لتنظيمية  �لعليا  �للجنة   عقدت 
�جليوفيزياء  ملوؤمتر  �مل�ستقبل«  ال�ست�سر�ف  ذهني  ع�سف  جل�سة  �لعني،  بلدية  مع 
�سهيل  �ملهند�ص  �سعادة  بح�سور  �جلامعي،  باحلرم  �لكلية،  مبنى  يف   ، �لهند�سية« 
ورئي�ص  �لعني،  بلدية مدينة  �ملدن يف  لقطاع تخطيط  �لتنفيذي  �ملدير   - �ملهريي 
�للجنة �لعليا للموؤمتر – و �الأ�ستاذ �لدكتور �أحمد مر�د - عميد كلية �لعلوم، نائب 
رئي�ص �للجنة �لعليا ،و�الأ�ستاذ �لدكتور حيدر بكر – �أ�ستاذ �جليولوجيا بكلية �لعلوم 
يف �جلامعة، رئي�ص �للجنة �لعلمية للموؤمتر، وعدد من �أع�ساء �للجنة �لتنظيمية. 
�للقاء  �لعلوم »نهدف من هذ�  – عميد كلية  �أحمد مر�د  �الأ�ستاذ �لدكتور  و�أو�سح 
�لهند�سية،  للجيوفيزياء  �لر�بع  �لدويل  للموؤمتر  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف  على  �لعمل 
توجهات  وتخدم  تلبي  و�لتي  �لهامة  �حليوية  �مل��وؤمت��ر�ت  من  جعله  على  و�لعمل 
يف  �لعلم  له  تو�سل  ما  باأحدث  �لتحتية  �لبنية  على  �حلفاظ  يف  �لر�سيدة  قيادتنا 
لعلوم  �لعامل  م�ستوى  على  هاما  �أ�سا�سيا  �لعني مركز�  لتكون مدينة   ، �ملجال  هذ� 
�لتفكري  �ملنظمة  �للجنة  من  ي�ستدعي  وه��ذ�  �ملختلفة،  وتطبيقاتها  �جليوفيزياء 
خارج �إطار �ل�سندوق بطريقة �إبد�عية ومبتكرة تعزز من موقع مدينة �لعني على 
�خلارطة �لعاملية ، وذلك من خالل �الطالع على �لتجارب �لعاملية يف هذ� �الإطار، 
حيث تتنوع �لتجارب و�خلرب�ت �لدولية ما ي�ستدعي بال�سرورة م�ساركة �جلمعيات 
لال�ستك�ساف  �الأمريكية  �لدولية  �جلمعية  �ست�سارك  حيث   ، �ملتخ�س�سة  �لعاملية 
�جليوفيزيائي، �إ�سافة �إىل ��ستقطاب جمعيات عاملية �أخرى مثل �جلمعية �ل�سينية 
�لدولية، ودعوة كبار �خلرب�ء و�لعلماء يف �لقارة �الأ�سيوية للم�ساركة يف هذ� �ملحفل 
و�ل�سرق  �خلليج  منطقة  يف  مميزة  علمية  كمن�سة  �الإم���ار�ت  لدولة  �لهام  �لعلمي 
لقطاع  �لتنفيذي  -�مل��دي��ر  �مل��ه��ريي  �سهيل  �ملهند�ص  �سعادة  �أع���رب  فيما  �الأو���س��ط. 
تخطيط �ملدن يف مدينة �لعني، ورئي�ص �للجنة �لعليا للموؤمتر، عن �أهمية �لتفكري 
ريادة  من  تعزز  جديدة  �أف��ك��ار  لتطوير  مبدعة  بطريقة  �ل�سندوق  خ��ارج  �لعملي 
�إمارة �أبوظبي ومدينة �لعني، بالتعاون مع جامعة �الإمار�ت على �مل�ستوى �الإقليمي 
و�ل�سياحية  و�القت�سادية  �لعلمية  �أبعاده  مبختلف  �ملوؤمتر  هذ�  ليكون   ، و�ل��دويل 
حتتية  بنية  على  و�حل��ف��اظ  �ال�ستد�مة  حتقيق  ع��و�م��ل  م��ن  عامال  و�الجتماعية 
�لعاملية  �لتجارب  �أح��دث  ، عرب �الط��الع على  �لدولة  و�آمنة ملختلف مدن  متطورة 
يف هذ� �ملجال، و�لتكنولوجيات �ملتقدمة و�لتي تت�سارع وترية تطورها ب�سكل كبري 
�لدويل  �ملوؤمتر  لهذ�  �ملنظمة  �للجنة  ي�ستدعي من  ما  زمنية ق�سرية،  ف��رت�ت  ويف 
�لهام مو�كبة �ملتغري�ت عن كثب، مبا يحقق �الأه��د�ف �لتي و�سعت من �أجل جناح 
�أعمال �ملوؤمتر و�ملعر�ص �مل�ساحب له. و��ستطاعت �للجنة �ملنظمة من نقل خمرجات 
�ملوؤمتر و�لتقارير �لعلمية من �خلرب�ء حول �لعامل ل�سناع �لقر�ر يف �لدولة، مبا 
وتزويدها  �مل���دى،  و�لطويلة  �ملتو�سطة  �ال�سرت�تيجية  �خل��ط��ط  و���س��ع  يف  �ساهم 
�لدولية  �لتجارب  �ملطلوبة من  �لهامة، ونقل �خلرب�ت و�ملعرفة  �ملعلومات  باأحدث 
�لعاملية �لناجحة يف خمتلف جماالت �لتخطيط �حل�سري، لتطوير مدن �مل�ستقبل، 
باالإ�سافة �إىل �لبعد �لتعليمي و�لبحثي �لتطبيقي ، �لذي ي�ساهم يف تر�سيخها ثقافة 

�البتكار يف بيئة �لعمل �ملوؤ�س�سي خلدمة �ملجتمع، على م�ستوى �لدولة و�الإقليم.
و��ستعر�ص مع �أع�ساء �للجنة �ملنظمة �جلهود �لتي تبذلها بلدية �لعني يف �لتعاون 
�ملوؤمتر  �أع��م��ال  الإجن���اح  �ل�سلة  ذ�ت  �ل��دول��ة  يف  �ملخت�سة  و�جل��ه��ات  �ملوؤ�س�سات  م��ع 
،و��ستمع  �لهام  �ل��دويل  �ملوؤمتر  م�ستقبل  ال�ست�سر�ف  و�القرت�حات  �الأفكار  وتبادل 
�لقادمة  لل�سنو�ت  �ملوؤمتر   �أعمال  تطوير  يف  و�ملقرتحات  �لتو�سيات  من  عدد  �إىل 
و�آليات �لعمل �لتنظيمية و�الإد�رية �لتي ت�سمن جاهزية فرق �لعمل الإجناح �أعمال 
نتائج  و�أهمية  ج��ودة  وكذلك  �ملطلوبة،  و�للوج�ستية  �لفنية  و�لتفا�سيل  �مل��وؤمت��ر 
�لعاملية  و�ل�سركات  �مل�ساحب  �ملعر�ص  �إىل  باالإ�سافة  و�لتو�سيات،  �لعلمية  �الأور�ق 
�لتقنية  و�خل��دم��ات  و�مل��ع��د�ت  و�الأج��ه��زة  �ملنتجات  الأح��دث  و�لعار�سة  �ملتخ�س�سة 
�أف�سل �ل�سركات �لعاملية يف  و�لفنية للجيوفيزياء �لهند�سية، وكيفية �الختيار بني 
خمتلف دول �لعامل للم�ساركة يف هذ� �حلدث �لعاملي �لهام يف رحاب جامعة �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة مبدينة �لعني.  

ا�صتقطبت اأكرث من 82 عماًل فنيًا

جامعة اأبوظبي تكرم الطلبة الفائزين يف »م�سابقة الر�سم للتوحد« �سمن ا�سرتاتيجيتها لعام اخلري 

اإقبال كبري على جناح “امل�سابقة العاملية للمهارات” خالل “اأبوظبي الدويل للكتاب” جتربة امل�صروع  يف حديقة زاخر

بلدية مدينة العني تبداأ بتدوير االإطارات امل�ستهلكة وحتويلها ملنتجات ومواد �سديقة للبيئة 

ا�صتعدادا للموؤمتر العاملي للجيوفيزياء الهند�صية
جامعة االإمارات وبلدية العني تعقدان 
جل�سة ع�سف ذهني ال�ست�سراف امل�ستقبل
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الدماغ رفيقهم ويريد م�صلحتهم
يومياً.  ي�ستعملونها  �ل��ت��ي  �الأدو�ت  �ل��ت��الم��ذة  ي��ع��رف  ال 
�ل��والدة وال  �لذكاء حمدد منذ  �أن  يظننّ عدد كبري منهم 
ميكن �أن يتغرينّ على مرنّ �حلياة، لكنهم يجهلون كل �سيء 
�لذين  �ل��ت��الم��ذة  �أن  ل��وح��ظ  �ل��دم��اغ.  عمل  طريقة  ع��ن 
تنظيم  وي�ستطيع  بطبيعته  م��رن  �ل��دم��اغ  �أن  يعرفون  ال 
قدر�تهم  ت��ط��وي��ر  ع��ن  ي��ع��ج��زون  م��ت��و����س��ل  ب�سكل  نف�سه 
رغم ��ستعمال �لو�سائل �لرتبوية �جلديدة. لكن عند بدء 
�ملحتملة  و�مل�ساكل  �ملرتقبة  �خل��ط��و�ت  بتحديد  �ل��درو���ص 
و�لك�سف عن طر�ئق ت�سمح بتجاوز �أفخاخ �لدماغ، تتح�سن 

�لنتائج وتزد�د ثقة �لتلميذ بنف�سه.
�عتبار  مثل  و�مل�سبقة  �حلتمية  �الأف��ك��ار  تن�سي  �أن  يجب 
تثبتي  �أن  �بنك فا�ساًل يف مادة معينة مهما فعل. حاويل 
له �أف�سل �لطر�ئق �لتي ت�سمح با�ستعمال �لقدر�ت �لكامنة 
�سياغته  يعيد  �أن  ميكنه  معيناً،  در�ساً  يحفظ  كي  كافة: 
بكلماته �خلا�سة �أو يعيد كتابته وير�سله على �سكل ر�سالة 
�إىل رفيق له. كذلك يجب �أن ي�سمع دوماً �أن �الأخطاء �لتي 

يرتكبها �ست�سمح له باإحر�ز �لتقدم.

احلركة مفيدة لهم

�أن ت��ل��ق��ي �مل��ع��ل��وم��ات م��ن دون �ل��ت��ف��اع��ل م��ع��ه��ا، �أي  ت��ب��نينّ 
ال  �ساكن،  حتريك  دون  من  �ملكتب  ور�ء  �جللو�ص  متابعة 
ل م�سار �لتعلم. ك�سفت در��سة هولندية �سملت 500  ُي�سهنّ
و�لقو�عد  �لريا�سيات  ح�س�ص  خالل  �لتحرك  �أن  تلميذ 
منهم  ُطِلب  تركيزهم.  م�ستوى  وز�د  �لطالب  �أد�ء  ن  ح�سنّ
20 و30 دقيقة، ثالث  �أن ميار�سو� ن�ساطاً ج�سدياً، بني 
رفع  ق��رف�����س��اء،  )ق��ف��ز،  �حل�س�ص  خ��الل  �أ�سبوعياً  م���ر�ت 
�لذر�عني...( قبل �ختبار معارفهم ومقارنة نتائجهم مع 
�أوالد يبقون جال�سني. يف �لنهاية، لوحظ �أن �الأوالد �لذين 

حتركو� تعلنّمو� �أكرث من غريهم مبعدل �أربعة �أ�سهر.

ال توبخي �بنك �إذ� تابع �لتحرك �أثناء �لدر�ص وال تربطي 
�لتي  �لق�سيدة  يتلو  دعيه  ج�سمه!  وج��م��ود  تركيزه  ب��ني 
�أو ��سمحي له بحفظ جدول �ل�سرب  �أثناء �مل�سي  حفظها 
تز�مناً مع رمي �لكرة �أو �لقفز على �حلبل. و�إذ� كان �بنك 
د�عي  ال  با�ستمر�ر،  قلمه  يهز  �أو  ق��دم��ه  ي��ح��رك  �مل��ر�ه��ق 
للهلع! قد تكون هذه �حلركة �لتلقائية و�حدة من طر�ئق 

م �أف�سل �أد�ء له. ي�ستعملها كي يرتاح ويقدنّ

الثقة عامل اأ�صا�صي
بني  �ل��رو�ب��ط  ن�سوء  ز  ت��ع��زنّ ��ة  �ملُ��ِح��بنّ �لبيئة  �أن  �الآن  ن��ع��رف 
يف  �حل���ب!  يف  �حلقيقي  �ل�سر  يكمن  �لع�سبية.  �خل��الي��ا 
�إيجابية،  ع��الق��ات  يخو�سون  �ل��ذي��ن  �الأ���س��خ��ا���ص  �أدم��غ��ة 
حتديد�ً.  �ل��ذ�ك��رة  دو�ئ��ر  يف  جديدة  ع�سبية  خاليا  تن�ساأ 
لذ� �ستتمكنني من �لتاأثري يف قدر�ت �أوالدك �ملعرفية حني 
�أن ي�سعر �الأوالد يف  تتعاملني معهم بحذر وعناية. يجب 
يتعلنّمو�  كي  بقدر�تهم  يثقون  �أهاليهم  ب�اأن  �الأول  �ملقام 

بطريقة فاعلة.

�الأفكار  ع��ل��ى  تتكلي  �أو  ابنك  ع��ل��ى  و���س��ع��ك  ُت�سقطي  ال 
�لنجاح  �لتعلنّم و�لرتبية، مثل عدم حتقيق  ب�ساأن  �مل�سبقة 
�أي �سدى  م��ن دون �ج��ت��ه��اد، الأن ه��ذه �الأف��ك��ار ال ت��رتك 
�لنف�سي  و�سغطهم  ت��وت��ره��م  ت��زي��د  ب��ل  �الأوالد  ح��ي��اة  يف 
�أن ت�سفي ج��و�ً ممتعاً عرب مر�جعة  بكل ب�ساطة. ح��اويل 
�أو حت�سري ح��ز�زي��ر عن  �ل���درو����ص و���س��ط �ل��ع��ائ��ل��ة م��ث��اًل 

�لدر�ص �أو تنظيم �أم�سيات لالألعاب �لتثقيفية.

للرتاجع منافعه
يبدو �أن منو دماغ �الأوالد ال يتمنّ على مر�حل متعددة )على 
�لتعليم  م�ستويات  وفق  يعمل  �ل��ذي  �ملد�ر�ص  نظام  عك�ص 
وغري  دينامية  بطريقة  يح�سل  ب��ل  �لعمرية(  و�ل��ف��ئ��ات 
�النتظار  �سرورة  عن  مثاًل  �سابقة  �أفكار  �نت�سرت  ثابتة. 
يفهم  كي  و�ل�سابعة،  �ل�ساد�سة  بني  �ملنطق(،  )عمر  حتى 
�حلديثة  �الكت�سافات  ر�سدت  لكن  �لعدد.  مفهوم  �لطفل 
�لرقمية )بدرجة ب�سيطة طبعاً(  �لعدد و�لقدر�ت  مفهوم 
�ل�سنتني  عمر  قبل  �أي  �ل��ل��غ��ة،  تعلنّم  قبل  �الأط��ف��ال  ل��دى 

�أن �لدماغ يعيد تنظيم نف�سه  �أي�ساً  تقريباً. ونعرف �الآن 
�لتي  �ملعلومات  ُت�ستعَمل  مل  �إذ�  ح��اج��ات��ه:  بح�سب  دوم���اً 
�لتفكري  �آليات  ل�سالح  عنها  �سيتخلى  با�ستمر�ر،  نها  يخزنّ
�لقدمية. نتيجًة لذلك، قد يتال�سى يوماً بع�ص �ملعلومات 
�أو �لعو�طف �ملكت�سبة �أو كل ما يتعلنّمه �لطفل يف �أي جمال 

�آخر.
ال تخربي �بنك باأن عمره يحتنّم عليه �أن يعرف معلومات 
معينة وال توبنّخيه �إذ� مل ي�ستوعب �ملعارف �سريعاً. ��سمحي 
له بالعودة �إىل بع�ص �ملفاهيم �لتي يحتاج �إليها �أو قر�ءة 

تنا�سب  )ال  ن�����س��اط��ات  تنظيم  �أو  طفولته  م��ن  ك��ت��ب 
عيه على حتديد  عمره(. قبل حل �أي م�سكلة، �سجنّ

و�ساعديه  �ل��ذك��ري��ات  ال�سرتجاع  �سيفعله  م��ا 
وحني  �ملنطقي(.  )�لتفكري  منط  لت�سغيل 

من  و�ل��ت��وت��ر،  ب��ال�����س��ي��اع  �لتلميذ  ي�سعر 
�الأف�سل �أن تتجنبي �لنوبات �لتي ميكن 
�لفرتة  خ��الل  عك�سية  نتائج  تعطي  �أن 

�ملخ�س�سة للفرو�ص �ملنزلية عرب ترطيب 
�أ�سعب  يف  �����س���رت�ح���ة.  و�أخ������ذ  �الأج��������و�ء 

خيار  �إىل  دوم����اً  �ل��ل��ج��وء  ميكنك  �حل�����االت، 
�لدرو�ص �خل�سو�سية.

لكل خطوة معناها املحدد
�إذ� حفظ �لطفل �سل�سلة من حركات �الأ�سابع على �لبيانو 
�سيئاً!  يتعلنّم  ل��ن  �لنغمة،  على  �نتباهه  تركيز  دون  م��ن 

�ل����دم����اغ م�����س��م��م كي 
يتعلنّم مفاهيم حتمل 
م���ع���ن���ًى حم��������دد�ً، ما 
بتاأكيد  ل����ه  ي�����س��م��ح 
�لتي  �ل���ف���ر����س���ي���ات 
طبيعياً  عليها  يتكل 
عند  ت�سحيحها  �أو 

�حلاجة.
�الأخ������������������ط������������������اء 
�لتي  و�مل��ف��اج��اآت 
ت�سببها �لنتائج 
برت�سيخ  كفيلة 
�مل����������������ع����������������ارف 
لذ�  �جل���دي���دة. 

م���ن بذل  ب���د  ال 
جمهود �سخ�سي 

حلث �لدماغ على 
بطريقة  �لتعلنّم 
متو��سلة. يقال 
نتعلم  �إن������ن������ا 
ب���������س����ع����وب����ة 
�أخطاء  م���ن 

�الآخرين وجتاربهم، لذ� يجب �أن نعي�سها بنف�سنا!
ال جتربي �بنك على �لدر�ص �ملكثف �أو �إعادة قر�ءة �لدرو�ص 
�إىل ما النهاية. ُيفرت�ص �أن ُي�ستعمل �أ�سلوب )�حلفظ عن 
�لتعاريف  مثل  معينة  معطيات  ال�ستيعاب  ق��ل��ب(  ظهر 
�ملعارف  ت��رب��ط��ي  �أن  ح����اويل  و�ل���ت���و�ري���خ...  و�ل��ن��ظ��ري��ات 
�لنظرية باحلياة �لو�قعية قدر �الإمكان )��ستعملي �لك�سور 
�أثناء �لعمل يف �ملطبخ، ر�جعي �حلو�دث �لتاريخية  عملياً 
عرب زيارة �الأماكن �الأثرية...(. وال تتدخلي يف ن�ساطاته 
هام�ص  �����س��ع  �تنّ كلما  طبيعتها:  ع��ن  �ل��ن��ظ��ر  بغ�ص 
و�سي�سبح  بعمله  تعلنّقه  �سيزيد  حريته، 
ت��ط��وي��ر كفاء�ت  ق����درة ع��ل��ى  �أك����رث 

�جتماعية وحركية و�إبد�عية.

كلما اّت�صع هام�ض حريته ا�صبح طفلك اأكرث قدرة على تطوير كفاءاته

معلومات جديدة ت�سمح بتحويل التعّلم اإىل ن�ساط ممتع

اأمام اأحدث االكت�صافات 
تبدو  االأوالد،  دماغ  عن 
التقليدية  االأ���ص��ال��ي��ب 

غري نافعة.
 ف���ي���م���ا ي���ل���ي خ��م�����ض 
معلومات جديدة ت�صمح 
اإىل  ال��ت��ع��ّل��م  ب��ت��ح��وي��ل 

ن�صاط ممتع.

ن  ت�سري �لدر��سات �إىل �أن تبننّي روؤية �إيجابية يح�سنّ
�سحتك، حتى �أنه يطيل حياتك.

عليك  ي�سعب  �مل�سطربة،  �الأوق���ات  ه��ذه  ظ��لنّ  يف 
�أحياناً �أن ت�ساهد �لن�سف �ملمتلئ من �لكوب. لكنك 
�ست�ستفيد كثري�ً �إذ� متكنت من فعل ذلك. تربط 

جمموعة متز�يدة من �لبحوث بني �لتفاوؤل )�أي 
ير�م(  ما  على  �ستكون  كافة  �الأم���ور  ب��اأن  �ل�سعور 
وبني تر�جع خماطر �مل�ساكل �ل�سحية �لعقلية �أو 

�جل�سدية، من ثم حت�سني فر�ص �إطالة �حلياة.
ق���اد �ل��ب��اح��ث��ان �إري����ك ك��ي��م وك��اي��ت��ل��ني ه��اغ��ان من 
)كلية تي. �إت�ص. ت�سان لل�سحة �لعامة( يف جامعة 
هارفارد و�حدة من �أكرب �لدر��سات �ملماثلة. حلل 
�مر�أة  �أل��ف   70 من  م��اأخ��وذة  بيانات  فريقهما 
�ملمر�سات(  ���س��ح��ة  )در������س����ة  يف  ���س��ارك��ن 
�أ�سئلة  ع��ن   2004 ع���ام  يف   َ و�أَج������نبنْ

حول نظرتهن �إىل �مل�ستقبل.
�مل����ر�أة  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  �ك��ت�����س��ف 
�ل������ت������ي �����س����ج����ل����ت �أع�����ل�����ى 
على  �ل�����ع�����الم�����ات 
م������ق������ي������ا�������ص 
ل  وؤ لتفا �
نت  كا

�أقل 

ع��و�م��ل �خلطر  الأب���رز  نتيجة  �ل��وف��اة  �إىل  م��ي��اًل 
�مل��ع��روف��ة خ��الل ف��رتة ث��م��اين ���س��ن��و�ت. ومقارنًة 
باأكرث �لن�ساء ت�ساوؤماً، تر�جع خطر �لوفاة ب�سبب 
�ل�سرطان بن�سبة %16 لدى �أكرث �لن�ساء تفاوؤاًل، 
وب�سبب   ،38% بن�سبة  �لقلب  �أم��ر����ص  وب�سبب 
وب�سبب   ،39% بن�سبة  �ل��دم��اغ��ي��ة  �جل��ل��ط��ات 
وب�سبب   ،38% بن�سبة  �لتنف�سية  �الأم���ر�����ص 

�اللتهابات بن�سبة 52%.

كيف نكت�صب ميزة التفاوؤل؟
تفقد  ال  مت�سائماً،  نف�سك  تعترب  كنت  ل��و  حتى 
�الأمل. تقول �لدكتورة هاغان �إن بع�ص �لتغري�ت 
�لب�سيطة ي�ساعد �لنا�ص كي ي�سبحو� متفائلني: 
يرت�سخ  �لتفاوؤل  �أن  �إىل  �سابقة  در��سات  )�أ���س��ارت 
�لنتائج  باأف�سل  �لنا�ص  يفكر  ح��ني  ب�ساطة  بكل 

�ملحتملة يف جماالت متنوعة من حياتهم(.

روؤي��ة  على  االآت��ي��ة  اخل��ط��وات  ت�صاعدك 
احلياة بطريقة اإيجابية:

كل  يف  يومياتك.  �كتب  �الإيجابيات:  على  ز  • ركنّ
�لتي  �الإيجابية  �الأم���ور  �ر���س��م خطاً حت��ت  خ��ان��ة، 
ز  وركنّ بها  ��ستمتعَت  �ل��ت��ي  وت��ل��ك  م��ع��ك،  ح�سلت 
ر مب�سار ح�سولها ومبا ت�ستطيع فعله  عليها. فكنّ

لتكر�رها.
تفكر  ب������د�أَت  �إذ�  �ل�����س��ل��ب��ي��ة:  �الأف���ك���ار  �ط����رد   •
وت��ك��ر�ر�ً، ق��م مب��ا يلزم  ب��امل��و�ق��ف �ل�سلبية م���ر�ر�ً 

ل �ملو�سيقى  لتق�سري مدة تدفق تلك �الأفكار. �سغنّ
�ملف�سلة لديك �أو �أَِعدنْ قر�ءة �لرو�ية �لتي حتبها 

ب. �أو تو��سل مع �سديق مقرنّ
• خذ مبادر�ت ب�سيطة: ال تقلق من عجزك عن 
ز على مبادرة  ركنّ بل  �لعاملية.  �ل�سوؤون  �لتاأثري يف 
مثل  ب�سيطاً  �إي��ج��اب��ي��اً  ت��غ��ي��ري�ً  حُت����ِدث  �أن  مي��ك��ن 
�لتربع باملالب�ص �إىل جمعية خريية، �أو �مل�ساعدة 
يف تنظيف حديقة حملية �أو �إعادة ت�سجريها، �أو 

�لتطوع يف برنامج بعد دو�م �ملدر�سة.
• ت�ساَهلنْ مع نف�سك: ُيعترب �لتعاطف مع �لذ�ت 
�أن  ميكنك  �مل��ت��ف��ائ��ل��ني.  معظم  يتقا�سمها  م��ي��زة 
بج�سمك  �العتناء  عرب  نف�سك  مع  لطيفاً  تكون 
)�أك������ل ���س��ل��ي��م، مم��ار���س��ة �ل���ري���ا����س���ة، �ل���ن���وم ملدة 
��ز عليها.  وت��ركنّ ق��در�ت��ك  ت��درك  �أن  كافية(. يجب 
�أخطائك  على  نف�سك  ت�سامح  �أن  ح��اول  �أخ����ري�ً، 
�أو وهمية( و�م�ِص  �ملا�سية )�سو�ء كانت حقيقية 

قدماً.
�لتدرنّب  خالل  من  �لذهني:  �ال�سرتخاء  • تعلنّم 
على ح�سر �النتباه بالزمن �حلا�سر وتقبنّله من 
دون �إ�سد�ر �الأحكام، ي�سهل عليك �أن تتعامل مع 

�حلو�دث �لع�سيبة. 
م مر�كز �سحية  �إذ� كنت حتتاج �إىل �مل�ساعدة، تقدنّ
متعددة �ليوم ح�س�ساً تدريبية لتعلنّم �ال�سرتخاء 

�لذهني.
و�لفيديوهات  �لكتب  هك  ُتوجنّ �أن  ميكن  كذلك   

وتطبيقات �لهو�تف �لذكية.

النظرة االيجابية للحياة تطيل العمر
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�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

��س���م �ل�سركة  :“ فودر� خلدمات تو�سيل �لطلبات “ )�ص.ذ.م.م(
 رقم �لرخ�س��ة  : 630110 عن�و�نها : مكتب 606 ملك هارون �ساهد بوتي – بردبي 
ذ�ت م�سئولية حمدودة  رقم �لقيد بال�سجل   : �لقانوين  �ل�سك�ل  �لتجاري   – �خلليج 
�لتجاري : 1161440 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت 
�لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�سركة �ملذكور �عاله ، وذلك مبوجب 
�لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتارخ )2017/04/09( و�مل�سدق لدى 
مطالبة  �و  �عرت��ص  لديه  من  وعلى   )2017/04/09( بتاريخ  �لعدل  �لكاتب  �ل�سيد 
�لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن 
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

��س����م �مل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني      مبوجب   عن���و�ن����ه : 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري 
تو�سيل  خل��دم��ات  ف���ودر�   « بت�سفية  للقيام  �ع���اله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  بتعيني   لديها 
�لطلبات » )���ص.ذ.م.م( وعنو�نها  : مكتب 606 ملك هارون �ساهد بوتي – بردبي – 
�خلليج �لتجاري وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتارخ 
وعلى   )2017/04/09( بتاريخ  �لعدل  �لكاتب  �ل�سيد  لدى  و�مل�سدق   )2017/04/09(
من لديه �عرت��ص �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
منت لالعمال - رقة �لبطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04( 
م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �العالن 
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة : مايفالور لل�صياحة - �ض ذ م م 
 - �لقوز �الوىل   - �ل مكتوم  �سعيد  �ل�سيخ �حمد بن  : مكتب رقم 65 ملك  �لعنو�ن 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة  رقم �لرخ�سة: 706326  رقم  �ل�سكل  بردبي - 
�القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  1133284 مبوجب  �لتجاري:  بال�سجل  �لقيد 
�ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي 
�أع���اله، وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دب��ي بتاريخ 2017/3/12  و�مل��وث��ق ل��دى كاتب 
�لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/3/2 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم 
 2512 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�صابات   لتدقيق  ا�ض  ام  بي  �ملعني  �مل�سفي  �إىل 
 ملك د�ماك �سمارت هايت�ص - تيكوم  - هاتف  2525125-04 فاك�ص: 04-2525126  
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/ بي ام ا�ض لتدقيق احل�صابات  
 �لعنو�ن : مكتب رقم 2512 ملك د�ماك �سمارت هايت�ص - تيكوم  - هاتف  04-2525125 
بدبي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-2525126 فاك�ص: 
مايفالور لل�صياحة - �ض  �أعاله لت�سفية  باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور 
لدى  و�مل��وث��ق   2017/3/12 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ 
�أي �عرت��ص  كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/3/2  وعلى من لديه 
�لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو 
�ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
  �سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة : مار�ض تولز للتجارة - �ض ذ م م   
رقم �لرخ�سة : 731313  �لعنو�ن :حمل رقم S03 ملك ��سماعيل عبد�هلل حممد 
بو حميد - �لق�سي�ص �ل�سناعية 4 - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة 
�القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن    1164386  : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رق��م 
وذلك  �ع��اله  �ل���و�ردة  بال�سركة  �خلا�ص  �لرتخي�ص  �لغاء  بانهاب�سدد  بدبي 
مبوجب �الج��ر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��ص 

�لتقدم �ىل د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي من خالل �لربيد �اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  �لثبوتية  و�الور�ق  �مل�ستند�ت  كافة 

هذ� �العالن 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
�إعالن للح�سور �أمام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

يف �لدعوى رقم 2016/2043 - جتاري )كلي( 
بو��سطة �لن�سر  " �عالن بالطلبات �ملعدلة"

بنا على طلب حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية 
�ىل �ملدعي عليهم/1-عي�سى للهند�سة و�خلدمات �لبحرية - �ص ذ م م 2-�لك�ص كو�سي تي ين كو�سي 
م   م  ذ  �لبناء - �ص  �لفردو�ص لتجارة مو�د  �ملدعي / جنة  �قام  3-بد منابهان ر�جيند�ره بر�ساد - 

عنو�نه /دبي - منطقة نايف - حمل رقم 13 ملك مركز �لنخيل - هاتف رقم 042369510 
�لدعوى برقم / 2016/2043 )جتاري )كلي(( - عجمان 

ومو�سوعها : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها �الوىل مببلغ 326027.30 درهم و�ملدعي عليهما �لثاين 
 و�لثالث مببلغ 244589.05 درهم وفائدة 12% و�حلكم بالنفاذ �ملعجل مع �اللز�م بالر�سوم و�مل�ساريف
فانت مكلف باحل�سور �مام حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
�ل��دع��وى وطلب  �لنظر يف  ي��وم  2  �سهر : مايو ل�سنة 2017 م - وذل��ك يف  �ل�ساعة 11.00 من  يف 

�الإغفال بو�سفك مدعي عليه - حرر بتاريخ 2017/4/25 
 مكتب �إد�رة �لدعوى 

  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لإقت�ساد

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
 �عـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ 
عبد�هلل �سامل خمي�ص حممد �لنقبي - �جلن�سية : �الإمار�ت وطلب �لت�سديق على 
د�ئرة  و�ملرخ�ص من  للنقليات  �مل��ر�م  �لتجاري  �ال�سم  )تنازل( يف  يت�سمن  حمرر 
بتاريخ  �ل�سادر   726546 رق��م  جتارية  رخ�سة  �ل�سارقة  يف   �القت�سادية  �لتنمية 
ر��سد  �سندية  �ل�سيد/  �ىل  بخورفكان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة   2014/6/23
�سامل �لظنني - �جلن�سية : �الإم��ار�ت - ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �العالن
�سهيل علي �سعيد خلف �لنقبي
�لكاتب �لعدل خورفكان

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

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

 �عـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ 
حممد يو�سف عبد�لرحمن ح�سن �حلمادي ، �جلن�سية : �الإمار�ت وطلب �لت�سديق 
على حمرر يت�سمن )تنازل( يف �ال�سم �لتجاري �ل�سهد ملقاوالت �ال�سباغ و�ملرخ�ص 
�ل�سادر   508347 رق��م  جتارية  رخ�سة  �ل�سارقة  يف   �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من 
عبد  �ل�سيد/ع�سام  �ىل  بخورفكان.  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة   2001/4/10 بتاريخ 
�لكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن   - م�سر   : �جلن�سية   - عقاب  عبد�لنبي  �ل�سمد 
�ملحرر  يف  �ل�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �لعدل 

�ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �العالن
�سهيل علي �سعيد خلف �لنقبي
�لكاتب �لعدل خورفكان

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

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/2045   

�ملنذر/بنك �بوظبي �لتجاري  
�ملنذر �ليه : �سمري �سيفاجي �سيتي �سيفاجي �سيتي 

درهم   )29.255.58( وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  �مل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة �الخالل ب�سد�د �الق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط 
�مل��ن��ذر التخاذ  �سي�سطر  و�ال  �ل��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ����س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم )14038/خ�سو�سي/F/دبي( من 
نوع )هيوند�ي �لينرت� - �سالون( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

مذكرة �إعالن �ملدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية

يف �لق�سية رقم 2017/1836 �لد�ئرة �جلزئية �لر�بعة 
�ىل �ملدعى عليه : �سركة �الأر�ص �لعظيمة ملقاوالت �لبناء 

حيث �ن �ملدعي : �سركة �لعربية لتاأجري �ملكاتب و�ملعد�ت - �ص ذ م م 
يف �لدعوى رقم 2017/1836 جزئي 

قد �قام عليك �لدعوى �ملذكورة رقمها ويطالبك فيها : 
�لز�م �ملدعي عليه بان توؤدي للمدعي مبلغ 181411.42 و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 

�ال�ستحقاق لكل فاتورة - و�لز�مه بامل�ساريف و�لر�سوم ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
�الحتادية  �ل�سارقة  مبحكمة   8 مكتب  �لدعوى،  �د�رة  مكتب  �مام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك 
حال  ويف   ، بيانات  من  لديكم  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  وذلك   ،2017/5/3 �البتد�ئية 
�الجر�ء�ت  �تخاذ  و�سيتم  �ملحدد  �لوقت  يف  عنكم  وكيل  �ر�سال  عدم  �و  �حل�سور  عن  تخلفكم 

�لقانونية يف غيابكم  
 مكتب �إد�رة �لدعوى 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

�عالن للح�سور �مام مدير �د�رة �لدعوى
يف �لدعوى رقم 2016/1836 مدين جزئي - ن�سر�

بناء على طلب مكتب �د�رة �لدعوى يف حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية
�ىل �ملدعى عليه/ �بر�هيم عبد�هلل يو�سف عبد�هلل �ملن�سوري - �إمار�تي �جلن�سية

�قام �ملدعي/م�سرف �الإمار�ت �ال�سالمي - �ص م ع 
عنو�نه : دبي - بر دبي - �لدعوى رقم  1836-2016 جتاري جزئي عجمان 

�ملو�سوع : �ملطالبة مببلغ وقدره 141074.22 درهم و�لغر�مة �لتاأخريية بو�قع %9 
�البتد�ئية  �لدعوى مبحكمة عجمان �الحتادية  �د�رة  �مام مدير  �نت مكلف باحل�سور 
يوم �الثنني �ملو�فق 2017/5/8 �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية 
على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله 

بو�سفك �ملدعي عليه حرر بتاريخ : 2017/4/26
 مكتب �د�رة �لدعوى

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

�عالن ب�سحيفة ��سكال بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 2017/52  ��سكالت عمالية 

مو�سوع �لق�سية �إ�سكال يف �لتنفيذ رقم 2017/761 لوقف �الإجر�ء�ت 
�لتنفيذية

طالب �الإعالن : م�ست�سكل : حمبوب عارف خلدمات تنظيف �ملباين - ذ م م 
جمهول   - عبد�لكرمي  ح�سني  1-عاملغري   : �سده  �مل�ست�سكل   : �ع��اله  �ملطلوب 
حمل �القامة - مو�سوع �الإعالن - نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم �خلمي�ص  
يف  للنظر   ch.1.B.8 بالقاعة  �سباحا   8.30 �ل�ساعة   2017/5/4 �مل��و�ف��ق 
�ال�سكال �عاله و�لتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور 

�سي�سدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم
رئي�س �لق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 

�إعالن بالن�سر للح�سور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى 
 �لدعوى رقم 2017/286 - �لد�ئرة �ملدنية  و�لتجارية �كلية 

�ىل �ملدعى عليه �لثانية : �الأحمد لتجارة م�ستقات �لنفط 
نعلمك بان �ملدعي / حممد كمال �لعلي - لبناين �جلن�سية يف �لدعوى رقم 2017/286  �لد�ئرة �ملدينة 

�جلزئية و�لتجارية و�لعمالية �لكلية )مدين كلي(  قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها ب����� : 
بالدرهم  يقابله  ما  �و  �مريكي  دوالر   450.000 وقدره  مبلغ  للمدعي  يدفعو�  بان  عليهم  �ملدعي  �لز�م 
�الإمار�تي 1.651.000 �ملبني بال�سيك رقم 16 �مل�سحوب على م�سرف �لهالل بتاريخ 2016/1/14 ، وكذلك 
�لز�مهم بفائدة قانونية مقد�رها 12% من تاريخ ��ستحقاقها �ل�سيك وحتى �ل�سد�د �لتام  وكذلك بالر�سوم 
و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - لذ� �نت مكلف باحل�سور �مام مكتب �إد�رة �لدعوى رقم 1 مبحكمة 
�لدعوى وتقدمي ما لديكم من  ، وذلك لالجابة على  بتاريخ 2017/5/9  �البتد�ئية  عجمان �الحتادية 
�الجر�ء�ت  ��ستكمال  �سيتم  فانه  عنكم  وكيل  �ر�سال  عدم  �و  �حل�سور  عن  تخلفكم  حالة  يف  و   ، بيانات 

�لقانونية يف غياكم. 
 حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 

مكتب �إد�رة �لدعوى  

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل  

د�ر �لق�ساء - عجمان 

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
مذكرة �عادة �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى 2016/1147  ��ستئناف جتاري   
بريد  ميلي�ص  ج��وردن  �ملتويف  ورث��ة  ب��ريد من  ج��وردن  توما�ص   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
2-م��اري روز�يل بريد من ورثة �ملتويف جوردن ميلي�ص بريد 3- تين�سر �ومج �تكنز من 
ورثة �ملتويف جوردن ميلي�ص بريد 4-توما�ص جوردن بريد ب�سفته و�سي على كيلني ميليز 
بريد جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف /بنك �خلليج �الول وميثله : عبا�ص مهدي 
�ل�سيد خلف �لطاهري -  قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : 2015/229 جتاري 
�ل�ساعة 10.00  �ملو�فق 2017/5/1   �الثنني   يوم  لها جل�سه  كلي 2016/7/24  وح��ددت 
�سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

مذكرة �عادة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2016/841  ��ستئناف جتاري   

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1-حممد ر��سد عبيد بن قطامي �لزعابي  جمهول 
 حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف /م�سرف �الإمار�ت �ال�سالمي - �ص م ع   
ق��د ����س��ت��اأن��ف �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق��م : 2015/1282 
جتاري كلي بتاريخ 2015/9/21 وحددت لها جل�سه يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2017/5/16  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه 
�ستجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  �و من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/545  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-عائ�سة حممد خمي�ص 2-�سركة �ل�سيف لال�ستثمار - �ص ذ م م 
�ن  �القامة مبا  �لقا�سمي جمهويل حمل  و�الد�ره خالد ح�سن  �لتوقيع  وميثلها يف 
�ملدعي/ عائ�سة حممد خمي�ص وميثله : خالد كلندر عبد�هلل ح�سني -  قد �أقام عليك 
درهم(   900000( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها 
جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2017/5/3  �ل�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
�عالن حكم بالن�سر

 يف  �لدعوى رقم 2016/1988 جتاري جزئي 
حمل  جمهول  �لطاهري  �لبلو�سي  �ساهني  علي  �سيف  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ 2017/1/24 يف  �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �القامة 
�ملدعي  بالز�م   - �ال�سالمي  �بوظبي  ل�سالح/م�سرف  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
عليه باأد�ء مبلغ 253.819.40 درهم للم�سرف �ملدعي ومبلغ ع�سرة �الف درهم 
�ملحاماة.  حكما  �تعاب  و�لف درهم مقابل  �مل�ساريف  بكامل  و�لزمته  تعوي�ص 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة 
�لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2016/8547 عمايل جزئي

�ىل �ملحكوم عليه/1- ريرفيلد �جنينري�ص - جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/3/8 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ حممد 
�ساكر �الإ�سالم حممد نور ��سالم بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 18970 
ثمانية ع�سر �لفا وت�سعمائة و�سبعون درهما وتذكرة �لعودة �ىل موطنه �و قيمتها نقد� 
ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحقت بخدمة �ساحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�سب من 
�مل�سروفات و�عفت �ملدعي عليه من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عد� ذلك طلبات.  حكما 
�لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة 
�آل  ر��سد بن �سعيد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذ� �الع��الن �سدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2016/2689 جتاري جزئي                                                

�القامة  حم��ل  جمهول   - �حمد  ح�سني  علي  �ل�سيد  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/3/14 يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/بنك �بوظبي �لتجاري بالز�م �ملدعي عليه باأد�ء مبلغ 
 2016/8/25 تاريخ  من   %9 بو�قع  �لتاأخري  عن  وفو�ئد  دره��م   392.452.45
�تعاب  مقابل  دره���م  �ل��ف  ومبلغ  بامل�ساريف  و�ل��زم��ت��ه  �ل�����س��د�د  مت��ام  وح��ت��ى 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة. 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2016/775 جتاري جزئي                                                

حمل  جم��ه��ول   - �لنعيمي  ك��اج��ور  �ح��م��د  حممد  نا�سر  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
يف   2016/8/18 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �القامة 
�ملدعي  ب��ال��ز�م  �ال�سالمي  �بوظبي  م�سرف  ل�سالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
و�ستون  وخم�سة  �ل��ف  ع�سر  وثالثة  مائة  مبلغ  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدي  ب��ان  عليه 
تاريخ  �لقانونية بو�قع 2.99% �سهريا من  درهما وت�سعة و�ستون فل�سا وفو�ئدة 
�تعاب  مقابل  درهم  و�لف  �مل�سروفات  و�لزمته  �ل�سد�د  متام  وحتى  �ال�ستحقاق 
�ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2015/1720 جتاري جزئي
حمل  جمهول  �الح��ب��اب��ي  حممد  م�سفر  قبالن  مفرح  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
يف   2016/4/7 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �القامة 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/بنك �بوظبي �لوطني  بالز�م �ملدعي عليهما 
تاريخ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  �ل��ت��اأخ��ري  ع��ن  وف��و�ئ��د  دره���م   233.982.64 ب���اد�ء مبلغ 
2015/10/26 وحتى متام �ل�سد�د مع �لز�م بامل�ساريف ومبلغ �لف درهم �تعاب 
يوما  ث��الث��ني  خ��الل  لال�ستئناف  ق��اب��ال  �حل�����س��وري  مبثابة  حكما  �مل��ح��ام��اة. 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

�عالن حكم بالن�سر
 يف  �لدعوى رقم 2016/1501  جتاري جزئي 

�أن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  �ل�سحي  �سامل  ح�سن  ح�سني  حممد  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�لطاهري   خلف  �ل�سيد  مهدي  عبا�ص   : وميثله  خ  م  ���ص   - فري�ست  دب��ي  �سركة   / �مل��دع��ي 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2016/11/16 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�عاله ل�سالح/�سركة دبي فري�ست - �ص م خ - بالزم �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
مائة وخ�سمة ع�سر �لف و�سبعمائة و�ربعة وخم�سني درهم و�ربعة و�سبعني فل�سا و�لفائدة 
�لقانونية �لب�سيطة بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف 2016/7/11 
وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست 
ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2014/1016 جتاري كلي 

�أن  �ىل �ملدعي عليه/1- �بر�هيم حممد عبيد قطامي �ل�سويدي جمهول حمل �القامة مبا 
�ملدعي / دبي فري�ست - �ص م خ وميثله : عبا�ص مهدي �ل�سيد خلف �لطاهري  نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2015/4/29  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )165.978.69  ب��ان  �ملدعي عليه  بالز�م  خ   م  دب��ي فري�ست - �ص 
درهم( فقط مائة وخ�سمة و�ستون �لف وت�سعمائة وثمانية و�سبعون درهم وت�سعة و�ستون فل�ص 
وفو�ئد عن �لتاأخري بو�قع 9% من تاريخ 2014/6/2 وحتى متام �ل�سد�د مع �لز�مه بامل�ساريف 
لال�ستئناف خالل  قابال  �حل�سوري  �ملحاماة. حكما مبثابة  �تعاب  مقابل  دره��م   500 ومبلغ 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2016/2300 جتاري جزئي 

�القامة  �ل تي جمهول حمل  �سوليو�سونز جي  �ومني�ص دوكيومنت  �ملدعي عليه/1-  �ىل 
مبا �أن �ملدعي / �إي - هو�ستينج د�تافورت منطقة حرة - ذ م م وميثله : روكز جورج حبيقه  
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/2/9 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�سالح/ �ي   هو�ستينج د�تافورت منطقة حرة - ذ م م بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعية 
مبلغ 191834 درهم )مائة وو�حد وت�سعون �لف وثمامنائة و�ربعة  و�ربعة وثالثون درهم( 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية يف 2016/10/15 وحتى 
�ل�سد�د �لتام ف�سال عن �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �لنفاذ.  طلب  ورف�ست 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       مذكرة �إعادة  �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2017/987  جتاري جزئي              
م م جمهول  ذ  �الإلكرتوميكانيكية - �ص  للمقاوالت  �ملدعي عليه / 1-�وبتيما  �ىل 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ �سركة رك��اد للمو�د �ل��ع��ازل��ة - ���ص ذ م م وميثله : 
�إبر�هيم علي �ملو�سى �حلمادي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )40.398 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ستحقاق  وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم 
�خلمي�ص �ملو�فق  2017/5/11 �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت 
مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف 
�أي��ام على �الأق��ل )علما باأنه مت �حالة  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1104  جتاري جزئي              

جمهول  فردية  موؤ�س�سة   - �لهو�ء  تكييف  �نظمة  لرتكيب  1-فولتاتيك  عليه/  �ملدعي  �ىل 
موؤ�س�سة  �خلا�سة  �لعقار�ت  الد�رة  نا�سر  بن  حممد  �سركة  �ملدعي/  �ن  مبا  �القامة  حمل 
فردية وميثله : م�سلم حامد م�سلم بخيت �ملحرمي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(  وق��دره )205.000  �ملدعي عليه مببلغ  بالز�م  �ملطالبة 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بالقاعة  �ص   8.30 �ل�ساعة   2017/5/8 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة   بال 
Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل )علما باأنه مت �حالة 

ملف �لدعوى من مكتب �إد�رة �لدعوى �ىل حمكمة �لتجارية �جلزئية( 
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  �لدعوى 2017/446  مدين جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-حم��م��ود �ح��م��د �ب��ر�ه��ي��م �م��ون��ه  جم��ه��ول حمل 
�ل�سريع لتجارة �الط���ار�ت - �ص ذ م م  �مل��دع��ي/ �لهدف  �ن  �الق��ام��ة مبا 
وميثلها مديرها �ل�سيد/ ��سماعيل عبد�لرحمن فا�سلي - قد �أقام عليك 
و�لفائدة   - دره��م   6625/ وق��دره  مببلغ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
و�لر�سوم و�مل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم �الحد  �ملو�فق  2017/5/14 
�ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/224  عقاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-���س��ارو�ن �سينغ الل �سينغ بهوجال جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك دبي �ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - وميثله : عبد�هلل خمي�ص 
غريب �لناخي �آل علي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  بف�سخ �تفاقيتي 
�لعقار�ت  بت�سليم  �ملدعي عليهما  �لدعوى و�لز�م  بالتملك مو�سوع  �ملنتهية  �الجارة 
باد�ء مبلغ وقدره )1.297.544 درهم( للمدعي تعوي�سا عن  �ملدعي عليهما  و�لز�م 
يوم  لها جل�سة  و�الت��ع��اب.   وح���ددت  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  �ل��ع��ق��ار�ت  خ�سارة قيمة 
�خلمي�ص  �ملو�فق  2017/5/11  �ل�ساعة 11.00 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
يف  �لدعوى 2017/1203  جتاري جزئي

�ن  �الق��ام��ة مبا  �دن��اين جمهول حمل  ن��اري  �ملدعي عليه / 1-مهي�ص  �ىل 
�ملدعي/ �لبنك �لعربي �ملتحد - �ص م ع وميثله : موزة عبيد ربيع �خلظر 
عليه مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  عليك  �أق��ام  قد   -
وقدره )452.396.70 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �الثنني  
�ملو�فق 2017/5/8 �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي
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�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/1076  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-م�سطفى كامل عبد�للطيف حممد  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ م�سرف �لهالل - �ص م ع وميثله : عبد�هلل خمي�ص غريب �لناخي 
باأن  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  علي    �آل 
�ملرت�سدة  �ملديونية  ع��ن  ع��ب��ارة  دره��م   40.175.35 مبلغ  �مل��دع��ي  للم�سرف  ي���وؤدي 
بذمة �ملدعي عليه و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم  
�لثالثاء  �ملو�فق  2017/5/9 �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت 
مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف 
�أي��ام على �الأق��ل )علما باأنه مت �حالة  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�لدعوى �ملحكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س �لق�سم 
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�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

     يف  �لدعوى 2017/1154  جتاري جزئي              
م جمهول حمل  م  ذ  �ص   - �ملن�ساأت  الد�رة  �جلميلة  1-�ل��و�ح��ة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ �سركة ذي�سان للنقليات - �ص ذ م م  قد �أقام عليك �لدعوى 
و�لر�سوم  دره��م(   34950( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�مل�ساريف و�لفائدة   9% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم 
  2017/5/10 �ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ 
�ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 
بثالثة �أيام على �الأقل )علما باأنه مت �حالة ملف �لدعوى من مكتب �إد�رة �لدعوى 

�ىل حمكمة �لتجارية �جلزئية(
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2017/150  �حو�ل نف�س م�سلمني
�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد كا�سف �بن حممد �سرو�ر خان - جمهول حمل �القامة 
�لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  ب��ادي �حل�سن - قد  تب�سم  �ملدعي/ ر�سما  �ن  مبا 
دعوى �لت�سديق على �حلكم �الجنبي �ل�سادر عن حمكمة دولة باك�ستان حمكمة 
�ملوؤرخة يف 2016/10/25  �لعلنية  �ل�سادر باجلل�سة   GC/611/2016 لهور رقم
بالقاعة  8.30 �ص  �ل�ساعة   2017/5/14 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت   -
Ch1.B.9 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
 �عادة �عالن بالن�سر 

   يف  �لدعوى 2017/664  جتاري كلي 
 - �جلنيبي  ناجم  حممد  �سامل  2-بطي  م  م  ذ   - دوكيومنت�ص  1-ف�ستا   / عليه  �ملدعي  �ىل 
ب�سفته �لكفيل - جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك دبي �لتجاري - �ص م ع وميثله 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - علي  �آل  �لناخي  عبد�هلل خمي�ص غريب   :
بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل بان يوؤديا للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 567.263.56 
�لتاريخ وحتى  درهم كما يف تاريخ 2017/1/12 مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من هذ� 
رفع �لدعوى ومن تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق  2017/5/8  �ل�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/520  جتاري كلي 

�سولنكي  �ساند  ر�م  2-متلي�ص  م  م  ذ  �ص   - �لعامة  للتجارة  1-�ل�ساعي   / عليه  �ملدعي  �ىل 
3-�ي�سو�ر �سود�ري نايف �سينغ 4-�روب بو�ص �نيل كومار بو�ص - جمهويل حمل �القامة مبا 
�أقام  : م��وزة عبيد ربيع �خلظر -  قد  �ملتحد - �ص م ع وميثله  �لعربي  �لبنك  �ملدعي/  �ن 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم  بالت�سامن و�لتكافل مببلغ وقدره 
تاريخ  و�لفائدة   12% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   18.916.061.67(
�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص  �ملو�فق  2017/5/4  �ل�ساعة 
9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

�عادة �عالن بالن�سر 
 يف  �لدعوى 2017/639  جتاري كلي 

�ىل �ملدعي عليه / 1-يف - تيك ل�سناعة �لزيوت - ذ م م 2-حممد عبد�لرقيب حممد 
عبد�لر�سيد  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك دبي �لتجاري - �ص م ع وميثله 
: عبد�هلل خمي�ص غريب �لناخي �آل علي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  
بالز�م �ملتنازع �سدهما بالت�سامن و�لت�سامم و�لتكافل بان يوؤديا للبنك �ملتنازع مبلغ 
وقدره )8.329.428.13 درهم( كما يف تاريخ 2016/10/5 مع �لفو�ئد بو�قع 12% من 
هذ� �لتاريخ وحتى رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف و�التعاب.   وحددت 
لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق  2017/5/8 �ل�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/755  جتاري جزئي              

�لغذ�ئية - ذ م م  جمهول حمل  �لعاملية للمو�د  �ىل �ملدعي عليه / 1-�لنجم �لذهبي 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ �ملدينة للتغليف - �ص ذ م م وميثله : علي ��سماعيل �بر�هيم 
�جلرمن - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها باأن توؤدي 
لها مبلغا وقدره )28.070 درهم( و�لفائدة على هذ� �ملبلغ بو�قع 12% �سنويا من تاريخ 
و�مل�ساريف  �لر�سوم  كافة  عليها  �ملدعي  ت�سمني  مع  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى  ��ستحقاقه 
�ل�ساعة  �ملو�فق 2017/5/10  �الربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ص   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/160 تنفيذ عقاري   
مبا  �القامة  حمل  جمهول  خليلي   نيا  ��سد�له  �سده/1-مع�سومه  �ملنفذ  �ىل 
ه��اين رجب   : م وميثله  م  ذ   - ون��دورز  �وف  �سيتى  �لتنفيذ/فالكون  �ن طالب 
مو�سى عبد�هلل �جل�سمي - قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2017/4/26 
�خطاركم ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9837337.06 درهم( خالل �سهر من 
تاريخ �لتبليغ و�ال بيع فيال - �لكائنة يف منطقة : نخلة جمري� - رقم �الر�ص 
: 173 - ��سم �ملبنى )فيال( : WR02- 03 و �لعائدة  و�لعائدة لكم بطريق 

�ملز�يدة وفقا ملقت�سيات ن�ص �ملادة 295 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم 2016/1782 تنفيذ مدين  

�بو �سريع �حمد - جمهول حمل  �ملنفذ �سده/1- �سمري علي  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/عبد �لرحمن �حمد عبد �لرحمن 
�مل��ذك��ورة �عاله  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د  �مل��ال -  �حمد 
دره��م �ىل طالب  وق��دره )10785(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.   وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم  2017/1124   تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �سده/1- ريفون ملقاوالت �لبناء - �ص ذ م م  جمهول حمل 
 �القامة  مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لغرير لالن�ساء�ت خر�سانة - �ص ذ م م  
بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )86608.05( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
خزينة �ملحكمة.    وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذ� �العالن 
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم  2017/758 تنفيذ جتاري  

�ن��ط��و�ن خ��وري - جمهول حمل  باتي�ست  �ملنفذ ���س��ده/1- ج��ان  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد - �ص م ع وميثله : 
موزة عبيد ربيع �خلظر - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
درهم   )274264.60( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  .وعليه  �ملحكمة   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
يف �لدعوى  رقم  2017/202  جتاري جزئي       

�سد �ملدعي عليه/ كري�ستال �لفا - �ص ذ م م - فرع دبي 
�ملقامة من قبل �ملدعي  : يو بي ��ص �سبالي �سني �سوليو �سنز �نك فرع دبي 

جتاري   2017/202 رقم  حتت  بي  حماكم  �مام  �سدكم  مقامه  دعوى  هناك  باأن  مبا 
جزئي ، وحيث �نه مت ندبنا خبري� حما�سبيا يف �لدعوى ، فاننا وعمال باأحكام قانون 
قانونا  ميثلكم  من  �و  �خلربة  �جتما  حل�سور  ندعوكم   1992 ل�سنة   10 رقم  �الثبات 
�ملو�فق  �الربعاء  يوم  وذلك  �دناه  �ملو�سوع  �لعنو�ن  على  مبكتنا  يعقد  �سوف  و�لذي 
2017/5/10 يف متام �ل�ساعة 1.30 ظهر� مع �إح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة ملوقفكم 
يف �لدعوى - عود ميثاء - �سارع �م هرير ، بالقرب من ج�سر �ل مكتوم �لقادم من بر 
دبي باجتاه ديرة ، بناية �لفجر ، ��سفل �لبناية هومز �ر ��ص للمفرو�سات ، خلف �لبناية 

نادي �لن�سر �لريا�سي ، �لطابق �لثاين مكتب رقم 207 
�خلبري �ملح�سابي 

خربة �إجتماع   �إعالن 
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

      مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  �لدعوى 2017/158 تظلم جتارى               

�ىل �ملتظلم �سده / 1- �إ�ص �م نظام �سركار حممد �بو �لقا�سم جمهول حمل �القامة 
مبا �أن �لتظلم /نور علم �سر�ج �حلق - وميثه : عبد�هلل خمي�ص غريب �لناخي �آل 
علي - قد �قام عليك �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�سوعه تظلم من �لقر�ر �ل�سادر يف 
�لدعوى رقم 2017/148 �مر على عري�سة جتاري و�لر�سوم و�مل�ساريف.    وحددت 
رقم  بالقاعة  �سباحا   8.30 �ل�ساعة   2017/5/7 �مل��و�ف��ق  �الح���د   ي��وم   جل�سه  لها 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.B.6
ما لديك من مذكر�ت �أو م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �الأقل 

ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

�عالن حم�سر حجز بالن�سر
يف �لدعوى رقم 2014/286 تنفيذ عقاري      

مو�سوع �لق�سية :  تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2012/907 ، عقاري 
كلي، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )304.891 درهم( ، �سامال للر�سوم و�مل�ساريف  

طالب �العالن : طالب �لتنفيذ : بيتري جوزيف هاثرييل جرين 
�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �سده/1- تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد - جمهول حمل 
عبارة عن عقار  �خلا�سة وهي  �مو�لكم  على  بانه مت �حلجز  نعلنكم   - �القامة 
بياناته : رقم �الر�ص : 541 - �ملنطقة : جممع دبي لال�ستثمار �الأول - �مل�ساحة 
�ملبنى : 11 - وذل��ك يف ح��دود قيمة  ��سم   -h11-601  : �لوحد�ت   124.77 :

�ملطالبة )304891( درهم ذلك للعلم  جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س �لق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

مذكرة �عادة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2016/1811 ��ستئناف جتاري 

3-جنكيز  ليفي  2-د�ف��ي��د  �وغ��ل��و  �ج���اريل  1-ح�سني  ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
/�ل�سنقيطي  �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول   - �وغ��ل��و  �ج���اريل 
�لعامة  للتجارة  �ل�سنقيطي  �سابقا - حممد   - م  م  ذ  �ص   - �لعامة  للتجارة 
- �ص ذ م م - حاليا - وميثله : خالد حممد �سعيد بوج�سيم - قد ��ستاأنف 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2016/828  : رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
�ل�ساعة   2017/5/22 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�سه  لها  وح��ددت   2016/12/5
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
مذكرة �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى 2016/503 ��ستئناف جتاري   
�لنعيمي   �ملو�سي  �حمد  1-حكيمو مو�سي حممد  �مل�ستاأنف �سده/  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف /بنك دبي �لتجاري - �ص م ع 
��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2015/893 جتاري  قد 
�ملو�فق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2016/4/10 ب��ت��اري��خ  كلي 
2017/5/16  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه 
�ستجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  �و من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

مذكرة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2016/1310  ��ستئناف مدين    

حمل  جم��ه��ول  �ل�����س��ري��دي  �سقر  خلفان  1-ح��م��د  ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�القامة مبا �ن �مل�ستاأنف /�سركة ميثاق للتاأمني �لتكافلي - �ص م ع وميثله 
: علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن - قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى 
لها  وح���ددت   2016/12/29 بتاريخ   - ج��زئ��ي  م��دين   2016/1289  : رق��م 
بالقاعة  10.00 �سباحا   �ل�ساعة  �ملو�فق 2017/5/15  �الثنني  يوم  جل�سه 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

مذكرة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2014/117  ��ستئناف عقاري    

مبا  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ماثي�سني  1-جي�سرب  ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�ن �مل�ستاأنف /حميد ر�سا �سيد ح�سن نو�ب ز�دة وميثله : علي ��سماعيل 
�ب��ر�ه��ي��م �جل���رم���ن - ق���د ����س��ت��اأن��ف �ل���ق���ر�ر/�حل���ك���م �ل�����س��ادر بالدعوى 
جل�سه  لها  وح���ددت   2014/2/20 بتاريخ  كلي  ع��ق��اري   2012/928  : رق��م 
رقم  بالقاعة  م�ساء�   17.30 �ل�ساعة    2017/5/17 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.8

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2017/259 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- �إنوف 8 �إنرتيرز - �ص ذ م م - جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2017/4/13 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
�عاله ل�سالح/برو تات�ص ل�سناعة �الثاث - �ص ذ م م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
و�لفائدة  دره���م(   �ل��ف  وث��الث��ون  و�رب��ع��ة  دره��م )مائتان  للمدعية مبلغ 234000 
�لق�سائية يف 2017/1/16م وحتى  �ملطالبة  تاريخ  �سنويا من  �لقانونية بو�قع %9 
�تعاب  �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل  �لتام ف�سال عن  �ل�سد�د 
�ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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املال والأعمال

مهرجان »املالح وال�سيد البحري« يحقق مبيعات تفوق الـ 900 الف درهم

اأدنوك للتوزيع تطلق املرحلة الثانية من
 م�سروع تطوير حمطة خدمة »مدينة ال�سباط« باأبوظبي

�غالق  �سيتم  حيث  �لتحديث،  عمليات 
لغر�ص  �خللفي  �ملحطة  وخمرج  مدخل 

تطوير �حلركة �ملرورية للمحطة.
تنفيذ  ف��رتة  خ��الل  �ملحطة  و�ستو��سل 
�مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن �مل�������س���روع تقدمي 
خ���دم���ات ت��ب��دي��ل �ل���زي���ت، وغ�����س��ي��ل �آيل 
ومتجر  �ل�سريعة،  و�ملاأكوالت  لل�سيار�ت، 
توفري  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �أدن�������وك،  و�ح����ة 
�سيكون  حيث  �مل�����س��ال،  �ل��غ��از  ��سطو�نات 
ب���اإم���ك���ان �ل��ع��م��الء دخ�����ول �مل��ح��ط��ة من 
خالل �ملدخل �الأمامي للمحطة �لو�قع 

على �سارع �خلليج �لعربي.
وتعليقاً على هذ� �الإعالن، قال �ملهند�ص 
�سعيد مبارك �لر��سدي �لرئي�ص �لتنفيذي 
باالإنابة ل�سركة �أدنوك للتوزيع: نحر�ص 
يف �أدنوك للتوزيع على در��سة م�ستويات 
�لطلب على منتجاتنا وخدماتنا يف كافة 
حم��ط��ات �خل��دم��ة �ل��ت��اب��ع��ة ل��ن��ا، ونلتزم 
بالتفاعل مع نتائج هذه �لدر��سات عرب 
و�إ�سافة خدمات  تو�سعة  م�ساريع  تنفيذ 
وم��ن��ت��ج��ات ج���دي���دة ق�����ادرة ع��ل��ى تلبية 

•• ال�شارقة -وام:

�لن�سخة  فعاليات  �الأول  �أم�ص  �ختتمت 
�خلام�سة من �ملهرجان �لرت�ثي » �ملالح 
بلدية  نظمته  �ل��ذي  �لبحري«  و�ل�سيد 
دبا �حل�سن بالتعاون مع �ملجل�ص �لبلدي 

وغرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة.
وهدف �ملهرجان - �لذي ��ستمر �ربعة �أيام 
- �إىل تعزيز �ملوروثات �ل�سعبية و�إطالع 
زو�ر مدينة دبا �حل�سن على و�حد من 
�أبرز �ل�سناعات �لغذ�ئية �لتقليدية �لتي 

ت�ستهر بها دولة �الإمار�ت.
للمهرجان  �خل��ام�����ص  �مل��و���س��م  و���س��ج��ل 
مبيعات و�سلت �إىل 913 �ألف درهم يف 
ختام فعالياته �لتي �سهدت م�ساركة �أكرث 
من 12 جهة حكومية يف �ل�سارقة وعدد 
بيع  �ملتخ�س�سة يف  �لتجارية  �ملحال  من 
�آالف   10 عر�ست  �لبحرية  �ملنتوجات 

عبوة .
فعالياته  �نطالق  منذ  �ملهرجان  وحقق 
يف 26 �أبريل �جلاري ح�سور� جماهرييا 
كبري� من �لزو�ر �لذين تز�يدت �أعد�دهم 
�جلهات  خ�س�ست  ح��ي��ث  �الأي�����ام  ط��ي��ل��ة 
�أمام  تعر�ص  متنوعة  �أجنحة  �مل�ساركة 
�ملبذولة  �جلهود  �ملهرجان خمتلف  زو�ر 
�ل���رت�ث وحمايته من  يف جم��ال رع��اي��ة 
�لندو�ت  �سل�سلة  ج��ان��ب  �إىل  �الن���دث���ار 
�ملفاهيم  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  و�ل���ور����ص 

�لفعاليات  م����ن  جم���م���وع���ة  �ل���ب���ح���ري 
��سافة  �مل��ع��رف��ي��ة  و�مل�����س��اب��ق��ات  �لثقافية 
حيث  و�حل��رك��ي��ة  �لفنية  �الأن�����س��ط��ة  �ىل 
و�لنهمات  �الأه��ازي��ج  لفن  عرو�سا  �سهد 
�ل��ب��ح��ري��ة وه���ي �الأغ��ن��ي��ات �ل��ت��ي تو�كب 
وغريها  �ل�سفن  على  �ل�سيادين  �أعمال 

من �لعرو�ص �الإبد�عية و�لفنية.
و�أ����س���ار ط��ال��ب ب���ن ���س��ف��ر م��دي��ر بلدية 
تنظيم  على  �ل��ع��ام  �مل�سرف  �حل�سن  دب��ا 
ي�سكل  �حل����دث  ه���ذ�  �أن  �إىل  �مل��ه��رج��ان 
�لرت�ث  مفا�سل  على  جوهرية  �إ���س��اءة 
�حلار�ص  مبثابة  وهو  �لعريق  �الإمار�تي 

للرت�ث .
�لرت�ث  م��ك��ن��ون  “ �إن  �سفر  �ب���ن  وق���ال 

�لرت�ثية ب�سكل �أكرب.
و�أ�ساءت فعاليات �ملهرجان على جو�نب 
مت��ث��ل �ل��رك��ي��زة �الأ���س��ا���س��ي��ة يف �ل���رت�ث 
�ل�سعبي وتعرف �لزو�ر على �أهم مالمح 
�ل��ث��ق��اف��ة �الإم����ار�ت����ي����ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة عرب 
�سل�سلة من �الأن�سطة وور�ص �لعمل �لتي 
�ململح  �ل�سمك  �سناعة  �أ�سا�سيات  ك�سفت 
وغريه من �ملهن �لتقليدية �الأخرى �إىل 
جانب �إظهار �جلانب �لفني من �لرت�ث 
قالبها  م���زج���ت يف  ف��ن��ي��ة  ل���وح���ات  ع���رب 
ب��ني �ل��ط��اب��ع �ل��ف��ل��ك��ل��وري �ل���ذي يحاكي 
ثقافة �ل�ساحل �ل�سرقي لدولة �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
و�ل�سيد  �مل���ال���ح  م��ه��رج��ان  و����س��ت�����س��اف 

�الأ���س��ي��ل �ل����ذي ي��ت��م��ت��ع ب���ه �أب���ن���اء �سعب 
�إىل  ن�سعى  حقيقة  ث���روة  ه��و  �الإم�����ار�ت 
�الأجيال  ن��ف��و���ص  يف  �أ���س��ا���س��اه��ا  ت��ك��ري�����ص 
�جلديدة لنكون بذلك قد حققنا ر�سالة 

�الأجد�د و�أو�سلنا �لر�ية �إىل �الأحفاد ».
�جلهات  ج��م��ي��ع  �إىل  ب��ال�����س��ك��ر  وت���وج���ه 
�حل��ك��وم��ي��ة �مل�����س��ارك��ة و�مل��ت��ع��اون��ة �لتي 

�أ�سهمت يف �إجناح �ملهرجان .
بح�سورهم  �أ���س��اف��و�  �أن��ه��م  �إىل  م�سري� 
�لتي  �ل��ت��ظ��اه��رة  �إىل  �ل��ك��ث��ري  ودع��م��ه��م 
تعد �الأوىل من نوعها يف جمال �لرعاية 

و�حلفاظ على �لرت�ث �الأ�سيل.
ويعترب مهرجان �ملالح و�ل�سيد �لبحري 
�أح�����د �ب�����رز �الأح��������د�ث �ل�����س��ع��ب��ي��ة �لتي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لوطنية  �أبوظبي  برتول  �سركة  �أطلقت 
�ملرحلة  للتوزيع”  “�أدنوك  ل��ل��ت��وزي��ع 
�ل��ث��ان��ي��ة م���ن م�����س��روع ت��ط��وي��ر حمطة 
خدمة “مدينة �ل�سباط” �لو�قعة على 
�سارع �خلليج �لعربي، و�لذي يهدف �إىل 
تلبية م�ستويات  �ملحطة على  دعم قدرة 
�خلدمات  خمتلف  على  �لعالية  �لطلب 
تقدمها  �لتي  �جل���ودة  عالية  و�ملنتجات 
وذل���ك م��ن خ��الل زي���ادة ع��دد م�سخات 

�لوقود فيها.
ت�سمل �ملرحلة �لثانية للم�سروع ��ستبد�ل 
�حل��ال��ي��ة مب�سخات  �ل���وق���ود  م�����س��خ��ات 
�ملعايري  �أع����ل����ى  م����ع  ت���ت���و�ف���ق  ج����دي����دة 
ومعايري  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ل��ن��اح��ي��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل�����س��ح��ة و�ل�������س���الم���ة و�ل���ب���ي���ئ���ة، حيث 
�لوقود  تعبئة  خدمات  �ل�سركة  �ستوقف 
 ،95 وخ�سو�سي   ،98 �سوبر  �لتقليدي 
و�إي بل�ص 91 و�لديزل �ل�سديق للبيئة 
و�لغاز �لطبيعي ملدة 45 يوم ال�ستكمال 

»النقد العربي« ينظم دورة »اأطر 
�سيا�سة املالية العامة« يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي - وام: 

�سيا�سة  “�أطر  دورة  �م�������ص  �ف��ت��ت��ح��ت 
معهد  ينظمها  �ل��ت��ي  �لعامة”  �مل��ال��ي��ة 
�لنقد  ب�سندوق  �القت�سادية  �ل�سيا�سات 
�القت�ساد  مركز  م��ع  بالتعاون  �لعربي 
�لتابع  �الأو����س���ط  �ل�����س��رق  و�ل��ت��م��وي��ل يف 
�ل���������دويل، يف مقر  �ل���ن���ق���د  ل�������س���ن���دوق 
�ل�سندوق باأبوظبي �ىل غاية 11 مايو 
30 م�ساركاً من �لدول  �ملقبل بح�سور 

�لعربية �الأع�ساء.
بن  عبد�لرحمن  �لدكتور  معايل  وق��ال 
رئي�ص  �لعام  �ملدير  �حلميدي،  عبد�هلل 
�لعربي  �ل��ن��ق��د  ���س��ن��دوق  �إد�رة  جمل�ص 
�ملالية  و�ل�سيا�سة  �حل��ك��وم��ة  مالية  �أن 
هام  دور�  �القت�سادي  �لن�ساط  تلعب يف 
�لعربية  �الق��ت�����س��اد�ت  ويف  ع���ام  ب�سكل 
�أهمية  �إىل  ذل���ك  وي��ع��ود  خ��ا���ص  ب�سكل 
�لعربية  �قت�ساد�تنا  يف  �ل��ع��ام  �ل��ق��ط��اع 
و�ىل طبيعة �الإير�د�ت غري �ل�سريبية، 
خا�سة �الإي��ر�د�ت �لنفطية، �لتي ت�سب 
مهما  ج���زء�ً  وت�سكل  �ل��دول��ة  خزينة  يف 

من ميز�نيتها.

توقعات �لعمالء.
كانت قد  �ل�سركة  �أن  �إىل  �الإ�سارة  جتدر 
تطوير  مل�سروع  �الأوىل  �ملرحلة  �أطلقت 
حمطة خدمة “مدينة �ل�سباط” مطلع 
�لعام �جلاري، حيث تهدف �ملرحلة �الأوىل 
و�إ�سافة  �خل��دم��ة  حم��ط��ة  ت��و���س��ع��ة  �إىل 

تخ�س�ص جهود� يف جمال رعاية �لرت�ث 
دولة  يف  �لغني  وبتاريخه  به  و�لتعريف 
�الإمار�ت و�ملنطقة ملا يقدمه من خيار�ت 
�لفعاليات  م�ستوى  على  �سو�ء  متنوعة 
�لدور  �إب���ر�ز  خ��الل  �أو من  يقيمها  �لتي 
و�ملهن  �ل�سناعات  خمتلف  تلعبه  �ل��ذي 

�لتقليدية �الأخرى.
وت�سعى بلدية مدينة دبا �حل�سن وعرب 
ب���و�ب���ة �مل��ه��رج��ان �ل����ذي �ن��ط��ل��ق��ت �أوىل 
تعزيز  �إىل   2013 �ل��ع��ام  يف  م��و����س��م��ه 
�لدولة  �أبناء  �لهوية �لرت�ثية يف نفو�ص 
م���ن خ����الل ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ورع��اي��ت��ه��ا لهذ� 
مع  �لفاعل  تعاونها  جانب  �إىل  �حل��دث 

�أبرز �جلهات �حلكومية يف �الإمارة.

الدار العقارية حتقق 400 مليون 
درهم من مبيعات »ذا بردجز«

•• اأبوظبي-وام: 

من  �ملطروحة  �ل�سكنية  �ل��وح��د�ت  بيع  ع��ن  �لعقارية  �ل���د�ر  �سركة  �أعلنت 
م�سروع “ذ� بردجز” للدخل �ملتو�سط يف جزيرة �لرمي بقيمة 400 مليون 

درهم وذلك خالل معر�ص �سيتي �سكيب �أبوظبي.
و�طلقت �ل�سركة ��ستجابة للطلب �لكبري من �مل�ستثمرين على �أول �أبر�ج ذ� 
بردجز مبيعات ثاين �أبر�ج �مل�سروع خالل �ملعر�ص مما رفع �لعدد �الإجمايل 
بني  ت��رت�وح  �سكنية  وح��دة   424 �إىل  للبيع  �ملطروحة  �ل�سكنية  للوحد�ت 

��ستديوهات و�سقق موؤلفة من غرفة نوم وحتى ثالثة غرف.
ونتيجة لالإقبال �لكبري على م�سروع ذ� بردجز �ستقوم �سركة �لد�ر باإطالق 

مبيعات وحد�ت �لربج �لثالث بدء� من 6 مايو �ملقبل .
وقال طالل �لذيابي �لرئي�ص �لتنفيذي للتطوير يف �سركة �لد�ر �لعقارية 
“ �سهدنا خالل �ليومني �الأولني تو�فد� كبري� �ىل من�سة �ملبيعات �لتابعة 
لنا يف معر�ص �سيتي �سكيب �أبوظبي، و�إقباال ملحوظا لال�ستفادة من هذه 
�لفر�سة وهذ� يوؤكد مدى فعالية ��سرت�تيجيتنا وثقتنا يف �أد�ء �سوق �لدخل 
�مل�سروع ثقة عمالئنا  �ملتو�سط يف ظل �ملعرو�ص حاليا.. كما يج�سد جناح 
�ملنا�سب..  �لوقت  �ملنا�سب ويف  �ملكان  �ملنا�سب يف  �ملنتج  بقدرتنا على توفري 
�لثالث  �ل��ربج  وح��د�ت  نتطلع الإط��الق مبيعات  �لكبري،  �لنجاح  وبعد هذ� 

و�لرتحيب مبزيد من �لعمالء«.

مليون درهم ت�سرفات دائرة   254
االأرا�سي واالأمالك يف دبي ام�ض

•• دبى-وام:

�سجلت د�ئرة �الأر��سي و�الأمالك يف دبي �م�ص 184 مبايعة بقيمة 254 
مليون درهم منها 16 مبايعة لالأر��سى بقيمة 61 مليون درهم و 168 
مبايعة لل�سقق و �لفلل بقيمة 193 مليون درهم. وقد جاءت �أهم مبايعات 
�الأر��سي بقيمة 14 مليون درهم فى منطقة �لثنيه �لثالثة تليها مبايعة 
بقيمة 6 ماليني درهم فى منطقة �لقرهود تليها مبايعة بقيمة 6 ماليني 
درهم فى منطقة �لثنيه �خلام�سة. وت�سدرت منطقة �ليفره 2 �ملناطق من 
وتلتها  دره��م  ماليني   3 بقيمة  مبايعة   3 �سجلت  �إذ  �ملبايعات  ع��دد  حيث 
منطقة و�دي �ل�سفا 5 بت�سجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 ماليني درهم وثالثة 
وفيما  دره��م.  مليون   14 بقيمة  مبايعة   1 بت�سجيلها  �لثالثة  �لثنيه  فى 
يتعلق باأهم مبايعات �ل�سقق و �لفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 10 ماليني 
درهم مبنطقة نخلة جمري� كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ماليني 
درهم فى منطقة برج خليفة و �أخري� مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم فى 
منطقة برج خليفة. وت�سدرت منطقة �لرب�ساء جنوب �لر�بعة �ملناطق من 
حيث عدد مبايعات �ل�سقق و �لفلل �إذ �سجلت 39 مبايعة بقيمة 25 مليون 
درهم وتلتها منطقة �لرب�ساء جنوب �لثالثة بت�سجيلها19 مبايعة بقيمة 
مبايعة   14 بت�سجيلها  �لتجارى  �خلليج  ف��ى  وثالثة  دره��م  ماليني   10

بقيمة 18 مليون درهم.

م�سخات،   8 باإجمايل  �إ�سافية  ج��زر   6
ملقاهي  �إيجارية  م�ساحات   6 جانب  �إىل 
وم���ط���اع���م ل��ل��وج��ب��ات �ل�����س��ري��ع��ة، ومن 
�لتو�سعة  م�����س��روع  ����س��ت��ك��م��ال  �مل��خ��ط��ط 
�لعام  يوليو من  �سهر  بكافة مر�حله يف 

�جلاري 2017.

خالل ا�صتقبالها االأمني العام لغرفة التجارة الدولية-باري�ض 

غرفة التجارة الدولية-االإمارات ت�ستعر�ض اإجنازاتها وجهودها املتوا�سلة يف املنطقة 
•• دبي – الفجر:

ب��ح��ث��ت غ��رف��ة �ل��ت��ج��ارة �ل��دول��ي��ة –فرع 
�مل�سرتكة  �جل����ه����ود  ت��ن�����س��ي��ق  �الإم����������ار�ت 
�ل��ت��ع��اون م���ع غ���رف���ة  �لتجارة  وت��ر���س��ي��خ 
�لدولية �لتي يقع مقرها يف باري�ص وذلك 
خالل �جتماع عقد موؤخر�ً يف مقر غرفة 
جت���ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي ب��ني ���س��ع��ادة حميد 
حم��م��د ب��ن ���س��امل، رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �إد�رة 
غرفة �لتجارة �لدولية –�الإمار�ت وجون 
د�نيلوفيت�ص، �الأمني �لعام لغرفة �لتجارة 
�لها�سمي،  ح�����س��ن  وب��ح�����س��ور  �ل���دول���ي���ة 
�لدولية- �ل��ت��ج��ارة  لغرفة  �ل��ع��ام  �الأم���ني 

�الإمار�ت. 
و����س��ت��ع��ر���ص ����س���ع���ادة ح��م��ي��د حم��م��د بن 
غرفة  دور  �الج�����ت�����م�����اع   خ������الل  �����س����امل 
تعزيز  يف  –�الإمار�ت  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 
ت��ن��اف�����س��ي��ة جم��ت��م��ع �الأع���م���ال �الإم���ار�ت���ي 
�لدولية  �لتجارة  غرفة  �أه��د�ف  وحتقيق 
�أع�����س��ائ��ه��ا ح���ول �لعامل،  ب��ت��ع��زي��ز جت����ارة 
حول  تتمحور  �لغرفة  ر�سالة  �إن  م��وؤك��د�ً 
للتجارة  �ل��ف��ع��ال  �ل�����دور  و�إب������ر�ز  ت���روي���ج 
�لنمو  حتفيز  يف  و�ال���س��ت��ث��م��ار�ت  �لعاملية 
�الق���ت�������س���ادي.  و�أ����س���اف رئ��ي�����ص جمل�ص 
–�الإمار�ت  �لدولية  �لتجارة  غرفة  �إد�رة 

و��سعة  عالقات  ب�سبكة  تتمتع  �لغرفة  �إن 
م����ع غ������رف �ل����ت����ج����ارة �مل���ح���ل���ي���ة و�حت������اد 
�إن  غ���رف �ل��ت��ج��ارة يف �ل���دول���ة، م��ع��ت��رب�ً 
بالدولة  �لتجاري  �ملجتمع  متثل  �لغرفة 
وم�ساحله يف �لتعامالت �لدولية �ملتعلقة 
بالتجارة �لعاملية، م�سري�ً كذلك �أن �لغرفة 
حتر�ص على �أن يكون �ملجتمع �لتجاري يف 

دولة �الإمار�ت يف �سد�رة �ملتميزين عاملياً. 
و�أ����س���ار ب���ن ���س��امل خ���الل �الج��ت��م��اع �إىل 
����س��ت�����س��اف��ة غ��رف��ة �ل��ت��ج��ارة �ل��دول��ي��ة – 
�الإم����������ار�ت وب���ال���ت���ع���اون م����ع غ���رف���ة دبي 
�الجتماع ن�سف �ل�سنوي للجنة �جلمارك 
�لتجارة  لغرفة  �لتابعة  �لتجارة  وت�سهيل 
�لفرتة  – باري�ص، وذل��ك خ��الل  �لدولية 

17-18 مايو �لقادم ومب�ساركة �كرث من 
�الجتماع  �إن هذ�  م�ساركاً، معترب�ً   120
�لذي ت�ست�سيفه دبي الأول مرة يف �ل�سرق 
لالأع�ساء  �ل��ف��ر���س��ة  ���س��ي��ت��ي��ح  �الأو�����س����ط 
�أف�سل  ح��ول  �خل��رب�ت  وت��ب��ادل  للتو��سل 

�ملمار�سات �ملتبعة يف هذ� �ملجال. 
بالدور  د�نيلوفيت�ص  ج��ون  �أ���س��اد  وب���دوره 

�ل��دول��ي��ة- �ل��ت��ج��ارة  تلعبه غ��رف��ة  �ل����ذي 
وتر�سيخ  تعزيز  يف  وج��ه��وده��ا  �الإم�����ار�ت، 
ودعم �لقطاع �خلا�ص يف �لدولة وتوفري 
موؤكد�ً  لهم،  و�ملنتجات  �خلدمات  �أف�سل 
�أن دولة �الإمار�ت ر�سخت مكانتها كوجهة 
لال�ستثمار�ت  وج��اذب��ة  م��ت��ط��ورة  �أع��م��ال 
�ل��ع��امل��ي��ة.  و�أ����س���ار �الأم�����ني �ل���ع���ام لغرفة 
�ل��ت��ج��ارة �ل��دول��ي��ة خ���الل �الج��ت��م��اع �إىل 
خطط �لغرفة لتطوير حمكمة �لتحكيم 
مبا  �ل��ع��امل  يف  للغرفة  �لتابعة  �ل��دول��ي��ة 
�لنز�عات �لتجارية  �أهد�ف ت�سوية  يحقق 
دور  كذلك  م�ستعر�ساً  �سلمية،  بطريقة 
ي�سكل  �ملنطقة حيث  �لتحكيم يف  و�أهمية 
�لنز�عات  لت�سوية  وف��ع��ال��ة  رئي�سية  �أد�ة 

�لتجارية �لقائمة.  
�إن ف��رع �الإم�����ار�ت �ل��ت��اب��ع لغرفة  وي��ذك��ر 
– باري�ص قد تاأ�س�ص يف  �لتجارة �لدولية 
ع�سويته  يف  ي�سم  حيث   ،2004 �ل��ع��ام 
�القت�سادية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  �ل���ع���دي���د 
يف  تعمل  ك��ربى  وموؤ�س�سات  �سركات  م��ن 
خمتلف جماالت قطاع �الأعمال بالدولة. 
ومتثل غرفة �لتجارة �لدولية – �الإمار�ت 
و�ملهنية  �لتجارية  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات 
�ملجتمع  يف  �الإم���ار�ت  لدولة  و�ل�سناعية 

�لدويل.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مايو 2017 �لعدد 12008

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مايو 2017 �لعدد 12008 �لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

     �عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 
يف �لدعوى 02/03458/2017 / �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : خلدون �سالح �لدين طه �لبابا  
 مبا �أن �ملدعي : عبد�لرحمن حممد طاهر حممد وىل   

قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/03458/2017/�سكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
وما   2017/3/7 للفرتة من  �يجارية  �لقيمة  مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   - مالية  مطالبة 

ي�ستجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �الخالء �لفعلي 
�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �الجرة للماجور للفرتة من 2016/5/6 وحتى 
�و  بال�سد�د  �خ��ط��اره  رغ��م  ���س��د�ده  عن  وميتنع  دره��م   49763 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/3/6

�الخالء يف 2017/3/13 بالل�سق 
 2016/5/6 من  للفرتة  �يجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  �ملدعي  بذمة  تر�سد  �نه   - مالية  مطالبة 
وحتى 2017/3/6 وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره بال�سد�د �و �الخالء يف 2017/3/13 بالل�سق. 
من  والب��د  و�ملياه  �لكهرباء  ��ستهالك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�ستاجر  �ن   - م�ستند�ت  بت�سليم  �ل��ز�م 

تطهري �ملاأجور من تلك �الإلتز�مات ليمكن �عادة �الإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

 2017/5/9 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �عالنكم  �لق�سائية  �للجنة  وق��ررت 
مبقر  و�ملنعقدة  �الإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لتا�سعة(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �مام  3.00م  �ل�ساعة 
مركز ف�ص �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  �لن�سر.  تاريخ  من 

وم�ستند�ت 

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
 �عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 

يف �لدعوى 02/03457/2017 / �سكني  
�ىل �ملدعى عليه : لينلني هان 

 مبا �أن �ملدعي : عبد�لرحمن حممد طاهر حممد وىل   
قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/03457/2017/�سكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د ما ي�ستجد من قيمة �يجارية من تاريخ 2017/3/9 
وحتى تاريخ �الخالء �لفعلي 

�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �الجرة للماجور للفرتة من 2016/10/1 وحتى 
2017/3/8 فرت�سد بذمته مبلغ وقدره 19360 درهم وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره بال�سد�د 

�و �الخالء يف 2017/3/9   
مطالبة  مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ وقدره 19360 درهم كقيمة �يجارية للفرتة 

من 2016/10/1 وحتى 2017/3/8 ورغم �خطاره يف 2017/3/9 ميتنع عن �ل�سد�د
من  والب��د  و�ملياه  �لكهرباء  ��ستهالك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�ستاجر  �ن   - م�ستند�ت  بت�سليم  �ل��ز�م 

تطهري �ملاأجور من تلك �الإلتز�مات ليمكن �عادة �الإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�ملو�فق 2017/5/9  �لثالثاء   يوم  بالن�سر للح�سور بجل�سة  �لق�سائية �عالنكم  �للجنة  وقررت 
مبقر  و�ملنعقدة  �الإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لتا�سعة(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �مام  3.00م  �ل�ساعة 
مركز ف�ص �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  �لن�سر.  تاريخ  من 

وم�ستند�ت 

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
د�ئرة �لر��سي و�لأمالك

�عالن حكم بالن�سر 
يف �لدعوى  رقم 02/02366/2017   �يجار�ت   

�ملحكوم له طالب �العالن /كمال حممد  
�ال�سم  م )حاليا(  م  ذ  �ص   - للحفالت  كلوفرليف  �سركة/   : �عالنه  �ملطلوب  �ملحكوم عليه 

�ل�سابق/�سركة ميغنيفي�سنت للخدمات - �ص ذ م م  
منطوق �حلكم �ل�سادر بجل�سة 2017/4/26  

حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري :  �لز�م �ملدعي عليها 
1- باإخالء �لعني �ملوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من �سو�غلها  �إخالء �لعني :

2- �لز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ وقدره )69.500( ت�سعة  و�ستون �لفا وخم�سمائة درهم 
للفرتة  من 2016/6/1 وحتى تاريخ 2017/3/12 ، باال�سافة �ىل ما ي�ستجد من �يجار حتى 

تاريخ �الخالء �لتام 
3- بالز�م �ملدعي عليها بان ت�سلم للمدعي بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه للفو�تري 

�مل�ستحقة على �ملاأجور حتى تاريخ �الخالء �لفعلي. 
4- �لز�م �ملدي عليها بامل�سروفات ورف�ست ما دون ذلك من طلبات. 

وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه متهيد� لي�سبح نهائي يف 
حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �ملقررة قانونا

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

االثنني   1   مايو    2017  م   -   العـدد  12008  
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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –يونايتد بنك ليمتد / المدير العام
 

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية 
 

 الرأي
 

فروع اإلمارات العربية المتحدة" ("البنك")،  -لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لـ "يونايتد بنك ليمتد 
، وكذلك بيانات األرباح أو الخسائر واإليرادات ٢٠١٦ديسمبر  ٣١التي تتألف من بيان المركز المالي كما في 

ة األخرى والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى الشامل
 إيضاحات تتضمن ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.

 
 للبنكركز المالي في رأينا، إن البيانات المالية المرفقة ُتعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن الم

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

 
 أساس إبداء الرأي

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

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

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

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

 
 مسؤولية اإلدارة تجاه البيانات المالية 

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

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

 
وفقاً لمبدأ  لة أعمالهعلى مواص البنك، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة عند إعداد البيانات المالية

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

 فعلي غير ذلك.
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 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –يونايتد بنك ليمتد              
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين            

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١        
 
 

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
 

مجمل، خالية من ، بشكل ول ما إذا كانت البيانات الماليةتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة ح
األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن 
التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها 

ف دائماً أي خطأ مادي عند وجوده. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتش
أو الخطأ وُتعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من المتوقع أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية وبشكل معقول 

 على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية.
 

دقيق التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بوضع أحكام مهنية مع اتباع كجزء من أعمال الت
 مبدأ الشك المهني خالل عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي:

 
 سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ، وتصميم طاء المادية في البيانات الماليةتحديد وتقييم مخاطر األخ ،

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

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

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

 .للبنكالراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية 
 

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

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

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

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

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

 لمبدأ االستمرارية.
 

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

 عادلة.
 

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

 الرقابة الداخلية خالل أعمال التدقيق.
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 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –يونايتد بنك ليمتد              
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين            

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١        
 
 

 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
 

فإننا نؤكد ، وتعديالته، ١٩٨٠) لسنة ١٠( ة اإلمارات العربية المتحدة رقمكما يقتضي القانون االتحادي لدول
 .تدقيقناألغراض  ضرورية نعتبرهاالتي أننا قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات 

 
 

 بي إم جي لوار جلف ليمتد كي
 
 
 
 

 فيجندراناث مالهوترا 
 ٤٨رقم التسجيل: 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد  التاريخ:

٤ 
 

 المركز الماليبيان 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

    الموجودات
 ٩٨٠٫٣٢٩ ٨٦٨٫٥٧١ ٨ المركزياإلمارات العربية المتحدة  مصرفلدى  رصدةالنقد واأل
 ٥٨٩٫٦٤٥ ٦٥٥٫٢٦٣ ٩ ومؤسسات مالية  أخرى من بنوك المستحق

 ١١١٫٨٨٥ ٦٣٫٥٠٩ ٣٤ المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى
 ٩٫٧٨٤ ٥٫٦٨٣ ٢٢ األدوات المالية المشتقة

 ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ ٤٫٠٩٢٫٣٧٣ ١٠ المدينةوالذمم قروض ال
 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ ١٫٣٧٣٫١٦٧ ١١ ستثماريةاالمالية الوراق األ
 ٢١٨٫٣٥١ ٢٧٤٫٩٤٦ ١٢ خرىاألموجودات ال

 ٧٫٢١٨ ٦٫٩٢٢ ١٣ واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز والمعدات الممتلكات
 ٥٫٢١٢ ٤٫٦٠٢ ١٤ الموجودات غير الملموسة

 ٧٦٫٦٥٨ ٧٥٫٠١٨ ٣-٣٠ صافي - موجودات الضريبة المؤجلة
  -------------- ------------- 

 ٦٫٩٩٢٫٧٢٤ ٧٫٤٢٠٫٠٥٤  إجمالي الموجودات
  ======== ======= 

    المطلوبات وحقوق الملكية
    

    المطلوبات
 ٢٣٥٫١١٨ ٣٨٨٫٨٠٩ ١٥ المستحق لبنوك أخرى

 ١٣٤٫٤٣٤ ٥٧٫٤٣١ ٣٤ المستحق للمركز الرئيسي وفروع أخرى
 ١٤٫١٧٤ ١١٫٨٢٩ ٢٢ األدوات المالية المشتقة

 ٥٫٣٤٩٫٣١٥ ٥٫٥٧٤٫٦٨٩ ١٦ ودائع العمالء
 ٣١٠٫٩٧٥ ٣٦٨٫٧٨٩ ١٧ خرىاألمطلوبات ال
 ٣٦٫٧٣٠ - ١٨ الثانويةقروض ال
  ------------- ------------- 

 ٦٫٠٨٠٫٧٤٦ ٦٫٤٠١٫٥٤٧  إجمالي المطلوبات
  ------------- ------------- 
    

    حقوق الملكية
 ٣٧٣٫٩٩٢ ٣٩٥٫٢٢٠ ١٩  مخصصالمال الرأس 

 ١٠٣٫٢٤٦ ١١١٫٣٥١ ٢٠ قانونيالحتياطي اال
 ٤٢٣٫٩٤٩ ٤٩٦٫٨٩٦  األرباح المحتجزة

  -------------- ----------- 
  ٩٠١٫١٨٧ ١٫٠٠٣٫٤٦٧ 

 ١٠٫٧٩١ ١٥٫٠٤٠ ٢١ احتياطي القيمة العادلة
  -------------- ----------- 

 ٩١١٫٩٧٨ ١٫٠١٨٫٥٠٧  إجمالي حقوق الملكية
  -------------- ------------- 

 ٦٫٩٩٢٫٧٢٤ ٧٫٤٢٠٫٠٥٤  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  ======== ======= 
 

 في المدير العامها من قبل والتصريح بإصدار تم اعتماد هذه البيانات المالية
 
 
 

_______________ 
   المدير العام

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

    
 ن هذه البيانات المالية.  جزءاً م ٥٧إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥ 
 

  األرباح أو الخسائربيان 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 ٢٥١٫٧٣٦ ٢٨٢٫١٩١ ٢٤ إيرادات الفائدة
 )٦٤٫٦٣٣( )٨٨٫٨٩٠( ٢٥ مصروفات الفائدة

  ----------- ----------- 
 ١٨٧٫١٠٣ ١٩٣٫٣٠١  صافي إيرادات الفائدة

    
 ٦٥٫٧٠٥ ٦٧٫٩١٨  إيرادات الرسوم والعموالت

 ١٧٫٣٤٤ ٢٠٫١٧١  يرادات من معامالت بالعمالت األجنبيةاإل
 ٧٫٢٧٢ ١١٫٢٣٥ ٢٦ بيع أوراق مالية استثمارية صافي األرباح من

 )٤٫٣٩٠( )٦٫١٤٦(  مشتقة مالية أدواتإعادة تقييم  منمحققة الغير  الخسائر
 ١٣٫٤٥٦ ١٢٫٣٣١ ٢٧ خرىاأليرادات اإل
  ----------- ----------- 

 ٢٨٦٫٤٩٠ ٢٩٨٫٨١٠  صافي اإليرادات التشغيلية
    

 )١٢٧٫٦٨٤( )١٣٩٫٨٠٧( ٢٨ المصروفات التشغيلية
 )٣٦٫٤٩٠( )٥٥٫٣٣٠( ٢٩ صافي - االئتمانخسائر لمخصص ال
 )١٫٥٠٦( )١٥٢( ٣-١٠ مشطوبةال والذمم المدينةقروض ال
  ----------- ---------- 

 ١٢٠٫٨١٠ ١٠٣٫٥٢١  صافي األرباح قبل الضريبة
    

 )٢٥٫٧٤٢( )٢٢٫٤٦٩( ٣٠ الضريبة
  ----------- ----------- 

 ٩٥٫٠٦٨ ٨١٫٠٥٢  صافي أرباح السنة
  ===== ===== 
 

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

 ن هذه البيانات المالية.  جزءاً م ٥٧إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 
 
 
 
 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٦ 
 

  بيان الدخل الشامل
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 ٩٥٫٠٦٨ ٨١٫٠٥٢  صافي أرباح السنة
  ---------- ---------- 
    :خرىاألشاملة اليرادات اإل
    

    :إعادة تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائريتم أو قد يتم البنود التي 
    

    المالية  األوراقغير المحققة من  األرباح/(الخسائر) صافي
 )٢٧٫٩٣٦( ١٦٫٥٤٦ ٢١ للبيع المتاحةاالستثمارية    

    االستثمارية المتاحة المحققة من األوراق المالية الخسائرصافي 
 )٧٫٢٧٢( )١١٫٢٣٥( ٢١ عند االستبعاد األرباح أو الخسائرالُمعاد تصنيفها ضمن بيان  للبيع   

    
 ٧٫٠٤٢ )١٫٠٦٢( ٣-٣٠ المؤجلة ذات العالقة الضريبة   
  ----------- ------------ 

 )٢٨٫١٦٦( ٤٫٢٤٩  البنود التي تتم أو قد تتم إعادة تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائرإجمالي 
  -------- ----------- 
    

 )٢٨٫١٦٦( ٤٫٢٤٩  الشاملة األخرى للسنة /(الخسائر)اإليرادات
  ---------- ----------- 

 ٦٦٫٩٠٢ ٨٥٫٣٠١  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
  ===== ===== 
 

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

 ن هذه البيانات المالية.  جزءاً م ٥٧إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 
 

  

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016

اإي�صاحات حول البيانات املالية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٧ 
 

 بيان التدفقات النقدية 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

    األنشطة التشغيلية
 ١٢٠٫٨١٠ ١٠٣٫٥٢١  صافي األرباح قبل الضريبة

    التسويات لـ:
 ٢٫٦٢٢ ٢٫٤٥٤ ١٣ واإلطفاء االستهالك

 ١٫٥٠٦ ١٫٥١٢ ١٤ إطفاء موجودات غير ملموسة
 ٣٦٫٤٩٠ ٥٥٫٣٣٠ ٢٩ صافي - االئتمانخسائر لمخصص ال
 ١٫٥٠٦ ١٥٢ ٣-١٠ مشطوبةال والذمم المدينةقروض ال
 ٦٥٥ -  خرىاألمشطوبات ال /مخصصاتال

 ٤٫٣٩٠ ٦٫١٤٦   غير المحققة من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة الخسائر
 ٢٫٠٥٩ ٢٫٠٥٩  نهاية الخدمة للموظفين تعويضاتمخصص 

  ----------- ----------- 
     النقد الناتج من العمليات قبل التغيرات في الموجودات

 ١٧٠٫٠٣٨ ١٧١٫١٧٤  والمطلوبات التشغيلية    
    

 اإلمارات  مصرفالمودعة لدى  في االحتياطيات التغير
 )٤٣٫٢٥١( )٩٫٨٢٤(  المركزي العربية المتحدة   

 )٢٣٠٫٩٤٩( )٣٠٫٠٨١(  ومؤسسات مالية أخرىالتغير في المستحق من بنوك 
 )٢١٠٫٠١١( )٤٤٠٫٧٩٢(  والذمم المدينةفي القروض  التغير
 ١٦٫٧٤٠ )٤٦٫٨١١(  في الموجودات األخرى التغير

 )٨٢٫٩٣٧( ٢٦٫٠١٦  أخرىالتغير في المستحق لبنوك 
 )١٠٢٫٥٣٢( ١٠٢٫٥٣٢  المستحق للمركز الرئيسي وفروع أخرىفي التغير 

 ٥٨٤٫٩١١ ٢٢٥٫٣٧٤  الزيادة في ودائع العمالء
 ٢٨٫٣٤٧ ٤٧٫١٠١  في المطلوبات األخرى التغير

  ----------- ----------- 
  ١٣٠٫٣٥٦ ٤٤٫٦٨٩ 

 )١٫٥٣٧( )١٫٦٢٩(  نهاية الخدمة للموظفين المدفوعات من تعويضات
 )٣٥٫٥٣٧( )٢٥٫٧٨٢(  ضريبة الدخل المدفوعة 

   ------------ ------------ 
 ٩٣٫٢٨٢ ١٧٫٢٧٨  األنشطة التشغيلية  الناتج منصافي النقد 

  ---------- --------- 
    األنشطة االستثمارية

 )٩٦٫٣٤٣( )٨١٫٢٧٧(  صافي –ستثمارية االمالية الوراق األ
 )٢٫٢١٦( )٢٫١٥٨( ١٣ ممتلكات ومعداتلشراء  المدفوعات

 )٦٢٦( )٩٠٢( ١٤ االستحواذ على موجودات غير ملموسة
  ----------- ----------- 

 )٩٩٫١٨٥( )٨٤٫٣٣٧(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
  ----------- ----------- 

    األنشطة التمويلية
 - ٢١٫٢٢٨  رأس المال الُمقدم من المركز الرئيسي

 - )٣٦٫٧٣٠(  سداد قروض ثانوية
  ------------ ------------ 

 - )١٥٫٥٠٢(  في األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم
  ------------ ------------ 
    

 )٥٫٩٠٣( )٨٢٫٥٦١(  وما يعادله في النقد التغيرصافي 
 ٣١٩٫٥٦٣ ٣١٣٫٦٦٠  يناير  ١النقد وما يعادله في 

  ------------ ----------- 
 ٣١٣٫٦٦٠ ٢٣١٫٠٩٩ ٣٢ ديسمبر  ٣١النقد وما يعادله في 

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

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

 ن هذه البيانات المالية.  جزءاً م ٥٧إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

بيان التدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٨ 
 

  بيان التغيرات في حقوق الملكية
    ٢٠١٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية 

 

 

 
 رأس المال
 المخصص 

 
 االحتياطي
 القانوني

 
 األرباح

 المحتجزة 

 
 احتياطي 

 القيمة العادلة

 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 ٨٤٥٫٠٧٦ ٣٨٫٩٥٧ ٣٣٨٫٣٨٨ ٩٣٫٧٣٩ ٣٧٣٫٩٩٢ ٢٠١٥يناير  ١كما في 
      

 ٩٥٫٠٦٨ - ٩٥٫٠٦٨ - - أرباح السنة
      
 )٢٨٫١٦٦( )٢٨٫١٦٦( - - - خرى للسنةاألشاملة اليرادات اإل
 -------- --------- --------- ----------- ----------- 

 ٦٦٫٩٠٢ )٢٨٫١٦٦( ٩٥٫٠٦٨ - - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
      

 - - )٩٫٥٠٧( ٩٫٥٠٧ - القانوني حتياطيلالالمحول 
 ----------- ----------- ----------- --------- ----------- 

 ٩١١٫٩٧٨ ١٠٫٧٩١ ٤٢٣٫٩٤٩ ١٠٣٫٢٤٦ ٣٧٣٫٩٩٢ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 ====== ====== ====== ===== ====== 
      

 ٩١١٫٩٧٨ ١٠٫٧٩١ ٤٢٣٫٩٤٩ ١٠٣٫٢٤٦ ٣٧٣٫٩٩٢ ٢٠١٦يناير  ١كما في 
      

 ٨١٫٠٥٢ - ٨١٫٠٥٢ - - أرباح السنة
      
 ٤٫٢٤٩ ٤٫٢٤٩ - - - خرى للسنةاألشاملة اليرادات اإل
 -------- --------- --------- --------- ---------- 

 ٨٥٫٣٠١ ٤٫٢٤٩ ٨١٫٠٥٢ - - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
      

 ٢١٫٢٢٨ - - - ٢١٫٢٢٨ رأس المال الٌمقدم من المركز الرئيسي
      

 - - )٨٫١٠٥( ٨٫١٠٥ - القانوني حتياطيلالالمحول 
 ----------- ----------- ----------- --------- -------------- 

 ١٫٠١٨٫٥٠٧ ١٥٫٠٤٠ ٤٩٦٫٨٩٦ ١١١٫٣٥١ ٣٩٥٫٢٢٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 ====== ====== ====== ===== ======== 
 

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

 ن هذه البيانات المالية.  جزءاً م ٥٧إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 
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 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  التأسيس واألنشطة ١

 
. إن العنوان المسجل ١٩٥٩تأسس يونايتد بنك ليمتد ("يو بي إل" أو "المركز الرئيسي") في جمهورية باكستان اإلسالمية في سنة 

"يو بي يزاول  .. آي. آي. طريق شندريجر، كراتشي١مبنى ستيت اليف رقم جينا أفينيو، بلو إريا، إسالم أباد، للمركز الرئيسي هو 
، والتي تتضمن الخدمات المصرفية التجارية والخدمات ذات الصلة، من خالل فروعه أنشطته العربية المتحدةإل" في دولة اإلمارات 

) بموجب ترخيص صادر من قبل مصرف أو "الفرع" المنتشرة في أبوظبي ودبي والشارقة ("البنك" : ثمانية فروع)٢٠١٥الثمانية (
 اإلمارات العربية المتحدة. ،، دبي١٣٦٧سجل للبنك هو ص. ب اإلمارات العربية المتحدة المركزي. إن العنوان الم

  
 أساس اإلعداد ٢

 
 بيان التوافق  ١-٢

 
الصادة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  التقارير المالية للمعايير الدولية إلعدادوفقاً المنفصلة تم إعداد هذه البيانات المالية 

 ٢القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم بدولة اإلمارات العربية المتحدة. تم إصدار  ذات الصلة القوانين تطلباتوم
ابريل  ١ في") ٢٠١٥الذي يمثل قانون الشركات التجارية ("قانون الشركات بدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة ، و٢٠١٥لسنة 

لسنة  ٨ليحل محل القانون االتحادي القديم لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ٢٠١٥يوليو  ١وأصبح سارياً اعتباراً من  ٢٠١٥
 ٣٠بحلول  ٢٠١٥. يتعين على الشركات االلتزام بقانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة (وتعديالته) ١٩٨٤
 .٢٠١٧يونيو 

 
 قياسأساس ال  ٢-٢

 
 تم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما يلي: 

 األدوات المالية المشتقة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة؛  -
 ي يتم قياسها بالقيمة العادلة.الموجودات المالية المتاحة للبيع التو -
 

 استخدام التقديرات واألحكام ٣-٢
 

الية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر إن إعداد البيانات الم
على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن 

 تلك التقديرات. 
 

على التقديرات المحاسبية في الفترة التي  بالتعديالتتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. ويتم االعتراف 
 مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت. وفي أي فترات  يتم فيها تعديل التقديرات

 
مة التي تنطوي على عدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة المعلومات حول المجاالت الها بيان ٧في اإليضاح يتم بصورة محددة، 

 . كبر عند تطبيق السياسات المحاسبية على المبالغ المعترف بها في البيانات الماليةاأل التأثير التي لها
 

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية  ٤-٢
 

 إلى أقرب عدد صحيح باأللف. للبنك، حيث تم تقريبهاالعملة الرسمية  وهو ")اإلماراتيالدرهم ("تم عرض هذه البيانات المالية بعملة 
 

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٠ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

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

 
 تحويل العمالت األجنبية   ١-٣

 
تاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات الدرهم اإلماراتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة بيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى 

يتم إدراج أية  السائدة بتاريخ بيان المركز المالي.سعار الصرف الدرهم اإلماراتي وفقاً ألوالمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى 
 .األرباح أو الخسائربيان  ضمنأرباح أو خسائر ناتجة عن التحويل 

 
 األدوات المالية   ٢-٣

 
ملكية لطرف آخر. إن كافة الموجودات والمطلوبات  أداةوالتزام مالي أو  للبنكتتمثل األداة المالية بأي عقد ينشأ عنه أصل مالي 

والموجودات غير  نجازواألعمال الرأسمالية قيد اإل الواردة في بيان المركز المالي هي أدوات مالية باستثناء الممتلكات والمعدات
 اً.  والمقبوضات مقدم، والموجودات غير المصرفية التي تم االستحواذ عليها عند تسوية الديون الملموسة

 
 التصنيف

 
 الموجودات المالية

 
 يقوم البنك بتصنيف موجوداته المالية ضمن واحدة من الفئات التالية:

 القروض والذمم المدينة؛ -
 ستحقاق؛لتاريخ االالمحتفظ بها  -
 بيع؛ المتاحة لل -
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.و -
 

 المطلوبات المالية
 

المالية والتزامات القروض، يقوم البنك بتصنيف مطلوباته المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة باستثناء الضمانات 
 من خالل األرباح أو الخسائر.

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

بالقيمة العادلة من خالل المصنفة لمحتفظ بها للمتاجرة والموجودات المالية تشتمل هذه الفئة على فئتين فرعيتين: الموجودات المالية ا
يتم قيد الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة. ويتم االعتراف بتغيرات  األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي.

قام البنك بتصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما  .األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة في بيان 
تمت إدارة الموجودات وتقييمها وتقديم تقارير داخلية بشأنها على أساس القيمة العادلة. ويتم أيضاً تصنيف األدوات المشتقة كأدوات 

  كعقود تحوط. تصنيفهايتم محتفظ بها للمتاجرة ما لم 
 

 والذمم المدينةالقروض 
. وتنشأ هذه ةفي سق نشطوغير مدرجة  قابلة للتحديدوبموجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة  القروض والذمم المدينةتتمثل 

 الذمم المدينة.دون نية المتاجرة في بصورة مباشرة إلى المقترض  القروض والذمم المدينة عندما يقدم البنك أمواالً 
 

 ستحقاقلالالمحتفظ بها 
وفي تواريخ استحقاق ثابتة بموجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد  الموجودات المحتفظ بها لالستحقاقتتمثل 

القليل من حيث يكون لدى البنك الرغبة والقدرة اإليجابية على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق. عندما يقوم البنك ببيع جزء ليس ب
 الموجودات المحتفظ بها لالستحقاق، تتم إعادة تصنيف الفئة بأكملها كموجودات متاحة للبيع.

 
 المتاحة للبيع

) ١ليست مصنفة كـ ( التي كموجودات متاحة للبيع أو المصنفةالموجودات المالية غير المشتقة تتمثل االستثمارات المتاحة للبيع ب
) استثمارات محتفظ بها لالستحقاق. يتم ٣) قروض وذمم مدينة أو (٢العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، (موجودات مالية بالقيمة 

م تسجيل الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة، مع االعتراف بتغيرات القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. قد يت
 اجات السيولة أو التغيرات في أسعار الفائدة أو أسعار صرف العمالت أو أسعار األسهم.بيع هذه الموجودات استجابة الحتي

 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١١ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣
 
 األدوات المالية (تابع)   ٢-٣
 

 االعتراف
بكافة  تنشأ فيه. ويتم االعتراف مبدئياً  في التاريخ الذي الثانويةوالودائع وااللتزامات  والذمم المدينةالقروض البنك مبدئياً ب يعترف

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) بتاريخ  المصنفةاألخرى (بما في ذلك الموجودات المالية الموجودات والمطلوبات 
 طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة المعنية.  المتاجرة وهو التاريخ الذي يصبح فيه البنك

 
 القياس

و إصدار يتم االعتراف بالموجودات المالية أو المطلوبات المالية مبدئياً بقيمتها العادلة زائداً، تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة لحيازة أ
ادلة من خالل بالقيمة العليست ت المالية أو المطلوبات المالية الموجوداإذا كانت المطلوبات المالية، وذلك  الموجودات المالية أو

 األرباح أو الخسائر.
 

العتراف المبدئي، يتم قياس كافة األدوات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات المتاحة للبيع بالقيمة الحقاً ل
 العادلة. 

 
المنشأة والموجودات المحتفظ بها لالستحقاق بالتكلفة  القروض والذمم المدينةوغير المتاجر بها يتم قياس كافة الموجودات المالية 

 المطفأة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة.
 

 قياس التكلفة المطفأة 
ناقصاً  له المبدئي مالي عند االعترافاللتزام االصل أو األتتمثل التكلفة المطفأة ألصل أو التزام مالي بالمبلغ الذي يتم بموجبه قياس 

ألي فروق بين المبلغ المبدئي  ةإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعليازائداً أو ناقصاً المبلغ األصلي  من دفعات السداد
 لقيمة. انخفاض في ا اقصاً أينومبلغ االستحقاق المعترف به 

 
 قياس القيمة العادلة 

 
 مبادئ قياس القيمة العادلة 

 
"القيمة العادلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين تتمثل 

في ذلك التاريخ. تعكس  للفرعتكون متاحة أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق  ةفي السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي
  القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

 
السوق  وتعتبرلتلك األداة.  ةبقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط البنكقوم يعندما يكون ذلك متاحاً، 

مطلوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو ال ةنشط
 األسعار بصورة مستمرة.  

 
أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة  البنكستخدم ي، ةعندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط

تقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب ال
 باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.

 
مبلغ المدفوع أو أي القيمة العادلة لل -يكون سعر المعاملة عادًة هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي

أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال يتم االستدالل على القيمة العادلة  فرعالقرر المقبوض. عندما ي
لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات من السوق  ةبواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط

قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف  الملحوظة، وفي هذه الحالة يتم مبدئياً 
المبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن بيان الدخل الموحد على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس أكثر 

 كبيرة ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنهاء المعاملة.من ذلك عندما يكون التقييم مدعوماً بصورة 
 

إن محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان، التي يقوم الفرع بإدارتها على أساس 
تم قبضه لبيع صافي مركز طويل صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسها على أساس المبلغ الذي سوف ي

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

 ي المحفظة. ويشير هذا إلى تعديالت تحسباً لمخاطر االئتمان للبنك والطرف المقابل، حيثما يكون مناسباً.ف
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٢ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣
 
 األدوات المالية (تابع)   ٢-٣

 
 (تابع)قياس القيمة العادلة 

 
 (تابع)مبادئ قياس القيمة العادلة 

 

ال تقل القيمة العادلة للودائع تحت الطلب عن المبالغ المستحقة الدفع عند الطلب، مخصومة من أول يوم يكون فيه المبلغ مطلوب 
 السداد.

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

 التغيير.  
 

 النظام المتدرج للقيم العادلة
 :المستخدمة في وضع القياسات المدخالتيقوم البنك بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيم العادلة التالي الذي يعكس أهمية 

 
إذا توفر لها  ةألداة مطابقة. تعتبر األداة المالية مدرجة في سوق نشط ةسعر السوق المدرج (غير معدل) في سوق نشط :١المستوى 

أو بنك أو خدمة تسعير أو هيئة تنظيمية، كما تمثل  قطاعأسعار مدرجة بصورة منتظمة من البورصة أو منسق أسعار أو وسيط أو 
  لشروط السوق االعتيادية. اً متكررة بصورة فعلية ومنتظمة وفق هذه األسعار معامالت سوقية

 
التقييم المرتكزة على المدخالت الملحوظة سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (كالمشتق من  أساليب :٢المستوى 
أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة أو أسعار  :تتضمن هذه الفئة األدوات التي تم تقييمها من خالل األسعار).

مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة أو غير ذلك من طرق التقييم األخرى التي تكون فيها كافة المدخالت الهامة ملحوظة بشكل مباشر أو 
 غير مباشر من معطيات السوق.

 
التقييم باستخدام مدخالت هامة غير ملحوظة. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات التي يشتمل أسلوب تقييمها على  أساليب :٣لمستوى ا

على تقييم تلك األدوات. تضم هذه الفئة  تأثير كبير ويكون لهذه المعطيات غير الملحوظةملحوظة غير مدخالت مرتكزة على معطيات 
وضع تسويات هامة غير ملحوظة أو إجراء حيث يلزم بعلى أساس األسعار المدرجة ألدوات مماثلة،  األدوات التي تم تقييمها

 افتراضات لعكس الفروق بين األدوات. 
 

 األرباح والخسائر عند القياس الالحق
 يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيير في القيمة العادلة ألدوات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مباشرةً 

 . أما األرباح والخسائر الناتجة عن التغيير في القيمة العادلة لألوراق المالية المتاحة للبيع، والتي لم يتماألرباح أو الخسائرضمن بيان 
التحوط لقيمها العادلة، فيتم االعتراف بها ضمن بيان الدخل الشامل حتى يتم إيقاف االعتراف باالستثمار أو يتعرض النخفاض في 

األرباح القيمة، في ذلك الوقت يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن بيان الدخل الشامل، ضمن بيان 
  ة.للفتر أو الخسائر

 
 تحديد وقياس انخفاض القيمة 

 
إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية التي لم يتم تسجيلها بالقيمة  مايقوم البنك بتاريخ كل تقرير بتقييم 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. تتعرض الموجودات المالية النخفاض في القيمة عندما تشير األدلة الموضوعية إلى وقوع حدث 
لحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات ويمكن تقدير ذلك لهذا ا وكانخسارة بعد االعتراف المبدئي بالموجودات 

  التأثير بصورة موثوقة.
 

األدلة الخاصة بانخفاض القيمة لكل أصل على حده ولباقي الموجودات بصورة جماعية. يتم تقييم كافة الموجودات  بدراسةيقوم البنك 
كافة الموجودات الهامة  في حين أنذا كانت قد تعرضت النخفاض في القيمة بشكل محدد. إ ماهامة في حالتها الفردية لتحديد الالمالية 

ا كان قد وقع أي انخفاض في للتحقق مما إذالنخفاض في قيمتها بصورة فردية يتم تقييمها بصورة جماعية لم تتعرض التي وجد أنها 
ال تكون هامة في حالتها الفردية، يتم تقييمها بصورة جماعية للتحقق من . فيما يتعلق بالموجودات المالية التي تحديدهالقيمة دون أن يتم 

 تعرضها النخفاض في القيمة من خالل تجميع الموجودات المالية (المسجلة بالتكلفة المطفأة) التي لها خصائص مخاطر مماثلة. 
 

األزمة المالية الحادة التي قد يمكن أن تتضمن األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية (بما في ذلك سندات الملكية) 
إعادة هيكلة القرض أو السلفة من قبل  أو ،، أو التأخر في السداد أو العجز عن السداد من قبل المقترضمقترض أو المصدرليواجهها ا

أو  ،سيتعرض إلفالس مصدرأو المؤشرات على أن مقرضين أو  ظروف أخرىالبنك وفقاً لشروط لم يكن البنك ليأخذها باالعتبار في 
ة في األوراق المالية أو أي بيانات ملحوظة أخرى تتعلق بمجموعة موجودات مثل التغييرات السلبية إلحدى عدم وجود سوق نشط

القدرة على الدفع من قبل المقترضين أو المصدرين ضمن المجموعة أو الظروف االقتصادية التي تساهم في عدم االلتزام بالسداد في 
العادلة ألقل  افي قيمته طويل المدةيتعلق باالستثمار في سندات الملكية، فإن االنخفاض الحاد أو  باإلضافة إلى ذلك، فيماالمجموعة. 

 على انخفاض القيمة.  يعد بمثابة دليالً  امن تكلفته

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٣ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣
 
 األدوات المالية (تابع)   ٢-٣

 
 (تابع)تحديد وقياس انخفاض القيمة 

 
للموجودات المرجحة بالمخاطر المحتسب وفقاً لتوجيهات  ٪٥.١متوسط بواقع  عند تقييم انخفاض القيمة الجماعي، يستخدم البنك

 وتوقيتالحتمالية التأخر في السداد  التوجهات السابقةالنماذج اإلحصائية التي تتضمن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي و
النماذج اإلحصائية وفقاً ألحكام اإلدارة حول ما إذا كانت الظروف  . ويتم تعديل تلك، أيهما أعلىالخسارة المتكبداالستردادات ومبلغ 

. ويتم قياس معدالت السابقةأو أقل مما تشير إليه النماذج  أكثرية الراهنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ستكون االئتماناالقتصادية و
تقبلية بصورة منتظمة مقارنة بالنتائج الفعلية لضمان بقاء الستردادات المسل والمواعيد المتوقعةالتأخر عن السداد ومعدالت الخسائر 

 تلك المعدالت مناسبة.
 

المالية والقيمة  الدفترية للموجوداتيتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة 
لمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجودات المالية. يتم االعتراف بالخسائر  الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مخصومة وفقاً 

. ويستمر االعتراف بالفائدة على القروض والذمم المدينةويتم إظهارها في حساب المخصص مقابل  األرباح أو الخسائرضمن بيان 
 الموجودات الخاضعة النخفاض القيمة من خالل عكس الخصم. 

 
 . األرباح أو الخسائروفي حال أدى حدث الحق إلى تقليص خسائر انخفاض القيمة، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان 

 
يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع من خالل تحويل الفرق بين تكلفة االستحواذ المطفأة 

ويتم إظهار التغيرات في مخصصات انخفاض القيمة . األرباح أو الخسائربيان  ، من بيان الدخل الشامل إلىاليةوالقيمة العادلة الح
وفي حال أدى حدث الحق إلى تقليص خسائر انخفاض قيمة سندات الدين المنسوبة للقيمة الزمنية للمال كأحد مكونات إيرادات الفائدة. 

 . األرباح أو الخسائرالقيمة من خالل بيان المتاحة للبيع، يتم عكس خسائر انخفاض 
 

يتم االعتراف به ضمن  ،المتاحة للبيع التي انخفضت قيمتها الملكيةفي القيمة العادلة لسندات  اً استرداده الحقإال أن أي مبلغ يتم 
إيرادات كأحد مكونات ة اإليرادات الشاملة األخرى. ويتم إظهار التغيرات في مخصصات انخفاض القيمة المنسوبة للقيمة الزمني

 الفائدة. 
 

 المقاصة
لك فقط عندما يكون لدى البنك حق تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي القيمة في بيان المركز المالي وذ

بمقاصة المبالغ ويكون لديه الرغبة إما في إجراء التسوية على أساس صافي القيمة أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات  قانوني
 بصورة متزامنة. 

 
عندما تتعلق اإليرادات والمصروفات على أساس صافي القيمة، وذلك فقط عندما تجيز المعايير المحاسبية القيام بذلك أو  بيانيتم 

 و الخسائر الناتجة عن مجموعة من المعامالت المتماثلة مثل المعامالت في األنشطة التجارية للبنك.أباألرباح 
 

 إيقاف االعتراف 
يقوم البنك بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات 

بصورة فعلية لموجودات المالية من خالل معاملة يتم فيها لالحق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية  المعنية أو يقوم البنك بتحويل
 تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية المتعلقة بالموجودات المالية المعنية.

 
 يقوم البنك بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تتم تسوية التزاماته التعاقدية أو يتم إلغاؤها أو انتهاؤها. 

 
 بإيقاف االعتراف ببعض الموجودات عندما يقوم بشطب أرصدة تتعلق بموجودات يتم اعتبارها غير قابلة للتحصيل.  ويقوم البنك أيضاً 

 
 التصنيف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 يقوم البنك بتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في الحاالت التالية: 
 
 ؛عندما تتم إدارة الموجودات أو المطلوبات وتقييمها وبيانها داخلياً على أساس القيمة العادلة -
 كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة ملحوظة عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ خالفاً لذلك؛ إذا -
 إذا كان األصل أو االلتزام يتضمن أداة مشتقة ضمنية تعدل بصورة جوهرية التدفقات النقدية التي قد يتطلبها العقد.و -

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٤ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

 
 الممتلكات والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز    ٣-٣

 
إن وجد. تشتمل التكلفة التاريخية على  ،بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض المتراكم في القيمةبيان الممتلكات والمعدات يتم 

كاليفها الطارئة. يتم حساب االستهالك على أساس طريقة القسط الثابت بمعدالت زائداً ت حيازة الموادالمنسوبة مباشرًة إلى النفقات 
 :المبينة أدناهالمتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة  المقدرةتحتسب لخفض تكلفة الموجودات إلى قيمها 

 
 السنوات 

  ١٠ المستأجرةتحسينات على العقارات 
 ٥-٤ ومعدات مكتبية وأجهزة كمبيوتر وتجهيزاتأثاث 

 ٥ سيارات
 

خرى األتشغيلية اليرادات اإلويتم إدراجها ضمن بند  المتحصالت بالقيم الدفترية.من خالل مقارنة  االستبعاديتم تحديد أرباح وخسائر 
 .األرباح أو الخسائرفي بيان 

 
القابلة للتحصيل والتي قيمته على الفور خفضها إلى  ، يتمالمقدرة القابلة للتحصيلكبر من قيمته ألصل ما أتكون القيمة الدفترية عندما 
 .أكبرأيهما  االستخدام منصافي سعر البيع أو القيمة تمثل 

 
 عند الضرورة.ويتم تعديلها مستقبالً كل سنة مالية  نهايةب االستهالكيتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق 

 
ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد تزيد عن قيمته القابلة  القيمة الدفتريةتتعرض الممتلكات والمعدات النخفاض القيمة في حال كانت 

 .  األرباح أو الخسائرلالسترداد. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في بيان 
 

الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ويتم تحويلها عند االنتهاء من اإلنجاز إلى الفئة المناسبة من الممتلكات والمعدات  األعماليتم مبدئياً قيد 
 البنك. للسياسات المتبعة لدىوفقاً  ثم يبدأ احتساب االستهالك لها

 
 الموجودات غير الملموسة  ٤-٣

 
تم رسملة تالقيمة. ونخفاض أية خسائر متراكمة البالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم و المجموعةالبرامج التي تستحوذ عليها يتم قياس 

. يتم االعتراف في الموجودات ذات الصلة لمتضمنةفقط عندما تزيد االمتيازات االقتصادية المستقبلية ا للبرامج المصروفات الالحقة
  بكافة المصروفات األخرى عند تكبدها.

 
تكون  الذيالمقدرة اعتباراً من التاريخ  اإلنتاجية أعمارهاعلى أقساط متساوية على مدى من األرباح أو الخسائر إطفاء البرامج ضيتم 

تتم سنوات. إلى عشر  بأربعتقدر  المقارنة وفترةالحالية  للفترة للبرامج المقدرة اإلنتاجيةفيه البرامج متاحة لالستخدام. إن األعمار 
 اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير مع إجراء تسوية عليها إذا كان ذلك مناسباً. رمراجعة طرق اإلطفاء واألعما

 
 لموظفينلتعويضات نهاية الخدمة  ٥-٣

 
 نظام التعويضات المحددة 

وفقاً ألحكام قانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة، لدى البنك برنامج تعويضات نهاية الخدمة وهو يغطي كافة الموظفين 
 محدد وغير ممول.تعويضات الوافدين الذين مضى على توظيفهم لدى البنك أكثر من سنة. وهو عبارة عن برنامج 

 
على وضع  ةاالكتواري التقييماتنطوي ة غير الممولة باستخدام التقييمات االكتوارية. تيحدد البنك تكلفة برامج التعويضات المحدد

افتراضات حول معدالت الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل االنسحاب. نظراً لطبيعة هذه البرامج 
 طويلة األجل، فإن تلك التقديرات تخضع لشكوك جوهرية.ال
 

 مساهمات المعاشات المحددة نظام 
وفقاً لقانون المعاشات والتأمينات االجتماعية في اإلمارات  للتغطيةيخضع الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة 

بصورة  العربية المتحدة، حيث يتم تقديم المساهمات من قبل البنك والموظفين إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية
 شهرية. ليس لدى البنك أية التزامات أخرى لتمويل ذلك النظام غير المساهمات المدفوعة شهرياً.

 
 عند استحقاقها.  األرباح أو الخسائريتم االعتراف بالتزامات المساهمات في نظام مساهمات المعاشات المحددة كمصروفات ضمن بيان 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٥ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

 
 المخصصات ٦-٣

 
نتيجة لحدث سابق  يمكن تقديره بصورة موثوقة يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون على البنك التزام حالي قانوني أو إنشائي

االقتصادية لتسوية االلتزام، ويتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات  للمنافعتطلب تدفقات خارجة يأن  المرجحويكون من 
ً الن التي ينطوي عليها المخاطر لقيمة المال في الوقت المعني و لمعدالت تعكس تقييمات السوق الحاليةقدية المستقبلية المتوقعة وفقا

 .حيثما يكون مناسباً ، االلتزام
 

 إيرادات ومصروفات الفائدة ٧-٣
 

نها محتفظ ستثناء تلك األدوات المصنفة على أفائدة، بال تخضعيتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفائدة لجميع األدوات المالية التي 
في بيان الدخل ‘ مصروفات الفائدة’و ‘ إيرادات الفائدة’، ضمن من خالل األرباح أو الخسائر بها للمتاجرة أو المصنفة بالقيمة العادلة

 بها. تتعلقاالستحقاق باستخدام معدالت الفائدة الفعلية للموجودات والمطلوبات المالية التي على أساس 
  

المحققة من أصل مالي أو  النقدية المستقبلية المقدرة المقبوضات يتم من خالله تخفيضيتمثل معدل الفائدة الفعلي بالمعدل الذي 
 القيمة الدفتريةصافي إلى  دى فترة أقصر، حيثما يكون مالئماً،أو على مالمتوقعة  هاأعمار عن التزام خالل ؤهايتم أداالمدفوعات التي 

معدل الفائدة الفعلي عند االعتراف المبدئي بالموجودات والمطلوبات المالية وال يتم تعديله  تحديديتم . لذلك األصل أو االلتزام المالي
  .الحقاً 

 
 المالية باستثناءالشروط التعاقدية لألدوات  كافةباالعتبار  الوضعقدير التدفقات النقدية مع معدل الفائدة الفعلي، يقوم البنك بت حسابعند 

والتي تمثل جزءاً معدل الفائدة الفعلية على كافة المبالغ المدفوعة أو المستلمة من قبل البنك  حسابالمستقبلية. يتضمن  االئتمانخسائر 
يتم احتساب الفائدة على  ك كافة تكاليف المعاملة وكافة العالوات أو الخصومات األخرى.ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي بما في ذل

القيمة تطبيق معدل الفائدة الفعلي األصلي للموجودات المالية على  من خالل التي تعرضت النخفاض في القيمةالموجودات المالية 
 وال يتم االعتراف بها كإيرادات فائدة.من خالل مخصص انخفاض القيمة  عند تخفيضها المرحلة الدفترية

 
 إيرادات الرسوم والعموالت   ٨-٣

 
البنك إيرادات الرسوم والعموالت من مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها لعمالئه. يمكن تقسيم إيرادات الرسوم إلى  يحقق

 ين:تالتالي الفئتين
 

 زمنية معينةخدمات مقدمة خالل فترة إيرادات الرسوم المكتسبة من 
إيرادات  علىهذه الرسوم  تشتملتقديم خدمات على مدى فترة من الوقت يتم استحقاقها خالل تلك الفترة. من  المحققة الرسوم إن

فيما يتعلق القرض بلتزام االوالوصاية والرسوم اإلدارية واالستشارية األخرى. إن رسوم  الموجوداتالعموالت ورسوم إدارة 
 ويتم االعتراف بهايتم تأجيلها (مع أي تكاليف إضافية)  والرسوم األخرى المتعلقة باالئتمانلمرجح أن يتم سحبها التي من ا بالقروض

رسوم التزام القرض على مدى االعتراف بعندما يكون من غير المرجح سحب القرض، يتم  .الفائدة الفعلي للقرض معدلكتعديل على 
 فترة االلتزام على أساس القسط الثابت.

 
 إيرادات الرسوم من تقديم خدمات المعامالت

أسهم أو أوراق مالية  حيازة، مثل ترتيب أخرإن الرسوم الناشئة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على معاملة لصالح طرف 
أداء بالرسوم التي يتم ربطها  بنودعند االنتهاء من المعاملة المعنية. إن الرسوم أو  االعتراف بهاأخرى أو شراء أو بيع الشركات، يتم 

 .ذات الصلةمعايير البعد استيفاء  االعتراف بهامعين يتم 
 

 عقود اإليجار التشغيلية ٩-٣
 

المبالغ المدفوعة بموجب عقود تحميل إجمالي ويتم  إن عقود اإليجار المبرمة من قبل البنك هي بشكل رئيسي عقود إيجار تشغيلية.
 على مدى فترة عقد اإليجار.  بأقساط متساوية األرباح أو الخسائربيان  علىاإليجار التشغيلية 

 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٦ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

 
 يةاالئتماناألنشطة  ١٠-٣

 
يقدم البنك حلول إدارة الثروات بغرض إدارة موجودات العمالء. يتم االحتفاظ بهذه الموجودات تحت وصاية البنك ويتم استثمارها 

 صناديق أطراف أخرى وأوراق مالية أخرى مثل السندات والصكوك. فيباإلنابة عن العميل 
 

 الخاصة بملكيةحيث تبقى المخاطر واالمتيازات ال يتم إدراج هذه الموجودات أو اإليرادات الناتجة عنها ضمن البيانات المالية للبنك 
 هذه الموجودات لدى العميل.

 
 الضريبة ١١-٣

 
الدخل. هناك العديد  ضريبةلتقديرات لتحديد المخصص  وضعيخضع البنك لضريبة الدخل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ويتعين 

تيادية. يقوم البنك من المعامالت والحسابات التي ال يمكن تحديد التزامات الضرائب بشأنها بصورة مؤكدة في سياق األعمال االع
عندما مطلوبات الضريبة المتوقعة ألغراض التدقيق استناداً على التقديرات حول احتمالية استحقاق ضرائب إضافية. باالعتراف ب

 ضريبة الدخليختلف الناتج النهائي للضرائب لهذه األمور عن المبالغ التي تم تسجيلها مبدئياً، فإن هذه الفروق سوف تؤثر على 
 ومخصصات الضريبة المؤجلة في الفترة التي يتم فيها ذلك التحديد.

 
 الضريبة الحالية

من  ٪٢٠جب سداد ضريبة بنسبة يالشارقة وأبوظبي ودبي حيث  إمارةعمليات البنك في ب فيما يتعلقمخصص للضريبة  رصديتم 
 صافي الربح المعدل الناتج خالل السنة في كل من هذه اإلمارات وذلك وفقاً للقوانين المعنية في كل إمارة.

 
 الضريبة المؤجلة

المؤقتة بتاريخ بيان المركز المالي بين األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات  الفروقالمؤجلة على  للضريبةمخصص  رصديتم 
المؤقتة الخاضعة للضريبة،  الفروقااللتزامات الضريبية المؤجلة لجميع االعتراف بألغراض التقارير المالية. يتم  الدفتريةوقيمتها 

 :باستثناء ما يلي
 
 إحدىضمن معاملة ليست صل أو التزام في األأو من االعتراف بالمبدئي بالشهرة التجارية الضريبي المؤجل  االلتزامينشأ  عندما -

 وال تؤثر، في وقت المعاملة، على األرباح المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.عمليات دمج األعمال 
تابعة، حيث يمكن التحكم في توقيت عكس شركات المتعلقة باالستثمارات في المؤقتة الخاضعة للضريبة  بالفروقما يتعلق في -

 الفروق المؤقتة المستقبل المنظور. يتم عكس أالمن المحتمل  يكونوالتي المؤقتة  الفروق
 

بموجودات الضريبة المؤجلة لكافة الفروق المؤقتة القابلة لالقتطاع، وترحيل التخفيضات الضريبة غير المستخدمة يتم االعتراف 
، والذي يمكن في مقابله اً أن يكون الربح الخاضع للضريبة متاح ، إلى الحد الذي يحتمل معهالضريبة غير المستخدمةوالخسائر 

استخدام الفروق المؤقتة القابلة لالقتطاع، وترحيل التخفيضات الضريبة غير المستخدمة والخسائر الضريبة غير المستخدمة باستثناء 
 ما يلي:

 
األصل الضريبي المؤجل المتعلق بالفروق المؤقتة القابلة لالقتطاع من االعتراف بالمبدئي باألصل أو االلتزام في ينشأ  عندما -

وال تؤثر، في وقت المعاملة، على األرباح المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضعة ضمن نطاق دمج األعمال  ال تقعمعاملة 
 للضريبة.

يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة تابعة، المتعلقة باالستثمارات في شركات  لقابلة لالقتطاعاالمؤقتة  بالفروقما يتعلق في -
عكس فروقها المؤقتة في المستقبل المنظور وتكون األرباح الخاضعة للضريبة متاحة، والتي يمكن  الذي يحتمل معهفقط إلى الحد 

 في مقابلها استخدام الفروق المؤقتة.
 

تخفيضها إلى الحد الذي لم يعد من يتم لمركز المالي وكل بيان لتاريخ بلضريبية المؤجلة الدفترية للموجودات امراجعة القيمة  تتم
موجودات الضريبية إن ة للضريبة كافية تسمح باستخدام كل أو بعض من موجودات الضريبة المؤجلة. خاضعتوفر أرباح المرجح 
إلى الحد الذي يصبح فيه من المرجح أن  االعتراف بهالمركز المالي ويتم لبيان كل تاريخ بيتم إعادة تقييمها  المعترف بهاغير المؤجلة 

 .موجودات الضريبة المؤجلةباسترداد تسمح األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة 
 

يتحقق  التي بهاتوقع أن يتم تطبيقها في السنة الضرائب التي من الم وفقاً لمعداتيتم قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة 
 اريخ بيان المركز المالي.(وقوانين الضرائب) المطبقة بتاألصل أو يتم تسوية االلتزام، على أساس معدالت الضرائب 

 
كية وليس في بيان أيضا في حقوق المل االعتراف بهامباشرة في حقوق الملكية يتم  المعترف بهاإن الضرائب المؤجلة المتعلقة بالبنود 

 .الدخل
 

مقابل  الضريبة الحاليةلموجودات  تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق قانوني إلجراء مقاصة
 الضرائب. هيئةوأن الضرائب المؤجلة تتعلق بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس ، مطلوبات الضريبة الحالية

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٧ 
 

البيانات الماليةإيضاحات حول   
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

 
 النقد وما يعادله ١٢-٣

 
واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمستحق  نقديتألف النقد وما يعادله من اللغرض بيان التدفقات النقدية، 

لدى جب االحتفاظ بها يباستثناء الوديعة اإللزامية التي  وفروع أخرىالمركز الرئيسي  إلى/من أخرى والمستحقبنوك  إلى/من
 الخاضعة للرهن والقروض ذات فترات استحقاق تمتد إلى أكثر من ثالثة أشهر.المركزي والودائع  اإلمارات العربية المتحدة مصرف

 
 الضمانات المالية ١٣-٣

 
تتمثل الضمانات المالية بعقود تتطلب أن يقوم البنك بأداء دفعات معينة لتعويض صاحب األداة عن خسارة تكبدها بسبب فشل مدين 

ً لشروط  ً بقيمتها العادلة، ويتم  أداةمعين في أداء الدفعة عند استحقاقها وفقا الدين. يتم االعتراف بمطلوبات الضمانات المالية مبدئيا
ً ترحيل مطلوبات الضمانات بالقيمة المطفأة أو القيمة إطفاء القيمة  العادلة المبدئية على مدى أعمار الضمانات المالية. ويتم الحقا

 الحالية ألي دفعة متوقعة عندما تصبح الدفعة محتملة بموجب الضمان، أيهما أكبر. 
 

 الموجودات غير المالية انخفاض قيمة  ١٤-٣
 
للتحقق مما إذا  )المؤجلةموجودات الضريبة باستثناء ( بمراجعة القيم الدفترية لموجوداته غير المالية في تاريخ كل تقرير البنكقوم ي

كان هناك أي مؤشر على تعرضها النخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. 
لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية من االستخدام المستمر وتكون 

 ى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى. مستقلة إل
 

ً تكاليف البيع، أيهم ا أكبر. تتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو الوحدة المنتجة للنقد بقيمته من االستخدام أو قيمته العادلة ناقصا
 ما قبل الضريبة ومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصمترتكز القيمة من االستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخص

 يعكس التقييمات السوقية الحالية لقيمة المال في ذلك الوقت والمخاطر المتعلقة بذلك األصل. 
 

 قيمته القابلة لالسترداد. أويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل 
 

إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن قيمته الدفترية التي كان سيتم تحديدها،  فقطخسائر انخفاض القيمة  عكسيتم 
 صافية من االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.

 
  التي لم يتم تفعيلها بعدوالتفسيرات المعايير الجديدة   ١٥-٣

 
 يقم البنك بشكل مسبق بتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التالية الصادرة والتي لم يتم تفعليها بعد: لم

 

 الوصف المعايير 
يسري للفترات التي تبدأ بعد 

  ٢٠١٦يناير  ١
   

 ٢٠١٨يناير  ١ )٣والمرحلة  ٢المالية (المرحلة األدوات  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم 
   

من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٥المعيار رقم 
 ٢٠١٨يناير  ١ اإليرادات من العقود مع العمالء المالية

   
من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٦المعيار رقم 

 المالية
 عقود االيجار

 ٢٠١٩يناير  ١ 
   

 ٢٠١٧يناير  ١ بيان التدفقات النقدية (تعديالت) ٧المحاسبي الدولي رقم المعيار 
   

 (تعديالت) ١٢المعيار المحاسبي الدولي رقم 
االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة 

 ٢٠١٧يناير  ١ للخسائر غير المحققة
   

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٨ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

 
 (تابع)التي لم يتم تفعيلها بعد  والتفسيرات المعايير الجديدة  ١٥-٣

 
النموذج الجديد حول  جديدةتوجيهات ) ٣والمرحلة  ٢(المرحلة التقارير المالية  الدولية إلعداد معاييرالمن  ٩ رقم المعياريتضمن 

لخسائر االئتمان المقدرة المستخدم في احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط. كما 
 .٣٩يتضمن هذا المعيار التوجيهات المتعلقة باالعتراف وإيقاف االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية" وفقاً لتوجيهات مصرف  ٩ رقم قام البنك بإجراء تقييم مبدئي لتأثير المعيار
حول انخفاض القيمة، والتي تكون مطلوبة اإلمارات العربية المتحدة المركزي. يواصل البنك تركيزه على وضع نماذج وإجراءات 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. يرى البنك أنه بمجرد  ٩بغرض االلتزام الكامل بالمعيار رقم  ٢٠١٧ي خالل بشكل متواز
من المعايير  ٩االنتهاء من نموذج وإجراءات انخفاض القيمة، فإنه سوف يكون في وضع أفضل لتقييم التأثير المحتمل للمعيار رقم 

 مالية على البيانات المالية والتأثيرات الالحقة على متطلبات رأس المال النظامي.الدولية إلعداد التقارير ال
 

يحل . طار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليراداتإالتقارير المالية  المعايير الدولية إلعدادمن  ١٥ رقم المعيار يضع
 ،"اإليرادات" ١٨ رقم الدولي المحاسبي لمعياربما في ذلك ا باإليرادات االعترافالحالية المتعلقة ب توجيهاتال محل المعيارهذا 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادر عن لجنة تفسيرات  ١٣ والتفسير ،"اإلنشاءات عقود" ١١ رقم الدولي المحاسبي والمعيار
 العمالء". والءبرامج "
 

يميز بين الخاص بعقود االيجار، والذي نموذج االحتساب المزدوج التقارير المالية  إلعدادالمعايير الدولية من  ١٦المعيار رقم يلغي 
من  ١٦. بموجب المعيار رقم خارج الميزانية العمومية العمومية وعقود اإليجار التشغيليالمدرجة في الميزانية  عقود اإليجار التمويلي

الحالية لعقود  عملية االحتساب يشبه ن هناك نموذج لالحتساب في الميزانية العموميةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، سوف يكو
 اإليجار التمويلي. 

 
بيان التدفقات النقدية بغرض عرض إفصاحات تمكن مستخدمي البيانات المالية من  ٧التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 أنشطة التمويل.تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة من 
 

ضرائب الدخل المتعلقة باالعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير  ١٢التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 المحققة.

 
 يقوم البنك حالياً بمراجعة تأثير المعايير األخرى المذكورة أعاله.

 
 إدارة المخاطر  ٤
 

على تحليل وتقييم وقبول وإدارة بعض مستويات  تلك األنشطة من المخاطر المالية وتنطوي تؤدي أنشطة البنك إلى تعرضه لمجموعة
هي سمة رئيسية للمؤسسات المالية كما أن المخاطر التشغيلية هي نتيجة حتمية  التعرض للمخاطرالمخاطر أو مجموعة المخاطر. إن 

المناسب بين المخاطر والعائد باإلضافة إلى الحد من التأثيرات السلبية ذلك فإن هدف البنك هو تحقيق التوازن للمزاولة األعمال. و
 المحتملة على األداء المالي للبنك.

 
لتحديد وتحليل هذه المخاطر، ووضع الحدود  قد تم تصميمها من قبل المركز الرئيسي والمعتمدة سياسات البنك إلدارة المخاطر إن

مخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة من خالل أنظمة معلومات حديثة وقابلة للتطبيق. يقوم ال ولمراقبةوالضوابط المناسبة للمخاطر، 
البنك بصورة منتظمة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر. توفر هذه السياسات مبادئ خطية حول إدارة المخاطر بشكل عام، 

ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان واستخدام األدوات باإلضافة إلى الجوانب المحددة، مثل مخاطر صرف العمالت األجنبية 
المالية المشتقة واألدوات المالية غير المشتقة. باإلضافة إلى ذلك، فإن قسم التدقيق الداخلي مسؤول عن أعمال المراجعة المستقلة 

 إلدارة المخاطر والبيئة الرقابية.
 

مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية األخرى. تشتمل مخاطر مخاطر السيولة وو إن أكثر أنواع المخاطر أهمية هي مخاطر االئتمان
 السوق على مخاطر العمالت ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر األسعار األخرى.

 
 االئتمانمخاطر   ١-٤
 

، وهي المخاطر التي يتسبب فيها الطرف المقابل بخسارة مالية للبنك من خالل اإلخفاق في تسوية االئتمانيتعرض البنك لمخاطر 
قطاع عمل محدد يمثل تركيزاً في المحفظة الخاصة بالبنك،  قوةفي االقتصاد، أو في  الهامةالتغييرات تؤدي االلتزام. من الممكن أن 

تقوم اإلدارة بإدارة تعرضها لمخاطر  ،يخ بيان المركز المالي. وبالتاليبتار التي رصد لها مخصصاً خسائر تختلف عن تلك إلى 
مؤسسات أخرى و من بنوك والمستحق القروض والذمم المدينةي من بشكل رئيس االئتمانبعناية. تنشأ التعرضات لمخاطر  االئتمان

التي لم يتم إظهارها في  ئتمان في الترتيبات الماليةواألوراق المالية االستثمارية والذمم المدينة األخرى. هناك أيضاً مخاطر امالية 
 ية.االئتمانبيان المركز المالي مثل االلتزامات 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٩ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 (تابع) إدارة المخاطر ٤

 
 (تابع)االئتمان مخاطر   ١-٤

 
 االئتمانقياس مخاطر   ١-١-٤

 
 المدينةالقروض والذمم 

للعمالء على مستوى الطرف المقابل باستخدام أسلوب مطور  القروض والذمم المدينةالمتعلقة ب االئتمانيقوم البنك بقياس مخاطر 
نقطة. كلما كانت  ١٠٠إلى  ١مع األخذ في االعتبار العوامل المختلفة على مقياس من  (ORR)" المديندعى "تقييم مخاطر داخلياً يُ 

 إدارة عمليات البنك اليومية.المذكور أعاله ضمن  االئتمانيندرج مقياس مخاطر ية للعميل أفضل كانت النتيجة أعلى. االئتمانالقوة 
 

"تقييم  تصنيف كل فئة حسب أسلوبنطاق يعكس ، الموضح أدناهمقياس التقييم الخاص بالبنك،  إنفئات.  خمسةيتم تقسيم العمالء إلى 
. تتم مراجعة أدوات تقييم التصنيفاتتنتقل بين الفئات مع تغير  للمخاطر يث المبدأ، أن التعرضات". وهذا يعني، من حالمدينمخاطر 

يقوم البنك بشكل منتظم بالتحقق من أداء التصنيف ومن قوته االستداللية فيما يتعلق  .عند الضرورةتحديثها والتصنيف باستمرار 
 السداد.في تعثر البحاالت 

 
 الخارجية اتمع التصنيف تهللبنك ومقارن الداخلي فاتمقياس التصني

 

 وصف الفئة تصنيف البنك
 نيف الخارجي:التص

 زآند بور دستاندرمكافئ لتصنيف 
   

 -Bإلى  ORR 1-6 AAA عاملةقروض 
 ORR 7-9 CCC المتابعةقائمة 

 CCCأقل من  ORR  10 دون القياسية
 ORR  11 SD مشكوك فيها

 ORR  12 D خسارة
 

. تختلف حاالت التعثر التي تتم االئتمانيستخدم البنك درجات التصنيف الخارجية عند توفرها للمقارنة مع التقييم الداخلي لمخاطر 
 .اقتصاديةدورة مدى  ، خصوصاً علىأخرىمالحظتها وفقاً لفئة التصنيف من سنة إلى 

 
 وذمم مدينة أخرىأوراق مالية استثمارية ومؤسسات مالية و أخرى بنوك من المستحق

الخارجي  التصنيفمدينة أخرى، يتم استخدام ذمم أوراق مالية استثمارية وومؤسسات مالية و أخرىبنوك من  بالمستحقفيما يتعلق 
أو ما يعادله إلدارة التعرضات لمخاطر االئتمان. يتم عرض األوراق المالية االستثمارية في تلك السندات  زآند بور ستاندردمثل 

بطريقة ما للحصول على مقارنة أفضل لنوعية االئتمان وللمحافظة على مورد متاح بصورة منتظمة للوفاء بمتطلبات التمويل في نفس 
 الوقت.

 
 الحد من المخاطرت مراقبة حدود المخاطر وسياسا  ٢-١-٤

 

عندما يتم تحديدها، وبشكل خاص، لألطراف المقابلة من األفراد والبنوك،  االئتمانيقوم البنك بإدارة حدود وضوابط تركيزات مخاطر 
 وكذلك للقطاعات والبلدان. 

 
بشكل رئيسي من خالل وضع حدود على حجم المخاطر المقبولة فيما يتعلق بمقترض واحد أو مجموعة من  االئتمانتتم إدارة مخاطر 

 لمراجعة سنوية أوالمقترضين وكذلك للقطاعات الجغرافية وقطاعات األعمال. تتم مراقبة هذه المخاطر على أساس دوري وتخضع 
 لفترات أقصر من ذلك.

 
 بالتزاماتأيضاً من خالل التحليل المنتظم لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على الوفاء  االئتمانتتم إدارة التعرض لمخاطر 

توضيح بعض اإلجراءات المحددة أدناه ومن خالل تغيير حدود اإلقراض عندما يكون ذلك مالئماً. تم  األصليسداد الفائدة والمبلغ 
 .والحد منهالمراقبة المخاطر 

 

 الضمانات
بغرض الحد من مخاطر االئتمان  القروض والذمم المدينةفيما يتعلق بيقوم البنك بالحصول على الضمان عندما تقتضي الحاجة لذلك 

 الرئيسية على: اتالخاصة بالبنك. تشتمل أنواع الضمان االئتمانكجزء من سياسات وإجراءات إدارة مخاطر  وذلك
 

  والتجارية؛الرهونات على العقارات السكنية 
  مثل المباني والمخزون والذمم المدينة؛ البنكالرهونات على أصول 
 مالية مثل سندات الدين واألسهم؛ الرهونات على األدوات ال 
 المقدمة من الشركات.والضمانات الشخصية  والضمانات 

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٠ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 (تابع) إدارة المخاطر ٤
 
 (تابع)االئتمان مخاطر   ١-٤
 
 (تابع) الحد من المخاطرمراقبة حدود المخاطر وسياسات   ٢-١-٤

 
المتجددة الممنوحة لألفراد  يةاالئتمان، أما التسهيالت التجارية يكون مضموناً بشكل عام إن التمويل واإلقراض طويل األجل للمنشآت

، يحصل البنك على ضمانات إضافية من الطرف يةاالئتمان الخسائرفتكون بشكل عام بدون ضمان. إضافًة إلى ذلك، بهدف تقليل 
 .القروض والذمم المدينةفيما يتعلق بفي القيمة  لالنخفاضالمقابل عندما تتم مالحظة مؤشرات 

 

وفقاً لطبيعة األداة، أما سندات الدين  القروض والذمم المدينةان للموجودات المالية بخالف يتم تحديد الضمان المحتفظ به كضم
 والخزينة والسندات ذات األهلية األخرى بشكل عام تكون بدون ضمان.

 

 المشتقات
على القيمة العادلة الحالية لألدوات المفضلة للبنك والتي فيما يتعلق  االئتمانفي أي وقت كان، يقتصر المبلغ الخاضع لمخاطر 

المستخدمة إلظهار حجم األدوات القائمة. تتم إدارة هذا التعرض لمخاطر  االسميةبالمشتقات تمثل جزء صغير من العقد أو القيم 
السوقية ومن  التغيراتالمحتملة من  للمخاطر ، باإلضافة إلى التعرضاتبشكل عام كجزء من حدود اإلقراض مع العمالء االئتمان

أن تكون مخاطر بشراء أو بيع العقد، بما يؤدي إلى بمثلها (متبادلة)  ةزامات معضدالتي تشكل الت، وبنوك أخرىعقود آجلة مع إبرام 
 .االئتمان التي يتعرض لها البنك محدودة

 

 االنخفاض في القيمة ورصد المخصصات ٣-١-٤
 

يظهر الجدول أدناه النسبة المئوية إلجمالي القروض والذمم المدينة الخاصة بالبنك وكذلك مخصص االنخفاض في القيمة ذات العالقة 
من فئات التصنيف  محفظة من المحافظ دون القياسية ومحفظة الخسائر والديون المشكوك في تحصيلها (وذلك بناًء على كل فئةلكل 

 :)الداخلي للبنك
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 
 

والذمم قروض ال
 المدينة

محدد  مخصص
 القيمة نخفاضال

القروض والذمم 
 المدينة

محدد  مخصص
 القيمة نخفاضال

 (٪) (٪) (٪) (٪) تصنيف البنك
     

  ٤.٨٤  ٩.٨٤ قروض عاملة
  ٤.٤  ٠.٤ قائمة المتابعة

 --------  --------  

 ٥.٢٠ ٨.٨٨ ٠.١٨ ٩.٨٨ 
 ٩.٠ ٦.٠ ٣.٢ ٠.١ دون القياسية

 ٥.١٢ ٥.٢ ٩.٨ ٩.١ مشكوك في تحصيلها
 ١.٦٦ ١.٨ ٨.٧٠ ٢.٨ خسارة

 ----------- ----------- ----------- ----------- 

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ 
 ====== ====== ====== ====== 
 

وجود دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة بموجب المعيار المحاسبي الدولي  التحقق منتساعد أداة التصنيف الداخلي اإلدارة في 
في القيمة مقابل القروض العاملة وقائمة  الجماعي إن مخصص االنخفاض .٢–٣، استناداً إلى المعايير المبينة في اإليضاح ٣٩رقم 

 االنخفاض الجماعي في القيمة. يمثلمليون درهم)  ٩.٨٠: ٢٠١٥(مليون درهم  ١.٨٠المتابعة يشتمل على مبلغ 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢١ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) إدارة المخاطر ٤
 
 (تابع)االئتمان مخاطر   ١-٤
 
  التعرضات القصوى لمخاطر االئتمان قبل الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى  ٤-١-٤
 

 التعرضات القصوى         
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
 

 التعرضات لمخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات ضمن وخارج بيانفيما يلي 
  

   :المركز المالي 

   

 ٩٥٠٫٩١٣ ٨٢٧٫١٧٠ األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 ٦١٣٫٨٣٣ ٦٧٩٫٧٥٧ إجمالي -ومؤسسات مالية  المستحق من بنوك أخرى

 ١١١٫٨٨٥ ٦٣٫٥٠٩ من المركز الرئيسي وفروع أخرى المستحق
 ٩٫٧٨٤ ٥٫٦٨٣ األدوات المالية المشتقة
   :القروض والذمم المدينة

 ٣٫٧١٨٫٠٩٦ ٤٫١٨٣٫٣٤١ قروض للشركاتال  
 ٤٠٥٫٣١٥ ٣٥٤٫٥٧٦ قروض لألفرادالرهونات وال  

 ١٫٣١٣٫٦٢٣ ١٫٤٠٠٫٢١١ *األوراق المالية االستثمارية
 ٢١٣٫١١٢ ٢٦٩٫٦٨٣ خرىاألموجودات ال
 -------------- -------------- 
 ٧٫٣٣٦٫٥٦١ ٧٫٧٨٣٫٩٣٠ 

   

 ٢٫٠٦٨٫٩٦٧ ٢٫٠١٩٫٣٦٢ مطلوبات طارئة
 ٨٫٧٠٩ ٧٫٦٦٨ التزامات قروض غير قابلة لإللغاء

 -------------- -------------- 
 ٢٫٠٧٧٫٦٧٦ ٢٫٠٢٧٫٠٣٠ 
 -------------- -------------- 

 ٩٫٤١٤٫٢٣٧ ٩٫٨١٠٫٩٦٠ ديسمبر ٣١في 
 ======== ======== 

 
 ألف درهم). ١٠٫٢٦٤: ٢٠١٥ألف درهم ( ١٠٫٢٦٤*يتضمن هذا المبلغ أسهم ملكية بقيمة 

 
يمثل الجدول أعاله أسوأ سيناريو لتعرض البنك لمخاطر االئتمان، ودون األخذ باالعتبار أية ضمانات محتفظ بها أو أية تعزيزات 

 . فيما يتعلق بالموجودات ضمن بيان المركز المالي، تستند التعرضات المبينة أعاله إلى إجمالي المبالغ.مرتبطة بهاائتمانية أخرى 
 

من قدرتها على مواصلة الرقابة والمحافظة على تعرض البنك للحد األدنى من مخاطر االئتمان الناتجة عن محفظة إن اإلدارة واثقة 
 وسندات الدين الخاصة به. القروض والذمم المدينة

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٢ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 (تابع) إدارة المخاطر ٤
 
 (تابع)االئتمان مخاطر   ١-٤

 
  وفروع أخرىوالمستحق من المركز الرئيسي  بنوك أخرى ومؤسسات ماليةالقروض والذمم المدينة والمستحق من  ٥-١-٤

 

 :وفروع أخرىمن المركز الرئيسي  والمستحق بنوك أخرى ومؤسسات ماليةمن  والمستحق والذمم المدينةلقروض فيما يلي ملخص ل
 
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  

 
 القروض

  والذمم المدينة

 المستحق
 بنوك من

 أخرى

من  المستحق
المركز 

الرئيسي 
 وفروع أخرى

 
القروض 

  والذمم المدينة

 
المستحق من 

 بنوك
 أخرى

من  المستحق
المركز 

الرئيسي 
 وفروع أخرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
   غير متأخرة ولم تتعرض 

 ١١١٫٨٨٥ ٥٧٢٫٧٦٠ ٢٫٩٣٠٫٩٧٨ ٦٣٫٥٠٩ ٦٣٨٫٩٨٠ ٣٫٤٧١٫٦٥٥ في القيمة  لالنخفاض
 متأخرة السداد ولم تتعرض

 - - ٧٢٨٫٢٠٣ - - ٥٦٤٫٤٢٥ لالنخفاض في القيمة  
 - ٤١٫٠٧٣ ٤٦٤٫٢٣٠ - ٤٠٫٧٧٧ ٥٠١٫٨٣٧ منخفضة القيمة

 -------------- ------------ ----------- -------------- ----------- ----------- 
 ١١١٫٨٨٥ ٦١٣٫٨٣٣ ٤٫١٢٣٫٤١١ ٦٣٫٥٠٩ ٦٧٩٫٧٥٧ ٤٫٥٣٧٫٩١٧ اإلجمالي

 - )٢٤٫١٨٨( )٤١٦٫٣٤٨( - )٢٤٫٤٩٤( )٤٤٥٫٥٤٤( ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة
 -------------- ------------ ----------- -------------- ----------- ----------- 

 ١١١٫٨٨٥ ٥٨٩٫٦٤٥ ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ ٦٣٫٥٠٩ ٦٥٥٫٢٦٣ ٤٫٠٩٢٫٣٧٣ الصافي
 ======== ====== ====== ======== ====== ====== 

 
والمبالغ المستحقة من  بنوك أخرى ومؤسسات ماليةفيما يتعلق بالجودة االئتمانية لمحفظة القروض والذمم المدينة والمبالغ المستحقة من 

التي لم يتأخر موعد سدادها ولم تتعرض النخفاض في القيمة، يتم تقييمها استناداً إلى نظام التصنيف  وفروع أخرىالمركز الرئيسي 
 الداخلي الُمتبع من قبل البنك.

 

والقروض والذمم المدينة المتأخرة السداد ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة،  الذمم المدينةالضمانات المحتفظ بها مقابل القروض و )أ(
 لالنخفاض في القيمة وإعادة التفاوض.التي خضعت 

 

، مقابل القروض والذمم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ضمانات الُمقيدة بالحد األقصى للمبالغ القائمة كما في لقيمة اليبين الجدول التالي تحليل 
 القيمة وإعادة التفاوض.المتأخرة السداد ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة، والقروض والذمم المدينة التي خضعت لالنخفاض في  المدينة

 

  ٢٠١٥   ٢٠١٦  
 
 
 
 

 وصف الضمانات

 
متأخرة السداد 

ولم تتعرض 
لالنخفاض في 

 القيمة

 
 

تعرضت 
لالنخفاض 
 في القيمة

وذمم قروض 
إعادة مدينة تم 
التفاوض 

 بشأنها

 
متأخرة السداد 
ولم تتعرض 

لالنخفاض في 
 القيمة

 
 

تعرضت 
لالنخفاض في 

 القيمة

 
 

وذمم قروض 
إعادة  تم مدينة

 التفاوض بشأنها
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

 - - ١٤٢٫٦٥٣ ٥٫٢٥٠ - ١٦٠٫٨٩٠ ودائع مرهونة
 ١٣٠٫٤٥٠ ١٣٨٫٦٤٣ ١٩٥٫٠١٧ ١٠٢٫١٣٧ ٩٥٫٧١٧ ١٦٣٫٨٠٠ عقارات

 ----------- ---------- ----------- ----------- ---------- ----------- 
 ١٣٠٫٤٥٠ ١٣٨٫٦٤٣ ٣٣٧٫٦٧٠ ١٠٧٫٣٨٧ ٩٥٫٧١٧ ٣٢٤٫٦٩٠ اإلجمالي

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

 ديسمبر. ٣١إن قيم الضمانات المذكورة أعاله ُمقيدة بالحد األقصى القائم في إيضاح: 



U.A.E Branches - Financial Statements  As on 31 December 2016  2016 فروع دولة االإمارات العربية املتحدة - البيانات املالية كما يف ولل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب  
  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٣ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 
 (تابع)مخاطر االئتمان   ١-٤

 
 (تابع) وفروع أخرىوالمستحق من المركز الرئيسي  بنوك أخرى ومؤسسات ماليةالقروض والذمم المدينة والمستحق من  ٥-١-٤

 
متأخرة السداد ال وفروع أخرىالمركز الرئيسي والمستحق من  بنوك أخرى ومؤسسات ماليةمن والمستحق  القروض والذمم المدينة )ب(

 .ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة
 

المتأخرة السداد  وفروع أخرىمن المركز الرئيسي  والمستحق بنوك أخرى ومؤسسات ماليةمن  المستحق القروض والذمم المدينةإن 
القروض والذمم فيما يلي إجمالي مبلغ ما لم تتوفر معلومات أخرى تشير إلى عكس ذلك.  منخفضة القيمةيوماً ال تعتبر  ٩٠أقل من 

 في قيمتها: لالنخفاضلم تتعرض ووفقاً لفئة العمالء المتأخرة السداد  المدينة
 
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  
  

قروض 
 للشركات

رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 

 اإلجمالي

 
قروض 
 للشركات

رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 

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

 ٤٧٤٫٣٢٤ ٥٣٫٢٨٩ ٤٢١٫٠٣٥ ٤٣١٫٣٤٩ ٥٥٫٧٤٢ ٣٧٥٫٦٠٧ يوماً  ٣٠ ألقل منمتأخرة السداد 
 ١٥٣٫٩٦٧ ٢٩٫٣٤٥ ١٢٤٫٦٢٢ ١٠٨٫٦٢١ ٤٠٫٥٣١ ٦٨٫٠٩٠ يوماً  ٥٩إلى  ٣٠متأخرة السداد من 
 ١٣٫٤٤٢ ١٣٫٤٤٢ - ١٤٫٦١٩ ١٤٫٦١٩ - يوماً  ٨٩إلى  ٦٠متأخرة السداد من 

 ٨٦٫٤٧٠ - ٨٦٫٤٧٠ ٩٫٨٣٦ - ٩٫٨٣٦ يوماً فأكثر ٩٠السداد  متأخرة
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

 ٧٢٨٫٢٠٣ ٩٦٫٠٧٦ ٦٣٢٫١٢٧ ٥٦٤٫٤٢٥ ١١٠٫٨٩٢ ٤٥٣٫٥٣٣ اإلجمالي
 ====== ====== ====== ====== ====== ====== 

 ٣٣٧٫٦٧٠ ٨٣٫٨١٦ ٢٥٣٫٨٥٤ ٣٢٤٫٦٩٠ ٨٩٫٨١١ ٢٣٤٫٨٧٩ للضماناتالقيمة العادلة 
 ====== ===== ====== ====== ===== ====== 

 
 والمستحق من المركز الرئيسي والفروع. بنوك أخرى ومؤسسات ماليةالمستحق من ناتجة عن ال توجد أرصدة متأخرة السداد 

 
 .المنخفضة القيمة بشكل فردي والذمم المدينة ج) القروض(

 
باإلضافة إلى القيمة  ،حسب الفئة في القيمة بشكل فردي لالنخفاضالتي تعرضت  القروض والذمم المدينةمبالغ  إجماليتفاصيل فيما يلي 

 :عالقة المحتفظ به لدى البنك كضمانالعادلة للضمان ذات ال
 

   ٢٠١٥    ٢٠١٦  

 

 
المستحق 
من بنوك 

 أخرى

 
 

قروض 
 للشركات

 
رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 
 

 اإلجمالي

المستحق 
بنوك ن م

 أخرى

 
 

قروض 
 للشركات

 
رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 
 

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

المنخفضة القيمة 
 ٥٠٥٫٣٠٣ ١٨٩٫٨٢٨ ٢٧٤٫٤٠٢ ٤١٫٠٧٣ ٥٤٢٫٦١٤ ١٤٥٫٠٥٥ ٣٥٦٫٧٨٢ ٤٠٫٧٧٧ بشكل فردي

 ===== ====== ====== ====== ===== ====== ====== ====== 
 ١٣٨٫٦٤٣ ١١٤٫٩١٠ ٢٣٫٧٣٣ - ٩٥٫١٧٧ ٧٣٫١٣٩ ٢٢٫٥٧٨ - القيمة العادلة للضمانات

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

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٤ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 المخاطر (تابع)إدارة  ٤
 
 (تابع)مخاطر االئتمان   ١-٤

 
 (تابع) وفروع أخرىوالمستحق من المركز الرئيسي  بنوك أخرى ومؤسسات ماليةالقروض والذمم المدينة والمستحق من  ٥-١-٤

 
 .التفاوض بشأنهاالتي تم إعادة  القروض والذمم المدينة (د) 

 
التفاوض بشأنها باإلضافة إلى القيمة العادلة للضمان ذات العالقة  تم إعادةللموجودات المالية التي  إجمالي القيم الدفتريةفاصيل فيما يلي ت

 المحتفظ به لدى البنك كضمان هي كما يلي:
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  

 

 
قروض 
 للشركات

رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 

 اإلجمالي

 
قروض 
 للشركات

رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 

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

 الُمعاد  المالية الموجودات
 ٣٤٣٫٢١٨ ٣٫٥٢٢ ٣٣٩٫٦٩٦ ٣١١٫٨٨٢ ٢٨٫٦٣٩ ٢٨٣٫٢٤٣ التفاوض بشأنها   
 ====== ====== ====== ====== ====== ====== 

 ١٣٠٫٤٥٠ ٢٫٦٩٧ ١٢٧٫٧٥٣ ١٠٧٫٣٨٧ ١٩٫٠٩٤ ٨٨٫٢٩٣ القيمة العادلة المقدرة للضمانات
 ====== ===== ====== ====== ===== ====== 
 

 .بنوك أخرى ومؤسسات ماليةالجودة االئتمانية للقروض العاملة والذمم المدينة والمستحق من  (هـ)
 

 قروض للشركات  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
رهونات وقروض 

 لألفراد
المستحق من 

 بنوك 

المستحق من 
المركز الرئيسي 

 وفروع أخرى
 

 اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 ٤٫٧٣٨٫٥٦٩ ٦٣٫٥٠٩ ٦٣٨٫٩٨٠ ٢٠٩٫٥٢١ ٣٫٨٢٦٫٥٥٩ المبالغ القائمة
 ====== ====== ====== ====== ======= 

      الضمانات
 ٣٢٨٫٢٤٧ - - - ٣٢٨٫٢٤٧ ودائع مرهونة

 ٩٣٥٫٠٧٠ - - ١٧٣٫٣٧٧ ٧٦١٫٦٩٣ ممتلكات
 -------------- ----------- ------- ------------ -------------- 
 ١٫٢٦٣٫٣١٧ - - ١٧٣٫٣٧٧ ١٫٠٨٩٫٩٤٠ 
 ======== ====== ==== ======= ======== 
      
 

 قروض للشركات  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
رهونات وقروض 

 لألفراد
المستحق من 

  بنوك أخرى
 

 اإلجمالي
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 ٤٫٢٣١٫٩٤١ ١١١٫٨٨٥ ٥٧٢٫٧٦٠ ٢١٥٫٤٨٧ ٣٫٤٤٣٫٦٩٤ المبالغ القائمة
 ======= ====== ====== ====== ======= 

      الضمانات:
 ٣٠٦٫٩٨٤ - - - ٣٠٦٫٩٨٤ ودائع مرهونة

 ٥٤٠٫٢٣٤ - - ١٨٨٫٦٥٦ ٣٥١٫٥٧٨ ممتلكات
 ----------- ----------- ------- ---------- ----------- 
 ٨٤٧٫٢١٨ - - ١٨٨٫٦٥٦ ٦٥٨٫٥٦٢ 
 ====== ====== ==== ====== ====== 

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٥ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 إدارة المخاطر (تابع) ٤

 
 (تابع)مخاطر االئتمان   ١-٤

 
 االستثماريةاألوراق المالية  ٦-١-٤
 

أجنبية تتمتع بسمعة  / ومؤسسات محلية اتحكوممن قبل  الصادرةبشكل رئيسي من سندات الدين  االستثماريةاألوراق المالية  تتألف
 جيدة.

 
، بناًء على التصنيفحسب تصنيف وكاالت (صافية من المخصصات)  االستثماريةيعرض الجدول أدناه تحليالً لألوراق المالية 

 :أو ما يعادلها زآند بور ستاندرز تصنيفات
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٧٫٢٤٢ ٧٫١١٤ -Aإلى   AAAمن 
 ١٫٠٨٦٫٠٩٦ ١٫١٧٩٫٩٤٩  B-إلى  BBBمن 

 ١٩٣٫٢٤١ ١٨٦٫١٠٤ (تتضمن األوراق المالية غير المصنفة) أخرى
 ------------- ------------- 

 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ ١٫٣٧٣٫١٦٧ اإلجمالي
 ======= ======= 

 
 تملُّكهاضمانات ُمعاد  ٧-١-٤
 

لسداد التسهيالت  استخدامهاضمانات محتفظ بها كضمان بخالف الودائع البنكية التي قد يكون تم  ييتملك البنك أ، لم ٢٠١٦خالل سنة 
 ال شيء). :٢٠١٥( االئتمانية

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٥ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 

 (تابع)االئتمان مخاطر   ١-٤
 

 تركزات مخاطر الموجودات المالية ذات التعرضات لمخاطر االئتمان ٨-١-٤
 

 .الخاصة بها والمصنفة وفقاً لقطاعات عمل األطراف المقابلةلدى البنك بصافي قيمها الدفترية لمخاطر االئتمان  ةالرئيسي اتالتعرضتلخص الجداول التالية  
 

٢٠١٦  
 المؤسسات المالية

 
 المنسوجات

اإلنشاءات 
 والعقارات

 
 القطاع العام

تجارة الجملة 
 والتجزئة 

 القطاعات
 األخرى 

 
 األفراد

 
 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم 
         

 ٨٢٧٫١٧٠ - - - - - - ٨٢٧٫١٧٠  المتحدة المركزياألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 
 ٦٥٥٫٢٦٣ - - - - - - ٦٥٥٫٢٦٣ بنوك أخرى ومؤسسات مالية (صافي)من  المستحق

 ٦٣٫٥٠٩ - - - - - - ٦٣٫٥٠٩ المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى
 ٥٫٦٨٣ - - - - - - ٥٫٦٨٣ األدوات المالية المشتقة
         المخصص) صافية من( القروض والذمم المدينة

 ٣٫٨٣٢٫٤٠١ ٢٩٠٫٨٣٢ ١٫٦١٣٫٥٠٦ ٤١٩٫٠٢٠ ١٢١٫٣٦٦ ٦٣٣٫٥٣٠ ٢٩٫١٧٨ ٧٢٤٫٩٦٩ شركاتللقروض  -
 ٢٥٩٫٩٧٢ ٢٥٩٫٩٧٢ - - - - - - قروض لألفرادرهونات و -

 ١٫٣٧٣٫١٦٧ - ١٨٫٤١٧ - ١٫١٣٠٫٧٤٨ ٣٠٫١٧٢ - ١٣٫٨٣٠  ستثماريةاالمالية الوراق األ
 ٢٦٩٫٦٨٣ - ٦٦٫٦٦٨ ٢٠٣٫٠١٥ - - - - خرىاألموجودات ال
 ------------------ ------------- -------------- ----------------- -------------- ------------------ -------------- ------------------ 

 ٧٫٢٨٦٫٨٤٨ ٥٥٠٫٨٠٤ ١٫٦٩٨٫٥٩١ ٦٢٢٫٠٣٥ ١٫٤٣٢٫١١٤ ٦٦٣٫٧٠٢ ٢٩٫١٧٨ ٢٫٢٩٠٫٤٢٤ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 ========== ======= ======== ========== ======== ========== ======== ========== 

٢٠١٥         
 ٩٥٠٫٩١٣ - - - - - - ٩٥٠٫٩١٣  المتحدة المركزياألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 

 ٥٨٩٫٦٤٥ - - - - - - ٥٨٩٫٦٤٥ بنوك أخرى ومؤسسات مالية (صافي)من  المستحق
 ١١١٫٨٨٥ - - - - - - ١١١٫٨٨٥ المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى

 ٩٫٧٨٤ - - - - - - ٩٫٧٨٤ األدوات المالية المشتقة
         المخصص) صافية من( القروض والذمم المدينة

 ٣٫٤١٤٫٤٦٠ ٧٨٫٦٧٣ ١٫٣٤٦٫١٨٤ ٤٦٦٫٩٨٢ ٢٠٨٫٧٤٢ ٥٣٨٫٦٥٤ ٥٫٨٩٣ ٧٦٩٫٣٣٢ شركاتللقروض  -
 ٢٩٢٫٦٠٣ ٢٩٢٫٦٠٣ - - - - - - قروض لألفرادرهونات و -

 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ - ١٨٫٥٥٠ - ١٫٢٢٣٫٣٨٠ ٣٠٫٩٠٣ - ١٣٫٧٤٦  ستثماريةاالمالية الوراق األ
 ٢١٣٫١١٢ - ٥٩٫٠١٨ ١٥٤٫٠٩٤ - - - - خرىاألموجودات ال
 ----------------- ---------- -------------- ----------------- -------------- ----------------- -------------- ------------------ 

 ٦٫٨٦٨٫٩٨١ ٣٧١٫٢٧٦ ١٫٤٢٣٫٧٥٢ ٦٢١٫٠٧٦ ١٫٤٣٢٫١٢٢ ٥٦٩٫٥٥٧ ٥٫٨٩٣ ٢٫٤٤٥٫٣٠٥ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
 ========= ====== ======== ========== ======== ========== ======== ========== 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٦ 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 
 مخاطر االئتمان (تابع)  ١-٤

 
 (تابع)تركزات مخاطر الموجودات المالية ذات التعرضات لمخاطر االئتمان  ٨-١-٤

 
ً لدى البنك بقيمها الدفترية لمخاطر االئتمان ةالرئيسي اتيبين الجدول التالي تفاصيل التعرض  ٣١كما في الجغرافي  لإلقليم، مصنفة وفقا

 .٢٠١٥ديسمبر  ٣١و ٢٠١٦ديسمبر 
 

ألطراف الدولة التي يعمل بها اإلى  قام البنك بتوزيع التعرضات لمخاطر االئتمان بحسب المناطق استناداً بالنسبة لهذا الجدول، فقد 
 المقابلة للبنك:

 

 
 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

دول منظمة 
التنمية 

والتعاون 
 االقتصادي

 
 

دول آسيا 
 األخرى

 
 
 

 دول أخرى

 
 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
      

 األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية
 ٨٢٧٫١٧٠ - - - ٨٢٧٫١٧٠  المتحدة المركزي   

 ٦٥٥٫٢٦٣ ١٣٫٤٦٨ ٥٠٤٫٨٨٧ ١٣٦٫٩٠٨ - ماليةمؤسسات و من بنوك أخرى المستحق
 ٦٣٫٥٠٩ - ٦٣٫٥٠٩ - - وفروع أخرىالمستحق من المركز الرئيسي 

 ٥٫٦٨٣ - - - ٥٫٦٨٣ المالية المشتقةاألدوات 
      :القروض والذمم المدينة

 ٣٫٨٣٢٫٧١٦ ٢١٫٢٨٥ ٧٩٧٫٠٩٦ ١٨٫٧٤٤ ٢٫٩٩٥٫٥٩١ شركاتللقروض  -
 ٢٥٩٫٦٥٧ - - - ٢٥٩٫٦٥٧ قروض لألفرادرهونات و -

 ١٫٣٧٣٫١٦٧ ١١٢٫٨٠٠ ٧٨٤٫٠٣٠ ٢٧٫٠٤٥ ٤٤٩٫٢٩٢  األوراق المالية االستثمارية
 ٢٦٩٫٦٨٣ - - - ٢٦٩٫٦٨٣ خرىاألموجودات ال
 ------------- ---------- ------------ ---------- ------------- 
 ٧٫٢٨٦٫٨٤٨ ١٤٧٫٥٥٣ ٢٫١٤٩٫٥٢٢ ١٨٢٫٦٩٧ ٤٫٨٠٧٫٠٧٧ 
 ======= ====== ======= ====== ======= 

 

 

 
 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

دول منظمة 
التنمية 

والتعاون 
 االقتصادي

 
 

دول آسيا 
 األخرى

 
 
 

 دول أخرى

 
 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
      

 األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية
 ٩٥٠٫٩١٣ - - - ٩٥٠٫٩١٣  المتحدة المركزي   

 ٥٨٩٫٦٤٥ ١١٤٫٦٨٩ ٣٥٧٫٦٧٢ ٧٩٫٦٠٦ ٣٧٫٦٧٨ ومؤسسات مالية من بنوك أخرى المستحق
 ١١١٫٨٨٥ - ٨١٫١٩٧ ٣٠٫٦٨٨ - المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى

 ٩٫٧٨٤ - - - ٩٫٧٨٤ األدوات المالية المشتقة
      القروض والذمم المدينة:

 ٣٫٤١٤٫٤٦٠ ٣٩٤٫٥٩٩ ٧٣٩٫٤٥٥ ٨٧٫٥٩٩ ٢٫١٩٢٫٨٠٧ شركاتللقروض  -
 ٢٩٢٫٦٠٣ - - - ٢٩٢٫٦٠٣ قروض لألفرادرهونات و -

 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ ١٩٠٫٤٢٠ ٦٦٨٫٦٩٩ ١٣٫٤٠٩ ٤١٤٫٠٥١  المالية االستثماريةاألوراق 
 ٢١٣٫١١٢ - - - ٢١٣٫١١٢ خرىاألموجودات ال
 ------------- ----------- ------------- ----------- -------------- 
 ٦٫٨٦٨٫٩٨١ ٦٩٩٫٧٠٨ ١٫٨٤٧٫٠٢٣ ٢١١٫٣٠٢ ٤٫١١٠٫٩٤٨ 
 ======= ====== ======= ====== ======= 

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٧ 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 
 السوقمخاطر  ٢-٤

 
القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة والتي تتمثل في حدوث تغيرات في يتعرض البنك لمخاطر السوق، 

للتغيرات في أسعار السوق. تنشأ مخاطر السوق من المراكز المفتوحة ألدوات أسعار الفائدة والعمالت وحقوق الملكية، والتي تتعرض 
 االئتمان وفروقعدالت السوق مثل أسعار الفائدة جميعها لحركات عامة وخاصة في السوق والتغييرات في مستوى تذبذب أسعار أو م

 األسهم.وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 
 

إلدارة ومراقبة  الحدودإن لجنة الموجودات والمطلوبات مسؤولة عن وضع المؤشرات والنسب المالية الرئيسية للبنك، وكذلك عن وضع 
ً عن تحليل  البنك وعن حاالت عدم التطابق في فترات االستحقاق. توجه لجنة لدى الفائدة حساسية أسعار مخاطر السوق وأيضا

 فيما يتعلق بتحركات أسعار الفائدة والعمالت.وتقدم التوجيهات البنك لدى الموجودات والمطلوبات أيضاً قرارات االستثمار 
 
 مخاطر صرف العمالت األجنبية ١-٢-٤

 
ركزه المالي وتدفقاته النقدية. يقوم المركز فيما يتعلق بميتعرض البنك لتأثير التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة 

ً للعملة وبشكل إجمالي لكل من المراكز الليلية واليومية، والتي تتم مراقبتها بصورة لالرئيسي بوضع الحدود  مستوى التعرض وفقا
ول التالي تعرض البنك لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية. يشتمل الجدول التالي على األدوات المالية للبنك منتظمة. يلخص الجد

 الدفترية، المصنفة وفقاً للعملة.بقيمها 
 اإلجمالي أخرى جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي درهم إماراتي  

 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

       الموجودات
 رصدة لدى مصرفاألالنقد في الصندوق و

 ٨٦٨٫٥٧١ - - - ٥٥٫٣٥٠ ٨١٣٫٢٢١ المركزيالعربية المتحدة  اإلمارات   
 ٦٥٥٫٢٦٣ ١١٫١٧٣ ١٤٫٢٦٢ ٧٫١٨٣ ٦١٩٫٦٢٧ ٣٫٠١٨ ومؤسسات مالية بنوك أخرى المستحق من

 المستحق من المركز الرئيسي  
 ٦٣٫٥٠٩ ٧٣٩ - - ٦٢٫٧٧٠ - وفروع أخرى   

 ٥٫٦٨٣ - - - - ٥٫٦٨٣ األدوات المالية المشتقة
 ٤٫٠٩٢٫٣٧٣ - ٤٫٢٦١ ٦٫٩٦٣ ١٫٤٥٦٫٧٠٣ ٢٫٦٢٤٫٤٤٦ القروض والذمم المدينة

 ١٫٣٧٣٫١٦٧ - - - ١٫٣٧٣٫١٦٧ - األوراق المالية االستثمارية
 ٢٦٩٫٦٨٣ ٦٢٢ ٣٨٤ ٢٨ ٢٩٫٦٢٣ ٢٣٩٫٠٢٦ الموجودات األخرى

 -------------- -------------- ---------- --------- --------- -------------- 
 ٧٫٣٢٨٫٢٤٩ ١٢٫٥٣٤ ١٨٫٩٠٧ ١٤٫١٧٤ ٣٫٥٩٧٫٢٤٠ ٣٫٦٨٥٫٣٩٤ 
 ======== ======== ===== ===== ===== ======== 

       المطلوبات
 ٣٨٨٫٨٠٩ - - - ٣٤٣٫٦٧٩ ٤٥٫١٣٠ المستحق إلى بنوك أخرى

 المستحق إلى المركز الرئيسي 
 ٥٧٫٤٣١ ١٨٦ - - ٢٫٢٨٩ ٥٤٫٩٥٦ وفروع أخرى   

 ١١٫٨٢٩ - - - - ١١٫٨٢٩ األدوات المالية المشتقة
 ٥٫٥٧٤٫٦٨٩ ١٠٫٦٦٧ ٣٥٢٫٨٩١ ٢٥٫٩٠٨ ٧٨٠٫٧٧٢ ٤٫٤٠٤٫٤٥١ ودائع العمالء

 ٣٤٥٫١٩٣ ٦٧٠ ٢٫٣٩٩ ٢ ١٤٫٩١٧ ٣٢٧٫٢٠٥ المطلوبات األخرى
 -------------- -------------- ---------- ------------ ---------- -------------- 
 ٦٫٣٧٧٫٩٥١ ١١٫٥٢٣ ٣٥٥٫٢٩٠ ٢٥٫٩١٠ ١٫١٤١٫٦٥٧ ٤٫٨٤٣٫٥٧١ 
 ======== ======== ===== ====== ===== ======== 

 صافي المركز المالي ضمن
 ٩٥٠٫٣٢٩ ١٫٠١١ )٣٣٦٫٣٨٣( )١١٫٧٣٦( ٢٫٤٥٥٫٥٨٣ )١٫١٥٨٫١٤٦( الميزانية العمومية   
 ========= ======= ======= ======= ===== ====== 

 صافي المركز المالي خارج  
 - ٥٨ ٣٣٦٫٣٧٣ ١١٫٧٨٧ )٢٫٤٥٣٫٠٣٣( ٢٫١٠٤٫٨١٥ الميزانية العمومية   
 ======= ========= ====== ======= ====== ======= 

 ٩٥٠٫٣٢٩ ١٫٠٦٩ )١٠( ٥١ ٢٫٥٥٠ ٩٤٦٫٦٦٩ صافي المركز المالي
 ======= ==== === === ===== ======= 

 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٨ 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 
 (تابع) السوقمخاطر  ٢-٤
 
 (تابع)مخاطر صرف العمالت األجنبية  ١-٢-٤
 

 اإلجمالي أخرى جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي درهم إماراتي  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
       الموجودات

 النقد في الصندوق واألرصدة لدى مصرف
 ٩٨٠٫٣٢٩ - - - ٧٤٫٤٣٨ ٩٠٥٫٨٩١ اإلمارات العربية المتحدة المركزي   

 ٥٨٩٫٦٤٥ ٣٫٧٤٠ ٦٫٦٢٨ ٣٫٤٤١ ٥٧١٫٨١٥ ٤٫٠٢١ ومؤسسات مالية أخرىبنوك  المستحق من
 المستحق من المركز الرئيسي  

 ١١١٫٨٨٥ ٦٫٦٣٥ - - ١٠٥٫٢٥٠ - وفروع أخرى   
 ٩٫٧٨٤ - - - - ٩٫٧٨٤ األدوات المالية المشتقة
 ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ - - ٥٫٧١٣ ١٫٣٠٨٫١٤٠ ٢٫٣٩٣٫٢١٠ القروض والذمم المدينة

 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ - - - ١٫٢٨٦٫٥٧٩ - االستثماريةاألوراق المالية 
 ٢١٣٫١١٢ ١٫٧٢٦ ٣٥٩ ٣١ ٢٢٫١٥٦ ١٨٨٫٨٤٠ الموجودات األخرى

 -------------- -------------- --------- -------- ---------- -------------- 
 ٦٫٨٩٨٫٣٩٧ ١٢٫١٠١ ٦٫٩٨٧ ٩٫١٨٥ ٣٫٣٦٨٫٣٧٨ ٣٫٥٠١٫٧٤٦ 
 ======== ======== ==== ==== ===== ======== 

       المطلوبات
 ٢٣٥٫١١٨ - - - ٢٣٤٫٧٠٤ ٤١٤ المستحق إلى بنوك أخرى

 المستحق إلى المركز الرئيسي 
 ١٣٤٫٤٣٤ - - - ١٣١٫٩٠١ ٢٫٥٣٣ وفروع أخرى   

 ١٤٫١٧٤ - - - - ١٤٫١٧٤ األدوات المالية المشتقة
 ٥٫٣٤٩٫٣١٥ ٢٫٨٧٣ ٣٤٩٫٠٤٣ ٤١٫٨٢٠ ١٫٠٠٧٫٨٦٤ ٣٫٩٤٧٫٧١٥ ودائع العمالء

 ٢٨٧٫٣٧٨ ١٫٨٣٤ ١٫٩١٧ ٣ ١٥٫٧٧٧ ٢٦٧٫٨٤٧ المطلوبات األخرى
 ٣٦٫٧٣٠ - - - ٣٦٫٧٣٠ - القروض الثانوية

 -------------- -------------- ---------- ------------ -------- -------------- 
 ٦٫٠٥٧٫١٤٩ ٤٫٧٠٧ ٣٥٠٫٩٦٠ ٤١٫٨٢٣ ١٫٤٢٦٫٩٧٦ ٤٫٢٣٢٫٦٨٣ 
 ======= ======= ===== ====== ==== ======= 

 صافي المركز المالي ضمن
 ٨٤١٫٢٤٨ ٧٫٣٩٤ )٣٤٣٫٩٧٣( )٣٢٫٦٣٨( ١٫٩٤١٫٤٠٢ )٧٣٠٫٩٣٧( الميزانية العمومية   
 ======== ======= ======= ======= ===== ====== 

 صافي المركز المالي خارج  
 - )١٣٤( ٣٤٤٫٤٧٤ ٣٢٫٦٨٨ )١٫٩٤٥٫٣٧٨( ١٫٥٦٨٫٣٥٠ الميزانية العمومية   
 ======= ======== ===== ====== ===== ======= 
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التحليل  يحتسبول أدناه العمالت التي يتعرض البنك للمخاطر على أساسها فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المالية. الجد وضحي

 السالبة القيمة تعكسالمتغيرات األخرى ثابتة.  بقاء كافةأي تغير ممكن ومعقول في سعر صرف العملة مقابل الدرهم اإلماراتي مع تأثير 
 .المحتملةصافي الزيادة  تعكس القيمة الموجبةبينما  األرباح أو الخسائرفي بيان  المحتملفي الجدول صافي االنخفاض  ةالمدرج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٠ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 

 مخاطر السوق (تابع)  ٢-٤
 

 مخاطر أسعار الفائدة   ٣-٢-٤
 

مخاطر أسعار الفائدة بمخاطر  نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة لدى السوق. تتمثل متغيرألداة مالية تخضع لمعدل فائدة  التدفقات النقدية المستقبليةتقلب مخاطر ب أسعار الفائدة للتدفقات النقديةمخاطر  تتمثل 
ادلة سعار الفائدة لدى السوق. يتعرض البنك للمخاطر الناتجة عن تأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة لدى السوق على كل من القيمة العتقلب قيمة أداة مالية تخضع لمعدل فائدة ثابت نتيجة التغيرات في أ

مستويات حاالت عدم التطابق ل حدودموجودات والمطلوبات بوضع تقوم لجنة الوالتدفقات النقدية. قد تزيد هوامش الفائدة نتيجة تلك التغيرات ولكنها قد تقلل الخسائر في حالة حدوث حركات غير متوقعة. 
 الدفتريةويشتمل على األدوات المالية للبنك بالقيم  تعرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة.يلخص الجدول التالي  إلعادة تسعير أسعار الفائدة التي قد يتم القيام بها، والتي تتم مراقبتها من قبل الخزينة بشكل يومي.

 .أقربوالمصنفة وفقاً لتاريخ إعادة التسعير التعاقدية أو تاريخ االستحقاق أيهما 

 
 

 أشهر ٣حتى 
 أشهر  ٣من 

 حتى سنة واحدة
 من سنة واحدة

 سنوات ٥حتى 
 أكثر من 

 سنوات ٥
 ال تخضع 

 لفائدة
 

 اإلجمالي 
 سعر الفائدة

 الفعلي
 (٪) ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

        الموجودات 
 - ٨٦٨٫٥٧١ ٨٦٨٫٥٧١ - - - - النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 ٪٤ .٤ - ٪٠ .٢ ٦٥٥٫٢٦٣ ١٠١٫٩٦٦ - ٢٠٥٫٤٤٨ ٩٥٫٨١٢ ٢٥٢٫٠٣٧ ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى
 - ٦٣٫٥٠٩ ٦٣٫٥٠٩ - - - - وفروع أخرىالمستحق من المركز الرئيسي 

 - ٥٫٦٨٣ ٥٫٦٨٣ - - - - األدوات المالية المشتقة
        القروض والذمم المدينة 

 ٪١٧ .٠ - ٪٠ .٥ ٣٫٨٥٧٫٠٤٦ - ٤٥٥٫٩٩١ ٦٢١٫٥٥١ ٩١٦٫٠٨٩ ١٫٨٦٣٫٤١٥ قروض الشركات -
 ٪٣٣ .٠ - ٪٢ .٠ ٢٣٥٫٣٢٨ - ١٨٤٫٤٢٤ ٤٤٫٧٢٦ ٥٫٩٧٩ ١٩٩ رهونات وقروض لألفراد (بما في ذلك بطاقات االئتمان) -

 ٪٨ .٥ - ٪٣ .٠ ١٫٣٧٣٫١٦٧ - ٤٤٣٫٠٤٣ ٥٩٦٫٨٨٧ ٣٣٣٫٢٣٧ - األوراق المالية االستثمارية  
 - ٢٦٩٫٦٨٣ ٢٦٩٫٦٨٣ - - - - الموجودات األخرى
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        المطلوبات  

 ٪٤ .٧ - ٪٠ .٢ ٣٨٨٫٨٠٩ - - - ٨٨٫١٥٤ ٣٠٠٫٦٥٥ المستحق إلى بنوك أخرى
  ٪١ .٠ ٥٧٫٤٣١ - - - - ٥٧٫٤٣١ المستحق إلى المركز الرئيسي وفروع أخرى

 - ١١٫٨٢٩ ١١٫٨٢٩ - - - - األدوات المالية المشتقة
 ٪٦ .٥ - ٪٠ .١ ٥٫٥٧٤٫٦٩٠ ١٫٥٠٥٫٥٤٤ ٣٥٣٫٨١٠ ٣٢١٫٧٢٤ ١٫١٨٠٫٤٨١ ٢٫٢١٣٫١٣١ ودائع العمالء 

 - ١٣١٫٧١٢ ١٣١٫٧١٢ - - - - المطلوبات األخرى 
 - - - - - - - قرض ثانوي 
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  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٩ 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 
 (تابع) السوقمخاطر  ٢-٤
 
 (تابع)مخاطر صرف العمالت األجنبية  ١-٢-٤
 

 
 
 

التغير في سعر 
صرف العملة 

 ٪بالنسبة المئوية 

التأثير على 
 اإليرادات

٢٠١٦ 

التغير في سعر 
صرف العملة 

 ٪بالنسبة المئوية 

التأثير على 
 اإليرادات

٢٠١٥ 
 ألف درهم ٢٠١٥ ألف درهم ٢٠١٦ 

    العملة
     

 ٥ ١٠+ ٥ ١٠+ اليورو
 ٥٠ ١٠+ )١( ١٠+ استرلينيجنية 
 ٧٢٦ ١٠+ ١٠٧ ١٠+ أخرى

 
إما بالدرهم  ، تتمبالعملة األجنبية التي تتميتعرض البنك بدرجة محدودة لمخاطر صرف العمالت األجنبية حيث أن معظم األدوات المالية 

الدرهم  ونظراً لثبات سعر صرفالدوالر األمريكي. مثبت سعر صرفها أمام اإلماراتي أو بالدوالر األمريكي أو بعمالت أخرى 
 أسعار صرف تلك العمالت مقابل الدرهم اإلماراتي.  أن تتقلب فمن غير المتوقعاإلماراتي مقابل الدوالر األمريكي، 

 
 األسعارمخاطر  ٢-٢-٤
 

: ٢٠١٥ألف درهم ( ٢١٣٫٨٠٧بالقيمة العادلة. تشتمل هذه السندات على مبلغ  مسجلةيحتفظ البنك بشكل رئيسي بسندات دين، معظمها 
ألف  ٣٨٤٫٣٩٨: ٢٠١٥ألف درهم ( ٣٣٢٫٢٦٠ألف درهم) يمثل سندات سيادية صادرة عن حكومة باكستان، ومبلغ  ٢٧١٫٩٣٠

في دبي. إن تعرض البنك لمخاطر األسعار يعتمد على العوامل  أخرى درهم) كسندات صادرة عن حكومة دبي ومؤسسات قطاع عام
 .الدولتينهاتين لاالقتصادية والسياسية 

 
. يتم تقديم تقارير حول محفظة الفردية والكلية سندات الدينيقوم البنك بإدارة مخاطر األسعار من خالل تنويع ووضع حدود على محفظة 

. تقوم لجنة إدارة البنك بالمراجعة والموافقة على جميع القرارات المتعلقة بصورة منتظمةإلى اإلدارة العليا للبنك  سندات الدين
 .ستثمارات في سندات الدينباال

 
ألف درهم  ٧٫٤٨٠دي إلى انخفاض اإليرادات الشاملة األخرى بمقدار تؤنقطة أساس، سوف  ٢٥فائدة بمقدار إن الزيادة في أسعار ال

ألف درهم  ٧٫٤٨٠االستثمارية ذات الدخل الثابت بمقدار  لألسهمألف درهم) وعليه، سوف تنخفض القيمة العادلة  ٩٫١٤٧: ٢٠١٥(
 ألف درهم)، مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة. ٩٫٤١٧: ٢٠١٥(

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣١ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)إدارة المخاطر  ٤
 
 السوق (تابع)مخاطر   ٢-٤
 

 مخاطر أسعار الفائدة (تابع)   ٣-٢-٤

 
 

 أشهر ٣حتى 
 أشهر  ٣من 

 حتى سنة واحدة
 من سنة واحدة

 سنوات ٥حتى 
 أكثر من 

 سنوات ٥
 ال تخضع 

 لفائدة
 

 اإلجمالي 
 سعر الفائدة

 الفعلي
 (٪) ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

        الموجودات 
 - ٩٨٠٫٣٢٩ ٩٨٠٫٣٢٩ - - - - النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 ٪٤٫١٠ - ٪٠٫١٠ ٥٨٩٫٦٤٥ ٣١٫٢٣٠ - ١٤٩٫٩٣٠ ١٥٨٫٠٠٧ ٢٥٠٫٤٧٨ ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى
 ٪٠٫١٠ ١١١٫٨٨٥ ٣٧٫٣٢٢ - - - ٧٤٫٥٦٣ المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى

 - ٩٫٧٨٤ ٩٫٧٨٤ - - - - األدوات المالية المشتقة
        القروض والذمم المدينة 

 ٪١٨٫٥ - ٪١٫٣ ٣٫٤٩٠٫٥٩٢ - ١٧٥٫٥١٠ ٥٩٦٫٢١٨ ١٫١٦٣٫١٦١ ١٫٥٥٥٫٧٠٣ قروض الشركات -
 ٪٣٥٫٩ - ٪٢٫٤ ٢١٦٫٤٧١ - ١٨٤٫٤٢٤ ٢٥٫٨٦٩ ٥٫٩٧٩ ١٩٩ رهونات وقروض لألفراد (بما في ذلك بطاقات االئتمان) -

 ٪٨٫٥ - ٪٣٫٠ ١٫٢٨٦٫٥٧٩ - ٣٤١٫٢٥٩ ٩٠٤٫٨٦٤ ٣٨١ ٤٠٫٠٧٥ األوراق المالية االستثمارية  
 - ٢١٣٫١١٢ ٢١٣٫١١٢ - - - - الموجودات األخرى
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        المطلوبات  

 ٪٤٫٤ - ٪٠٫٥ ٢٣٥٫١١٨ ٢٤٫٩٥٨ - ٧٫٦٥٢ ١٥٠٫٥٩٤ ٥١٫٩١٤ المستحق إلى بنوك أخرى
 ٪٣٫٧ - ٪٠٫١ ١٣٤٫٤٣٤ ٢٫٥٣٢ - ٧٣٫٤٦١ ٢٩٫٠٧١ ٢٩٫٣٧٠ المستحق إلى المركز الرئيسي وفروع أخرى

 - ١٤٫١٧٤ ١٤٫١٧٤ - - - - األدوات المالية المشتقة
 ٪٦٫٥ - ٪٠٫١ ٥٫٣٤٩٫٣١٥ ١٫٣٦٨٫٩٨٤ ٣٢٧٫٧٢٨ ٣٩٩٫٢٨٦ ١٫١٣٨٫٩٣٥ ٢٫١١٤٫٣٨٢ ودائع العمالء 

 - ٢٨٧٫٣٧٨ ٢٨٧٫٣٧٨ - - - - المطلوبات األخرى 
 ٪١٫٥٩ ٣٦٫٧٣٠ - - - ٣٦٫٧٣٠ - قرض ثانوي 
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  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٢ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)إدارة المخاطر  ٤
 
 السوق (تابع)مخاطر   ٢-٤

 
 مخاطر أسعار الفائدة (تابع)   ٣-٢-٤

 
يفترض البنك تقلباً في  في حركات أسعار الفائدة.معقول بشكل يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة أيضاً من خالل قياس أثر التغير المحتمل 

 في ذلك التاريخ:  وداتالتالي على صافي أرباح السنة وصافي الموج للتأثير ويضع تقديراً نقطة أساس  ٢٥أسعار الفائدة يقدر بـ 
 
 إيرادات 

 الفوائد
مصروفات 

 الفوائد
 ألف درهم  ألف درهم  

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 ١٠٫١٥٠ ١١٫١٩٤ نقطة أساس ٢٥بواقع  العائدالتقلب في 

 ===== ===== 
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

 ٩٫٣٢٤ ٩٫٧٧٧ نقطة أساس ٢٥بواقع  العائدالتقلب في 
 ==== ==== 

  

إن حساسيات أسعار الفائدة المبينة أعاله هي توضيحية فقط وتتضمن سيناريوهات مبسطة، وتستند إلى متوسط موجودات يترتب عليها 
مليون درهم  ٤٫٠٦٠مليون درهم) ومتوسط مطلوبات يترتب عليها فائدة بقيمة  ٣٫٩١١: ٢٠١٥مليون درهم ( ٤٫٤٧٨فائدة بقيمة 

 تأثير حركات أسعار الفائدة. للحد منالحساسية اتخاذ اإلدارة إلجراءات  تتطلبمليون درهم). ال  ٣٫٧٣٠: ٢٠١٥(
 

 السيولة مخاطر   ٣-٤
 

 تعويضوالقدرة على  عند استحقاقها المالية على الوفاء بالتزاماته البنكتتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر التي قد تنتج عن عدم قدرة 
 والوفاء بالتزامات اإلقراض. نمودعيللسداد لااللتزام با عجز البنك عن يترتب على ذلكوقد المبالغ المالية عندما يتم سحبها. 

 
ً للتوجيهات الداخلية الخاصة  ً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ووفقا يقوم البنك بإدارة السيولة الخاصة به وفقا

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتحديد متطلبات االحتياطي بالبنك الصادرة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. قام 
موزعة بين الودائع تحت الطلب والودائع ألجل على التوالي. يشترط مصرف  ٪١٤إلى  ٪١الخاص بالودائع التي تتراوح من 

القروض والذمم ذلك ينبغي أال تزيد  وبموجب ١:١ الودائع هياإلمارات العربية المتحدة المركزي أيضاً أن تكون نسبة السلفيات إلى 
ً إليها  المدينة بين المصارف والتي يزيد أجلها المتبقي عن ثالثة أشهر) عن األموال الثابتة بناًء على توجيهات  اإليداعات(مضافا

تبلغ نسبة  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة نسب السيولة بشكل منتظم.
 وهو ما يتوافق مع متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. )٪٢٠ :٢٠١٥( ٪١٧ لدى البنكالسائلة الموجودات 

 
ً لتواريخ اليعرض الجدول أدناه التدفقات النقدية مستحقة السداد من قبل البنك بموجب المطلوبات المالية غير المشتقة  مصنفة وفقا

التعاقدية غير  الخارجة التدفقات النقديةبالمبالغ المبينة في الجدول  تتمثلتاريخ بيان المركز المالي. دية المتبقية كما في التعاق االستحقاق
 إلى أسعار الفائدة السائدة الحالية. استناداً  المخصومة

 

 
 

 أشهر ٣حتى 
  ١٢ - ٣من 

 شهراً 
 ٥ - ١من 

 سنوات
 أكثر من 

 سنوات ٥
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

      
 ٣٩٠٫٦٤٣ - - ٨٨٫١٥٤ ٣٠٢٫٤٨٩ المستحق إلى بنوك أخرى

 المستحق إلى المركز الرئيسي 
 ٥٧٫٧٠١ - - - ٥٧٫٧٠١ وفروع أخرى   

 ٥٫٧٥٥٫٠٤٢ ٤٢٣٫٨٦٥ ٣٧٤٫٨٠٨ ١٫٢١٩٫٤٣٦ ٣٫٧٣٦٫٩٣٣ ودائع العمالء 
 ١٣١٫٧١٢ - - - ١٣١٫٧١٢ المطلوبات األخرى 

 -------------- -------------- ----------- ----------- -------------- 
 ٦٫٣٣٥٫٠٩٨ ٤٢٣٫٨٦٥ ٣٧٤٫٨٠٨ ١٫٣٠٧٫٥٩٠ ٤٫٢٢٨٫٨٣٥ 
 ======== ======== ====== ====== ======== 
 

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٣ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)إدارة المخاطر  ٤
 
 السيولة (تابع) مخاطر   ٣-٤
 

 
 

 أشهر ٣حتى 
  ١٢ - ٣من 

 شهراً 
 ٥ - ١من 

 سنوات
 أكثر من 

 سنوات ٥
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

      
 ٢٣٥٫٤٣٥ - ٧٫٦٥٢ ١٥٠٫٥٩٤ ٧٧٫١٨٩ أخرىالمستحق إلى بنوك 

 المستحق إلى المركز الرئيسي 
 ١٣٥٫١١٧ - ٧٣٫٤٦١ ٢٩٫٦١٦ ٣٢٫٠٤٠ وفروع أخرى   

 ٥٫٥٣٥٫١١٧ ٣٩٢٫٦١٩ ٤٦٥٫١٦٨ ١٫١٧٦٫٥٢٠ ٣٫٥٠٠٫٨١٠ ودائع العمالء 
 ٢٨٧٫٣٧٨ - - - ٢٨٧٫٣٧٨ المطلوبات األخرى 

 ٣٧٫١١٩ - - ٣٦٫٩٧٣ ١٤٦ قرض ثانوي 
 -------------- -------------- ----------- ----------- -------------- 
 ٦٫٢٣٠٫١٦٦ ٣٩٢٫٦١٩ ٥٤٦٫٢٨١ ١٫٣٩٣٫٧٠٣ ٣٫٨٩٧٫٥٦٣ 
 ======== ======== ====== ====== ======== 
 

 األجنبية.التي سيتم سدادها على أساس اإلجمالي تشتمل على عقود صرف العمالت وإن المشتقات الخاصة بالبنك 
 

 بنود خارج الميزانية العمومية
  .لم يكن في نهاية السنة أي رصيد يندرج تحت فئة أكثر من سنة

 
 اإلجمالي  
 ألف درهم  

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  

 ٧٫٦٦٨ التزامات قروض 
 ٢٫٠١٩٫٣٦٢ ضمانات وتسهيالت مالية أخرى

 -------------- 
 ٢٫٠٢٧٫٠٣٠ اإلجمالي 

 ======== 
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
 ٨٫٧٠٩ التزامات قروض 

 ٢٫٠٦٨٫٩٦٧ ضمانات وتسهيالت مالية أخرى
 ------------- 

 ٢٫٠٧٧٫٦٧٦ اإلجمالي 
 ======= 

 
 التشغيلية مخاطر ال  ٤-٤

 

ن تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو االحتيال أو األحداث الخارجية. بمخاطر الخسارة الناتجة عالمخاطر التشغيلية  تتمثل
ثار قانونية أو للسمعة ويكون لذلك آ ضرراً لمخاطر التشغيلية أن يترتب على ا يمكن أداء عملها،عن  األنظمة الرقابية تعجزعندما 

رقابي ومن خالل المخاطر التشغيلية، ولكن من خالل إطار  كافة أن يتجنبلبنك يتوقع اتشريعية أو تؤدي إلى الخسارة المالية. ال 
 بين المهام الفعال فصلعلى الة يالرقاب األنظمة تشتمللمخاطر المحتملة، يستطيع البنك أن يدير هذه المخاطر. ومواجهة امتابعة 

 ضمن ذلك استخدام التدقيق الداخلي.ووضع إجراءات للدخول على األنظمة والتفويض والتسوية وتدريب العاملين وعمليات التقييم ويت
 

 
 
 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٤ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)إدارة المخاطر  ٤

 

 إدارة رأس المال   ٥-٤
 

 :ما يليفي مقدمة بيان المركز المالي،  الملكيةأهداف البنك عند إدارة رأس المال، الذي هو مفهوم أوسع من حقوق  تتضمن
 

 ؛المركزيمتطلبات رأس المال التي حددها مصرف اإلمارات العربية المتحدة االلتزام ب 
 ارية وزيادة العوائد للمساهمين؛ ضمان قدرة البنك على مواصلة أعماله وفقاً لمبدأ االستمر 
 الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم تطوير أعمال البنك.و 
 

وذلك عن طريق استخدام األساليب من قبل إدارة البنك،  ةمنتظم بصورةمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال التنظيمي  تتم
المعلومات المطلوبة  حفظ. يتم المركزيمصرف اإلمارات العربية المتحدة ولجنة بازل  الموضوعة من قبلالتوجيهات المرتكزة على 

 ربع سنوي.سنوي والجهات التنظيمية على أساس  لدى
 

بإخطار جميع البنوك  ٢٠٠٩نوفمبر  ١٧بتاريخ  ٢٧/٢٠٠٩قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي من خالل تعميمه رقم 
فيما يتعلق بمخاطر   اعتبارا من تاريخ التعميم. ٢العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتطبيق منهج موحد من اتفاقية بازل 

 الموحدتوجيهات تمهيدية فيما يتعلق بتطبيق المنهج بإصدار  ياالئتمان ومخاطر السوق، قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركز
الشق الثاني من رأس المال  –ومن المتوقع أن تلتزم البنوك وإعداد التقارير الخاصة بها وفقاً لمتطلبات تقييم كفاية رأس المال الداخلي 

أو  لبنوك خيار استخدام منهج المؤشر األساسي.فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية، قام المصرف المركزي بإعطاء ا٢٠١٠بحلول مارس 
ة في كاف . إن معدل كفاية رأس المال الذي يتعين االحتفاظ بهاألساسيحيث اختارت المجموعة تطبيق منهج المؤشر  الموحدالمنهج 
      .٪١٢هو  ٢وفقاً لبازل  األوقات

 

ً كفاية رأس المال وفق معدل فيما يلي  :٢بازل  التفاقية ا
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   الشق األول من رأس المال
 ٣٧٣٫٩٩٢ ٣٩٥٫٢٢٠ رأس المال المخصص

 ٩٣٫٧٣٩ ١٠٣٫٢٤٦ احتياطيات قانونية 
 ٣٣٨٫٣٨٨ ٤٢٣٫٩٤٧ أرباح محتجزة 

 )٥٫٢١٢( )٤٫٦٠٢( الشهرة التجارية وموجودات أخرى غير ملموسة
 --------------- --------------- 

 ٨٠٠٫٩٠٧ ٩١٧٫٨١١ إجمالي الشق األول من رأس المال
 --------------- --------------- 

   من رأس المال الثانيالشق 
 ٧٤٫٩٠٣ ٦٦٫٧١٥ احتياطيات لم يتم اإلفصاح عنها / انخفاض جماعي في القيمة 

 ٤٫٨٥٦ ٦٫٧٦٨ احتياطي القيمة العادلة
 - - مؤهل ثانويقرض 

 ------------- ------------- 
 ٧٩٫٧٥٩ ٧٣٫٤٨٣ من رأس المال الثانيإجمالي الشق 

 ---------------- -------------- 
 ٨٨٠٫٦٦٦ ٩٩١٫٢٩٤ المالإجمالي قاعدة رأس 

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

   الموجودات ذات المخاطر المرجحة 
   

 ٤٫٨١٨٫٠١٧ ٥٫٣٣٧٫٢١٥ مخاطر االئتمان 
 ٩٢٨٫٧٠٠ ٧١٢٫٤٥٤ مخاطر السوق

 ٤٧٠٫٠١٩ ٥٠٤٫٥٣٨ المخاطر التشغيلية 
 ------------------- ------------------- 

 ٦٫٢١٦٫٧٣٦ ٦٫٥٥٤٫٢٠٧ إجمالي الموجودات ذات المخاطر المرجحة 
 ========== ========== 
   

 ١٧.١٤ ١٢.١٥ كفاية رأس المال (٪) معدل
 ====== ====== 

 ٨٨.١٢ ٠٠.١٤ (٪)ذات المخاطر المرجحة رأس المال إلى الموجودات من  ١الشق  نسبة
 ====== ====== 

 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٥ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 المخاطر (تابع)إدارة  ٤

 
 رأس المال (تابع)إدارة   ٥-٤
 
 مخاطر االئتمان والحد من مخاطر االئتمان  –المنهج الموحد   ١-٥-٤

 
ً ل كافة التعرضاتفي إطار المنهج الموحد، يتم تقييم   مؤسساتتصنيفات  وبناًء على ةالمقابل األطرافلتصنيفات  مخاطر االئتمان وفقا

 ):٢٠٠٩(نوفمبر  الدولةالمصرف المركزي حسب تقدير  وفقاً لتعليمات التقييم االئتماني الخارجية
 
 ٠ هيالبنوك السيادية والمركزية في دول مجلس التعاون الخليجي  من مطالباتتكون نسبة مخاطر ال٪. 
  تمت معاملة المطالبات بالعمالت المحلية من شركات القطاع العام غير التجارية كمطالبات من الصناديق السيادية لدول مجلس

التعاون الخليجي إذا كانت مصارفهم المركزية أو هيئاتهم المالية تعاملهم كذلك. وقد تمت معاملة المطالبات بالعمالت األجنبية من 
ل مجلس التعاون الخليجي ضمن الفئة التي تلي مباشرة الفئة الخاصة بدولهم؛ أي تكون نسبة المخاطر شركات القطاع العام بدو

. وتمت معاملة المطالبات من شركات القطاع العام غير التجارية األجنبية األخرى ضمن الفئة التي ٪٢٠المرجحة المطبقة هي 
 تلي مباشرة الفئة الخاصة بدولهم. 

  القطاع العام التي تعمل  شركاتالشركات التجارية التي تملكها دول مجلس التعاون الخليجي أو  منتمت معاملة المطالبات
ً  ويتم تحديد نسبة المخاطر الكامنةالشركات  منتجارية كمطالبات  كمؤسسات  ةلتصنيفات مؤسسات تقييم االئتمان الخارجي وفقا

 المقبولة.
  ً البنوك والمؤسسات  تعرضلتحديد متطلبات رأس المال مقابل  التقييم االئتماني الخارجية مؤسساتات استخدام تصنيف يتم أيضا

 التقييم االئتماني الخارجية مؤسساتومصفوفات تصنيفات  أحد بدائل وزن المخاطرالمالية للمخاطر. يستخدم البنك الخيار الثاني (
ً لما تنص عليها مصرف  يمارسهاالتي  الصالحية الرقابية بما يتماشى معات رأس المال ) لتحديد متطلب٢بازل  يةاتفاق وفقا

 اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
  تقييم خارجية للمؤسسة  ألوزان المخاطر المطبقة بناء على آخر تصنيفالمخاطر المرجحة للمطالبات من الشركات وفقاً  وزنيتم

 .٪١٠٠ هي المطالبات على الشركات غير المصنفة تكون نسبة مخاطراالئتمان للطرف المقابل. 
 المؤهلة النظاميةمحفظة ال"الرهن العقاري المؤهل" و" ضمنتعرض الخدمات المصرفية للمستهلكين للمخاطر  يتم تصنيف 

ً لألفراد  ٪٣٥ بهاوتبلغ نسبة المخاطر الكامنة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ل ٢لتوجيهات بازل  " و"آخرون"؛ وفقا
 على التوالي. ٪١٠٠و ٪٧٥و

  ويتم وزن المخاطر " و"آخرون" العالية مخاطرذات اللفئات ضمن ا الموجودات" ضمنيتم تصنيف جميع الموجودات األخرى
 .للمخاطر محددة وفقاً ألوزان الكامنة بها

 
تصنيف  لمؤسساتالمناسبة  التصنيفاتلتحديد  بصورة متسقة، يتم تطبيق القواعد التالية الموحدةلغرض احتساب كفاية رأس المال 

 :ةاالئتمان الخارجي
 
 سوأ).األقل (التصنيف األ تصنيفات الثنين من وكاالت التصنيف المقبولة، يؤخذ في االعتبار في حالة وجود عدة 
 يؤخذ في االعتبار بالتساوي بين جميع وكاالت التصنيف األربعة ةعندما يتم تقسيم تصنيفات مؤسسة تقييم االئتمان الخارجي ،

 ً  .التصنيفات األكثر تحفظا
 المقبولة هي موديز وستاندرد آند بورز وفيتش آند كابيتال انتليجنس. ةإن وكاالت تصنيف االئتمان الخارجي 
 

 إدارة مخاطر االئتمان
 

في الدفاتر  للحد من مخاطر االئتمانأي مزايا  تسجيلمن مخاطر االئتمان للدفاتر البنكية. لم يتم  للحدقام البنك بإتباع المنهج البسيط 
إطار  ضمنضمان يتوافق مع معايير األهلية بموجب  المدين منتأمين تعرض البنك للمخاطر فيها التجارية. في الحاالت التي يتم 

مع األخذ في المحددة  المعاملةبعد ذلك بتقليل تعرضه للمخاطر بموجب هذه  من مخاطر االئتمان، يقوم البنك للحدالمنهج البسيط 
المخاطر الحتساب متطلبات رأس المال، أي أن المخاطر الموزونة ألداة الضمانات  على الحد من المقدمة لضماناتااالعتبار تأثير 

 التي تؤمن التعرض للمخاطر يتم استبدالها بالمخاطر الموزونة للطرف المقابل.
 

إطار المنهج  ضمنالنقدية والودائع المرهونة واألوراق المالية الحكومية والضمانات المؤهلة وغيرها كضمان مؤهل  يتم اعتبار المبالغ
على سبيل من مخاطر االئتمان. يوجد لدى البنك توجيهات مفصلة بخصوص تقييم وإدارة هذه األنواع من الضمانات.  للحدالبسيط 

 باستخدام القيمة القابلة للتحقيق للضمانات المؤهلة. مخاطر االئتمانمن  الحدا ، يقوم البنك باحتساب مزايالحيطة والحذر
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٦ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 المخاطر (تابع)إدارة  ٤

 
 المال (تابع)إدارة رأس   ٥-٤
 
 مخاطر االئتمان والحد من مخاطر االئتمان (تابع)  –المنهج الموحد   ١-٥-٤

 
 الموجودات ذات المخاطر المرجحة بناًء على مخاطر االئتمان 

  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

 

  الحد من مخاطر االئتمان   

 
 فئة الموجودات

إجمالي 
 المستحقات 

ضمن الميزانية 
 العمومية

إجمالي 
 المستحقات

الميزانية  خارج
 العمومية

 
التعرض قبل 

مخاطر الحد من 
 االئتمان

 
 الحد من 
 مخاطر 

 االئتمان 

 
 بعد الحد

من مخاطر  
 االئتمان

 
الموجودات 

ذات المخاطر 
 المرجحة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       المطالبات من:

 ٤٢٧٫٥٨٦ ١٫٢٥٤٫٧٥٦ - ١٫٢٥٤٫٧٥٦ - ١٫٢٥٤٫٧٥٦ الصناديق السيادية 
 الحكومي شركات القطاع العام 

 - ٣٨٫١٩٠ - ١٩٠٫٩٥٢ ١٩٠٫٩٥٢ - غير المركزية    
 ٨٥٠٫٣٠٧ ١٫٤٨٠٫٩١٨ ٢٤٩٫٧٤٠ ١٫٤٨٠٫٩١٨ ٦٣٫٥٢٨ ١٫٤١٧٫٣٩٠ البنوك

 ٣٫٢٦٧٫٦٠٥ ٣٫٥١٠٫٣٩١ ٥٩٣٫٣٣٩ ٤٫٧٣٧٫١٥٨ ٢٫٠٣١٫٤٢٥ ٢٫٧٠٥٫٩٣١ الشركات 
 ١٤٫١٧٤ ١٤٫٤٠٤ - ١٤٫٤٠٤ - ١٤٫٤٠٤ لألفرادالمحفظة النظامية 

 ٢٢١٫٥١٠ ٣٢٣٫٣٢٨ - ٣٢٧٫١٦٢ ٧٫٦٦٨ ٣١٩٫٤٩٤ المضمونة بموجب عقارات سكنية
 ٢٠٩٫٠٥٧ ٢٠٩٫٠٥٧ - ٢٠٩٫٠٥٧ - ٢٠٩٫٠٥٧ المضمونة بموجب عقارات تجارية 

 ١٦٣٫٨٦٥ ١٦٣٫٨٦٥ - ١٦٣٫٨٦٥ - ١٦٣٫٨٦٥ قروض متأخرة السداد 
 ١٨٣٫١١٠ ١٫٢٣١٫٣٩٦ - ١٫٢٣١٫٣٩٦ - ١٫٢٣١٫٣٩٦ موجودات أخرى

 ---------------  --------------  --------------  -----------  --------------  --------------  
 ٥٫٣٣٧٫٢١٤ ٨٫٢٢٦٫٣٠٥ ٨٤٣٫٠٧٩ ٩٫٦٠٩٫٦٦٨ ٢٫٢٩٣٫٥٧٣ ٧٫٣١٦٫٢٩٣ إجمالي المطالبات

 ======== ======== ======== ====== ======== ======== 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

  
       المطالبات من:

 ٣٢٦٫١٧٢ ١٫٢٧٧٫٠٨٥ - ١٫٢٧٧٫٠٨٥ - ١٫٢٧٧٫٠٨٥ الصناديق السيادية 
 الحكومي شركات القطاع العام 

 - ٣٨٫٤٨٢ - ١٩٢٫٤١٢ ١٩٢٫٤١٢ - غير المركزية    
 ٨٦٨٫٠٥٢ ١٫٥٣٦٫٨٣٨ ٢٣٧٫٠٧٢ ١٫٥٣٦٫٨٣٨ ٦٦٫٦٥٠ ١٫٤٧٠٫١٨٨ البنوك

 ٢٫٨٤٦٫٣٤٢ ٣٫١١٥٫٣٨٥ ٥٢٤٫٢٨٣ ٤٫٢٧١٫٦٨٥ ٢٫٠٣٠٫٦٤٩ ٢٫٢٦٧٫٨٥٣ الشركات 
 ١٤٫٢٣٤ ١٤٫٥٩٦ - ١٤٫٥٩٦ - ١٤٫٥٩٦ المحفظة النظامية لألفراد

 ٢٣٤٫٥٦٦ ٣٢٩٫٤٧٥ - ٣٣٣٫٨٣٠ ٨٫٧٠٩ ٣٢٥٫١٢١ المضمونة بموجب عقارات سكنية
 ٢١٥٫٧٧٥ ٢١٥٫٧٧٥ - ٢١٥٫٧٧٥ - ٢١٥٫٧٧٥ المضمونة بموجب عقارات تجارية 

 ١٤٩٫٨٦٠ ١٤٩٫٨٦٠ - ١٤٩٫٨٦٠ - ٥١٥٫٧٢٠ قروض متأخرة السداد 
 ١٦٣٫٠١٦ ١٫٢١٩٫٧٦١ - ١٫٢١٩٫٧٦١ - ١٫٢٢٠٫٣٧٤ موجودات أخرى

 --------------  --------------  --------------  -----------  --------------  -------------  
 ٤٫٨١٨٫٠١٧ ٧٫٨٩٧٫٢٥٧ ٧٦١٫٣٥٥ ٩٫٢١١٫٨٤٢ ٢٫٢٩٨٫٤٢٠ ٧٫٣٠٦٫٧١٢ إجمالي المطالبات

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

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٧ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 المخاطر (تابع)إدارة  ٤

 
 المال (تابع)إدارة رأس   ٥-٤

 
 مخاطر السوق   ٢-٥-٤
 

 :كما يلي لرسوم رأسماليةتخضع مخاطر السوق 
 
 مخاطر أسعار الفائدة 
  العمالت األجنبية صرفمخاطر 
 التعرض لمخاطر حقوق الملكية 
 مخاطر السلع 
 الخيارات عقود مخاطر 
 

 الرسومحقوق الملكية بينما سيتم تطبيق  ومراكزأسعار الفائدة فيما يتعلق ب"الدفاتر التجارية" فقط  على الرسوميقتصر نطاق هذه 
 المتبقية على كافة مراكز البنك. 

 
 متطلبات رأس المال لمخاطر السوق حسب المنهج الموحد

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٩٢١٫٧٣٧ ٧١٢٫٠١٤ مخاطر أسعار الفائدة 
 ٦٫٩٦٣ ٤٤٠ مخاطر صرف العمالت األجنبية 

 ------------ ----------- 
 ٩٢٨٫٧٠٠ ٧١٢٫٤٥٤ إجمالي متطلبات رأس المال

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

 المخاطر التشغيلية  ٣-٥-٤
 

المؤشر األساسي، والمنهج الموحد ومنهج  -المخاطر للمخاطر التشغيلية  نفقاتثالث طرق الحتساب  ٢بازل ل العام طاراإل يحدد
 ً  بإتباع منهج المؤشر األساسي. القياس المتقدم. يقوم البنك حاليا

 
مليون درهم).  ٤٧٠: ٢٠١٥مليون درهم ( ٥٠٤ مبلغ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إجمالي متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية كما في  يبلغ
ً  المحددلثالث سنوات بواسطة عامل بيتا  البنك إيراداتمتوسط إجمالي على أساس  القيمةباحتساب تلك البنك  يقوم  .سابقا

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٨ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 التصنيف المحاسبي للموجودات المالية والمطلوبات المالية ٥

  
 مجموعة بنود في بيان المركز المالي الموحد وفئات األدوات المالية.بين  مطابقة هأدنايتضمن الجدول  

 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

القيمة العادلة 
من خالل 

األرباح أو 
 الخسائر

 
 
 

 المتاحة للبيع

 
 

المحتفظ بها 
 لالستحقاق

 
 

أخرى بالتكلفة 
 المطفأة

 
 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      

      الماليةالموجودات 
 اإلماراتالنقد واألرصدة لدى مصرف 

 ٨٦٨٫٥٧١ ٨٦٨٫٥٧١ - - - العربية المتحدة المركزي    
 ٦٥٥٫٢٦٣ ٦٥٥٫٢٦٣ - - - ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى

 المستحق من المركز الرئيسي 
 ٦٣٫٥٠٩ ٦٣٫٥٠٩ - - - وفروع أخرى   

 ٥٫٦٨٣ - -  ٥٫٦٨٣ األدوات المالية المشتقة
 ٤٫٠٩٢٫٣٧٣ ٤٫٠٩٢٫٣٧٣ - - - القروض والذمم المدينة 

 ١٫٣٧٣٫١٦٧ - ٣٦٦٫٢٨٥ ١٫٠٠٦٫٨٨٢ - األوراق المالية االستثمارية  
 ٢٦٩٫٦٨٣ ٢٦٩٫٦٨٣ - - - األخرى المالية الموجودات

 -------- ------------- ----------- -------------- -------------- 
 ٧٫٣٢٨٫٢٤٩ ٥٫٩٤٩٫٣٩٩ ٣٦٦٫٢٨٥ ١٫٠٠٦٫٨٨٢ ٥٫٦٨٣ 
 ==== ======= ====== ======== ======== 

      المالية المطلوبات
 ٣٨٨٫٨٠٩ ٣٨٨٫٨٠٩ - - - إلى بنوك أخرىالمستحق 
 المركز الرئيسي  إلى المستحق

 ٥٧٫٤٣١ ٥٧٫٤٣١ - - - وفروع أخرى   
 ١١٫٨٢٩ - - - ١١٫٨٢٩ األدوات المالية المشتقة

 ٥٫٥٧٤٫٦٨٩ ٥٫٥٧٤٫٦٨٩ - - - ودائع العمالء 
 - - - - - قروض ثانوية  

 ١٣١٫٧١٢ ١٣١٫٧١٢ - - - المطلوبات المالية األخرى 
 --------- ------- ------- -------------- -------------- 
 ٦٫١٦٤٫٤٧٠ ٦٫١٥٢٫٦٤١ - - ١١٫٨٢٩ 
  ===== ==== ==== ======== ======== 

 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٩ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 المالية (تابع)التصنيف المحاسبي للموجودات المالية والمطلوبات  ٥
 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

القيمة العادلة 
من خالل 

األرباح أو 
 الخسائر

 
 
 

 المتاحة للبيع

 
 

المحتفظ بها 
 لالستحقاق

 
 

أخرى بالتكلفة 
 المطفأة

 
 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      

      الماليةالموجودات 
 اإلماراتالنقد واألرصدة لدى مصرف 

 ٩٨٠٫٣٢٩ ٩٨٠٫٣٢٩ - - - العربية المتحدة المركزي    
 ٥٨٩٫٦٤٥ ٥٨٩٫٦٤٥ - - - ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى

 المستحق من المركز الرئيسي 
 ١١١٫٨٨٥ ١١١٫٨٨٥ - - - وفروع أخرى   

 ٩٫٧٨٤ - -  ٩٫٧٨٤ األدوات المالية المشتقة
 ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ - - - القروض والذمم المدينة 

 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ - ٢٥٩٫٢٥٠ ١٫٠٢٧٫٣٢٩ - األوراق المالية االستثمارية  
 ٢١٣٫١١٢ ٢١٣٫١١٢ - - - األخرى المالية الموجودات

 -------- ------------- ----------- -------------- -------------- 
 ٦٫٨٩٨٫٣٩٧ ٥٫٦٠٢٫٠٣٤ ٢٥٩٫٢٥٠ ١٫٠٢٧٫٣٢٩ ٩٫٧٨٤ 
 ==== ======= ====== ======== ======== 

      المالية المطلوبات
 ٢٣٥٫١١٨ ٢٣٥٫١١٨ - - - المستحق إلى بنوك أخرى

 المركز الرئيسي  إلى المستحق
 ١٣٤٫٤٣٤ ١٣٤٫٤٣٤ - - - وفروع أخرى   

 ١٤٫١٧٤ - - - ١٤٫١٧٤ األدوات المالية المشتقة
 ٥٫٣٤٩٫٣١٥ ٥٫٣٤٩٫٣١٥ - - - ودائع العمالء 

 ٣٦٫٧٣٠ ٣٦٫٧٣٠ - - - قروض ثانوية  
 ٢٨٧٫٣٧٨ ٢٨٧٫٣٧٨ - - - المطلوبات المالية األخرى 

 --------- ------- ------- -------------- -------------- 
 ٦٫٠٥٧٫١٤٩ ٦٫٠٤٢٫٩٧٥ - - ١٤٫١٧٤ 
  ===== ==== ==== ======= ======= 

 
 لألدوات الماليةالقيمة العادلة  ٦

  
 على أساس القيمة العادلة. ألدوات المالية المشتقة واالستثمارات المتاحة للبيعيتم قياس ا

 
الموجودات والمطلوبات المالية األخرى تتضمن المالية األخرى بالتكلفة المطفأة أو التكلفة التاريخية.  والمطلوبات يتم بيان الموجودات

بنوك والموجودات األخرى وودائع العمالء والمستحق البها لالستحقاق والقروض والذمم المدينة والمستحق من  المحتفظاالستثمارات 
 ٣١ال تختلف القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الفرع بصورة جوهرية عن القيمة الدفترية في والقروض الثانوية. البنوك  إلى

تتم إعادة حيث أن الموجودات والمطلوبات ذات طبيعة قصيرة األجل أو في حال القروض والذمم المدينة والودائع،  ٢٠١٦ديسمبر 
النظام المتدرج  من ٣تسعيرهم بصورة متكررة. يتم تصنيف القيمة العادلة لألدوات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ضمن المستوى 

. تم ١ات المحتفظ بها لالستحقاق حيث يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام األسعار المدرجة للمستوى للقيمة العادلة باستثناء االستثمار
 .١١في اإليضاح المحتفظ بها لالستحقاق اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات 

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٠ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 لألدوات المالية (تابع)القيمة العادلة  ٦

 
لنظام المتدرج للقيمة ا المستوى فيالتقرير حسب  تاريخبالقيمة العادلة في  التي يتم قياسهاتحليالً لألدوات المالية  التالي يوضح الجدول

 كز المالي.القيم المعترف بها في بيان المر إلى. تستند المبالغ القيمة العادلة تصنيف قياسات طارهإ في يتم ذيالعادلة ال
 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  
 
 اإلجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     الموجودات المالية
 ٥٫٦٨٣ - ٥٫٦٨٣ - األدوات المالية المشتقة

 ١٫٠٠٦٫٨٨٢ - - ١٫٠٠٦٫٨٨٢ المتاحة للبيع –األوراق المالية االستثمارية 
 -------------- --------- ------ -------------- 
 ١٫٠١٢٫٥٦٥ - ٥٫٦٨٣ ١٫٠٠٦٫٨٨٢ 
 ======== ===== ==== ======== 
     

     المطلوبات المالية
 ١١٫٨٢٩ - ١١٫٨٢٩ - األدوات المالية المشتقة

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

      ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 اإلجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     الموجودات المالية
 ٩٫٧٨٤ - ٩٫٧٨٤ - األدوات المالية المشتقة

 ١٫٠٢٧٫٣٢٩ - - ١٫٠٢٧٫٣٢٩ المتاحة للبيع –األوراق المالية االستثمارية 
 -------------- -------- ------ ------------- 
 ١٫٠٣٧٫١١٣ - ٩٫٧٨٤ ١٫٠٢٧٫٣٢٩ 
 ======= ==== ==== ======= 
     

     المطلوبات المالية
 ١٤٫١٧٤ - ١٤٫١٧٤ - األدوات المالية المشتقة

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

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٧
 

في البيانات  المعترف بهاأحكام لتحديد المبالغ و بوضع تقديراتضمن إطار عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك، قامت اإلدارة 
 .المستخدمة أهم األحكام والتقديرات فيما يليالمالية. 

 
المستخدمة عند إعداد البيانات المالية للسنة التقديرات إن التقديرات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية مماثلة لتلك 

 .٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتهية في 
 

 مبدأ االستمرارية ١-٧
 

أن البنك لديه الموارد بعلى أساس مبدأ االستمرارية، وهي مقتنعة  على مواصلة أعمالهقامت إدارة البنك بإجراء تقييم لقدرة البنك 
التي قد  حاالت من عدم اليقين المادي وجودب علماإلدارة  ليس لدىذلك، عالوة على في المستقبل المنظور.  الالزمة لمواصلة أعماله

ً لاالستمرار  علىحول قدرة البنك  تثير شك جوهري مبدأ االستمرارية. وبناء عليه، يستمر إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ وفقا
 االستمرارية.

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤١ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٧

 
 األحكام ٢-٧

 

 تصنيف االستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  لمسجستثمار يجب تصنيفه على أنه احيازة أحد االستثمارات فيما إذا كان تقرر اإلدارة عند 

 للبيع. متاح استثمار تاريخ االستحقاق أواستثمار محتفظ به حتى الخسائر أو 
 

 تاريخ االستحقاقاالستثمارات المحتفظ بها حتى 
عند تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو القابلة  ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم  يتبع البنك توجيهات

عند وضع هذه  تتطلب عملية التصنيف أحكام هامة. للتحديد وذات االستحقاق الثابت كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.
حكام، يقوم البنك بتقييم نيته وقدرته على االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق. في حالة عدم قدرة البنك على االحتفاظ األ

على سبيل المثال، بيع جزء صغير في تاريخ قريب من  –بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق باستثناء بعض الحاالت المحددة 
يتعين على البنك إعادة تصنيف الفئة بأكملها إلى استثمارات متاحة للبيع. وبذلك يتم قياس تلك االستثمارات بالقيمة  –تاريخ االستحقاق 

 العادلة وليس بالتكلفة المطفأة. 
 

 للمتاجرةاالستثمارات المحتفظ بها 
بصورة أساسية لغرض تحقيق ربح  االستحواذ عليهاللمتاجرة إذا تم  استثمارات محتفظ بها البنك بتصنيف االستثمارات على أنهايقوم 

للبيع. يستلزم التصنيف المذكور  استثمارات متاحةقصير األجل من قبل التجار. يتم تصنيف جميع االستثمارات األخرى على أنها 
 باإلدارة. الموضوعة من قبلأعاله تطبيق األحكام 

 

 التقديرات ٣-٧
 

 االنخفاض في قيمة االستثمارات
أو  جوهريانخفاض  يكون هناكعندما قد تعرضت النخفاض في القيمة للبيع  المتاحة في حقوق الملكية البنك أن االستثماراتيعتبر 

عند . االنخفاض الممتدواالنخفاض الجوهري  يتعين وضع أحكام للتمييز بينتكلفتها.  ألقل منفي القيمة العادلة لالستثمارات  ممتد
عالوة على ذلك، قد يكون االنخفاض  .تشمل التقلبات العادية في سعر السهمبتقييم عدد من العوامل التي  وم البنكيقوضع تلك األحكام، 

ً إذا كان هناك دليل على تدهور الوضع المالي للشركة المستثمر بها أو أداء قطاع العمل أو التغيرات في التقنية أو  في القيمة مناسبا
 ة.التدفقات النقدية التشغيلية والتمويلي

 
 القروض والذمم المدينةخسائر انخفاض قيمة 

ً على األقل شهريمرة واحدة يقوم البنك بمراجعة محافظ قروضه لتقييم انخفاض القيمة  لتحديد مدى ضرورة إدراج خسائر انخفاض . ا
ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض  أدلة هناك أي بوضع األحكام لمعرفة ما إذا كان البنكقوم ي، األرباح أو الخسائربيان القيمة ضمن 

  . يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
 

حدوث تغير سلبي في القدرة على السداد من قبل المقترضين في البنك، أو قد يشمل هذا الدليل معطيات جديرة بالمالحظة تشير إلى 
. تستخدم اإلدارة التقديرات البنكعن السداد بخصوص الموجودات في  لتعثراأو المحلية المقترنة بحاالت  اإلقليميةاالقتصادية الظروف 
لتلك  مماثلةالنخفاض في القيمة ة على اموضوعي وأدلة مماثلةمخاطر ائتمان  سماتسابقة لموجودات ذات تجارب خسارة بناًء على 

ج واالفتراضات المستخدمة لتقدير كل من مبلغ وتوقيت القائمة في المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية. تتم مراجعة المنه
 .وتجارب الخسارة الفعليةفروقات بين تقديرات الخسائر  أيتقليل النقدية المستقبلية بشكل منتظم لالتدفقات 

 
بتقييم مدى الحاجة ، يقوم البنك في حالتها الفرديةالهامة  والذمم المدينةلقروض التي يتم رصدها لباإلضافة إلى المخصصات المحددة 

 تنطوي علىبالرغم من أنها ال تتطلب أي مخصص محدد،  ،التي القروض والذمم المدينةقيمة  نخفاضجماعي المخصص رصد ل
ويتم تعديله الخسارة التاريخية للقروض ضمن كل فئة  نمطألول مرة. يرتكز مبلغ المخصص على  منحهاعند  أكثر تعثر مخاطر
 .الراهنةتصادية عكس التغيرات االقبحيث ي

 
 ضرائب الدخل

تقديرات هامة لتحديد مخصص ضرائب الدخل. يقوم  يلزم وضعيخضع البنك لضرائب الدخل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
نتيجة مستحقة. وحيثما تختلف الالتي ستكون  إلى تقديرات هامة لمبلغ الضرائب متوقعة استناداً الضرائب المطلوبات ب باالعتراف البنك

الضريبة  وموجوداتتم تسجيلها بصورة أولية، فإن هذه االختالفات ستؤثر على مخصص ضريبة الدخل النهائية عن المبالغ التي 
 المؤجلة.

 
 المؤجلة الضريبةموجودات 

عتراف بموجودات يتم االق بالفروق المؤقتة في بيان المركز المالي. ما يتعلالضريبة المؤجلة في بموجودات باالعترافاإلدارة  تقوم
وضع يلزم . الخسائر استخدام مقابلهاتوفر أرباح خاضعة للضريبة في المستقبل يمكن  فيهالضريبة المؤجلة إلى المدى الذي يحتمل 

إلى التوقيت المحتمل ومستوى األرباح المستقبلية  ، استناداً االعتراف بهاالمؤجلة التي يمكن موجودات الضريبة  قيملتحديد  أحكام
 التخطيط الضريبي المستقبلي. ستراتيجياتا باإلضافة إلىالخاضعة للضريبة، 

 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٢ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة (تابع) ٧

 
 (تابع) التقديرات ٣-٧

 
 

 لألدوات المشتقةالقيمة العادلة 
 استخدام تتضمن أساليب التقييمتقييم.  طرقيتم تحديد القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة في أسواق نشطة من خالل استخدام 

ها الرغبة في إتمام المعاملة وفقاً لشروط السوق االعتيادية (عندما يتوافر ذلك)، والرجوع إلى بين أطراف على دراية ولديالمعامالت 
إلى الحد المسموح به عملياً، يتم القيمة السوقية الحالية لألدوات األخرى والتي تكون مشابهة تماماً وتحليل التدفقات النقدية المخصومة. 

مخاطر االئتمان  ببعض المجاالت مثل وضع تقديرات تتعلقفي حين يتطلب من اإلدارة  التقييم طرقتطبيق المعطيات الملحوظة في 
(الخاصة بالبنك والطرف المقابل)، والتقلبات واالرتباطات المتبادلة. قد تؤثر التغيرات في االفتراضات حول هذه العوامل على القيمة 

  لألدوات المالية. المعلنة العادلة
 
 النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  ٨

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   

 ٢٩٫٤١٦ ٤١٫٤٠١ النقد في الصندوق 
   لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة في: 

 ٢٩٨٫٥١٤ ٣٠٨٫٣٣٨ ودائع قانونية    
 ٦٥٢٫٣٩٩ ٥١٨٫٨٣٢ ودائع متداولة    
 ----------- ----------- 
 ٩٨٠٫٣٢٩ ٨٦٨٫٥٧١ 
 ====== ====== 
 

 لتمويل عمليات البنك اليومية. متاحةمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي غير لدى إن الودائع القانونية 
 

 ومؤسسات ماليةبنوك أخرى المستحق من  ٩
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٤٨٣٫٤٣١ ٥١٣٫٥١٢ قروض ألجل 
 ٩٩٫١٧٢ ٦٤٫٢٧٩ إيداعات

 ٣١٫٢٣٠ ١٠١٫٩٦٦ ودائع تحت الطلب 
 ----------- ----------- 
 ٦١٣٫٨٣٣ ٦٧٩٫٧٥٧ 

 )٢٤٫١٨٨( )٢٤٫٤٩٤( ) ١-٩المخصص مقابل قروض ألجل غير عاملة (إيضاح 
 ------------ ------------ 
 ٥٨٩٫٦٤٥ ٦٥٥٫٢٦٣ 
  ======  ====== 

 
 المخصص مقابل قروض ألجل غير عاملة    ١-٩

 

 خالل السنة: عاملةالحركة في المخصص مقابل قروض ألجل غير فيما يلي 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٢٥٫٧٥٣ ٢٤٫١٨٨ يناير  ١الرصيد في 
 - - حمل على السنة صافي المُ 

 )١٫٥٦٥( ٣٠٦ صافي –الفائدة (الُمحررة) / المعلقة خالل السنة 
 ---------- --------- 

 ٢٤٫١٨٨ ٢٤٫٤٩٤ ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 ===== ===== 
 

 قيد الرهن      ومؤسسات مالية من بنوك أخرىالمستحق  ٢-٩
 

بنوك ) محتفظ بها لدى مليون درهم ٢٩٣ .٤: ٢٠١٥درهم ( مليون ٥٥ .١مبلغ  على ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرىشتمل ي
للتصدير، والصادرة للهيئات التجارية من غير  مستنديهالمتعلقة بفتح اعتمادات و بالبنكالخاصة مخاطر المشاركة أخرى كرهن مقابل 

 البنوك.

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٣ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   
   القروض والذمم المدينة ١٠

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٣٫٧١٨٫٠٩٦ ٤٫١٨٣٫٣٤١ قروض للشركات
 ٤٠٥٫٣١٥ ٣٥٤٫٥٧٦ ألفرادلقروض ورهونات 

 -------------- ------------- 
 ٤٫١٢٣٫٤١١ ٤٫٥٣٧٫٩١٧ ) ١-١٠القروض والذمم المدينة (اإليضاح إجمالي 

 )٤١٦٫٣٤٨( )٤٤٥٫٥٤٤( ) ٢-١٠المخصص للقروض والذمم المدينة غير العاملة (اإليضاح 
 -------------- -------------- 

 ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ ٤٫٠٩٢٫٣٧٣ صافي القروض والذمم المدينة 
   ======== === ==== 
 

   القروض والذمم المدينةتحليل إجمالي  ١-١٠
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١٫٧٢٤٫٨١٥ ٢٫٠٥٠٫٦١٢ قروض 
 ٢٦٦٫٩٨٩ ٣٢٨٫٢١٠ سحوبات على المكشوف 

 ١٫٢٠٥٫٦٣٩ ١٫١٧٧٫٥٥٤ إيصاالت أمانةقروض مقابل 
 ٩٢٥٫٩٦٨ ٩٨١٫٥٤١ كمبياالت مخصومة

 -------------- ------------- 
 ٤٫١٢٣٫٤١١ ٤٫٥٣٧٫٩١٧   القروض والذمم المدينةإجمالي 

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

 غير العاملةوالقروض لذمم المدينة لالمخصص  ٢-١٠
 

 خالل السنة: العاملةغير قروض للذمم المدينة وال الحركة في المخصص فيما يلي
 

٢٠١٦ 
 اإلجمالي جماعي أفراد  شركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 
     

 ٤١٦٫٣٤٨ ٨٠٫٨٩٦ ١١٢٫٧١٢ ٢٢٢٫٧٤٠ يناير ١في 
 ٥٥٫٣٣٠ )٧٩٦( )١٫١٣٠( ٥٧٫٢٥٦ لسنة ل /(المعكوس)صافي المحمل

 )٦٫٨٩٤( - )١٫٥١٥( )٥٫٣٧٩( صافي  –الفوائد المعلقة خالل السنة 
 )١٩٫٢٣٩( - )١٥٫١٤٩( )٤٫٠٩٠( ) ٣-١٠المبالغ المشطوبة (إيضاح 

 ----------- ----------- ---------- ----------- 
 ٤٤٥٫٥٤٥ ٨٠٫١٠٠ ٩٤٫٩١٨ ٢٧٠٫٥٢٧ ديسمبر  ٣١في 

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

٢٠١٥     
 اإلجمالي جماعي أفراد  شركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 
     

 ٣٦٥٫٩٢٦ ٥٤٫٦٢١ ١١١٫١٣٠ ٢٠٠٫١٧٥ يناير ١في 
 ٣٦٫٤٩٠ ٢٦٫٢٧٥ ١٫١٨٦ ٩٫٠٢٩ للسنة  صافي المحمل/(المعكوس)
 ٢٩٫٤٢٤ - ١١٫٧٦٩ ١٧٫٦٥٥ صافي  –الفوائد المعلقة خالل السنة 
 )١٥٫٤٩٢( - )١١٫٣٧٣( )٤٫١١٩( ) ٣-١٠المبالغ المشطوبة (إيضاح 

 ----------- ----------- --------- ----------- 
 ٤١٦٫٣٤٨ ٨٠٫٨٩٦ ١١٢٫٧١٢ ٢٢٢٫٧٤٠ ديسمبر  ٣١في 

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

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٤ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) القروض والذمم المدينة ١٠

 
   تفاصيل المشطوبات ٣-١٠

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١٥٫٤٩٢ ١٩٫٢٤٠ )٢-١٠مقابل المخصصات (إيضاح 
 ١٫٥٠٦ ١٥٢  األرباح أو الخسائرالمحملة مباشرة على بيان 

 --------- --------- 
 ١٦٫٩٩٨ ١٩٫٣٩٢ 
  =====  ===== 
 

 األوراق المالية االستثمارية  ١١
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   المتاحة للبيع
   

   سندات دين (مدرجة)
 ٣٩١٫٦٤٠ ٣٣٢٫٢٦٠ سندات دين حكومية   
 ٥٧٢٫٤٩٠ ٦٠٥٫٠٨٩ سندات دين حكومية أجنبية   
 ٦٣٫١٩٩ ٦٩٫٥٣٣ سندات دين تجارية   
 ------------- ------------- 
 ١٫٠٢٧٫٣٢٩ ١٫٠٠٦٫٨٨٢ 
 ------------- ------------- 

   

 ١٠٫٢٦٤ ١٠٫٢٦٤ سندات ملكية (غير مدرجة)
 )١٠٫٢٦٤( )١٠٫٢٦٤( مخصص انخفاض قيمة مقابل األسهم (غير مدرجة) 

 ------------- ------------- 
 ١٫٠٢٧٫٣٢٩ ١٫٠٠٦٫٨٨٢ 
 ------------- ------------- 
   

   المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
   

   سندات دين (غير مدرجة)
 ٢٥٩٫٢٥٠ ٣٦٦٫٢٨٥ سندات دين حكومية أجنبية   
 ----------- ----------- 
 ٢٥٩٫٢٥٠ ٣٦٦٫٢٨٥ 
 ----------- ----------- 

   

   سندات دين (غير مدرجة)
 ١٦٫٧٨٠ ١٦٫٧٨٠ سندات دين تجارية   
 )١٦٫٧٨٠( )١٦٫٧٨٠( الدين مخصص انخفاض قيمة مقابل سندات   
 ------------ ------------ 
 - - 
 -------------- ------------- 
 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ ١٫٣٧٣٫١٦٧ 
 
 

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

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٥ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 الستثماراتلقيمة المخصص انخفاض  ١-١١

 
     فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة االستثمارات خالل السنة:  

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٢٧٫٠٤٤ ٢٧٫٠٤٤ يناير ١الرصيد في 
 - - حمل خالل السنةالمُ 

 - - المبالغ المعكوسة/المستردة خالل السنة 
 --------- --------- 

 ٢٧٫٠٤٤ ٢٧٫٠٤٤ ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
  =====  ===== 

 

 ٢٨١٫٦٠٢: ٢٠١٥( درهم ألف ٣٦٨٫٣٩٢بلغت  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إن القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق كما في 
 ألف درهم)

 
 الموجودات األخرى      ١٢

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٣٦٫٤٢٤ ٤٤٫٦٣٩ مستحقةإيرادات فوائد 
ً  ومبالغ مدفوعةسلفيات وودائع   ٨٫٩٦٣ ٩٫٧٩٨ مقدما

 ١٥٤٫٠٩٤ ٢٠٣٫٠١٥ أوراق قبول
 ١٩٫٣٧٢ ١٧٫٩٩٦ ذمم مدينة أخرى

 ----------- ----------- 
 ٢١٨٫٨٥٣ ٢٧٥٫٤٤٨ 

 )٥٠٢( )٥٠٢( )١-١٢المخصص مقابل الذمم المدينة األخرى (إيضاح 
 ----------- ----------- 
 ٢١٨٫٣٥١ ٢٧٤٫٩٤٦ 
  ======  ====== 

 
 يوجد تغير في المخصص مقابل الذمم المدينة األخرى خالل السنة.     ال ١-١٢

 
 لممتلكات والمعداتا ١٣

 

 

على  تحسينات
 عقارات 
  مستأجرة

 أثاث 
 وتجهيزات 

 
 

 السيارات

 
 أعمال رأسمالية

 قيد اإلنجاز

 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٦

      
      : التكلفة

 ٣٧٫٦٧٨ ١٫٠٩٢ ١٫٢٠٠ ٢٤٫٩١١ ١٠٫٤٧٥ ٢٠١٦يناير  ١  
 ٢٫١٥٨ ٨١٤ - ١٫٧٤٠ - اإلضافات خالل السنة   
 - - - - - االستبعادات خالل السنة   
 ---------- ---------- -------- -------- --------- 
 ٣٩٫٨٣٦ ١٫٥١٠ ١٫٢٠٠ ٢٦٫٦٥١ ١٠٫٤٧٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
 --------- --------- -------- -------- --------- 

      االستهالك المتراكم:
 ٣٠٫٤٦٠ - ٩١٢ ٢٠٫٩٦٢ ٨٫٥٨٦ ٢٠١٦يناير  ١  
 ٢٫٤٥٤ - ١٥١ ١٫٦٨٩ ٦١٤ االستهالك المحمل للسنة   
 - - - - - االستبعادات خالل السنة   
 -------- ---------- -------- ------ --------- 

 ٣٢٫٩١٤ - ١٫٠٦٣ ٢٢٫٦٥١ ٩٫٢٠٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 -------- --------- ------- ------ --------- 

       :صافي القيمة الدفترية
 ٦٫٩٢٢ ١٫٥١٠ ١٣٧ ٤٫٠٠٠ ١٫٢٧٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
 = === === = == = == == === == 
  

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٦ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 الممتلكات والمعدات (تابع) ١٣

 

 

على  تحسينات
 عقارات 
 مستأجرة 

 أثاث 
 وتجهيزات 

 
 

 السيارات

 
 أعمال رأسمالية

 قيد اإلنجاز

 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٥

      
      التكلفة: 

 ٣٥٫٤٦٢ ٢٧٨ ١٫٢٠٠ ٢٣٫٥٠٩ ١٠٫٤٧٥ ٢٠١٥يناير  ١  
 ٢٫٢١٦ ٨١٤ - ١٫٤٠٢ - اإلضافات خالل السنة   
 - - - - - االستبعادات خالل السنة   
 --------- --------- -------- -------- --------- 
 ٣٧٫٦٧٨ ١٫٠٩٢ ١٫٢٠٠ ٢٤٫٩١١ ١٠٫٤٧٥ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
 --------- --------- -------- -------- --------- 

      االستهالك المتراكم:
 ٢٧٫٨٣٨ - ٧٠٤ ١٩٫٢٩٥ ٧٫٨٣٩ ٢٠١٦يناير  ١  
 ٢٫٦٢٢ - ٢٠٨ ١٫٦٦٧ ٧٤٧ االستهالك المحمل للسنة   
 - - - - - االستبعادات خالل السنة   
 -------- --------- ------- ------ --------- 

 ٣٠٫٤٦٠ - ٩١٢ ٢٠٫٩٦٢ ٨٫٥٨٦ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 -------- --------- ------- ------ --------- 

       :صافي القيمة الدفترية
 ٧٫٢١٨ ١٫٠٩٢ ٢٨٨ ٣٫٩٤٩ ١٫٨٨٩ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
  ====  ====  === = ===  ===== 

 
       الموجودات غير الملموسة ١٤

 اإلجمالي 
 ألف درهم  

٢٠١٦  
  التكلفة:

 ١١٫٩٩١ ٢٠١٦يناير  ١
 ٩٠٢ االستحواذات خالل السنة

 ------------ 
 ١٢٫٨٩٣ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
 ------------ 

  اإلطفاء المتراكم:
 ٦٫٧٧٩  ٢٠١٦يناير  ١

 ١٫٥١٢ اإلطفاء المحمل للسنة
 ----------- 
 ٨٫٢٩١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
 ----------- 

  صافي القيمة الدفترية:
 ٤٫٦٠٢ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
 ====== 

٢٠١٥  
  التكلفة:

 ١١٫٣٦٥ ٢٠١٥يناير  ١
 ٦٢٦ االستحواذات خالل السنة

 ------------ 
 ١١٫٩٩١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
 ------------ 

  اإلطفاء المتراكم:
 ٥٫٢٧٣  ٢٠١٥يناير  ١

 ١٫٥٠٦ اإلطفاء المحمل للسنة
 ----------- 
 ٦٫٧٧٩ ٢٠١٥يسمبر د ٣١  
 ----------- 

  صافي القيمة الدفترية:
 ٥٫٢١٢ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
 ====== 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٧ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
       بنوك أخرىالمستحق إلى  ١٥

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١٠١٫٠٠٩ ٣٤٦٫٦٤٩ ودائع ألجل 
 ١٣٤٫١٠٩ ٤٢٫١٦٠ حسابات جارية 

 ----------- ----------- 
 ٢٣٥٫١١٨ ٣٨٨٫٨٠٩ 
  ======  ====== 

  
 ودائع العمالء        ١٦

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٣٫٢٧٧٫٢٨٦ ٣٫٣٠٧٫٢٩٢ ودائع ثابتة 
 ١٫٢٦٩٫٥٢٤ ١٫٤٣٧٫٤٠٣ ال تخضع لفوائد  –حسابات جارية 
 ٤٢٣٫٦٥٢ ٤٣٦٫٢٨٠ تخضع لفوائد  –حسابات جارية 

 ٢٧٩٫٣٩٣ ٣٢٥٫٦٥٨ ودائع توفير 
 ٩٩٫٤٦٠ ٦٨٫٠٥٦ ودائع متنوعة 

 -------------- -------------- 
 ٥٫٣٤٩٫٣١٥ ٥٫٥٧٤٫٦٨٩ 
 ==== ====  ======== 
 

 ) من إجمالي ودائع العمالء. ٪٣٩٫١ :٢٠١٥( ٪٣٩٫٣عميالً نسبة  ١٢ أعلى ، بلغت ودائع٢٠١٦ديسمبر  ٣١ في
 
القروض  مقابلمليون درهم) كضمان نقدي  ٢٦٧ :٢٠١٥مليون درهم ( ٣٦١، تم االحتفاظ بودائع بمبلغ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ في

 المقدمة للعمالء. والذمم المدينة
 

     المطلوبات األخرى ١٧
     

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٦٣٫٩٢٣ ٢١٫٣٠٣ سندات مستحقة الدفع
 ١٧٫٥٩٢ ٣٣٫٩٤١ فوائد مستحقة الدفع

 ١٤٫٩٣٠ ١١٫٤٩٢ عموالت غير مكتسبة 
 ١٠٫١٩٥ ٤٫١٠٠ مستحقة  مصروفات
 ٨٫٥٥٦ ٨٫٩٨٦ نهاية الخدمة للموظفين  تعويضاتمخصص 

 ١٥٤٫٠٩٤ ٢٠٣٫٠١٥ أوراق قبول 
 ٢٢٫٢٤٨ ١٨٫٣٥٧ مخصص الضرائب 

 ١٩٫٤٣٧ ٦٧٫٥٩٥ أخرى
 ----------- ----------- 
 ٣١٠٫٩٧٥ ٣٦٨٫٧٨٩ 
 == ====  ====== 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٨ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 غير مضمونة  –القروض الثانوية  ١٨

  
 القروض الثانوية من المركز الرئيسي: 

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ شروط السداد تاريخ  معدل   
 درهم ألف ألف درهم المبلغ األصلي الفائدة االستحقاق الفائدة المدة 
        

 سنوات ٧ ٢قرض ثانوي 

 ليبور
لمدة  ٪١زائد 

 ربع سنوية ٢٠١٦سبتمبر   أشهر ٣
دفعة واحدة 

 ٣٦٫٧٣٠ - عند االستحقاق
      ---------- ---------- 
      - ٣٦٫٧٣٠ 
      ====== ====== 

 
تمت من المركز الرئيسي بالدوالر األمريكي  ثانويةشكل قروض  فيشريحتين من الشق الثاني من رأس المال  ةضافبإقام البنك سابقاً 

 .مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيالموافقة عليها من قبل 
 

  رأس المال المخصص ١٩
 

التي ال المبالغ بمثل رأس المال المخصص توتعديالته، ي ،١٩٨٠لسنة  ١٠وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
 .مليون درهم) ٣٧٣ .٩: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٩٥ .٢المقدمة من المركز الرئيسي والبالغة ووائد يترتب عليها ف

 
 االحتياطي القانوني  ٢٠
 

 ً من  ٪١٠، يجب تحويل ، وتعديالته١٩٨٠لسنة  ١٠من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ٨٢للمادة رقم  طبقا
رصيد االحتياطي  إلى هذا االحتياطي حتى يبلغ تالتحويال يلزم إجراء تلكأرباح السنة إلى االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع. 

 من رأس المال المخصص. ٪٥٠
 

 احتياطي القيمة العادلة ٢١
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   

 ٤٨٫٦٩٧ ١٣٫٤٨٩  يناير ١في 
 غير المحققة من األوراق المالية  الخسائر)/ ( األرباحصافي 

 )٢٧٫٩٣٦( ١٦٫٥٤٦ للبيع المتاحةاالستثمارية    
 للبيع  المتاحةالمحققة من األوراق المالية االستثمارية  الخسائرصافي 

 )٧٫٢٧٢( )١١٫٢٣٥( عند االستبعاد األرباح أو الخسائرتصنيفها إلى بيان الُمعاد  
 ------------ ---------- 

 ١٣٫٤٨٩ ١٨٫٨٠٠ المؤجلةديسمبر قبل تسوية الضريبة  ٣١في 
 )٢٫٦٩٨( )٣٫٧٦٠( موجودات الضريبة المؤجلة ذات الصلة

 ---------- ---------- 
 ١٠٫٧٩١ ١٥٫٠٤٠ المؤجلة الضريبةصافي من  – ديسمبر ٣١في 

 =====   ===== 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٩ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 األدوات المالية المشتقة          ٢٢

 
يوضح الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة والمسجلة كموجودات ومطلوبات مع قيمها االسمية. تتمثل القيمة االسمية 

سعر أو المؤشر المرجعي وهو األساس الذي تقاس به التغيرات في قيمة المسجلة كقيمة إجمالية، بقيمة األصل التابع لألداة المشتقة وال
 المشتقات. تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة.

 
  

 الموجودات
 

 المطلوبات
 القيمة 
 االسمية

 
 الموجودات

 
 المطلوبات

 القيمة 
 االسمية

 ٢٠١٥ ٢٠١٥ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٦ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

       مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:
 ٤٫٢٦٩٫٢٩٥ ١٤٫١٧٤ ٩٫٧٨٤ ٤٫٨٢٧٫١٩٣ ١١٫٨٢٩ ٥٫٦٨٣ عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

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

 
 حتى شهر 

 واحد
٣ – ١  

 أشهر 
٦ – ٣  

 أشهر
١٢ – ٦ 
 اإلجمالي شهرًا  

 
  -----------------------------------ألف درهم  ---------------------------------

  
٤٫٨٢٧٫١٩٤ ٣٨١٫٩٩٢ ٨١٢٫٠٠٤ ١٫٥٨٠٫٢٢٥ ٢٫٠٥٢٫٩٧٣ ٢٠١٦ 

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

٤٫٢٦٩٫٢٩٥ - ٦٫٢٦٤ ١٫٥٧٤٫٣٨٠ ٢٫٦٨٨٫٨٥١ ٢٠١٥ 
 ==== === === ====  ==== == === ==== === 
 

 االلتزامات الطارئة واالرتباطات          ٢٣
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٥٤٠٫٧٥٣ ٥٤٠٫٤٧٠ اعتمادات مستندية  
 ١٫٥٢٨٫٢١٤ ١٫٤٧٨٫٨٩٢ خطابات ضمان

 ٨٫٧٠٩ ٧٫٦٦٨ نهائية - ارتباطات ائتمانية غير مسحوبة
 ==== ==== 

 
أن البنك يتعهد بالسداد في حالة بإن خطابات الضمان وكذلك االعتمادات المستندية االحتياطية، التي تمثل تأكيدات غير قابلة لإللغاء 

. القروض والذمم المدينةعدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه األطراف األخرى، تنطوي على نفس مخاطر االئتمان الخاصة ب
إن اإلعتمادات المستندية وخطابات االعتماد التجارية، وهي تعهدات خطية من قبل البنك نيابة عن العميل تفوض بموجبها طرفاً آخر 

ً ألحكام وشروط محددة، مضمونة مقابل شحنات البضائع  إلىبسحب كمبياالت على البنك تصل قيمتها  المبلغ المنصوص عليه وفقا
ً للضمانات واالعتمادات المستندية االحتياطية التي تتعلق بها، ولذلك ف إن مخاطرها تقل بصورة جوهرية. إن المتطلبات النقدية وفقا

 من مبلغ االلتزام ألن البنك ال يتوقع أن يقوم الطرف الثالث بسحب األموال بموجب االتفاقية المبرمة. اً هي أقل كثير
 

ء غير المستخدمة من الموافقات الصادرة بمنح ائتمان في شكل قروض أو تتمثل االرتباطات االئتمانية غير المسحوبة باألجزا
بمنح ائتمان، فإنه من المحتمل  غير القابلة لإللغاءضمانات أو اعتمادات مستندية. فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من االلتزامات 

صعوبة تحديد  إال أن مبلغ الخسارة المحتملة، بالرغم منأن يتعرض البنك لخسارة مبلغ يساوي إجمالي االلتزامات غير المستخدمة. 
من إجمالي االلتزامات غير المستخدمة نظراً ألن معظم االلتزامات بمنح االئتمان تشترط أن يتمتع العمالء  اً كثير، هو أقل قيمته

ت، إال أنه يتم اعتبار تلك المخاطر أنها بمعايير ائتمانية محددة. على الرغم من وجود بعض مخاطر االئتمان المرتبطة ببقية االلتزاما
مخاطر محدودة حيث أنها تنشأ من احتمال قيام العميل بسحب الجزء غير المستخدم من الموافقات الصادرة بمنح القروض، وثانياً من 

لك ألن مخاطر االلتزامات احتمال عدم سداد هذه السحوبات عند استحقاقها. يقوم البنك بمراقبة فترة االستحقاق اللتزامات االئتمان وذ
طويلة األجل تنطوي على مخاطر أكبر من المخاطر التي تنطوي عليها االلتزامات قصيرة األجل بشكل عام. ال يمثل إجمالي مبلغ 

 ها.االلتزام التعاقدي بمنح االئتمان بالضرورة متطلبات النقد المستقبلية حيث أن معظم هذه االلتزامات ستنتهي أو تنقضي دون تمويل
 

 ألف درهم). ٢٢٫٣٥٥: ٢٠١٥ألف درهم ( ٣١٫٢٨٧معرفة كديون الغير البنك و ضدبلغت المطالبات 
 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٠ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 إيرادات الفوائد    ٢٤
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   إيرادات الفوائد من: 
 ١٦٠٫٢٥٨ ١٧٨٫٤٠٥ القروض والذمم المدينة  
 ٢٥١ ٢٢٨ وفروع أخرىمن المركز الرئيسي  المستحق  
 ١٢٫٨٣١ ١٧٫٢٨٨ ومؤسسات مالية من بنوك أخرى المستحق  
 ٧٨٫٣٩٦ ٨٦٫٢٧٠ أوراق مالية استثمارية  
 ----------- ----------- 
 ٢٥١٫٧٣٦ ٢٨٢٫١٩١ 
 === ===  ====== 

   
 مصروفات الفوائد    ٢٥

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   مصروفات الفوائد على: 
 ٥٩٫٢٠١ ٨٠٫٧٥٩ ودائع عمالء  
 ٥٦٩ ٥٨٣ وفروع أخرىلمكتب الرئيسي ا المستحق من  
 ٤٫٤٣٠ ٧٫٥٤٨ بنوك أخرىالمستحق ل  
 ٤٣٣ - األوراق المالية الُمباعة بموجب اتفاقية إعادة شراء 
 ----------- ---------- 
 ٦٤٫٦٣٣ ٨٨٫٨٩٠ 
 === === == === 

 
 صافي األرباح من بيع أوراق مالية استثمارية ٢٦

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

   للبيع: متاحةصافي األرباح من بيع أوراق مالية 
 ٧٫٢٧٢ ١١٫٢٣٥ للبيع  متاحةأوراق مالية   
 ----------- --------- 
 ٧٫٢٧٢ ١١٫٢٣٥ 
 ====== ===== 

 اإليرادات األخرى  ٢٧
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٧٫٩٣٤ ٦٫٨٥٥ رسوم تتعلق بالبريد والتلكس
 ٢٫٩٢٢ ٢٫٨٣٩ رسوم حفظ حسابات ورسوم الحد األدنى لألرصدة
 ١٫١٦٨ ١٫٣١٣ المبالغ المستردة من قروض غير عاملة مشطوبة  

 ١٫٤٣٢ ١٫٣٢٤ أخرى
 ----------- ----------- 
 ١٣٫٤٥٦ ١٢٫٣٣١ 
 ====== ====== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥١ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 المصروفات التشغيلية   ٢٨

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٨٣٫٤١٩ ٩٤٫٢١٩ )٣١(إيضاح تكاليف الموظفين 
 ١٥٫٥٨٨ ١٥٫٦٩٠ تأمين وكهرباءوضرائب وإيجارات 

 ٤٫٤٠٢ ٥٫٢٨٨ تكاليف اتصاالت
 ٢٫٦٢٢ ٢٫٤٥٤ )١٣االستهالك (إيضاح 

 ١٫٥٠٦ ١٫٥١٢ )١٤إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح 
 ٢٫١٨٣ ٢٫٢٣٦ سفر وانتقال

 ١٫٦٣٥ ١٫٧٨٤ وترويج اتإعالن
 ٢٫٨٧٦ ٣٫٢٢٤ تصليح وصيانة

 ١٫٦٨٩ ١٫٦٦١ قرطاسية
 ٢٫٤٢٦ ٢٫٢٩٩ قانونية ومهنيةخدمات 
 ٥٥٧ ٥٨٦ وندوات تدريب 

 ٣٦٢ ٣٦٢ رسوم تقنية المعلومات
 ٣٫٤٠١ ٣٫٧٦٨ رسوم الخدمات

 ٧٣ ١٤ مصاريف تأشيرات
 ٤٫٩٤٥ ٤٫٧١٠ أخرى

 ------------ ------------ 
 ١٢٧٫٦٨٤ ١٣٩٫٨٠٧ 
 ======= ======= 

 
   صافي –مخصص الخسائر االئتمانية  ٢٩

  
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   
 ٣٤٫٤٩٠ ٥٥٫٣٣٠ )٢-١٠صافي (إيضاح  - القروض والذمم المدينةمخصص النخفاض قيمة ال
 ---------- --------- 
 ٣٤٫٤٩٠ ٥٥٫٣٣٠ 
 ===== ===== 

 
 الضريبة     ٣٠

 
تقديرات القبل الضريبة للسنة وتستند إلى أفضل  الربحصافي ل التسوياتللضريبة بعد إجراء بعض  ةالخاضع اإليرادات احتسابيتم 

 هي: ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مكونات مصروفات ضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في  فيما يلياإلدارة. الموضوعة من قبل 
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   الضريبة الحالية
 ٢٢٫٢٤٨ ٨٫٣٢٤ ضريبة الدخل الحالية   
 ١٢٫٩١٦ ١٣٫٥٦٧ لسنوات السابقةبا تسويات تتعلق   
 ---------- --------- 
 ٣٥٫١٦٤ ٢١٫٨٩١ 

   الضريبة المؤجلة
 )٩٫٤٢٢( ٥٧٨ المؤقتة الفروقالمتعلقة بتكوين وعكس 

 ---------- ---------- 
 ٢٥٫٧٤٢ ٢٢٫٤٦٩ 
 ===== ===== 

 
 
 
 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٢ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
     (تابع) الضريبة ٣٠

 
 بين مصروفات الضريبة والربح المحاسبي      المطابقة ١-٣٠

 
أبوظبي ودبي والشارقة. إمارةفي الناتجة من عملياته من صافي أرباح البنك الخاضعة للضريبة  ٪٢٠يتم احتساب الضريبة بنسبة 

  
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١٢٠٫٨١٠ ١٠٣٫٥٢١  صافي ربح السنة قبل احتساب الضريبة
 ====== ====== 

 ٢٤٫١٦٢ ٢٠٫٧٠٤ )٪٢٠: ٢٠١٥( من صافي الربح الخاضع للضريبة ٪٢٠الضريبة بواقع 
   
 ١٫٤٤٧ ٩٢٣ للفروق الدائمة ةيالضريب اتتأثيرال

 ١٣٫٠٤٩ )١٢٫٧٢٥( التأثيرات الضريبية للفروق المؤقتة
 ١٢٫٩١٦ ١٣٫٥٦٧ مخصص الضريبة للسنة السابقة

 ---------- ---------- 
 ٢٧٫٤١٢ ٢٢٫٤٦٩ إجمالي مصروفات ضريبة الدخل

 ===== ===== 
   

 ٪٢١ ٪٢٢ معدل الضريبة الفعلي 
 

 ضريبة السنة السابقة      ٢-٣٠
 

بخصوص سنوات التقييم السابقة كانت تزيد عن مخصص الضريبة الحالي لدى بتقييمها ة يسلطات الضريبال التي قامتإن الضريبة 
 البنك.من قبل  األرباح أو الخسائربيان  علىوقد تم تحميل العجز  .ألف درهم) ١٢٫٩١٦ :٢٠١٥ألف درهم ( ١٣٫٥٦٧البنك بمبلغ 

 
 الضريبة المؤجلة       ٣-٣٠

 
 
 
 

 
 
 

 يناير  ١في 

  المحمل على
 األرباح بيان 

 الخسائرو أ

المضاف إلى 
اإليرادات الشاملة 

 األخرى

 
 
 

 ديسمبر  ٣١في 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٦

     

 مخصصموجودات الضريبة المؤجلة على 
 ٧٨٫٧٧٨ - )٥٧٨( ٧٩٫٣٥٦ خسائر انخفاض القيمة   

 موجودات الضريبة المؤجلة على 
 )٣٫٧٦٠( )١٫٠٦٢( - )٢٫٦٩٨( احتياطي القيمة العادلة   
 ---------- ------- ---------- ---------- 
 ٧٥٫٠١٨ )١٫٠٦٢( )٥٧٨( ٧٦٫٦٥٨ 
 ===== ==== ===== ===== 

٢٠١٥     
 موجودات الضريبة المؤجلة على مخصص

 ٧٩٫٣٥٦ - ٩٫٤٢٢ ٦٩٫٩٣٤ خسائر انخفاض القيمة   
 موجودات الضريبة المؤجلة على 

 )٢٫٦٩٨( ٧٫٠٤٢ - )٩٫٧٤٠( احتياطي القيمة العادلة   
 --------- -------- -------- --------- 
 ٧٦٫٦٥٨ ٧٫٠٤٢ ٩٫٤٢٢ ٦٠٫١٩٤ 
 ===== ==== ==== ===== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٣ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 تكاليف الموظفين  ٣١
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٧٨٫٧١٤ ٨٩٫٠٤٢ وبدالت رواتب 
 ٢٫٠٥٩ ٢٫٢٥١ نهاية الخدمة للموظفين المحمل لتعويضات

 ٢٫٦٤٦ ٢٫٩٢٦ طبية مصروفات
 ---------- --------- 
 ٨٣٫٤١٩ ٩٤٫٢١٩ 
 
 

===== ===== 

 النقد وما يعادله   ٣٢
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٩٨٠٫٣٢٩ ٨٦٨٫٥٧١ واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيالنقد 
 ٥٨٩٫٦٤٥ ٦٥٥٫٢٦٣ ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى

 ١١١٫٨٨٥ ٦٣٫٥٠٩ المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى
 )٢٣٥٫١١٨( )٣٨٨٫٨٠٩( بنوك أخرىالمستحق إلى 

 )١٣٤٫٤٣٤( )٥٧٫٤٣١( المستحق إلى المركز الرئيسي وفروع أخرى
 -------------- -------------- 
 ١٫٣١٢٫٣٠٧ ١٫١٤١٫١٠٣ 
   

 )٢٩٨٫٥١٤( )٣٠٨٫٣٣٨( ودائع قانونية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 )٤٨٣٫٤٣١( )٥١٣٫٥١٢( أشهر) ٣(مستحق بعد أكثر من  قروض ألجل لبنوك أخرى

 - - ودائع مرهونة
 )١١٤٫١٧٠( )٨٨٫١٥٤( بنوك أخرى وُيستحق بعد ثالثة أشهرالمستحق إلى 

 )١٠٢٫٥٣٢( - المستحق إلى المركز الرئيسي وفروع أخرى وُيستحق بعد ثالثة أشهر
 ------------ ------------ 
 ٣١٣٫٦٦٠ ٢٣١٫٠٩٩ 
 ====== ====== 

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٤ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات   ٣٣

 

البنك وتعرضه للتغيرات في  لدى سيولةالالتي تترتب عليها فوائد عندما تستحق، وبتكلفة مقبولة، تعتبر عوامل هامة في تقييم  المطلوباتإن فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات والقدرة على استبدال 
 أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت.

 

 صلة بناًء على الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي:الستحقاق ذات االتاريخ بيان المركز المالي في مجموعات كما في موجودات ومطلوبات البنك تحليالً ل الجدول التالييعرض 
 

 
 

 أشهر ٣حتى 
 أشهر  ٣من 

 شهراً  ١٢حتى 
 اإلجمالي الفرعي 
 حتى سنة واحدة

 من سنة واحدة
 سنوات ٥حتى 

 أكثر من 
 سنوات ٥

 اإلجمالي الفرعي
 أكثر من سنة 

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

        الموجودات 
 ٨٦٨٫٥٧١ - - - ٨٦٨٫٥٧١ - ٨٦٨٫٥٧١ المتحدة المركزي    بيةرصدة لدى مصرف اإلمارات العرالنقد واأل

 ٦٥٥٫٢٦٣ ٢٠٥٫٤٤٨ - ٢٠٥٫٤٤٨ ٤٤٩٫٨١٥ ٩٥٫٨١٢ ٣٥٤٫٠٠٣ ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى
 ٦٣٫٥٠٩ - - - ٦٣٫٥٠٩ - ٦٣٫٥٠٩ وفروع أخرىالمستحق من المركز الرئيسي 

 ٥٫٦٨٣ - - - ٥٫٦٨٣ - ٥٫٦٨٣ المشتقةاألدوات المالية 
 ٤٫٠٩٢٫٣٧٤ ١٫٣٠٦٫٦٩٢ ٦٤٠٫٤١٥ ٦٦٦٫٢٧٧ ٢٫٧٨٥٫٦٨٢ ٩٢٢٫٠٦٨ ١٫٨٦٣٫٦١٤ القروض والذمم المدينة 

 ١٫٣٧٣٫١٦٧ ١٫٠٣٩٫٩٣٠ ٤٤٣٫٠٤٣ ٥٩٦٫٨٨٧ ٣٣٣٫٢٣٧ ٣٣٫٢٣٧ - األوراق المالية االستثمارية  
 ٢٧٤٫٩٤٦ - - - ٢٧٤٫٩٤٦ - ٢٧٤٫٩٤٦ الموجودات األخرى

 ١١٫٥٢٤ ١١٫٥٢٤ - ١١٫٥٢٤ - - - قيد اإلنجاز الممتلكات والمعدات واألعمال الرأسمالية
 ٧٥٫٠١٨ ٧٥٫٠١٨ - ٧٥٫٠١٨ - - - صافي –موجودات الضريبة المؤجلة 

 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------- ------------------- 
 ٧٫٤٢٠٫٠٥٥ ٢٫٦٣٨٫٦١٢ ١٫٠٨٣٫٤٥٨ ١٫٥٥٥٫١٥٤ ٤٫٧٨١٫٤٤٣ ١٫٣٥١٫١١٧ ٣٫٤٣٠٫٣٢٦ إجمالي الموجودات 

 =========== ========== =========== ========== ========== =========== =========== 
         المطلوبات 

 ٣٨٨٫٨٠٩ - - - ٣٨٨٫٨٠٩ ٨٨٫١٥٤ ٣٠٠٫٦٥٥ بنوك أخرىالمستحق إلى 
 ٥٧٫٤٣١ - - - ٥٧٫٤٣١ - ٥٧٫٤٣١ وفروع أخرىالمركز الرئيسي  إلى المستحق

 ١١٫٨٢٩ - - - ١١٫٨٢٩ - ١١٫٨٢٩ األدوات المالية المشتقة
 ٥٫٥٧٤٫٦٩١ ١٫٦٦٩٫١٣٧ ١٫٠٩١٫٤٨٥ ٥٧٧٫٦٥٢ ٣٫٩٠٥٫٥٥٤ ١٫٤٥١٫٤٦٣ ٢٫٤٥٤٫٠٩١ ودائع العمالء 

 ٣٦٨٫٧٩٠ ٨٫٩٨٦ - ٨٫٩٨٦ ٣٥٩٫٨٠٤ - ٣٥٩٫٨٠٤ المطلوبات األخرى 
 - - - - - - - قروض ثانوية  

 ------------------- ------------------- ------------------- ---------------- ------------------ ------------------- ------------------- 
 ٦٫٤٠١٫٥٥٠ ١٫٦٧٨٫١٢٣ ١٫٠٩١٫٤٨٥ ٥٨٦٫٦٣٨ ٤٫٧٢٣٫٤٢٧ ١٫٥٣٩٫٦١٧ ٣٫١٨٣٫٨١٠  المطلوباتإجمالي 

 ========== ========== =========== ========= ========== ========== =========== 
 ١٫٠١٨٫٥٠٥ ٩٦٠٫٤٨٩ )٨٫٠٢٧( ٩٦٨٫٥١٦ ٥٨٫٠١٦ )١٨٨٫٥٠٠( ٢٤٦٫٥١٦  السيولة  فجوةصافي 

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

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٥ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات (تابع)  ٣٣
 

 
 

 أشهر ٣حتى 
 أشهر  ٣من 

 شهراً  ١٢حتى 
 اإلجمالي الفرعي 
 حتى سنة واحدة

 من سنة واحدة
 سنوات ٥حتى 

 أكثر من 
 سنوات ٥

 اإلجمالي الفرعي
 أكثر من سنة 

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

        الموجودات 
 ٩٨٠٫٣٢٩ - - - ٩٨٠٫٣٢٩ - ٩٨٠٫٣٢٩ المتحدة المركزي    بيةالنقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العر

 ٥٨٩٫٦٤٥ ١٤٩٫٩٣٠ - ١٤٩٫٩٣٠ ٤٣٩٫٧١٥ ١٥٨٫٠٠٧ ٢٨١٫٧٠٨ ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى
 ١١١٫٨١٥ - - - ١١١٫٨٨٥ - ١١١٫٨٨٥ المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى

 ٩٫٧٨٤ - - - ٩٫٧٨٤ - ٩٫٧٨٤ األدوات المالية المشتقة
 ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ ٩٨٢٫٠٢١ ٣٥٩٫٩٣٤ ٦٢٢٫٠٨٧ ٢٫٧٢٥٫٠٤٢ ١٫١٦٩٫١٤٠ ١٫٥٥٥٫٩٠٢ القروض والذمم المدينة 

 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ ١٫٢٤٦٫١٢٣ ٣٤١٫٢٥٩ ٩٠٤٫٨٦٤ ٤٠٫٤٥٦ ٣٨١ ٤٠٫٠٧٥ األوراق المالية االستثمارية  
 ٢١٨٫٣٧٥ - - - ٢١٨٫٣٧٥ - ٢١٨٫٣٧٥ الموجودات األخرى

 ١٢٫٤٣٠ ١٢٫٤٣٠ - ١٢٫٤٣٠ - - - قيد اإلنجاز الممتلكات والمعدات واألعمال الرأسمالية
 ٧٦٫٦٣٤ ٧٦٫٦٣٤ - ٧٦٫٦٣٤ - - - صافي –المؤجلة موجودات الضريبة 

 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ --------------- ------------------- ------------------- 
 ٦٫٩٩٢٫٧٢٤ ٢٫٤٦٧٫١٣٨ ٧٠١٫١٩٣ ١٫٧٦٥٫٩٤٥ ٤٫٥٢٥٫٥٨٦ ١٫٣٢٧٫٥٢٨ ٣٫١٩٨٫٠٥٨ إجمالي الموجودات 

 =========== ========== =========== ========== ========= =========== =========== 
        المطلوبات  

 ٢٣٥٫١١٨ ٧٫٦٥٢ - ٧٫٦٥٢ ٢٢٧٫٤٦٦ ١٠٦٫٥١٨ ١٢٠٫٩٤٨ بنوك أخرىالمستحق إلى 
 ١٣٤٫٤٣٤ ٧٣٫٤٦١ - ٧٣٫٤٦١ ٦٠٫٩٧٣ ٢٩٫٠٧١ ٣١٫٩٠٢ المستحق إلى المركز الرئيسي وفروع أخرى

 ١٤٫١٧٤ - - - ١٤٫١٧٤ - ١٤٫١٧٤ األدوات المالية المشتقة
 ٥٫٣٤٩٫٣١٥ ١٫٦٣٠٫٥٤٣ ٩٩٨٫٥٣٠ ٦٣٢٫٠١٣ ٣٫٧١٨٫٧٧٢ ١٫٤٢٩٫٤٢٨ ٢٫٢٨٩٫٣٤٤ ودائع العمالء 

 ٣١٠٫٩٧٥ ٨٫٥٥٦ - ٨٫٥٥٦ ٣٠٢٫٤١٩ - ٣٠٢٫٤١٩ المطلوبات األخرى 
 ٣٦٫٧٣٠ - - - ٣٦٫٧٣٠ ٣٦٫٧٣٠ - قروض ثانوية  

 ------------------- ------------------- ------------------- ---------------- ---------------- ------------------- ------------------- 
 ٦٫٠٨٠٫٧٤٦ ١٫٧٢٠٫٢١٢ ٩٩٨٫٥٣٠ ٧٢١٫٦٨٢ ٤٫٣٦٠٫٥٣٤ ١٫٦٠١٫٧٤٧ ٢٫٧٥٨٫٧٨٧ إجمالي المطلوبات 

 ========== ========== ========== ========== ========== =========== =========== 
 ٩١١٫٩٧٨ ٧٤٦٫٩٢٦ )٢٩٧٫٣٣٧( ١٫٠٤٤٫٢٦٣ ١٦٥٫٠٥٢ )٢٧٤٫٢١٩( ٤٣٩٫٢٧١ صافي فجوة السيولة  

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

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٦ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 األطراف ذات العالقة  ٣٤

 
. تم إبرام عدد الشركات التي تؤثر عليها تلك األطراف بصورة جوهريةأو  الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركةوالشركات  الرئيسيينالمركز الرئيسي وموظفي اإلدارة  علىاألطراف ذات العالقة  تشتمل

حسب األصول عليها تمت الموافقة ألحكام وشروط وفقاً جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة  تنفيذ. تم االعتياديةاألعمال  ضمن سياقللبنك  وفروع أخرىع المركز الرئيسي البنكية ممن المعامالت 
 من قبل إدارة البنك:

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
  

 موظفي اإلدارة
 الرئيسيين 

 
 المركز الرئيسي/

 فروع أخرى

شركات تابعة 
وشركات زميلة 
 للمركز الرئيسي

 
 أطراف أخرى

 ذات عالقة 

 
 موظفي اإلدارة

 الرئيسيين 

 
 المركز الرئيسي/

 فروع أخرى

شركات تابعة 
وشركات زميلة 
 للمركز الرئيسي

 
 أطراف أخرى

 ذات عالقة 
 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

         األرصدة
         القروض والذمم المدينة

 - - - ١٢ - - - ٥٠ يناير  ١في    
 - - - ١٠٠ - - - - مقدمة خالل السنة   
 - - - )٦٢( - - - )٥٠( سددة خالل السنةمُ    
 -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

  - - - ٥٠ - - - - ديسمبر ٣١في 
 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 

         الودائع
 ٢٧١٫٣٧٧ ٣٠٣ - ٧٧٩ ٢٦٧٫٥٣٠ ٤٤٫٨٤١ - ٧٧٧ يناير  ١في    
 ٧٢٦٫٢٢٦ ٢٤٩٫٤٣٢ - ١١٫٩٧٦ ٨٦٢٫٦٠٨ ٢٧٩٫٠٩٣ ٧٥٫٩٩٣ ٧٫٩٩٢ ستلمة خالل السنةالمُ    
 )٧٣٠٫٠٧٣( )٢٤٩٫٠٠٧( - )١١٫٩٧٨( )٦١٤٫١٤٠( )٢٧٩٫٤٣٨( )٧٦٫٠٨٩( )٦٫١٩٧( المسحوبة خالل السنة   
 - - - - - - - - سحبةأطراف ذات عالقة منُ    
  -------- ------- ---------- ------------ ------ ------- ------------ ----------- 

 ٢٦٧٫٥٣٠ ٧٢٨ - ٧٧٧ ٥١٥٫٩٩٨ ٤٤٫٤٩٦ )٩٦( ٢٫٥٧٢ ديسمبر ٣١في 
 ==== === ===== ====== === ==== === ====== 
         

 - ٧٫٤٢٨ ٣٧٫٣٢٢ - - ١٥٫١١٥ ٦٣٫٥٠٩ - حسابات جارية في نهاية السنة
 - ١٨٫٣٦٥ ٧٤٫٥٦٣ - - ٣١٫٢٢١ - - قائمة في نهاية السنة إيداعات

 ------- ---------- ---------- ------- ------- ----------- ---------- ------- 
 - ٢٥٫٧٩٣ ١١١٫٨٨٥ - - ٤٦٫٣٣٦ ٦٣٫٥٠٩ - 
 ==== ===== ===== ==== ==== ====== ===== ==== 

 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٧ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 األطراف ذات العالقة (تابع)   ٣٤

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
  

 موظفي اإلدارة
 الرئيسيين 

 
 المركز الرئيسي/

 فروع أخرى

 شركات تابعة
وشركات زميلة 
 للمركز الرئيسي

 
 أطراف أخرى

 ذات عالقة 

 
 موظفي اإلدارة

 الرئيسيين 

 
 المركز الرئيسي/

 فروع أخرى

شركات تابعة 
وشركات زميلة 
 للمركز الرئيسي

 
 أطراف أخرى

 ذات عالقة 
 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

         المعامالت خالل السنة 
         

 - ٦١٨ ٢٥١ ٢ - ٣٨٤ ٢٢٨ - / عائد / فوائد مكتسبة  هامش الربح
         

 ٧٫٠٦١ ٤ ٤٧٧ - ٥٫٢٠٧ - - - / عائد / فوائد مدفوعة هامش الربح
         

 ١٦ ٣٣٩ - - - - - - إيرادات أخرى
         

 - - ٧٣٦ - - - ٧٣٦ - أخرى مصروفات
         

 - - - ٢٫٣٧٨ - - - ٢٫٧٦٦ مدفوعة مكافآت
         

 - ٣١٨٫٤٥٣ ١٫٣٩٦٫٤٢٩ - - ٢١١٫١٩٦ ٣٫٧٦٤٫٨٠٢ - خالل السنة  تمتإيداعات 
         

 - )٣٤٦٫٠٠١( )١٫٣٤٠٫٢٣١( - - )١٩٤٫٦٦٧( )٣٫٨٣٩٫٣٤٧( - خالل السنة  سدادها إيداعات تم
         

 - ٢٣٤٫٠٦٨ ٤٫١٤٠٫٣٢٢ - - ٩٢٫٩٣٧ ٢٫٧١٢٫١٢٧ - خالل السنة تم تقديمهاقروض 
         

 - )٢٣٥٫٣٣٧( )٤٫٠٢٦٫٥٨٦( - - )٨٧٫٧٣٣( )٢٫٧١٢٫٨٩٩( - خالل السنة تم سدادهاقروض 
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املال والأعمال

»موا�سفات« تعتمد نظام » مانع « 
ملراقبة املنتجات غري االآمنة 

•• دبي-وام:

وقعت هيئة �الإمار�ت للمو��سفات و�ملقايي�ص “ مو��سفات “ �م�ص �تفاقية 
“ مانع  نظام  تفعيل  مبوجبها  مت  و�ملطابقة  للجودة  �أبوظبي  جمل�ص  مع 
“ �الحتادي لتوفري �لرقابة على �ملنتجات غري �الآمنة �ملتد�ولة يف �أ�سو�ق 

�لدولة.
و�سي�سمن �لنظام �جلديد - �لذي �سيتاح جمانا عرب متاجر �آبل و�أندرويد 
�آلية م�ساركة �ملعلومات و�إخطار �جلهات �لرقابية �ملعنية ب�ساأن �ملنتجات   -
�ملخالفة و�الإبالغ عنها و�سحبها من �الأ�سو�ق يف �إطار توحيد جهود �لرقابة 
�لوطنية. وقع �التفاقية بح�سور معايل �لدكتور ر��سد �أحمد بن فهد وزير 
مقر  يف  و�ملقايي�ص  للمو��سفات  �الإم���ار�ت  هيئة  �د�رة  جمل�ص  رئي�ص  دول��ة 
�لهيئة بدبي من جانب مو��سفات �سعادة عبد �هلل عبد �لقادر �ملعيني مدير 
�أبوظبي للجودة و�ملطابقة �سعادة �لدكتور  عام �لهيئة ومن جانب جمل�ص 

هالل �لكعبي �أمني عام �ملجل�ص باالإنابة .
عن  �ال�ستعالم  �إمكانية  للموردين  �أي�سا  �ملتكامل  �لنظام  ه��ذ�  و�سي�سمن 
�ملنتجات قبل ��ستري�دها �إىل �أ�سو�ق �لدولة بعد �أن يتاح لهم قاعدة بيانات 
باأهم �لدول �لتي يتم �ال�ستري�د منها و�ملنتجات �ملعتمدة و�الآمنة بالن�سبة 

للم�ستهلكني.
يف  �الحت��ادي��ة  �ل�سفة  على  �سيح�سل  مانع  نظام  ف��اإن  �التفاقية  ومبوجب 
نطاق عمله و�سيعنى ب�سحب �ملنتجات غري �ملطابقة للمو��سفات �لقيا�سية 

�الإمار�تية من �الأ�سو�ق على �الت�ساع �جلغر�يف للدولة .
ويتيح �لنظام �إمكانية �الإبالغ عن �ملنتجات غري �الآمنة من قبل �مل�ستهلكني 
�أنف�سهم �إىل �جلهات �ملعنية يف �لدولة ليح�سل بذلك على �ل�سفة �الحتادية 

يف نطاق عمله �إذ كان معموال به يف �ل�سابق د�خل حدود �إمارة �أبوظبي.
وقال �سعادة عبد �هلل عبد �لقادر �ملعيني �إن هذه �التفاقية تعك�ص �أبرز �أ�سكال 
وتعزز  و�ملحلية  �الحتادية  �حلكومية  �جلهات  بني  �ال�سرت�تيجي  �لتعاون 
�لتي  بال�سورة  �جلهات  تلك  لدى  �ملتوفرة  �الإمكانات  من  �ال�ستفادة  مبد�أ 
جتنب موؤ�س�سات �لدولة �الزدو�جية يف �جلهود و�ملو�رد حتقيقا لتوجيهات 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص 

جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل« .
و�أ�ساف “ �إن �لهيئة �ستفعل �التفاقية من خالل �لتعاون مع �جلهات �ملعنية 
بالرقابة على �أ�سو�ق �لدولة و�سنبد�أ ذلك من خالل ربط هذه �خلدمة مع 
8 جهات حكومية حملية يف كل �الإمار�ت تت�سمن دو�ئر �لتنمية �القت�سادية 
و�لبلديات حتى نهاية �لعام �جلاري على �أن يتم ربطه يف مرحلة ثانية مع 

�الأنظمة �خلليجية و�لعاملية للرقابة على �ملنتجات يف �الأ�سو�ق«.
�إمكانية  �أن مانع �سيتيح للم�ستهلكني و�أ�سحاب �لعالقة  ولفت �ملعيني �إىل 
�ال�ستف�سار عن �ملنتجات قبل �ل�سر�ء ومدى مطابقتها للمو��سفات �لقيا�سية 
�الإمار�تية كما ميكن �مل�ستهلك من �الإبالغ �لذ�تي عن �أي منتج غري مطابق 
تت�سمن  و�لتي  �لالزمة  �الإج��ر�ء�ت  وتتخذ  �لدولة  �أ�سو�ق  يف  للمو��سفات 
�إتاحة �إمكانية �سحب عينات من �ملنتج �مل�سكوك فيه من خالل “مو��سفات” 
معتمدة  خمترب�ت  يف  �لعينات  هذه  على  فحو�سات  بدورها  �ستجري  �لتي 

للتاأكد من �سحة �لبالغ من عدمه.
و�أو�سح �سعادته �أن �أي منتج يف �الأ�سو�ق يثبت �أنه ي�سكل خطر� على �مل�ستهلك 
يف متطلبات �ل�سالمة �أو �لكفاءة �أو عدم �سالحية �الدعاء�ت �لتجارية فاإن 
�لو�سيلة �الحتادية لالإبالغ عنه �ستتمثل يف نظام مانع ويجرى على �ملنتج 
ملعايري �سحب  وف��ق��ا  �إم���ارة  ك��ل  �ملعنية يف  م��ن قبل �جل��ه��ات  عملية حت��ري 
باملنتجات  و��سحا  �إع��الن��ا  للم�ستهلكني  �لهيئة  ت�سمن  �أن  على  �ملنتجات 
�سر�ئها  �أو  �ملنتجات  هذه  مع  �لتعامل  عدم  من  �جلمهور  ميكن  �مل�سحوبة 

طاملا كانت غري متو�فقة مع متطلبات �ل�سالمة.
و�أندرويد  �آب��ل  متاجر  من  مانع  نظام  تطبيق  تنزيل  �مل�ستهلك  وي�ستطيع 
�الإلكرتونية وعن طريق �إدخال رقم وموديل �ملنتج يتيح له �لنظام �لتحقق 
للمو��سفات  �ملنتج  هذ�  مطابقة  وم��دى  �ملن�ساأ  وبلد  �الإنتاج  معلومات  من 
�لقيا�سية �الإمار�تية من عدمه ويف حال مل يطابق �ملنتج �ملو��سفات ي�سمح 
يف  عملها  تبد�أ  �لتي  �ملعنية  �جلهات  �إىل  ف��وري  �إب��الغ  باإر�سال  للم�ستهلك 
�لتحقق و�لتاأكد من �سحة هذه �ملعلومات و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة بحق 

�ملخالفني.

»غرفة ال�سارقة« تبحث تعزيز العالقات 
االقت�سادية والتجارية مع رومانيا

•• ال�شارقة -وام:

�أكد �سعادة عبد �هلل �سلطان �لعوي�ص رئي�ص غرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة 
�لقائمة بني  و�ال�ستثمارية  و�لتجارية  �القت�سادية  �لعالقات  ومتانة  عمق 

دولة �الإمار�ت وجمهورية رومانيا.
و�أ�سار - خالل لقائه �سعادة �لدكتور �أدريان مات�سيالرو �سفري رومانيا لدى 
�لدولة يف مقر �لغرفة - �إىل �أن تطور �ملناخ �ال�ستثماري يف �لبلدين يهيئ 
�ملجال �أمام زيادة حجم �لتبادل �لتجاري بني �جلانبني خالل �لفرتة �ملقبلة 
وتعزيز عالقات �لتعاون يف �ملجاالت �القت�سادية بني دولة �الإمار�ت عامة 

و�ل�سارقة على وجه �خل�سو�ص مع رومانيا يف خمتلف �ملجاالت.
و�لتجارية  �القت�سادية  �لعالقات  تعزيز  �سبل  بحث  �للقاء  خ��الل  ج��رى 
باملناخ  �لتعريف  بجانب  �ملجاالت  ورومانيا يف خمتلف  �ل�سارقة  �م��ارة  بني 
�ال�ستثماري من حيث �لقو�نني �ملنظمة لالأن�سطة �القت�سادية و�لت�سهيالت 
و�حلو�فز �لتي توفرها تلك �لقو�نني للم�ستثمرين وكيفية �ال�ستفادة منها 

من كال �جلانبني.
و�أكد �سعادة عبد�هلل �سلطان �لعوي�ص متانة �لعالقات �الإمار�تية �لرومانية 
و�سرورة ��ستثمارها يف تطوير وتعزيز �لعالقات �القت�سادية بني �لبلدين.

�لبلدين  ك��ال  �مل��ت��اح��ة يف  �ال�ستثمارية  �ل��ف��ر���ص  م��ن  �ال���س��ت��ف��ادة  �إىل  ودع���ا 
�لتعاون  ب��ع��الق��ات  �الرت��ق��اء  يف  �مل�سرتكة  �ل��رغ��ب��ة  يعك�ص  مب��ا  �ل�سديقني 
م�ستوى  رف��ع  يف  وي�سهم  �مل�ستويات  �أف�سل  �إىل  و�ال�ستثماري  �القت�سادي 
من  �ل�سارقة  �إم��ارة  به  تتمتع  مبا  خا�سة  �لبلدين  بني  �لتجارية  �ملبادالت 
لال�ستثمار�ت  وت�سهيالت  وم��ت��ع��ددة  مناف�سة  ��ستثمارية  وف��ر���ص  م��ز�ي��ا 

�الأجنبية وتوفر �لبنية �لتحتية �ملتقدمة وغريها من �حلو�فز �ملجزية.
لتحقيق  د�ئمني  وحر�سا  �هتماما  تبدي  �لغرفة  �أن  �لعوي�ص  �سعادة  و�أك��د 
كل ما من �ساأنه �لدفع بتطوير وتن�سيط �لعالقات �لتجارية �مل�سرتكة بني 
�ل�سارقة ورومانيا مبا يخدم تطوير وتعزيز عالقات �ل�سر�كة بني قطاعات 

�الأعمال يف �لبلدين.

بعد 4 �صنوات من انطالقها ت�صتهدف اليوم عمال  50 األف �صركة

موارد للتمويل حتتفي ب�سركاء النجاح و10 �سركات �سرافة �ساهمت يف الرتويج لبطاقة »اأجور« 
•• دبي – الفجر:

�أم�������ص �الأول  ل��ل��ت��م��وي��ل  ن��ظ��م��ت م�����و�رد 
وذلك  “ تكرمي”  ع��ن��و�ن  حت��ت  فعالية 
�حتفاء ب�سركائها �ال�سرت�تيجيني ، ع�سر 
�ل�سر�فة  ���س��رك��ات  ك���ربى  م��ن  ���س��رك��ات 
�أرماين  ، وذلك بفندق  بالدولة  �لعاملة 
بدبي ، وجاء هذ� �لتكرمي مل�ساهمتهم يف 
�أن�سطة مو�رد للتمويل ومنتجاتها  دعم 
�أج��ور �لتي  ��ستخد�م بطاقة  ، ممثال يف 
�أطلقتها مو�رد وفق نظام حماية �الأجور 
خالل  من   ،  2013 �لعام  منذ  للعمال 
فروعها  بكافة  �لع�سر  �ل�سر�فة  �سركات 
م�ستخدمي  جممل  بلغ  حيث   ، بالدولة 
مو�رد  �أطلقتها  “ �لتي  “ �أج��ور  بطاقة 
للتمويل عمال �أكرث من 50 �ألف �سركة 
من  �الآالف  م��ئ��ات  ت�سم  خ��ا���ص،  ق��ط��اع 
ورو�تبهم  �أجورهم  �سرف  يتم   ، �لعمال 
�ل�سر�فة  ���س��رك��ات  خ���الل  م���ن  ���س��ه��ري��ا 
�لع�سر وهي �لغرير لل�سر�فة – �لغرير 
�الن�ساري  ر���س��ا   – لل�سر�فة  �ل��دول��ي��ة 
مو�رد   – لل�سر�فة  �سرف   – لل�سر�فة 
لل�سر�فة – �لفوؤ�د لل�سر�فة – �الهلية 
�إك�سربي�ص لل�سر�فة  – هادي  لل�سر�فة 
– �أورينت لل�سر�فة – �سعد لل�سر�فة .

م�سبح  حم����م����د  رح�������ب  ج���ه���ت���ه  وم�������ن 
�لع�سو  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ص  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�ملنتدب ملجموعة �سركات مو�رد للتمويل 
باحل�سور ، و�أكد على �أن مو�رد للتمويل 
و�لقطاعات  �لعمل  موؤ�س�سات  �ىل  تنظر 
�خل��ا���س��ة  ب��ال��دول��ة ع��ل��ى �أن��ه��م �سركاء 
يدعمون   ، �أ���س��ا���س��ي��ني  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
حت��ق��ي��ق �أه���������د�ف م��������و�رد م����ن �إط�����الق 
منتجات وبطاقات ، تخدم �لعمال وكافة 
�سو�ء  ب��ال�����س��رك��ات �خل��ا���س��ة  �ل��ع��ام��ل��ني 
 ، و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �أو  منها  �لكبرية 
منها على �سبيل �ملثال ال �حل�سر بطاقة 
“ �أجور “ م�سري� �ىل �أن �سيا�سة مو�رد 
ب��ن��اء عالقات  ع��ل��ى   للتمويل  حت��ر���ص 

•• ال�شارقة-وام: 

نتائجه  ع��ن  �م�ص  �ل�سارقة  بنك  �أع��ل��ن 
�الأوىل من  �ل��ث��الث��ة  ل��الأ���س��ه��ر  �مل��ال��ي��ة 

�لعام �جلاري.
لالأ�سهر  �مل���ال���ي���ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  و�أظ����ه����رت 
�لثالثة �ملنتهية يف 31 مار�ص 2017 
�لبنك  �مل���وج���ود�ت يف  �رت���ف���اع جم��م��وع 
 28.880 �إىل  لي�سل  باملائة   4 بن�سبة 
 27.651 ب����  م��ق��ارن��ة  دره�����م  م��ل��ي��ون 
مليون دره��م خالل �لفرتة نف�سها من 
مقارنة  �مل��ائ��ة  يف   7 وب��ن�����س��ب��ة   2016
�ملا�سي و�لتي  �لعام  بالربع �الأخري من 

بلغت 27.097 مليون درهم.

وطيدة مع كافة جهات �لعمل �حلكومية 
�أن فتحت  مل���و�رد  �سبق  وق��د  و�خل��ا���س��ة، 
ق���ن���و�ت ت���ع���اون م���ع م��ا���س��رت ك�����ارت مبا 
ي�سمن تقدمي خدمة متميزة لعمالئها 
، الفتا �ىل �أن حجم �الأمو�ل �لتي ت�سخ 
“ ت��ل��ك ت��ق��در باأكرث  ل��ب��ط��اق��ة “ �أج����ور 
مع  وتتعامل   ، دره��م  مليون   100 م��ن 

ماليني �أجهزة �ل�سر�ف �اليل .
ن��ائ��ب �لرئي�ص  ل��وت��اه  و�أ���س��اف��ت رح���اب 
ق�سم  ع��ن  �الأول  و�مل�������س���وؤول  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ت�سدرها  �ل��ت��ي  �الئ��ت��م��ان��ي��ة  �ل��ب��ط��اق��ات 
ومنذ  م�������و�رد  �أن   ، ل��ل��ت��م��وي��ل  م�������و�رد 
�إطالقها لبطاقة حماية �الأجور “ �أجور 
“ يف �لعام 2013 وحتى �ليوم تتعامل 
وتتوقع  �ل��ع��م��ال  م��ن  م��ئ��ات �الالف  م��ع 

وت�سل  ت��ت�����س��اع��ف  �أن  �الأرق��������ام  ل���ه���ذه 
�لقليلة  �ل�سنو�ت  خالل  �لعمال  ملاليني 
�سريحة  �أكرب  مبز�ياها  لينتفع   ، �ملقبلة 
من عمال �لقطاع �خلا�ص بكافة �أ�سطته 
بف�سل  �إال  يتحقق  �أن  ي��ك��ن  مل  وه���ذ�   ،
�ال�سرت�تيجية �لتي تتبناها مو�رد بفتح 
���س��رك��ات �ل�سر�فة  �ل��ت��ع��اون م��ع  ق��ن��و�ت 
�لنجاح  �سركاء  يعدون  و�لذين  بالدولة 
يف �لرتويج لبطاقة “ �أجور “ حيث يتاح 
�ليوم حلاملي بطاقة “ �أجور “ �ل�سادرة 
من مو�رد للتمويل �لتعامل بها مع �أكرث 
من 1.9 مليون جهاز �سر�ف �آيل ونحو 
�لبطاقة  م��ن  �سحب  ج��ه��از  مليون   33
�الن�ساري  ر�سا  علي  و�أك��د   . �الئتمانية 
�الن�ساري  ل�ر�سا  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص 

لل�سر�فة ، على �أنه يحر�ص على تعزيز 
�ملوؤ�س�سات  ك��اف��ة  م��ع  �ل�����س��ر�ك��ة  ع��الق��ات 
قطاعاتها  بكافة  و�خل��ا���س��ة  �حلكومية 
�ملو�طنني  �سو�ء  �لعمالء  خدمة  فيه  ملا 
�أو �ملقيمني، م�سري� �ىل �أن هذه �ل�سر�كة 
تنعك�ص على تقدمي  للتمويل  مع مو�رد 
ك��اف��ة فروع  خ���الل  م��ن  خ��دم��ة متميزة 
ر�سا �الن�ساري �ملنت�سرة يف كافة �إمار�ت 

�لدولة .
تلك  �مل�ستمر مع  �لتو��سل  �أن  �ىل  الفتا 
�ملقام  يف  ي��خ��دم  و�ل��ق��ط��اع��ات  �ملوؤ�س�سات 
عليه  حت��ر���ص  م���ا  وه���و  �ل��ع��م��ي��ل  �الأول 

دولتنا وقيادة حكومتنا �لر�سيدة  .
و�أ����س���ار حم��م��د ���س��ري��ف �ل���ه���ادي �ملالك 
�إك�سربي�ص  ل�����ه��ادي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�مل���دي���ر 

وذكر بيان �سحفي �أ�سدره �لبنك �م�ص 
 18.839 ب��ل��غ��ت  �ل��ع��م��الء  ود�ئ�����ع  �أن 
باملائة   2 ب��ان��خ��ف��ا���ص  دره�����م  م��ل��ي��ون 
دره���م  م��ل��ي��ون   19.303 ب����  م��ق��ارن��ة 
 2016 ع��ام  نف�سها من  �لفرتة  خ��الل 
�لربع  ع���ن  �مل���ائ���ة  يف   4 وب��ان��خ��ف��ا���ص 
و�لبالغة  �مل��ا���س��ي  �ل���ع���ام  م���ن  �الأخ�����ري 

19.737 مليون درهم.
ولفت �لبيان �إىل �أن �لقرو�ص و�ل�سلفيات 
بلغت 16.561 مليون درهم بزيادة 8 
باملائة مقارتة ب� 15.402مليون درهم 
 2016 ع���ام  م��ن  �الأول  �ل��رب��ع  خ���الل 
�لر�سيد  ع���ن  ب��امل��ائ��ة   3 وب��ان��خ��ف��ا���ص 
و�ل���ب���ال���غ   2016 دي�������س���م���رب   31 يف 

17.075مليون درهم.
مقارنة  مرتفعا  �ل�سيولة  �سايف  ويبقى 
 6.722 بلغ  حيث  �ل��ق��ط��اع  مب��ع��دالت 
مليون درهم كما يف 31 مار�ص 2017 
باملائة مقارنة مع   1 بن�سبة  بانخفا�ص 
 6.797 و�لبالغ   2016 م��ار���ص   31
مليون درهم وبزيادة بن�سبة 21 باملائة 
مقارنة مع 31 دي�سمرب 2016 �لبالغ 

5.542 مليون درهم.
وبلغ جمموع حقوق �مللكية للربع �الأول 
من �لعام �حلايل 4.640 مليون درهم 
باملائة مقارنة مع ر�سيد   1 بانخفا�ص 
 4.694 و�لبالغ   2016 م��ار���ص   31
باملائة   1 بن�سبة  وب��زي��ادة  دره��م  مليون 

مقارنة مع 31 دي�سمرب 2016 �لبالغ 
4.600 مليون درهم.

وب��ق��ي��ت ن�����س��ب��ة ك��ف��اي��ة ر�أ������ص �مل����ال عند 
ن�سبة  �سجلت  حيث  مرتفعة  م�ستويات 
من  �الأول  �ل��رب��ع  يف  ب��امل��ائ��ة   21.54

.2017
و�ن���خ���ف�������ص �����س����ايف دخ�����ل �ل����ف����و�ئ����د و 
�الي����ر�د�ت م��ن غ��ري �ل��ف��و�ئ��د بن�سبة 7 
�لفرتة  مع  مقارنة  باملائة  و54  باملائة 
�نعك�ص  مما   2016 �لعام  من  �ملقابلة 
�سايف  يف  باملائة   16 بن�سبة  �نخفا�سا 
 132 �إىل  لي�سل  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �إي������ر�د�ت 
من  �الأول  �ل����رب����ع  يف  دره������م  م���ل���ي���ون 
درهم  م��ل��ي��ون   157 م��ق��اب��ل   2017

ل��ل�����س��ر�ف��ة، ع��ل��ى �أن ب��ط��اق��ة “ �أج����ور “ 
تخول  للتمويل  م����و�رد  ت�����س��دره��ا  �ل��ت��ي 
لعمالئها من �لعمال �سحب رو�تبهم من 
�أجهزة �ل�سرف �الآيل �ملنت�سرة يف �لدولة، 
�أي مكتب  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  ب��االإ���س��اف��ة �ىل 
�ل��ت��ح��وي��الت، م�سيفا  ���س��ر�ف��ة الإج����ر�ء 
�إىل �أن جمموعة �سركات �ل�سر�فة �لتي 
�رت��ب��ط��ت ب��ات��ف��اق��ي��ات ت��ع��اون م��ع مو�رد 
و�ح��د وهو  ه��دف  ، تعمل على  للتمويل 
�لعمال  رو�تب  �لتعامل مع  �آلية  ت�سهيل 
من  �ملطبق  �الأج���ور  حماية  نظام  �سمن 
��ستغالل  ث��م  وم��ن   ، �لعمل  وز�رة  قبل  
�لتابعة لها ، مبا  �أجهزة �ل�سر�ف �الآيل 
�أو�سع  ومناطق  �سر�ئح  تغطية  ي�سمن 

على م�ستوى �لدولة. 

بنف�ص �لفرتة من عام 2016.
من  �الأول  للربع  �ل�����س��ايف  �ل��رب��ح  وب��ل��غ 
58 مليون درهم مقابل  2017 مبلغ 
81 مليون درهم يف �لفرتة �ملقابلة م ن 
�لعام 2016 وبالتايل �نخف�ص �لعائد 
لي�سل  باملائة   30 بن�سبة  �ل�سهم  على 
يف  فل�ص   3.7 م��ق��اب��ل  فل�ص   2.6 �ىل 

نف�ص �لفرتة من 2016.
و�أك����د �أح��م��د �ل��ن��وم��ان رئ��ي�����ص جمل�ص 
�د�رة بنك �ل�سارقة �أن �سايف �لربح تاأثر 
بانخفا�ص �لقيمة �ل�سوقية ال�ستثمار�ت 
��سرتد�دها  يتوقع  و�لتي  ��سرت�تيجية 
م�ستد�ما  �أد�ء  متوقعا   2017 خ��الل 

لتحقيق مو�زنة 2017.

بنك �ستاندرد ت�سارترد يوقع اتفاقية �سراكة مع تران�ض جارد يف جمال عمليات النقد الذكي

بنك ال�سارقة يعلن نتائجه املالية خالل الربع االأول من العام اجلاري

•• دبي - الفجر:

ت�����س��ارت��رد �تفاقية  ���س��ت��ان��درد  ب��ن��ك  وق���ع 
����س���ر�ك���ة م���ع جم��م��وع��ة ت���ر�ن�������ص ج���ارد 
�لتي تتخذ من  �الأع��م��ال  دع��م  خلدمات 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة مقر�ً لها و�لتي 
تقدمي  م��ن  مبوجبها  �ل��ب��ن��ك  �سيتمكن 
�أك���رث ذك����اًء وم��الئ��م��ة لعمالئها  ح��ل��ول 
م��ن �ل�����س��رك��ات و�مل��وؤ���س�����س��ات م��ن خالل 
دمج ماكينات �إيد�ع �لنقد “�لذكية” مع 

خدمات تر�ن�ص جارد للنقد �ملتنقل. 
 وعلى �لرغم م�ساعدة �سبكات �الت�سال 
�أد�ء ممتاز  ت��وف��ري  �ل��ك��ف��اءة يف  �ل��ع��ال��ي��ة 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات �مل�����س��رف��ي��ة ع���رب �الإن���رتن���ت 
وغ������ريه������ا م������ن م����ن���������س����ات �ل���ت���ج���زئ���ة 

�الإلكرتونية يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�أن  �إال  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت �خلم�ص  خالل 
يز�ل  ال  حيث  ي�ستخدم  ي���ز�ل  ال  �لنقد 
طريقة �لدفع �الأو�سع و�الأكرث قبواًل يف 
يثري  �لتوجه  هذ�  �أن  �إال  حالياً.  �لدولة 
و�ل�سالمة  �الأم���ن  �إد�رة  ح��ول  ت�����س��اوؤالت 
�لنقد  ون��ق��ل  مناولة  وتكاليف  و�ل��وق��ت 
توفري  ج���ارد  ت��ر�ن�����ص  وت�ستطيع  فعلياً 
فيهم  مب��ن  لعمالئها  متكاملة  ح��ل��ول 
يف  للم�ساعدة  ت�����س��ارت��رد  ���س��ت��ان��درد  بنك 
مبناولة  �ملتعلقة  و�ملخاطر  �الأم��ن  �إد�رة 

�لنقد ونقله. 
ومبوجب �التفاق �حلايل �ستقوم تر�ن�ص 
�لنقدي  �الإي���د�ع  ماكينات  بتوفري  ج��ارد 
وف���ق منوذج  ت�����س��ارت��رد  ���س��ت��ان��درد  لبنك 

�المر  �لت�سغيلية(  )�لتكاليف  �وب��ك�����ص 
�ل����ذي ���س��ي�����س��اع��د �ل��ب��ن��ك ب��ت��ع��ه��ي��د كافة 
بدء�ً من تركيب  �لت�سغيلية،  �لتعامالت 
و�سيانتها،  ت�سغيلها  �إىل  �لنقد  ماكينات 
تركيب  و���س��ي��ت��م  ج�������ارد.  ت���ر�ن�������ص  �إىل 
ماكينات �لنقد يف عدة مو�قع ما ي�سمح 
ت�سارترد مبا�سرة  �ستاندرد  لعمالء بنك 
ب���اإي���د�ع �ل��ن��ق��د و�حل�����س��ول ع��ل��ى �ئتمان 

مقابل �لنقد. 
جوليان  ق��ال  �الت��ف��اق  على  تعليقه  ويف 
وينرت �لرئي�ص �لتنفيذي لبنك �ستاندرد 
�ملتحدة:  �لعربية  �الإم���ار�ت  يف  ت�سارترد 
�ستاندرد  ث��ق��ة  يعك�ص  �الت���ف���اق  ه���ذ�  �أن 
ويوؤكد  ج��ارد  تر�ن�ص  بخدمات  ت�سارترد 

�لتز�منا بتعزيز عالقاتنا معها . 
وبد�أ �ستاندرد ت�سارترد بالفعل با�ستالم 
�الآلية  “�لذكي”  �لنقد  �ي��د�ع  ماكينات 
لتكون يف خدمة عمالئها من �ملوؤ�س�سات 
كمية  ينتجون  �لذين  وخا�سة  و�ملتاجر 
�إ�سافة  �ل�����س��ائ��ل��ة.  �ل��ن��ق��ود  م���ن  ك��ب��رية 
بحلول  م��زودة  �الآالت  ه��ذه  تاأتي  لذلك 
ميكنها  وبالتايل  �مل�سرفية  �لربجميات 
��ستالم وتفقد وعد و�إيد�ع وحفظ �لنقد 
ب��اأم��ان ح��ت��ى ي��ت��م جمعه م��ن ق��ب��ل فرق 

�لنقد �ملتنقل �لتابعة لنا. 
وقال �لدكتور عبد�هلل �لها�سمي �لرئي�ص 
�لتنفيذي ملجموعة تر�ن�ص جارد: �مليزة 
�الأهم لعمالئنا تتمثل يف حت�سني �لتدفق 
�ل��ن��ق��ود يف  �إي����د�ع  يتم  �ل��ن��ق��دي فحينما 

فور�ً  تقييدها  يتم  �ال���س��ت��الم  ���س��ن��دوق 
بالزمن  للعميل  �مل�����س��ريف  �حل�����س��اب  يف 
يتم  �الن��ت��ظ��ار حتى  م��ن  ب���داًل  �حلقيقي 
�ملتنقل  �ل��ن��ق��د  ف��ري��ق  م��ن  فعلياً  جمعه 
ل��ي��ت��م ق��ي��ده يف ح�����س��اب �ل��ع��م��ي��ل، ونحن 
�مل����زود �ل��وح��ي��د يف �ل�����س��وق �ل����ذي لديه 
هذه �لتكنولوجيا �لالزمة لتقدمي هذه 

�خلدمة .  
لبنك  �أخ����رى  ت�سغيلية  م��ز�ي��ا  وه��ن��اك 
�ستاندرد ت�سارترد حيث تعمل �آالت �لنقد 
يف  �لعمالء  ح��رك��ة  خف�ص  على  �لذكية 
حاجة  ت��ل��غ��ي  �ل��ن��ق��د  �آالت  الأن  ف���روع���ه 
�ل��ع��م��الء ل���زي���ارة �ق����رب ف���رع ب��ن��ك لهم 
�الأمر �لذي يخف�ص كثري� من �ل�سغط 
بتح�سني  للفرع  وي�سمح  �ملحا�سبني  على 
ك��ف��اءة ع��م��ل��ي��ات��ه ح��ي��ث �أن����ه ل��ن ي�سطر 
�لنقدية  �الإي����د�ع����ات  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  �إىل 

�ل�سخمة. 
�لعمليات  رئي�ص  �ق��ب��ال  معت�سم  وق���ال 
�مل�سرفية يف �ستاندرد ت�سارترد �الإمار�ت: 
�لعظيمة  بالفائدة  �التفاق  ه��ذ�  �سيعود 
على عمالئنا من �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات - 
الأنه يخف�ص من وقت �ملوظفني �لالزم 
مع  �ملبيعات  ومقارنة  �لنقود  وعد  لفرز 
�لفاقد  تخفي�ص  �إىل  �إ�سافة  �اليد�عات 
و�خلطاأ  �مل��زورة  �لنقدية  �الأور�ق  ب�سبب 
ي�����س��اه��م يف حت�سني  �أن����ه  �ل���ع���د- ك��م��ا  يف 

عمليات �لتدفق �لنقدي . 
�ل��ن��ق��د يف �سندوق  �إي�����د�ع  ي��ت��م  وح��ي��ن��م��ا 

�ال����س���ت���الم �خل���ا����ص مب��اك��ي��ن��ة �الإي������د�ع 
ت���ع���ق���ب جميع  ي���ت���م  �ل����ذك����ي  �ل���ن���ق���دي 
من�سة  ع����رب  �ل����ك����رتون����ي����اً  �ل���ع���م���ل���ي���ات 
�حلائزة  �ملتكاملة  �الإل��ك��رتوين  �لتبادل 
�خلا�سة  2بنك  ���س��رت�ي��ت  ج��و�ئ��ز  ع��ل��ى 
ت�����س��ارت��رد وق��ي��ده يف ح�ساب  ب�����س��ت��ان��درد 
بدال  �حلقيقي  بالزمن  �مل�سريف  �لعميل 
�لنقد  �نتظار جمعه من قبل فريق  من 
�حل�ساب.  يف  قيده  يتم  �أن  قبل  �ملتنقل 
وت��ق��ب��ل ه���ذه �مل��اك��ي��ن��ات �مل��ع��ق��دة �الأور�ق 
وكذلك  �ل�سغرية  �لفئات  م��ن  �لنقدية 

�لنقود �ملعدنية. 
�لفقد�ن  خماطر  �الآالت  هذه  تلغي  كما 
�لعميل  �أو �الحتيال الأن  �ل�سرقة  ب�سبب 
�لنقد من حلظة  م�سوؤوال عن  يعود  لن 
وب�سبب  �ال���س��ت��الم.  �سندوق  يف  �إي��د�ع��ه 
�أو  �إم��ك��ان��ي��ة �ل��و���س��ول �إىل �ل��ن��ق��د  ع���دم 
�متالكه يف هذه �ملرحلة يخف�ص ب�سورة 
ر�سوم  من  وبالتايل  �ملخاطر  من  كبرية 

�لتاأمني. 
بت�سغيل  ت�����س��ارت��رد  ���س��ت��ان��درد  بنك  وق���ام 
�إي�����د�ع  م��اك��ي��ن��ة  الأول  ن���اج���ح  جت��ري��ب��ي 
ن��ق��دي ذك��ي ل��ه على �الإط����الق يف فرعه 
له،  �أول عميل  م��ع  وت��ع��اق��د  دب���ي  ب��ر  يف 
وه����ي ���س��رك��ة م��ري���س��ك ك��ان��و �الإم������ار�ت 
�ملحدودة. وخالل �ملرحلة �الأوىل �ختيار 
�لبنك �أي�ساً فرعني �آخرين للم�ساركة يف 
�خلالدية  وفرع  ديرة  فرع  وهما  �ملبادرة 

يف �أبوظبي. 

خالل تكرمي �الن�ساري لل�سر�فةخالل تكرمي �لهادي لل�سر�فة

�سورة جماعية بعد �لتكرمي الأ�سحاب �سركات �ل�سر�فة وقياد�ت مو�رد للتمويل
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املال والأعمال

»غلفتيرن« حت�سد جائزة 
»اأف�سل تنفيذ تكنولوجي« 

•• ال�شارقة -وام:

�أكرب �سركة خا�سة م�ستقلة يف �لعامل الإد�رة �ملو�نئ  ح�سدت “غلفتيرن” - 
و�لتي تتخذ من دولة �الإمار�ت مقر�ً لها - جائزة “�أف�سل تنفيذ تكنولوجي 
 2017 �للوج�ستية  �الأو�سط  �ل�سرق  توزيع جو�ئز  �سمن حفل  �لعام”  يف 

�لذي جرى يف دبي موؤخر� .
يف  جناحها  بف�سل  �مل��رم��وق��ة  �جل��ائ��زة  ه��ذه  على  غلفتيرن  ح�سول  وي��اأت��ي 
�لبحرية  و�ل��ع��م��ل��ي��ات  �حل���اوي���ات  م��ن��اول��ة  حم��ط��ات  ت�سغيل  ن��ظ��ام  تطبيق 
�ملتطور و�لذي يعد �إجناز�ً تكنولوجياً بارز�ً لل�سركة   MACH TOS

و�لقطاع ب�سكل عام.
2016 بالتعاون مع �سركة  وب��د�أت غلفتيرن تنفيذ هذ� �لنظام منذ �لعام 
تاتا للخدمات �ال�ست�سارية �سمن مر�حل يف جميع �ملحطات �لتابعة لها يف 

�الإمار�ت.
ويوفر �لربنامج �لذي ميكن تخ�سي�سه وفق �حلاجة حتكماً و�إد�رة موؤمتتة 
�مل�ساكل  �ل�سركة على حتديد  لتخزين �حلاويات وحركتها مما يعزز قدرة 
ت�سهم  �أن  �ساأنها  من  مبتكرة  ميز�ت  �لنظام  ي�سم  كما  فعال  ب�سكل  وحلها 
يف زيادة كفاءة طلبات �لعمل وعمليات توجيه �ملركبات ال�ستالم �حلاويات 

وت�سليمها و�إد�رة �ل�ساحنات غري �ملحملة د�خل حمطة �حلاويات.
و�أكدت �سركة تاتا للخدمات �ال�ست�سارية �لتي متلك خربة طويلة يف �لعمل 
مناولة  حم��ط��ات  ت�سغيل  لنظام  غلفتيرن  تطبيق  �أن  �مل��و�ن��ئ  م�سغلي  م��ع 
�حلاويات و�لعمليات �لبحرية يف حمطة حاويات �ل�سارقة مت بدون حدوث 

�أي م�ساكل وكان �لتطبيق �الأكرث جناحاً من نوعه على �ل�سعيد �لعاملي.

جمارك دبي تنظم ور�سة تدريبية 
عن االإيجابية وحتفيز االإنتاجية

•• دبي -وام:

�الإي��ج��اب��ي��ة يف  دور  ع��ن  ت��دري��ب��ي��ة متخ�س�سة  ور���س��ة  دب���ي  نظمت ج��م��ارك 
�لتحفيز وزيادة �الإنتاجية وذلك �ن�سجاما مع توجهات �لربنامج �لوطني 

لل�سعادة و�الإيجابية.
138 موظفا وموظفة من �لد�ئرة و�لتي هدفت �إىل دعم  ح�سر �لور�سة 
�لرو�بط �الإيجابية بني �ملوظفني و�لتحفيز على زيادة �النتاجية يف �لعمل 

�حلكومي و�لت�سجيع على �لعمل بروح �لفريق �لو�حد.
للتحديات مع  �لت�سدي  �الإيجابي يف حياتنا عرب  �لتغيري  �أهمية  وتناولت 
�لتغيري  و�أن  �ملا�سي  مع  �لت�سالح  يف  و�سناعته  �لتغيري  مبفهوم  �لتعريف 

يبد�أ من د�خل �لفرد حيث �أن �لعقل هو �مليز�ن �حلقيقي لالإيجابية.
وركزت �لور�سة �لتي قدمها �ملحا�سر فهد هيكل على دور �لتفكري �الإيجابي 
�لهمم  �الإث��ارة و�الإب��د�ع و�البتكار يف �سحذ  وم�ساهمته يف توليد مناخ من 

و�لتي تنعك�ص ب�سكل �إيجابي على �ملوظف وزمالئه يف �لعمل.
وقال �أحمد حمبوب م�سبح مدير جمارك دبي �إن دولة �الإم��ار�ت ��ستبقت 
يف  �أ�سا�سية  كقيمة  وتر�سيخها  حياة  كاأ�سلوب  �اليجابية  بانتهاج  �ل��ع��امل 
�ملجتمع ون�سر �لوعي باأهميتها حيث تهيئة �لبيئة �ملنا�سبة ل�سعادة �ملوظفني 
مما ي�ساهم يف تعزيز �سمعة �الإمار�ت خارجيا وهو ما ينعك�ص باالإيجاب على 

�القت�ساد �لوطني للدولة.
م�سري� �إىل �أن توجيهات �لقيادة �لر�سيدة باأن تكون �الإيجابية يف جمتمعنا 

هدفا ومنهج عمل تت�سارك فيه جميع �جلهات �حلكومية.
و�أكد �لتز�م �لد�ئرة بتنفيذ مبادر�ت مبتكرة تخت�ص باالإيجابية و�ل�سعادة 
لدى  م��ب��ادئ��ه  تر�سيخ  ي��ت��م  ع��م��ل  كمنهج  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خططها  �سمن 
دولة  وتوجهات  �لر�سيدة  �لقيادة  فكر  ملو�كبة  وذلك  و�ملتعاملني  �ملوظفني 
�الإمار�ت حيث نظمت �لد�ئرة يف �لفرتة �ملا�سية مبادرة “نعم لالإيجابية” 

و�لتي تعد �الأوىل من نوعها على م�ستوى �جلمارك �ملحلية.
وقال �إن مبد�أ �ل�سعادة و�اليجابية منهاج عمل و�أ�سلوب حياة يف جمارك دبي 
و�الإبد�ع  �ل�سعادة  حمورها  متكاملة  عمل  بيئة  بلورة  على  �حلر�ص  حيث 
خلدمة  وذل��ك  �ملتكامل  �ل�سخ�سية  ذ�ت  �لوطنية  �لكو�در  �سناعة  وهدفها 

�لوطن و�ملجتمع .

مليون درهم �سايف ا�ستثمار االأجانب   613
واملوؤ�س�سات يف االأ�سهم خالل ابريل

•• اأبوظبي-وام:

جتاوز �سايف �الإ�ستثمار �الأجنبي و�ملوؤ�س�سي يف �أ�سو�ق �ملال �الإمار�تية 613 
�سهدتها  �لتي  �لتقلب  رغ��م حالة  وذل��ك  �ب��ري��ل  �سهر  خ��الل  دره��م  مليون 
�لذي يعك�ص مو��سلة �سخ  �الأمر  �ملا�سية  �الأربعة  �الأ�سابيع  �الأ�سعار خالل 

هذه �ل�سريحة من �ملتد�ولني ملزيد من �ل�سيولة يف �ال�سو�ق.
قيمة  زي����ادة  نتيجة  �الأ����س���و�ق  �الأج��ن��ب��ي��ة يف  �ل�سيولة  ���س��خ  ت��و����س��ل  وج���اء 
م�سرتيات �الأجانب خا�سة من غري �لعرب �ىل 4813 مليون درهم خالل 
�سهر �بريل يف حني و�سلت قيمة مبيعاتهم يف �لفرتة ذ�تها نحو 4.413 

مليار درهم وبلغ �سايف ��ستثمار�ت �ملوؤ�س�سات 200 مليون درهم.
ويت�سح من خالل ر�سد للتعامالت �ل�سهرية �أن �جلزء �الأكرب من �سيولة 
�الأجانب و�ملوؤ�س�سات تركزت يف �سوق دبي �ملايل حيث و�سل �سايف ��ستثمارهم 
400 مليون درهم منها 240 مليون درهم لالأجانب من �الفر�د كمح�سلة 

�سر�ء.
وكان �الأ�سبوع �الأول من �سهر �بريل �الأكرث ن�ساطا لالأجانب يف �سوق دبي 
لت�سكل  دره��م  مليون  نحو916.83  قيمة م�سرتياتهم  بلغت  �مل��ايل حيث 
%من �إجمايل قيمة �مل�سرتيات يف ما بلغت قيمة   50.46 ما يقارب من 
ما  لت�سكل  دره��م  مليون   764.24 نحو  �ل��ف��رتة  نف�ص  خ��الل  مبيعاتهم 
�سايف  بلغ  فقد  وب��ذل��ك  �ملبيعات..  قيمة  �إج��م��ايل  % م��ن  ن�سبته42.07 

�الإ�ستثمار �الأجنبي نحو 152.58 مليون درهم كمح�سلة �سر�ء.
�مل�ستثمرين  ق��ب��ل  م��ن  �مل�����س��رت�ة  �الأ���س��ه��م  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت  �الأ���س��ب��وع  ذ�ت  ويف 
% من   35.05 ن�سبته  ما  لت�سكل  درهم  مليون   636.83 �ملوؤ�س�ساتيني 
�إجمايل قيمة �لتد�ول.. ويف �ملقابل بلغت قيمة مبيعاتهم 577.02 مليون 
درهم لت�سكل ما ن�سبته 31.76 % من �إجمايل قيمة �لتد�ول.. ونتيجة 
مليون  نحو59.81  �لفرتة  خ��الل  �ملوؤ�س�سي  �ال�ستثمار  �سايف  بلغ  لذلك 

درهم كمح�سلة �سر�ء.

»تطبيق ذكي« ي�سمح للم�ستثمرين واملطورين العقاريني انهاء اإجراءاتهم عرب »�سا�سة واحدة« 

مع  بنجاح  �أعمالهم  ملمار�سة  �ل��الزم��ة 
�الأ�سا�سية  �ملتطلبات  كافة  تلبية  تاأكيد 
�أ�سلوب  ت��ط��وي��ر  وح����ول  ل��ل��رتخ��ي�����ص. 
�ل��ع��م��ل خ����الل �مل��رح��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة يف ما 
يتعلق باأ�سلوب �إد�رة طلبات و��ست�سد�ر 
�أو�سح  دب��ي،  �إم��ارة  يف  �لبناء  تر�خي�ص 
حالياً  يتم  �لعمل  �ن  �لهاجري،  د�وود 
متكامل  �إل��ك��رتوين  نظام  تطوير  على 
�سي�سم كافة �جلهات �ملعنية برتخي�ص 
و���س��ي��ك��ون مبثابة  دب���ي  �الإن�������س���اء�ت يف 
يتم  �ل��ت��ي  �ملوحدة”  “�لنافذة  ن��ظ��ام 
من خاللها تقدمي طلبات �لرت�خي�ص 
وك���ذل���ك م��ب��ا���س��رة �ل��ع��م��ل ع��ل��ى تلك 
�لطلبات من قبل جميع �جلهات �ملعنية 

باملو�فقات �خلا�سة بها.
وقال �لهاجري �إن هذ� �لنظام �سيمكِّن 
�ال�ست�ساري  و�ملكتب  و�ملقاول  �مل�ستثمر 
�أي  و�إىل  �لرتخي�ص  حالة  متابعة  من 
���س��ي��ك��ون لز�ماً  م���دى و����س���ل، يف ح���ني 
�عتماد  �لرتخي�ص  كل من جهات  على 
�ل���ط���ل���ب م�����ن ج���ان���ب���ه���ا خ������الل ف���رتة 
يكفل  مبا  �لطلب،  تقدمي  من  قيا�سية 
ثم  وم��ن  �لطلبات  مع  �لتعامل  �سرعة 
وق���ت قيا�سي،  �ل��رت�خ��ي�����ص يف  �إ����س���د�ر 

•• دبي-وام:

ك�سفت جلنة تطوير �إجر�ء�ت تر�خي�ص 
�أعمال �لبناء يف �إم��ارة دبي عن حتقيق 
�لتي  �الأه����د�ف  حتقيق  يف  كبري  ت��ق��دم 
وترجمة  �للجنة  �أج��ل��ه��ا  م��ن  تاأ�س�ست 
روؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
�لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  �آل  ر����س��د 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل�������وزر�ء ح���اك���م دب���ي، 
دولة  يف  �ال�ستثمار  مل�ستقبل  �هلل،  رع��اه 
ت��وج��ي��ه��ات �سموه  �الإم�������ار�ت، وت��ن��ف��ي��ذ 
ب�����س��رورة ت�����س��ري��ع وت����رية �الإج������ر�ء�ت 
�لبيئة  وتعزيز  بامل�ستثمرين  �خلا�سة 
ت�سريع  ي���خ���دم  ح��ي��ث  �ال���س��ت��ث��م��اري��ة، 
يف  و�لبناء  �لت�سييد  تر�خي�ص  �إ���س��د�ر 
كوجهة  جاذبيتها  تاأكيد  يف  دب��ي  �إم���ارة 
وتر�سيخ  �لعقاري،  لال�ستثمار  مف�سلة 
ف��ر���ص �إح����ر�ز �أرق���ى �مل��ر�ت��ب يف جمال 
�ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة ومب���ا ي��رق��ى �إىل 
�القت�سادية  �ل���ط���م���وح���ات  م�����س��ت��وى 
�الإم���ار�ت على  و�لتنموية لدبي ودول��ة 

وجه �لعموم.
عبد�لرحمن  د�وود  ���س��ع��ادة  و�أو����س���ح 
بلدية  ع���ام  م��دي��ر  م�ساعد  �ل��ه��اج��ري، 
و�لتخطيط  �ل��ه��ن��د���س��ة  ل��ق��ط��اع  دب����ي 
رئي�ص جلنة تطوير �إجر�ء�ت تر�خي�ص 
�أعمال �لبناء يف دبي �أن �للجنة متكنت 
منذ تاأ�سي�سها، وخالل فرتة مل تتجاوز 
�ل�سهرين، من �خت�سار كافة �الإجر�ء�ت 
�ملتعلقة بح�سول �مل�ستثمرين و�ملطورين 
�إىل  �ل��ب��ن��اء  تر�خي�ص  على  �لعقاريني 
�جناز�  يعد  م��ا  ف��ق��ط،  خ��ط��و�ت  خم�ص 
عليها  �ملتعارف  �ملقايي�ص  بكافة  عامليا 
دول��ي��اً يف ه��ذ� �مل��ج��ال، لي�سب يف �جتاه 
�لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  حت��ق��ي��ق 
وتقلي�ص  �ل����روت����ني  ع���ل���ى  ب��ال��ق�����س��اء 
على  و�لتي�سري  �حلكومية  �الإج����ر�ء�ت 

�ملتعاملني.   

وح����ول �ل��ع��الق��ة م���ع ك��اف��ة �الأط�����ر�ف 
و�لهيئات  �ل��دو�ئ��ر  وجميع  �ل�سلة  ذ�ت 
�أ�ساد  �ل��ل��ج��ن��ة،  يف  �مل��م��ث��ل��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
بتعاونهم جميعا و�لذي كان  �لهاجري 
ركيزة �أ�سا�سية للتو�سل �إىل هذ� �الجناز 
كبري�ً  تفهماً  �أب��دى �جلميع  �ملهم فيما 
وبادرو� �إىل �إبد�ء �أق�سى درجات �ملرونة 
بهم يف  يف مر�جعة �خلطو�ت �خلا�سة 
جانب  و�خ��ت�����س��ار  �ل��رتخ��ي�����ص،  عملية 
كبري منها، ومبا ال يخل باال�سرت�طات 
�الأمن  ومتطلبات  �الأ�سا�سية  و�ملعايري 
و�ل�سالمة �لكاملة �لتي تر�عي يف �ملقام 
و�سمان  �ملن�ساآت  على  �حل��ف��اظ  �الأول 
�الأرو�ح  ي��ك��ف��ل ح��م��اي��ة  ���س��الم��ت��ه��ا مب���ا 
و�ملمتلكات وفق �أرقى �ملمار�سات �لعاملية 
وهو ما ياأتي يف �ملقام �الأول يف مقدمة 
ه رئي�ص  �ه��ت��م��ام��ات �ل��ل��ج��ن��ة. ك��م��ا ن����ونّ
به  ق��ام  �ل���ذي  �لكبري  باجلهد  �للجنة 
�لقليلة  �الأ�سابيع  كافة �الأع�ساء خالل 
�للجنة،  تاأ�سي�ص  �إع��الن  ومنذ  �ملا�سية 
�ل���ف���رتة لقاء�ت  ت��ل��ك  ت�����س��م��ن��ت  ح��ي��ث 
مكثفة مع كافة �جلهات �ملعنية بقطاع 
�لبناء يف دبي من مقاولني ومطورين 
عقاريني ومكاتب هند�سية و��ست�سارية، 
حيث ركزت تلك �للقاء�ت على مناق�سة 
تو�جههم ال�سيما  �لتي  �لتحديات  �أبرز 
ومت  �ل��رت�خ��ي�����ص  ��ست�سد�ر  جم��ال  يف 
�ملو�سوعات  م��ن  �لعديد  �إىل  �لتطرق 
�لقطاع،  ه���ذ�  ب���ال  ت�سغل  �ل��ت��ي  �مل��ه��م��ة 
حيث �ت�سمت تلك �ملناق�سات بال�سفافية 
و�ل���و����س���وح يف ���س��وء حر�ص  �ل��ك��ام��ل��ة 
�إق���ام���ة ���س��ر�ك��ة حقيقية  �ل��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى 
الإيجاد  و�لعمل معها  تلك �جلهات  مع 
حلول جذرية وفعالة ميكن من خاللها 
�لتغلب على تلك �لتحديات خا�سة فيما 
يتعلق باإنهاء �لرت�خي�ص باأ�سلوب يت�سم 
على  يي�سر  ومب��ا  و�ل�سهولة،  بال�سرعة 
�مل�ساحة  �ملطورين  ومينح  �مل�ستثمرين 

�مل�ستند�ت و�الأور�ق  ��ستيفاء كافة  حال 
 ، �ملطلوبة من جانب �ال�ست�ساري �ملُعنينّ
�أي�سا  �سي�سمل  �لنظام  �أن هذ�  مو�سحا 
�لتطوير  وم���ن���اط���ق  �حل������رة  �مل���ن���اط���ق 
تطوير  رئي�ص جلنة  و�أ�ساف  �خلا�سة. 
�إجر�ء�ت تر�خي�ص �أعمال �لبناء يف دبي 
�أن �لنظام �الإلكرتوين �سيكون مدعوماً 
�إليه  �ل���و����س���ول  ب��ت��ط��ب��ي��ق ذك����ي مي��ك��ن 
يف  �إمعانا  �لذكية  �لهاتف  �أج��ه��زة  ع��رب 
و�مل�ستثمرين،  �ملتعاملني  على  �لتي�سري 
خالل  �ل��ن��ظ��ام  �ك��ت��م��ال  �أن  �إىل  م�سري� 
ف����رتة ق��ري��ب��ة ن��ظ��ر� ل�����س��خ��ام��ة حجم 
�الن�ساء�ت يف دبي و�لتي بلغت يف �لعام 
�أل����ف   11 م����ن  �أك������رث  ف���ق���ط   2016

مبنى. 
�إىل  �ل��ه��اج��ري  د�وود  ���س��ع��ادة  ق  وت���ط���رنّ
�مل���رح���ل���ة �ل���ث���ان���ي���ة م����ن م����ر�ح����ل عمل 
�لنظام  ت��ط��وي��ر  �ستلي  و�ل��ت��ي  �للجنة 
و�ستتمثل  �مل��وح��د،  �لذكي  �الإل��ك��رتوين 
�لبناء على م�ستوى  يف توحيد معايري 
الئ���ح���ة موحدة  ���س��م��ن  دب�����ي  �إم���������ارة 
ي��ج��ري �الإع�����د�د ل��ه��ا ل��ت��ك��ون م��ن �أكرث 
ل��و�ئ��ح �ل��ب��ن��اء مت��ي��ز�ً لي�ص ف��ق��ط على 
م�ستوى  على  ول��ك��ن  �ملنطقة  م�ستوى 
مرحلة  ذل���ك  �سيتبع  ح��ني  يف  �ل��ع��امل، 
�أخ����رى ه��ي �إ����س���ر�ك �ل��ق��ط��اع �خلا�ص 
مو�د  ت�سجيل  �لعقاريني يف  و�ملطورين 
وجه  على  �البتكارية  �جل��دي��دة  �لبناء 
�خل�سو�ص وغري �مل�سجلة، ال�سيما تلك 
�لتي تتمتع مبو��سفات عالية تتما�سى 
مع توجهات دبي يف تبني �أف�سل �ملعايري 
حكومتها  حر�ص  �لعاملية  و�مل��م��ار���س��ات 
وحتديث  �لعاملي  �لتطور  مو�كبة  على 
قو�عد �لبيانات �مل�ستخدمة وفق �أحدث 
عملية  ت�سهم  حيث  عاملياً،  �مل�ستجد�ت 
مو��سفات  م��ن  �ل��ت��اأك��د  يف  �لت�سجيل 
م�ستويات  الأعلى  �مل��و�د وحتقيقها  تلك 
وكذلك  للمن�ساآت،  و�ل�����س��الم��ة  �الأم���ن 

�ل�سحية  ل��ل��م��و����س��ف��ات  م��ط��اب��ق��ت��ه��ا 
مقايي�ص  الأع��ل��ى  وم��ر�ع��ات��ه��ا  و�لبيئية 
�أي�سا  �سرُي�عى  حيث  �لعاملية،  �جل��ودة 
�لدقة  حت���ري  �مل����و�د  ت��ل��ك  ت�سجيل  يف 

و�ل�سرعة يف �آن. 
وك����ان ���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حممد 
رئي�ص  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم،  �آل  ر�����س���د  ب���ن 
رعاه  �ل�����وزر�ء،  جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة 
قد  دب��ي  الإم����ارة  ح��اك��م��اً  وب�سفته  �هلل، 
 2017 ل�سنة   3 رق���م  �ل��ق��ر�ر  �أ���س��در 
�إج���ر�ء�ت  تطوير  جلنة  ت�سكيل  ب�ساأن 
دبي،  �إم��ارة  يف  �لبناء  �أعمال  تر�خي�ص 
�لقر�ر جمموعة حم��ددة من  وت�سمن 
رف��ع م�ستوى  وت�سمل  للجنة  �الأه���د�ف 
خدمات  ب���ت���ق���دمي  �مل���ت���ع���ام���ل���ني  ر����س���ا 
�أعمال  ت��ر�خ��ي�����ص  جم���ال  يف  م��ت��م��ي��زة 
تناف�سية  تعزيز  يف  ُي�سهم  مب��ا  �ل��ب��ن��اء، 
�الإمارة يف موؤ�سر�ت �لتناف�سية �لعاملية، 
�إجناز �خلدمات  �سرعة  وكذلك �سمان 
�ملتعلِّقة باإ�سد�ر تر�خي�ص �أعمال �لبناء 
لدى �جلهات �ملعنينّة، من خالل تطوير 
�ل���ُن���ُظ���م و�ملُ���ت���ط���ل���ب���ات و�ال����س���رت�ط���ات 
وت�سهيل �الإجر�ء�ت ذ�ت �ل�سلة باإ�سد�ر 

تلك �لرت�خي�ص.
�سالحيات  ل��ل��ج��ن��ة  �ل�����ق�����ر�ر  وَم�����ن�����َح 
�الطالع على �أف�سل �ملُمار�سات �ملُطبَّقة 
عاملياً يف �إ�سد�ر تر�خي�ص �أعمال �لبناء، 
وتب�سيط  تطوير  يف  بها  و�ال���س��رت���س��اد 
م�ستوى  ع��ل��ى  �إ�����س����د�ره����ا  �إج���������ر�ء�ت 
دع����م جهود  و�مل�����س��اه��م��ة يف  �الإم���������ارة، 
�الب��ت��ك��ار و�الإب�����د�ع م��ن خ���الل تطوير 
و�ملُتطلبات  و�ال����س���رت�ط���ات  �الأن��ظ��م��ة 

�ملُتعلقة باملو�د �ملُ�ستخدمة يف �لبناء..
�لفرعينّة  �ل���ل���ج���ان  ت�����س��ك��ي��ل  وك���ذل���ك   
مهامها  وحت�����دي�����د  �ل����ع����م����ل،  وف��������رق 
ة عملها، و�ال�ستعانة  و�سالحينّاتها وُمدنّ
م��ن ذوي �خلربة  ُم��ن��ا���س��ب��اً  ت����ر�ه  مب��ن 

و�الخت�سا�ص.

�سيدات االأعمال يوؤكدن على دور اجلهات املعنية بتوفري �سبل النجاح مل�ساريعهن

اإدارة املوارد الب�سرية يف بنك دبي االإ�سالمي حت�سل 
على �سهادة اآيزو 9001:2015 الأنظمة اإدارة اجلودة

•• دبي-الفجر:

�أع��ل��ن بنك دب��ي �الإ���س��الم��ي، �أك���رب بنك 
�لعربية  �الإم�������ار�ت  دول����ة  يف  �إ����س���الم���ي 
�ملو�رد  �إد�رة  ح�سول  عن  �م�ص  �ملتحدة، 
�ل��ب�����س��ري��ة ل���دي���ه ع��ل��ى ����س���ه���ادة �الآي�����زو 
�جلودة  �إد�رة  الأنظمة   9001:2015
�الآي������زو  ����س���ه���ادة  وت���ع���ت���رب   .)QMS(
من  �الأح��دث  �لن�سخة   9001:2015
نوعها  من  �الأوىل  �جل��ودة  �إد�رة  �أنظمة 
على  �لبنك  ح�سول  وي�سكل  �ل��ع��امل.  يف 
هذه �ل�سهادة داللة على جهوده �مل�ستمرة 
لتطبيق �أف�سل �ملمار�سات �لدولية بنجاح 

مبا يتما�سى مع روؤيته.
و�سيا�سات  ��سرت�تيجيات  ب��ن��اء  ويعترب 
��ستثنائية  عمليات  تنفيذ  ل�سمان  قوية 
�ملحاور  �أح���د  �لب�سرية،  �مل���و�رد  �إد�رة  يف 
دبي  بنك  عليها  ي��رك��ز  �ل��ت��ي  �لرئي�سية 
�الإ�سالمي. وياأتي �حل�سول على �سهادة 
�آيزو 9001:2015 مبثابة �إجناز هام 
كبنك  مكانته  ي��ع��زز  ذل��ك  �أن  �إذ  للبنك 

ر�ئد وجهة عمل مف�سلة يف �ل�سوق. 

�الإجناز،  ه��ذ�  على  تعليقه  معر�ص  ويف 
ق����ال ع��ب��ي��د �ل�����س��ام�����س��ي، رئ��ي�����ص �مل����و�رد 
ل��دى بنك  �لب�سرية و�ل�����س��وؤون �الإد�ري���ة 
على  ح�����س��ول��ن��ا  “�إن  �الإ����س���الم���ي:  دب���ي 
دليل  هو   9001:2015 �آي��زو  �سهادة 
وبف�سل  �الإ���س��الم��ي،  دب��ي  بنك  �أن  على 
�ع���ت���م���اده �أف�����س��ل �مل���م���ار����س���ات، ق���د رفع 
لعملياته  �ل�����س��ام��ل��ة  �جل�����ودة  م�����س��ت��وى 
وخدماته �لد�خلية.  وهذ� بال �سك �أمر 
مهم بالن�سبة لنا الأننا نوؤمن باأن كو�درنا 
ه���ي �أ����س���ا����ص جن��اح��ن��ا. وي��ع��د ب��ن��ك دبي 
�ملتعاملني،  على  ي��رك��ز  بنكاً  �الإ���س��الم��ي 
�الأدو�ت  م��وظ��ف��ون��ا  مي��ت��ل��ك  وع���ن���دم���ا 
وتركيز  وي��ت��م حت��ف��ي��زه��م  �ل�����س��ح��ي��ح��ة، 
�نتباههم، فاإنهم ي�سبحون قادرين على 
نوفرها  �لتي  و�لقيمة  �لتجربة  حت�سني 
للمتعاملني. ولطاملا كان حت�سني جتربة 
�لعمالء وزيادة �لقيمة للم�ساهمني من 
��سرت�تيجيتنا،  يف  �لرئي�سية  �جل��و�ن��ب 
وت��اأت��ي ه���ذه �ل�����س��ه��ادة ك��دل��ي��ل ع��ل��ى �أننا 

ن�سري يف �الجتاه �ل�سحيح .
وتقوم �سهادة �آيزو 9001:2015 على 

•• عجمان ـ الفجر 

خا�سة  م�ساريع  تنفيذ  على  �الأعمال  �سيد�ت  حتر�ص 
�لعديد  ي�����س��ارك��ن يف  م���ا  ود�ئ���م���ا  ن��ك��ه��ة حم��ل��ي��ة،  ذ�ت 
م��ن �الأح�����د�ث و�مل��ع��ار���ص و�ل��ف��ع��ال��ي��ات ل��ل��رتوي��ج عن 
منتجاتهن للتعريف بها و�هم ما يقدمنه من منتجات 
مديرة  �ل�سام�سي  �أح��م��د  �آم��ن��ة  �ك��دت  حيث  متنوعة. 
�أ�سبحت  �سيد�ت �العمال  �ن م�ساريع  “هاو�ص فود”، 
لها دور�ً مم��ي��ز�ً وو����س��ح��اً يف كثري م��ن �مل��ج��االت فقد 
حر�ست �سيد�ت �العمال على خو�ص غمار �لعمل �حلر 
ذلك  ج��اء  �مل��ج��االت،  م��ن  كثري  يف  �خلا�سة  و�مل�ساريع 
خالل م�ساركتها يف معر�ص عجمان حلقوق �المتياز 
و�لعالمات �لتجارية وقطاع �لتجزئة 2017 و�لذي 

نظمته غرفة جتارة و�سناعة عجمان. 
و��سافت �ن م�سروع “هاو�ص فود” للحلويات وجتهيز 
�ملنا�سبات منذ �فتتاحه يف �لعام 2007 حري�ص على 
�ملتنوعة  و�لفعاليات  �ملعار�ص  �لعديد من  �مل�ساركة يف 
و�مل�ساريع  �الع��م��ال  �سيد�ت  باأن�سطة  �ملعنية  وخا�سة 
�خلا�سة، مو�سحة �ن هاو�ص فود يقدم خمتلف �أنو�ع 

�حللويات و�الأطعمة لالأعر��ص و�حلفالت كما �سارك 
�ل��ع��دي��د م��ن م��ع��ار���ص ���س��ي��د�ت �الع���م���ال وخا�سة  يف 
�عمال  �سيد�ت  جمل�ص  ينظمه  �ل��ذي  بد�يات  معر�ص 

عجمان.
�أ�سبحن  �مل���و�ط���ن���ات  �الع���م���ال  ���س��ي��د�ت  �ن  و����س��اف��ت 
يناف�سن ب�سكل قوي يف �لعديد من �ملجاالت و�مل�ساريع 
وعلى ر�أ�سها قطاع �ملطاعم و�ملالب�ص و�لهد�يا وغريها، 
�سيد�ت  مب�ساريع  �لتعريف  يف  �ملعار�ص  ب��دور  م�سيدة 
جانب  �إىل  بينهن  ف��ي��م��ا  �خل����رب�ت  وت���ب���ادل  �الع���م���ال 
ك�سر �حلاجز بني �سيد�ت �الأعمال و�ملجتمع و�لتاأكيد 
ل�سمان  بينهم  مبا�سرة  ت��و����س��ل  ق��ن��و�ت  �إي��ج��اد  على 
تنموية  �سبغة  ذ�ت  م�ساريع  لتكون  م�ساريعهن  تطور 
�خلرب�ت  لتبادل  �إ�سافة  �ملحلي  �ل�سوق  يف  م�ستد�مة 

و�الفكار بني �سيد�ت �العمال.
هذ� و�أ�سادت �آمنة �ل�سام�سي بدور �لعديد من �جلهات 
ب��ت��وف��ري �ل��ع��دي��د م��ن �ن����و�ع �ل��دع��م الإجن����اح م�ساريع 
���س��ي��د�ت �الع��م��ال م��ن م��ع��ار���ص وور����ص عمل ودور�ت 
�ملتميز  �لت�سويق  و�همية  �جل���دوى  ب��در����س��ات  معنية 

ل�سمان جناح تلك �مل�ساريع وتعزيز ��ستد�متها.

•• اأبوظبي-وام:

�سيطر �لهدوء �ملائل لالإرتفاع �لطفيف 
ع���ل���ى ح���رك���ة ت���ع���ام���الت �أ������س�����و�ق �مل����ال 
�الإم���ار�ت���ي���ة يف ت��ع��ام��الت �خ���ر ي���وم من 
�سهر �ب��ري��ل و���س��ط جل���وء �ل��ع��دي��د من 
�سركات �لو�ساطة لت�سفية بع�ص �ملر�كز 
ح�ساباتها  لت�سوية  للعمالء  �ملك�سوفة 
�ىل  رفعها  قبل  وذل��ك  �ل�سهرية  �ملالية 
بح�سب  و�ل�����س��ل��ع  �مل��ال��ي��ة  �الور�ق  هيئة 

�لتعليمات �ملعمول بها.
ل�سريحة  �الأخ�������س���ر  �الإغ������الق  وب���رغ���م 
�سوقي  يف  �لقيادية  �ل�سركات  �أ�سهم  من 
�جلزء  �أن  �إال  �مل��ال��ي��ني  ودب����ي  �أب��وظ��ب��ي 
�ملتد�ولة يف جل�سة  �ل�سيولة  �الأكرب من 
�ل�سركات  �أ�سهم  بع�ص  على  تركز  �م�ص 
مقدمتها  ويف  �مل��������زدوج  �الإدر�ج  ذ�ت 
جمموعة جي �أف �أت�ص �لتي قفز �سهمها 
 .. دره���م   2.44 بالغا   5.6% بن�سبة 
عليه  �ملربمة  �ل�سفقات  قيمة  وو�سلت 
م�ستحوذ�  تقريبا  دره��م  مليون   163
بذلك على 425 من �إجمايل �ل�سيولة 

�مل�سجلة يف �سوق دبي �ملايل.

وقال و�سطاء يف �ل�سوق لقد جرت �لعادة 
�أن ي�سيطر �حلذر على �سلوك �ل�سريحة 
�الأكرب من �ملتعاملني يف �أخر �أيام �ل�سهر 
�مل�ساربني  ع��ل��ى  �ل���ت���د�والت  و�ق��ت�����س��ار 
تتميز  �ل��ت��ي  �الأ���س��ه��م  على  �لرتكيز  م��ع 
�ن  �ىل  م�سريين  كبري  تذبذب  بهام�ص 
ه��ذ� ما يف�سر توجه �جل��زء �الك��رب من 
�ل�����س��ي��ول��ة ن��ح��و ����س��ه��م �مل�����س��ارب��ة خالل 
ل�سوق  �لعام  �ملوؤ�سر  . وكان  �م�ص  جل�سة 
بن�سبة  �رت��ف��ع  �مل��ال��ي��ة  الأور�ق  �أب��وظ��ب��ي 
%0.21 �ىل 4522 نقطة ويف �ملقابل 
�أغلق �ملوؤ�سر �لعام ل�سوق دبي �ملايل عند 
مل  بانخفا�ص  نقطة   3415 م�ستوى 

تتجاوز ن�سبته 0.05%.
وعلى �سعيد حركة �الأ�سهم �لثقيلة فقد 
�رتفاع  على  باالإغالق  �إعمار  �سهم  جنح 
ع��ن��د م�����س��ت��وى 7.28 دره���م وت��ب��ع��ه يف 
ن��ف�����ص �الجت�����اه �الحت�����اد �ل��ع��ق��اري��ة �ىل 

1.02 درهم .
ويف ���س��وق �ل��ع��ا���س��م��ة ���س��ع��د ���س��ه��م بنك 
درهم   11.05 �ىل  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي 
�ملغلق  �لعقارية  �ل��د�ر  ل�سهم  باالإ�سافة 

عند 2.16 درهم.

ت�ستخدمها  �ل��ت��ي  �جل���ودة  �إد�رة  م��ب��ادئ 
�ل�سركات لتح�سني �أد�ئها، وهي �لتقدير 
�ل��ع��امل، وتهدف هذه  �الأب���رز للجودة يف 
حول  �ملوؤ�س�سات  �أد�ء  لتح�سني  �ل�سهادة 
�أنظمة مر�قبة  �سهادة  �لعامل.  وت�ساعد 
�مل��وؤ���س�����س��ات على   9001 �آي����زو  �جل����ودة 
عرب  �جل����ودة  و�إد�رة  م��ر�ق��ب��ة  م��و����س��ل��ة 
لتقدمي  معايري  وو�سع  عملياتها،  كافة 

�أد�ء وخدمات مت�سقة. 

ن�ساط الأ�سهم »االإدراج املزدوج« يف 
االأ�سواق االإماراتية مع نهاية ابريل
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�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/2161  عمايل جزئي
جمهول  ����ص.ذ.م.م   �لتجارية  للو�ساطة  �لعطالت  1-بيت   / عليه  �ملدعي  �ىل 
حم���ل �الق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي / ���س��ريي��ل ت���وب���وج د�ل����وب����ان  ق���د �أق�����ام عليك 
درهم(   13650( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
�ل�سكوى  و�مل�����س��اري��ف.رق��م  و�ل��ر���س��وم  دره����م(  ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000  وت���ذك���رة 
�ملو�فق  �الح��د  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB168898294AE/2016
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�    ch1.A.1:بالقاعة ���ص   8.30 �ل�����س��اع��ة     2017/5/21
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/482  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة �بو �كرم للمقاوالت �ص.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / حممد �حمد عبد�لعزيز �جلم�سى  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
 1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   35415( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
 MB167740799AE/2016 �ل�سكوى  و�مل�ساريف.رقم  و�لر�سوم  دره��م( 
�ص   8.30 �ل�����س��اع��ة     2017/5/9 �مل����و�ف����ق  �ل���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�    ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�الأقل ، علما بان �لدعوى �عيدت للمر�فعة بعد �النتهاء من �لتحقيق.
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/1719  عمايل جزئي

�لكهربائية  و�الأجهزة  �لهو�ء  / 1-م�ساعدة ال�سالح مكيفات  عليه  �ملدعي  �ىل 
و�سيانتها �ص.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �سيد �أ�سلم حممد  
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
و�مل�ساريف. و�ل��ر���س��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   20883(
�خلمي�ص  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB168640133AE �ل�سكوى  رقم 
�ملو�فق 2017/5/11   �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/2264  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-د�نه �خلليج لل�سياحة �ص.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / كر�ستينا توبكيو  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
و�لر�سوم  دره���م(   1300( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   13156( وق��دره��ا  عمالية 
جل�سة  لها  وحددت   mb167765796ae/2017 �ل�سكوى  و�مل�ساريف.رقم 
يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/5/3   �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1  لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/1318  عمايل جزئي
�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ج���ري���ن الن����د ل�����س��ن��اع��ة �مل��ن��ت��ج��ات �مل��ط��اط��ي��ة �������ص.ذ.م.م  
جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / حممد ع��رف��ان �سعد حم��ب��وب  ق��د �أقام 
ع��ل��ي��ك �ل���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )9265 
دره���م( وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )2000 دره���م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف.رق��م �ل�سكوى 
�ملو�فق  �خلمي�ص  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   mb167800867ae/2017
2017/5/4   �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/978  عمايل جزئي

�����ص.ذ.م.م  جمهول حمل  �لفنية  للخدمات  �سكيل  / 1-حم��م��د  عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لدعوى  �أق���ام عليك  ق��د  ع��ل��ي   �ل��رح��م��ن ��سغر  �مل��دع��ي / عبيد  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
عودة  وتذكرة  دره��م(   18310( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�لعمالية  �ل�سكوى  يف  و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لز�مها  دره��م(   800( وق��دره  مببلغ 
رقم:AE167305994MB وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2017/5/7   
�ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/1259  عمايل جزئي
�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ج���ري���ن الن����د ل�����س��ن��اع��ة �مل��ن��ت��ج��ات �مل��ط��اط��ي��ة �������ص.ذ.م.م  
جم��ه��ول حم��ل �الق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / حم��م��د ع��ل��ي ���س��ه��ز�د ج���اوي���د  ق��د �أقام 
ع��ل��ي��ك �ل���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )9264 
دره���م( وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )2000 دره���م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف.رق��م �ل�سكوى 
�ملو�فق  �خلمي�ص  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   mb167800937ae/2017
2017/5/11   �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/2143  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-رويل ل�سناعة �ل�سناديق و�الوعية �خل�سبية �ص.ذ.م.م  جمهول 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  عبد�خلالق   مياه  كوتى   / �ملدعي  �ن  �الق��ام��ة مبا  حمل 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18287 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)1000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف.رقم �ل�سكوى mb16835719ae وحددت 
  ch1.A.1:لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2017/5/21   �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/2136  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة �سوربا�ص للتجارة �لعامة ذ.م.م  جمهول حمل �القامة 
�ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق���ام عليك  ق��د  �سانتو�ص   تيقوي  ر�ن���دي   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )10642 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
mb168187514ae وحددت لها  درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف.رقم �ل�سكوى 
  ch1.A.1:جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/5/17   �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/1821  عمايل جزئي
������ص.ذ.م.م   �ل��ك��ه��روم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-�������ص �م يف ل��ل��خ��دم��ات  �ىل 
�أقام  قد  ماهتو   ماهتو الكهان  �نيك   / �ملدعي  �ن  �القامة مبا  جمهول حمل 
 17415.4( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
�ل�سكوى  و�مل�ساريف.رقم  و�لر�سوم  درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )1000  درهم( 
mb169045541ae وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/5/16   
من  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.A.5:بالقاعة ���ص   8.30 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/2370  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لنور�ص لطالء �ملعادن �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �سرينات �سرينيفا�ص �و�سيل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(     1000( ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(   73807( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
و�لر�سوم و�مل�ساريف  رقم �ل�سكوى:MB167452301AE/2017  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/5/10 �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/133  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �مل��ب��اين  تنظيف  خل��دم��ات  �ل�سريع  1-�لتو��سل   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / مارلني تالي�سيك تان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   5925( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
درهم(   و�لر�سوم و�مل�ساريف  رقم �ل�سكوى:MB168312565AE  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/5/8   �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/2637  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-مقهى �خلان �لقدمي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  ن��وج��وي  لي�سيا�ص  �يدني�ص   /
مب�ستحقات عمالية وقدرها )10800 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم(   
و�لر�سوم و�مل�ساريف  رقم �ل�سكوى:MB170519864AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2017/5/14   �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       �إعادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/912  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- دوربل لتجارة مو�د �لبناء �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / ر�جا كري�سنان ر�جيندر�ن ر�جيندر�ن قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18800 درهم( وتذكرة عوده 
مببلغ )1000 دره��م(   و�لر�سوم و�مل�ساريف    وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء 
�ملو�فق 2017/5/9   �ل�ساعة 8.30 �ص مبكتب �لقا�سي لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 
ف��اأن �حلكم  �الأق��ل، ويف حالة تخلفك  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/1231  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- كامر�ن لل�سحن �ص ذ م م   جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد �مري رب نو�ز  قد �أقام  عليك �لدعوى 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)23450( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل 
�ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )1817( مبلغ 
�ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/269  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  ���ص  �مل�ساحات  وجتميل  للمقاوالت  �يكونك  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/فيا�ص ح�سني ريا�ص حيدر  
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )21780(  به  �ملنفذ 
فان  �ملحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  باال�سافة �ىل مبلغ )1725( 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/760  تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول   - �ل�سحي  ر����س��د  �أح��م��د  فاطمة  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �لبنك �لعربي �ملتحد وميثله : موزة 
عبيد ربيع �خلظر -  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
�ملنفذ به وقدره )66560.56( درهم �ىل طالب  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع 
�الجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1299  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �ورينت فيو لالعمال �لفنية - ذ م م   جمهول حمل 
�أقام  ��سرف -  قد  �لتنفيذ/ عبد�لروؤف حممد  �ن طالب  �القامة مبا 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )3500( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. باال�سافة 
ف���ان �ملحكمة  �مل��ح��ك��م��ة. وع��ل��ي��ه  ر���س��وم خل��زي��ن��ة  �ىل مبلغ 900  دره���م 
بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1245  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- رويال فالكون لنقل �لركاب باحلافالت   جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ وجدي م�سطفى عبد�لر�زق حممد - قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )37963.30( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. باال�سافة 
�ىل مبلغ 2859 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1061  تنفيذ عمايل 
م - جمهول  م  ذ   - �لبحري  لل�سحن  �لليل  ���س��ده/1- جن��م  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ ز�هر �ساه م�سافر - قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  باال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )3933(
�ستبا�سر  مبلغ 900 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن 
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم  2017/1041  تنفيذ عمايل 

م م جمهول  ذ  �ص   - �العالنية  للوحات  برومريت  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ ماريا جينا بورالز� كانون - قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )10500(  درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�سافة 
�ىل مبلغ 935 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1248  تنفيذ عمايل 
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ج�ست ر�ي���ت �ل�����س��رق �الو����س���ط  جم��ه��ول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد حنيف ح�سرت خان -  قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )14612( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. باال�سافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   1194 مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �ستبا�سر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1228  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- فورت�سونا تي و�ي كيه �ت�ص �ي م د م �ص - جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ مييال كاتابو�سان المو�ستي -  قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )23933( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. باال�سافة 
�ىل مبلغ 1876 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1083  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- مغ�سلة موهن �سينغ  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ تريبو�ن الل كاناوجيا �سري ر�م.   قد �أقام عليك 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )5000( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. باال�سافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   900 مبلغ  �ىل 
�ستبا�سر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/1179  تنفيذ عمايل 
م   جمهول  م  ذ  �ص  �لفنية  للخدمات  ���س��ده/1- مقبل حمد  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/توقري علي جميل �حمد  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )3959( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل 
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       �عالن �أمر �أد�ء بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/38  �أمر �أد�ء

فريد  ك��ان��دك عمري  ك��ان��دك عمري  / 1- عبد�حلميد  عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ي��ا���س��ر ع��ب��د رب���ه ع��ل��ي عبد�هلل 

وميثله:ر��سد عبد�لرز�ق حممد تهلك.
�البتد�ئية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  �أد�ء  �أم�����ر  ����س��ت�����س��د�ر  ط��ل��ب   
�إلز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ )223000( درهم  بتاريخ:2017/2/2114 
للمدعي و�لر�سوم و�مل�ساريف .  ولكم �حلق يف �لتظلم من �الأمر خالل 

15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2017/880 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1-جنم �الحالم ���ص.ذ.م.م 2- �ساهرخ حممد يو�سف قا�سمي - ب�سفته كفيل �سامن 
ملديونية �سركة جنم �الحالم �ص.ذ.م.م 3-جزيرة �ملرجان للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م ب�سفتها كفيل �سامن 
ملديونية �سركة جنم �الحالم ذ.م.م 4- ميثاق للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م - ب�سفته كفيل �سامن ملديونية 
�سركة جنم �الحالم �ص.ذ.م.م 5- رفا قروب م.م.ح ب�سفتها كفيل �سامن ملديونية �سركة جنم �الحالم 
�ي��ر�ن وميثله:حممد  ملي  ���س��ادر�ت  �لتنفيذ/بنك  �ن طالب  �الق��ام��ة مبا  ����ص.ذ.م.م جمهويل حمل 
�ملنفذ �سده  و�الل��ز�م  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد  �ل�سويدي    �سلطان  عي�سى 
�الول و�لثاين و�لثالث و�خلام�ص بالت�سامن و�لتكافل بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )6103676.8( درهم 
و�ملنفذ �سده �الول و�لر�بع بالت�سامن و�لتكافل ب�سد�د  �ملبلغ �ملحكوم به وقدره )472283( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.   وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/743  جتاري جزئي

ملالكها/عبد�هلل حممد   - �لفعاليات  / 1-�يكونيك كريتيف الد�رة  �ملدعي عليه  �ىل 
عبد�هلل �لق�ساب �آل علي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �أمكورب لال�ستثمار 
مببلغ  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  ذ.م.م 
من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )232785( وق��دره 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام �سم ملف �لنز�ع رقم:2106/301 نز�ع تعيني خربة 
جتاري. وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/5/3  �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2017/1184  جتاري جزئي
�ب��ر�ر �حمد خو�جه غالم ر�سول جمهول حمل  �ملدعي عليه / 1-خو�جة  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �الحتاد �لوطني �ص.م.ع وميثله:فهد �سلطان علي 
�ملدعي عليه مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  لوتاه قد 
 %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )11533( وق��دره 
�لثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ال�ستحقاق  تاريخ  من 
�ملو�فق 2017/5/9  �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/916  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ئي مارت �سوبرماركت ومتجر �ق�سام - ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ تر�ن�سميد �وفر�سيز �نكوربوريتد ��ص .�ي وميثله:فادي هايل 
مببلغ  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �حل���ور�ين 
من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )282.503.24( وق��دره 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2017/5/4  
�أو من ميثلك  Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
بثالثة �أيام على �الأقل ، علما بانه مت �حالة �لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية  . 
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/570  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سروح لتجارة �ل�سيار�ت 2- �بر�هيم حم�سن علي �ل�سويدي جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ فوؤ�د عبد �ل�سكور ميمون عبد�ل�سكور ميمون  وميثله:عبد�هلل 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�سويدي  عبد�هلل  عبد�لوهاب  علي 
درهم   )493.000( وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدو�  ب��ان  و�لت�سامن  بالتكافل  عليهم  �مل��دع��ي 
)�ربعمائة وثالثة وت�سعني �لف درهم( مع �لز�مهم بالر�سوم و�مل�ساريف و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. . وحددت لها 
جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/5/1  �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/1297  جتاري جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-���س��ن��ى ل��ني الن��دي��رو���ص جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
نا�سر  وميثله:عبا�ص  عامة(   م�ساهمة  )�سركة  �ال�سالمي  دب��ي  بنك  �ملدعي/ 
علي نا�سر �حلو�ي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مببلغ وقدره 
�ل�سيارة  قيمة  باقي  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )114.547(
مو�سوع �لدعوى و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم 
�الحد �ملو�فق 2017/5/7  �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       �إعادة �إعالن بالن�سر

   فـي  �لدعوى 2017/983  جتاري جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1- ج��ريى ب��ريي��ر� ب���ورى جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �ملدعي/ 
�أقام  قد  �ملطوع  حممد  ح�سن  وميثله:عبد�لرحمن  رج��ب  حممد  �ملح�سن  عبد  حممد 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
)42.811( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% منذ تاريخ �ال�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د 
مع �لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص 
�ملو�فق  2017/5/4   �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2017/963  جتاري جزئي

�و�ل���د  ���س��ت��ي��ف��ان  ل��ل��ت��ج��ارة م.م.ح 2-  �ن��رتن��ا���س��ي��ون��ال  �ي��ف��ن��ت�����ص  ع��ل��ي��ه / 1-  �مل��دع��ي  �ىل 
�ص.ذ.م.م  �لعاملية  �فيي�سن  ماريتامي  �ملدعي/  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهويل  ��سك�ستني 
�لدعوى  �أق����ام عليك  ق��د  �ل�سام�سي  �ل��ع��وي�����ص  ن��ا���س��ر  ع��ب��د�هلل  رح��م��ه  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��د�هلل 
درهم   )30419( وق���دره  مببلغ  بالت�سامن  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د 
�لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص �ملو�فق  2017/5/11   �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch 1.C.13
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2017/1105  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- ميان �دري�ص حكيم �لدين جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
جيانهوى زهاجن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د 
مبلغ وقدره )179400( درهم للمدعية و�لفائدة و�لقانونية 9% من تاريخ �ال�ستحقاق 
وحتى �ل�سد�د �لتام �لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق  
2017/5/7   �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2017/594  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �الماين لتاجري �ل�سيار�ت �ص.ذ.م.م 2- دمونتى �ستافورد �وليور ب�سفته 
مدير و�سريك و�سامن ملديونية �الماين لتاأجري �ل�سيار�ت �ص.ذ.م.م جمهويل حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ م�سرف �بوظبي �ال�سالمي وميثله : حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل مببلغ 
�سنويا  �ملحاماة و�لفائدة %12  وقدره )1.170.266.58( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام .   وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/5/8 
�ل�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2016/1958  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- زهرة �ل�سرق للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م ب�سفتها كفيلة و�سامنه ملديونية 
بال �نرتنا�سيونال للمو�د �لغذ�ئية �ص.ذ.م.م 2- بال �نرتنا�سيونال لتعليب �ال�سماك ذ.م.م 
ب�سفتها كفيلة و�سامنه ملديونية بال �نرتنا�سيونال للمو�د �لغذ�ئية �ص.ذ.م.م جمهويل 
�سلطان  عي�سى  وميثله:حممد  �ل��وط��ن��ي  �ب��وظ��ب��ي  بنك  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
بالت�سامن  �ملدعى عليهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  �ل�سويدي قد 
�ملحاماه  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  رده��م(   36.807.010.89( وق��دره  مببلغ  و�لتكافل 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت     . �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ل��دع��وى  قيد  تاريخ  من   %12 و�لفائدة 
مكلف  فاأنت  لذ�   Ch 2.E.21 بالقاعة  �ص   9.30 �ل�ساعة   2017/5/8 �ملو�فق  �الثنني 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2017/629  جتاري كلي

جمهول  ر�ما�سندر�ن  ر�ما�سندر�ن  �م  �م  �سريكانت   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �لبنك �الهلي �لكويتي �ص.م.ك وميثله:�حمد 
�ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق����ام عليك  ق��د  �ل�����س��وي��دي  ه���زمي  ب��ن  ���س��امل  �سعيد 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم بالت�سامم و�لت�سامن بان يوؤدو� مبلغ  وقدره 
و�لفائدة  �ملحاماه  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  رده���م(   27444971.43(
12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام .   وح��ددت لها جل�سة يوم 
Ch 2.E.21 لذ�  �الثنني �ملو�فق 2017/5/1 �ل�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2017/588  جتاري كلي

حمل  جمهول  ذ.م.م  لالن�ساء�ت  �لهند�سية  كورتك�ص   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ عبد�جلليل عبد�لرحمن حممد �لبلوكي وميثله:علي 
��سماعيل �بر�هيم �جلرمن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعى عليهم بالت�سامن و�لكافل مببلغ  وقدره )5522264.47 ردهم( و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماه و�لفائدة 9% من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�سد�د 
�لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء 
�ملو�فق 2017/5/9 �ل�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2017/346  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سركة جيميني لل�سحن ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ �الحتاد �لوطني )�سركة �ل�سمان �لعامة لل�سرق �الدنى( وميثله:�سمري 
حليم كنعان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما 
و�لفائدة  �ملحاماه  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  رده��م(  وق��دره )4.900  مببلغ  
�ل��ت��ام.   وح��ددت لها جل�سة يوم �الربعاء  �ل�سد�د  �ل�سد�د وحتى  تاريخ  9% من 
�ملو�فق 2017/5/3 �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1131  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- ريكو ��ستايل لتنظيم �ملعار�ص - �ص ذ م م  جمهول 
عبد�لرحمن  فائز  عبد�لرحمن  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�ع��اله و�لز�مك  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق��ام عليك  -  قد  رحمة 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )39122( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. باال�سافة �ىل مبلغ 2910 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2017/152  مدين كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- عمر حنيف غهان�سي جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ فرحات �سامي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
�لباكت�سانية  �مل��ح��اك��م  م��ن  �ل�����س��ادر  �حل�سانة  ����س��ق��اط  حكم  بتنفيذ 
و�لر�سوم و�مل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الحد �ملو�فق 2017/5/7 
�ل�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2017/27  عقاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد عبا�ص علي �قبال جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك دبي �ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:عبا�ص نا�سر علي نا�سر �حلو�ي 
�ملنتهية بالتملك  �تفاقية �الجارة  �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ  قد 
بني �ملتنازع و�ملتنازع �سده و�لز�مه بت�سليم �لعقار مو�سوع �لدعوى و�سد�د مبلغ وقدره 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �مل�سلمة  �ملبالغ  �لعجز يف  تعوي�سا عن  رده��م(   280.900(
�لثالثاء  بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وح��ددت لها جل�سة يوم  �ملحاماه و�سمول �حلكم 
�ملو�فق 2017/5/16 �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2017/148  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- موؤ�س�سة جمال �حلبتور للعقار�ت جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملازمي وميثله: �حمد  �ملدعي/ لويجي �سانتورو وميثله:�حمد ح�سن حممد عبد�هلل 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �مل��ازم��ي  ع��ب��د�هلل  حممد  ح�سن 
�ملدعى عليها ب�سد�د مبلغ وقدره 15.502.458 درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
�لتام و�لز�م بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب  �ل�سد�د  �ل�سد�د حتى  من تاريخ �المتناع عن 
�ص   11.00 �ل�ساعة   2017/5/11 �ملو�فق  �خلمي�ص  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ملحاماه.   
بالقاعة Ch 1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/02159/2017 / جتاري    
�ل�سادر يف �لدعوى رقم 02/00615/2017 جتاري - �يجار�ت بالن�سر
�ىل �ملنفذ �سده : النفني �لعاملية - �ص ذ م م  -  جمهول حمل �القامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �خلدمات �لعقارية    
�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي باالتي:

1- وما ي�ستجد من �جرة من تاريخ من 2016/10/18 وحتى تاريخ �الخالء 
�لفعلي بو�قع 133850 درهم �سنويا 

من  خالية  وت�سليمها  �ل��دع��وى  حمل  �لعني  باخالء  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   -2
�ل�سو�غل ، و�لز�مها بتقدمي �سهادة بر�ءة ذمة عن خدمات �لكهرباء و�ملاء 

3- مع �لز�مها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 33465 درهم 
4- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خالل  �متناعكم عن  �لن�سر ويف حال  تاريخ 

�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
�عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 

يف �لدعوى 02/03191/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : خليفة مبارك خلفان حممد �لغيثي 

مبا �أن �ملدعي : �سنتيمرت كيوب للعقار�ت - �ص ذ م م
   وميثاء علي عبد�هلل �لعوي�ص   

قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/03191/2017/جت���اري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب 
�لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 
2015/1/15 وحتى 2015/3/1 تاريخ �الخالء �لتام و�لفعلي  

مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى
�الربعاء   ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �ع��الن��ك��م  �لق�سائية  �للجنة  وق���ررت 
�خلام�سة(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �م��ام  3.00م  �ل�ساعة  �مل��و�ف��ق2017/5/3 
لنظر  �الإي��ج��اري��ة  �مل��ن��ازع��ات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ص  �الإب��ت��د�ئ��ي��ة  ب��ال��د�ئ��رة 
�لدعوى ، وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�سر. فاأنت 

مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت.

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
�عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 
يف �لدعوى 02/03190/2017 / �سكني 

�ىل �ملدعى عليه : ميالن كار�ساند��ص روباريليا  
مبا �أن �ملدعي : �سنتيمرت كيوب للعقار�ت - �ص ذ م م

      وميثاء علي عبد�هلل �لعوي�ص   
بطلب  �ملركز  �مام  �يجار�ت  02/03190/2017/�سكني  �لدعوى  �سدكم  �أق��ام  قد 

�لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 
 2016/7/10 وحتى 2016/8/10  تاريخ �لفاتورة �لنهائية للكهرباء و�الخالء �لفعلي  

مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى
وقررت �للجنة �لق�سائية �عالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 
بالد�ئرة  �لثامنة(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �مام  3.00م  �ل�ساعة   2017/5/3
 ، �ل��دع��وى  لنظر  �الإي��ج��اري��ة  �ملنازعات  ف�ص  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �الإبتد�ئية 
فاأنت مكلف  �لن�سر.  تاريخ  �ي��ام من  �مل�سافة �ىل ثالثة  بتق�سري مدة  �أم��ر  وقد 

باحل�سور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12008 بتاريخ 2017/5/1   
�إعادة �عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 

يف �لدعوى 02/03191/2017/ جتاري
�ىل �ملدعى عليه : الفيندر للتجارة �لعامة - �ص ذ م م
مبا �أن �ملدعي : �سنتيمرت كيوب للعقار�ت - �ص ذ م م

       وميثاء علي عبد�هلل �لعوي�ص   
قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/03191/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب 

�لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 

2015/1/15 وحتى 2015/3/1 تاريخ �الخالء �لتام و�لفعلي  
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�سائية �إعادة �عالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �الربعاء  
�خلام�سة(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �م��ام  3.00م  �ل�ساعة   2017/5/3 �ملو�فق 
لنظر  �الإي��ج��اري��ة  �مل��ن��ازع��ات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ص  �الإب��ت��د�ئ��ي��ة  ب��ال��د�ئ��رة 
�لدعوى، وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�سر. فاأنت 

مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية



ثقافة وفن�ن

34
�صمن م�صاركتها يف مهرجان ال�صارقة القرائي

مبادرة »لغتي« تقدم اللغة العربية بطابع ميزج التعلم باملتعة والرتفيه

�صمن �صل�صلة من الور�ض الفنية واجلل�صات القرائية

 اقراأ، احلم، ابتكر تبلور االإبداعات الطفولية يف القرائي للطفل 

خالل م�صاركتها يف ال�صارقة القرائي للطفل 

 مر�سدات ال�سارقة ت�ستقطب ال�سغار بربنامج ترفيهي ممتع
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•• ال�شارقة-الفجر:

دعم  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لتعليمية  �مل��ب��ادرة  لغتي،  م��ب��ادرة  نظمت 
�ل��ت��ع��ل��ي��م ب��ال��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ب��و���س��ائ��ل ذك��ي��ة الأط���ف���ال وطالب 
ملهرجان  �ل��ت��ا���س��ع��ة  �ل�����دورة  يف  م�ساركتها  خ���الل  �ل�����س��ارق��ة، 
�لقر�ئية،  �جلل�سات  من  �سل�سلة  للطفل،  �لقر�ئي  �ل�سارقة 
�لقر�ءة  حب  غر�ص  بهدف  و�لرتفيهية،  �لتعليمية،  و�لور�ص 

و�لكتاب، وتطوير �ملهار�ت �للغوية لدى �الأطفال.

�أن�����س��ط��ت��ه��ا وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا، و�سائل  �مل����ب����ادرة خ����الل  ووظ���ف���ت 
�لعربية  �للغة  م��ه��ار�ت  �الأط��ف��ال  لتعليم  ذك��ي��ة،  تكنولوجية 
قدمت  قر�ئية  جل�سات  عقدت  حيث  �إب��د�ع��ي��ة،  فنية،  بطرق 
فيها �سل�سلة من �حلكايات �لتفاعلية، عا�ص خاللها �الأطفال 
بالتمثيل  �مل��ق��روء،  �لن�ص  جتمع  �إبد�عية  جتربة  �مل�ساركني 

�مل�سرحي.
و�للون،  �للوحة  ع��و�مل  �إىل  �ل�سغار  �مل��ب��ادرة زو�ره��ا  و�أخ��ذت 
ح��ي��ث نظمت ور���س��ة ���س��ن��اع��ة �أع����الم �الإم������ار�ت ت��ع��رف فيها 

نف�سه،  �لوقت  ويف  و�لر�سم،  �لتلوين،  تقنيات  على  �الأط��ف��ال 
تعرفو� على جانب من تاريخ �لوطن، و�سرية جمده.

�إىل جانب ذلك تو��سلت طو�ل �أيام �ملهرجان، يف ركن �ملبادرة، 
�لقر�ئي  �ل�����س��ارق��ة  زو�ر  نفذ  حيث  �ل��ي��دوي��ة،  �حل���رف  ور����ص 
�حلكايات  م��ن  م�����س��ت��وح��اة  ل�سخ�سيات  و�أ���س��ك��ال  جم�����س��م��ات 
م�ستخدمني  �لقر�ئية،  �جلل�سات  تناولتها  �لتي  و�لق�س�ص 
مو�د م�ستهلكة من �لورق، و�لقما�ص، و�لقو�رير، وغريها من 

�ملو�د �ملعاد تدويرها.

�الأجهزة  �ملهرجان،  ف��رتة  �مل��ب��ادرة يف جناحها ط��و�ل  ووف��رت 
�ل��ل��وح��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��ت��م��ده��ا ل��دع��م ت��ع��ل��ي��م �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف 
�ملد�ر�ص لزو�رها �ل�سغار، عار�سة بذلك عدد�ً من �لتمارين، 
و�الختبار�ت �الإلكرتونية �ملخ�س�سة لتقوية مهار�ت �الأطفال 
باللغة �لعربية، وحتبيبهم بلغتهم �الأم. يذكر �أن مبادرة دعم 
�لتعليم باللغة �لعربية بو�سائل ذكية يف مد�ر�ص �ل�سارقة كان 
قد �أطلقها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد 
�لعام  يف  �ل�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�ص  ع�سو  �لقا�سمي، 

�إىل تطوير  �لر�مية  �سموه  2013، وتندرج �سمن مبادر�ت 
�لعربية  �للغة  على  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �الإم�����ارة،  يف  �لتعليم  ق��ط��اع 
مب�سطة.  علمية  ع�سرية  بطريقة  �الأط��ف��ال  �إىل  وحتبيبها 
ويف يناير 2016 �عتمد �سموه �لهوية �جلديدة ملبادرة تعلم 
�للغة �لعربية يف مد�ر�ص �ل�سارقة حتت م�سمى لغتي ، ومتثل 
يف  �لتطور  ملتطلبات  وعلمية  تربوية  ��ستجابة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
�أ�ساليب �لتعلم �لذكي �لتي توؤ�س�ص ملجتمع �ملعرفة وت�سهم يف 

�الرتقاء مبخرجات �لتعليم.

•• ال�شارقة-الفجر:

�ملجتمع  �أف����ر�د  ب��ني  �ل��ق��ر�ءة  �أه��م��ي��ة  تعزيز  نحو  منها  �سعياً 
�الإم���ار�ت���ي، وخ��ا���س��ة �الأط���ف���ال و�ل��ي��اف��ع��ني، ودع���م قدر�تهم 
وكتابتها،  �الأط��ف��ال  ق�س�ص  جم��ال  يف  و�البتكارية  �الإبد�عية 
�جلل�سات  م��ن  �سل�سلة   ، �ب��ت��ك��ر  �ح��ل��م،  �ق�����ر�أ،  ح��م��ل��ة  ن��ظ��م��ت 
لكتب  �الإم��ار�ت��ي  �ملجل�ص  جناح  يف  �لفنية  و�ل��ور���ص  �لقر�ئية 
�لقر�ئي  �ل�سارقة  م��ه��رج��ان  فعاليات  يف  �مل�����س��ارك  �ليافعني 

للطفل يف دورته �لتا�سعة.
قدمها  �ل��ق��ر�ئ��ي��ة  �جلل�سات  م��ن  جمموعة  �حلملة  ونظمت 
�إىل  �لكر�ي،  �متنان  و�حلكو�تية  كامري�ن  �حلكو�تي  من  كل 

جانب �لور�ص �لفنية، و�لتي قدمتها �لفنانة �لت�سكيلية �سهيلة 
يجمع  متكامل  م��زي��ج  �إي��ج��اد  �إىل  جميعها  ه��دف��ت  �ب��ر�ه��ي��م، 

�جلانب �لرتفيهي مع �جلانب �لتعليمي يف قالب و�حد.
وقر�أ �حلكو�تي كامري�ن جمموعة من �لق�س�ص �ل�سيقة �لتي 
�لق�س�ص،  بقية  ل�سماع  �الأطفال، وجعلتهم مت�سوقني  جذبت 
ومن بينها كتب و�أنا و لغز �لكبار ، و �إىل �ملدر�سة ، و �أطفىء 
�أما �حلكو�تية �متنان �لكر�ي ق��ر�أت ق�سة طق طق  �الأن��و�ر . 
و ق�سة من ي�ساعد �لدجاجة �لتي �أ�سعدت �الأطفال و ن�سرت 

روح �ملرح بينهم.
وقال �لفنان �لت�سكيلي كامري�ن: حاولت من خالل م�ساركتي 
لالأطفال  �أق���دم  �أن  للطفل،  �ل��ق��ر�ئ��ي  �ل�سارقة  م��ه��رج��ان  يف 

�لق�س�ص  بقر�ءة  يحببهم  وج��ذ�ب،  تفاعلي  ب�سكل  �لق�س�ص 
و�ال�ستماع �إليها، ولكن يجب علينا �أن نختار �لق�س�ص بعناية 
ف��ائ��ق��ة ودق���ة و�أن حت��م��ل ب��ني ط��ي��ات��ه��ا م��غ��زى ه���ادف وفكرة 

و��سحة .
وقدمت �لفنانة �لت�سكيلية �سهيلة �بر�هيم، �سل�سلة من �لور�ص 
�لفنية تناولت �أوىل هذه �لور�ص كيفية تزيني �لكر�ت باألو�ن 
بطريقة  �مل��ي��الد،  و�أع��ي��اد  باملنا�سبات  ال�ستخد�مها  خمتلفة، 

مب�سطة ودون ��ستخد�م �لكثري من �الأدو�ت �ملعقدة.
جمموعة  م�ساركتي  خ��الل  قدمت  �إب��ر�ه��ي��م:  �سهيلة  وق��ال��ت 
خمتارة من �لور�ص �لفنية �لتي ترفع مهار�ت �لطفل �لبدنية، 
�أكرث بال�سعادة، وتدفعه  وت�سغل حو��سه �خلم�سة مما ي�سعره 

�لفر�غ  وق��ت  من  ي�ستفيد  حتى  و�أف��ك��اره،  ذ�كرته  ت�سغيل  �إىل 
�مل�ستهلكة، حتى ال يكون  �مل���و�د  ت��دوي��ر  ب��اإع��ادة  ل��دي��ه، وي��ق��وم 
�لكثري  �لتعلق  عن  ونبعده  منتج،  بل  فقط  م�ستهلك  �لطفل 
بو�سائل �لتو��سل �الجتماعي و�لتكنولوجيا �حلديثة بالوقت 

نف�سه .
هذه  خ��الل  من  �ليافعني،  لكتب  �الإم��ار�ت��ي  �ملجل�ص  وي�سعى 
2013 �إىل حتقيق تقارب �أكرب  �حلملة �لتي �أطلقت يف عام 
بني �لطفل و�لكتاب، وتعزيز �أهمية �لقر�ءة بني �أفر�د �ملجتمع 
و�ليافعني، ودعم قدر�تهم على  �الأطفال  �الإمار�تي، وخا�سة 
�البتكار و�الإبد�ع يف جمال ق�س�ص �الأطفال، وحتفيزهم على 

مهار�ت فن كتابة �لق�س�ص.

من  �لوطني  �لفرع  �ليافعني  لكتب  �الإم��ار�ت��ي  �ملجل�ص  ويعدنّ 
ربحية  غ��ري  منظمة  وه��و  �ليافعني،  لكتب  �ل���دويل  �ملجل�ص 
دو�  �لعامل ممن تعهنّ �الأ�سخا�ص حول  �سبكة عاملية من  متثنّل 
بتاأمني �لكتب لالأطفال. وت�سعى �ملنظمة �إىل �لرتويج للوعي 
�لو�سول  �إمكانية  ومنحهم  �الأطفال  كتب  خالل  من  �لعاملي 
باالإ�سافة  �لعالية،  و�لفنية  �الأدب��ي��ة  �ملعايري  ذ�ت  �لكتب  �إىل 
�إىل تاأمني �لدعم و�لتدريب �لالزمني للموؤلفني و�لر�سامني 
لكتب  �الإم���ار�ت���ي  �ملجل�ص  ويعمل  �الأط���ف���ال.  ب���اأدب  �ملهتمني 
�الأطفال، كما  �أيدي  �إىل  �لكتب  �ليافعني على �سمان و�سول 
ويعمل  �لعالية،  �لقيمة  ذ�ت  �لكتب  وتوزيع  ن�سر  على  ي�سجع 

على ترويج �لقر�ءة وكتب �الأطفال �سمن �ملجتمع.

•• ال�شارقة-الفجر:

�لتا�سعة  �لن�سخة  فعاليات  يف  م�ساركتها  خالل  �ل�سارقة،  مر�سد�ت  مفو�سية  نظمت 
 ،2017 �أب��ري��ل   29 يف  فعالياته  �ختتم  �ل��ذي  للطفل،  �لقر�ئي  �ل�سارقة  ملهرجان 
�سل�سلة من �لور�ص و�الأن�سطة �لرتفيهية و�لتعليمية، حمققة بذلك تفاعاًل حياً مع 

�حلر�ك �لثقايف و�ملعريف يف �الإمارة. 
و��ست�ساف جناح �ملفو�سية، �لذي �سهد �إقبااًل كبري�ً من �الأطفال و�لفتيات، طيلة �أيام 
تزيني  ور�سة  �أبرزها  و�لكتابة،  و�لتزيني  �لر�سم  جماالت  يف  تدريبية  ور�ساً  �ملهرجان 
�لتيجان �لتي يقوم فيها �مل�ساركون بتزيني تيجان م�سممة من �لورق كتب عليها �أنا 

�أحب �لقر�ءة .
، �لتي ي�ستخدم فيها �ل�سغار خيوط  كما نظم �جلناح ور�سة فن �مل�سامري و�خليوط 
�سوف، مزينة باألو�ن �إىل جانب م�سامري مثبتة برتتيب هند�سي مبتكر، يتم فيها لف 
�لفنية.  �الأ�سكال  �لعملية جمموعة من  نهاية  لت�سكل يف  �خليوط بطريقة هند�سية 
ونظم جناح �ملفو�سية ور�سة فو��سل �لكتاب �لتي ي�سنع من خاللها �مل�ساركون فو��سل 

�لكتب بطرق �إبد�عية، ي�ستخدم فيها �خلرز �مللون، و�خليوط، وغريها من �ملو�د.
�ل��ذي وفرته   ، �ق��ر�أ كتاب  و��ستمل جناح �ملفو�سية على ع��دد من �الأرك���ان منها رك��ن 
بهدف  لها،  �ل�سارقة مقر�ً  �إم��ارة  تتخذ من  �لتي  �لثقافية  �مل��ب��ادرة  ح��دود  ثقافة بال 
تعزيز عادة �لقر�ءة لدى �الأجيال �جلديدة، حيث ي�سم �لركن عدد�ً من �الإ�سد�ر�ت 

من رو�ئع �أدب �لطفل.
كما �سم �لركن جد�ر �ن�سح بكتاب و�لذي يدعو �لطفل �إىل م�ساركة �أقر�نه ��سم كتاب 
�أحد �الأطفال مقدمة  �أخربنا بق�ستك �لذي �ساغ خالله  �إعجابه، وجد�ر  قر�أه ونال 
�آخرين باإكمال �سيناريو �لق�سة، حتى  �أطفال  لق�سة ق�سرية مقرتحة، ليقوم بعدها 

ت�سبح يف نهاية �ملطاف ق�سة كاملة.
�رة بهدف تن�سيط ذ�كرة �ل�سغار و�إثر�ء خميالتهم،   وخ�س�ص ركن �ملفو�سية عجلة دونّ
وت�سجيعهم على ممار�سة �لتفكري �الإبد�عي، وت�سم �لعجلة، �لتي تعد لعبة تفاعلية 
توفر فر�سة �لقيام باأن�سطة ذهنية، �ستة �أ�سالع كتب على كل و�حد منهم كلمة، منها: 
�لعجلة  تدوير  ويتم  �لكلمة(،  �سد  �لكلمة،  م��ر�دف  �أوزنها،  مثلها، خمنها،  )�ر�سمها، 
�لتي  �لكلمة  تت�سمنه  �ل��ذي  �الأم���ر  تنفيذ  �لطفل  م��ن  يطلب  دور�ن��ه��ا  توقف  وعند 
�نطلقت عام  �ل�سارقة  �إم��ارة  �الإر�سادية يف  �أن �حلركة  �إىل  ي�سار  �لعجلة.  ر�ست عليها 
مت تتويج ذلك بتاأ�سي�ص جمعية  �أن  �إىل  �لدولة،  �إمار�ت  بقية  يف  �نت�سرت  ثم   1973
مر�سد�ت �الإمار�ت يف عام 1979. وتهدف مفو�سية مر�سد�ت �ل�سارقة �لتي حتظى 
حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�سيخة  �سمو  �ل�سارقة،  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  قرينة  برعاية 
�لقا�سمي، رئي�سة �ملجل�ص �الأعلى ل�سوؤون �الأ�سرة بال�سارقة، �إىل رعاية �أجيال �مل�ستقبل 
وحتفيزهم ومدهم مب�سادر �الإلهام كي يكونو� مو�طنني قادرين على تنمية وتطوير 
وطنهم، و�الإ�سهام يف تطوير وبناء �لعامل �أجمع، وذلك من خالل توفري منرب للفتيات 

للم�ساهمة يف �إطالق �لعنان لقدر�تهن �لكامنة وتطويرها.

 ال�سارقة القرائي للطفل يعر�ض امكانيات 
النهو�ض بامل�سرح واأدب الرحالت 

•• ال�شارقة-الفجر:

م�سرح  ن����دوت����ا  �خ���ت���ت���م���ت 
�لرقمي  �لع�سر  �لطفل يف 
و�سبل  �ل���رح���الت  �أدب  و   ،
ت�سجيعه جدول �لفعاليات 
�لثقافية ملهرجان �ل�سارقة 
�ل���ق���ر�ئ���ي ل��ل��ط��ف��ل �ل����ذي 
دورته  على  �ل�ستار  �أ���س��دل 
�لتا�سعة بعد 11 يوماً من 

�نعقاد فعالياته.
مل�ص  ام  ب�سنّ حممد  وَر�َسم 
مالمح م�سرح �لطفل �لذي 
مدنّ  ملناف�سة  �إيجاده  يتعني 
�لندوة  يف  �لرقمي  �لع�سر 
�الأوىل �لتي �أد�رها �لكاتب 

جمدي حمفوظ، وذلك يف 13 ركيزة �أ�سا�سية، من بينها: تفعيل �إقامة ور�ص عمل يف جمال �الإخر�ج، و�لتاأليف 
ومكتبات  و�ملدر�سة،  �لبيت  يف  �لتمثيلينّة  �الأطفال  بن�ساطات  �حلقيقي  و�الهتمام  للطفل،  �ملخ�س�ص  �مل�سرحي 

�الأطفال، ودعم �الأن�سطة �مل�سرحية للطفل.
وبنيَّ مل�ص �أهمية �لتاأكيد على رفع م�ستوى ذوق �الأطفال بعيد�ً عن �البتذ�ل و�لت�سلينّة �لعابرة �لتي تعمل على 
�إف�ساد �لذوق، ون�سر طباع وت�سرفات بعيدة عن �لقيم �الأ�سيلة �لتي متيز �ملجتمع �ملحلي و�لعربي ب�سكل عام، 
�إليه، و�حرت�م �لبيئة،  و�لرتكيز يف ذلك على طرح مو�سوعات متعددة مثل حب �لوطن، وتعزيز قيم �النتماء 

و�لتعاون، و�حرت�م �الآخر ليكون م�سرح �لطفل بحق و�سيلة فعالة للبناء و�لرتبية.
ودعا مل�ص �إىل �إن�ساء موؤ�س�سة خا�سة تعنى بدعم ورعاية �ملوهوبني، ون�سر �لن�سو�ص �مل�سرحية �جليدة، و��ستقد�م 
ت�ست�سيفها  �لتي  �لفرق  متميزة على غر�ر جتربة  مت عرو�ساً  لفرق قدنّ ناجحة  بامل�سرح من جتارب  يتعلق  ما 
وما  �مل�سرح،  تغطي جميع جو�نب  تاأ�سي�ص جملة متخ�س�سة  �إىل  د�عياً  �سنوياً،  �مل�سرحية  �ل�سارقة  �أي��ام  فعالية 

يجري حول �لعامل من فعالياته ليكون ثقافة �سائدة يف �ملجتمع.
ويف �سعيد مت�سل �أكدت د.هامن عبا�ص خالل ندوة �أدب �لرحالت و�سبل ت�سجيعه �لتي �أد�رتها زينب عبد �لعال �أن 
تنمية �لرث�ء �للغوي للطفل، من �أهم �أ�س�ص بناء �أدب �لرحالت عند �الأطفال، وتكوين م�سروع كاتب �أدب رحالت 

م�ستقبلي، م�سرية �إىل �أن ت�سوير �لرحالت �أدبياً يحتاج �إىل تر�كيب لغوية وثر�ء معريف كبري.
و�أ�سافت هامن: من �أهم �الأ�س�ص �لتي تبني طفاًل كاتباً الأدب �لرحالت توجيهه نحو دقة �ملالحظة ملا ير�ه من 
حوله، ودعمه لتدوين ما ير�ه يف �أي رحلة يقوم بها، و�لتو��سل مع �لكبار ل�سرح غو�م�ص �الأمور، وعدم �ال�ستغناء 

عن �لكتب �لتي تهتم باأدب �لرحالت �ملنا�سبة ل�سنهم، فهي �لتي تنمي فيه �سغف �لكتابة .  
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اآينت عامر: »يا تهدي يا تعدي« 
حمطة مهمة يف م�سواري الفني

يطل يف رم�صان ب�)ترجمان االأ�صواق( و)باب احلارة(

عبا�ض النوري : امل�سهد الفني يف �سورية اليوم مرتبك
ت�سوره؟ �لذي  �جلديد  �لعمل  تفا�سيل  • ما 

م��اأخ��وذ عن  وه��و  �الأ����س���و�ق(،  )ت��رج��م��ان  بعنو�ن  �مل�سل�سل   -
حممد  �ل�سينمائي  للمخرج  فيلم  فكرة 

�أي�ساً،  �إخر�جه  من  وهو  عبد�لعزيز، 
يف  ل��ه  �لتلفزيونية  �لتجربة  وه��ي 

جمال �الإخر�ج �لتلفزيوين. وكتب 
عبا�ص،  ب�����س��ار  �ل��ع��م��ل  ���س��ي��ن��اري��و 
وت�����س��ارك��ن��ي ف��ي��ه جم��م��وع��ة من 
فايز  دب�سي،  ثناء  بينهم  �ملمثلني 

�مل�سري،  ���س��ل��م��ى  ق�����زق، 
غ�����������������س��������ان 

م�سعود، وغريهم.
�مل�سل�سل؟ مو�سوع  • وما 

- �مل�سل�سل يحكي عن �سجني �سيا�سي �سابق، يعي�ص يف �لغربة 
بعد هروبه من �ل�سجن يف وطنه. وعند هروبه من �ل�سجن 
يكت�سف �أن زوجته طلنّقته وتزوجتنْ و�أن ح�سانة �بنتهما 

ذهبت �إىل و�لدته بعد زو�ج �أمها.
�لعمل؟ يف  �ل�سيا�سي  �ل�سجني  دور  توؤدي  �أنت  • وهل 

20 عاماً من ح�سول هذه  بعد  �مل�سل�سل  ويبد�أ  نعم   -
كند�  يف  وج���وده  خ��الل  �ت�سااًل  يتلقى  عندما  �حلكايا، 
�بنته ُخطفت، ويف �لوقت نف�سه، هو  �أن  كي يخربوه 
يجد �سعوبة يف �لعودة �إىل بلده النه مطلوب 
�بنته  عن  �لبحث  رحلة  وتبد�أ  �سيا�سياً، 

ومن ثم تتطور �الأحد�ث.
• وهل �مل�سل�سل فيه �إ�سقاط على 

�لو�قع؟
- كثري�ً.

�أ�سبحتنْ  ح�����د  �أي  �إىل   •
يف  �ل��ف��ن  يف  �ل�سيا�سة  ت��ت��دخ��ل 
�أنها يجب  �أم  �ملرحلة �حلالية، 

�أال تتدخل فيه؟
ك�  ��������س�������ارتنْ  �ل���������س����ي����ا�����س����ة   -
�الأيام  هذه  يف  )�ل�سندوي�ص( 
كان(.  م��ا  وي��ن  و)بتالقيها 
يجب �أال نكذب على �أنف�سنا. 
منا�سب  لي�ست  �ل�����س��ي��ا���س��ة 
وم�����ر�������س�����م وت�������س���ري���ح���ات 
وحت���ل���ي���الت وك������الم ف�����ارغ، 
و�ل�سعب  م�����س��ال��ح،  ه��ي  ب��ل 
�سورية  يف  ك���ل���ه  �ل����ع����رب����ي 
�ل�سيا�سات  �أ�سري  وخارجها، 
م  تقدنّ و�مل��ي��دي��ا  و�مل�����س��ال��ح، 

عك�ص �ل�سورة.
• هل ترى �أن �مليديا تقدم 

عك�ص �لو�قع؟
- د�ئماً.

هه؟ ت�سونّ هي  • وهل 
- هذ� يكفي...

�أن  يعني  هذ�  • وهل 
ال  �لعربي  �ملُ��و�ط��ن 
يكفي  م����ا  مي���ل���ك 
م�������ن �ل���ف���ط���ن���ة 
هذه  يلم�ص  كي 

�حلقيقة؟
نتطرق  ل���ن   -
ه���������ذ�  �إىل 
بل  �مل�����و������س�����وع، 
ث  نتحدنّ �أن  يكفي 

يف �لفن.
بريوت  يف  تكرميك  • متنّ 
�لتكرمي  ز�ل  م����ا  ف���ه���ل  �أخ����������ري�ً. 
ي���دغ���دغ وُي���ف���ِرح ف��ن��ان��اً م��ث��ل��ك ���س��اح��ب م�����س��رية فنية 
نار  م��ن  �أ�سهر  و��سمه  و�ل��ن��ج��اح��ات  ب���االإجن���از�ت  حافلة 

على علم، �أم �أنه ي�سبح �سيئاً عادياً بالن�سبة �إليه؟
- �لتكرمي ال ميكن �أن يكون �سيئاً عادياً بالن�سبة �إىل �لفنان، 
بل كل تكرمي هو مبثابة �متحان جديد له. �لتكرمي و�جلو�ئز 
�إيلنّ  بالن�سبة  منها  كبري  ق�سم  يف  هي  �لعربية  و�ملهرجانات 
مهرجانات ملتب�سة وَتدخل �إليها كل �أعر��ص �لف�ساد بطبيعة 
وجو�ئز  مطبوخة  وج��و�ئ��ز  م�سرت�ة  جو�ئز  وهناك  �حل��ال، 
�أن��ا���ص على ح�ساب  �ع��ت��ب��ار�ت معينة وي��ف��وز بها  م وف��ق  ُت��ق��دَّ
ل  �آخرين، وال �سيما عندما تكون �حلكومات هي �لتي تتدخنّ

فيها. مهرجانات �حلكومات تتنّ�سم بهذه �ملو��سفات �أكرث من 
غريها، بينما �ملهرجانات �حلرة هي تعبري عن تقديٍر لفنان 
�ملهرجان. وهذ�  قبل  �لنا�ص و�جلمهور  �ح��رت�م  ب��ات حم��طنّ 
مهرجان  �أي  يف  �لفنان  تكرمي  وي�سبح  طبيعي،  ��ستحقاق 

دعاية للمهرجان �أكرث مما هو دعاية له.
يف  ت��ك��رمي��ي  متنّ  ع��ن��دم��ا  ف��ُت  ت�����س��رنّ �سخ�سياً،  �إيلنّ  وبالن�سبة 
�أووردز( مع  )ب��ريوت غولدن  �أن مهرجان  و�لو�قع  ب��ريوت. 
�ل�سينمائيني  )ن��ق��اب��ة  وم��ه��رج��ان  ح��ل��و�ين  حممد  �الأ���س��ت��اذ 
ماين  �للبنانيني( مع �الأ�ستاذ �سبحي �سيف �لدين، عندما كرنّ
هو  ذ�ت��ه  �لتكرمي يف  الأن  نف�سه،  �لوقت  �أح��رج��اين يف  فهما 
�أن هذه  باعتبار  م��ع �جلمهور،  ج��دي��دة  �إن��ت��اج عالقة  �إع���ادة 

ة وتاأتي من عقول حرة. �لتكرميات هي حرنّ
على  �الأوىل  للمرة  ف��ُت  ت��ع��رنّ �ل��ت��ك��رمي،  �إىل  ح�����س��رُت  وح��ني 
وقد  �سابقاً.  �أعرفهم  �أك��ن  ومل  موين  كرنّ �لذين  �الأ�سخا�ص 
حلو�ين  حممد  �الأ�ستاذين  �إىل  بالتعرف  فت  وت�سرنّ ���س��ررُت 
ر  و�سبحي �سيف �لدين. هذ� �لتكرمي )خ�سننّي( وجعلني �أفكنّ
�أنه يجب �أن �أكون جدير�ً بنيل �سرف تكرميات مقبلة يف حال 
، الأنها تعبري ب�سكل غري مبا�سر عن �أن �لنا�ص ر��سون  ح�سلتنْ
عني، مع �أن ر�سا �لنا�ص غاية ال ُتدرك، ولكن يف �لوقت نف�سه 
جديد  �متحان  الأن��ه  ح�ساباتي  �أعيد  يجعلني  �لتكرمي  ف��اإن 
�ساأخو�سه مع جولة مقبلة من �لتكرمي، ويجب �أال �أ�ستهني 
�أبد�ً بهذ� �ال�ستحقاق الأنه لي�ص جمرد دعاية، بل هو تعبري 
هذه  حتى  و�أمت��ن��ى  �لنا�ص،  خاللها  من  مل�سُت  �إجن���از�ٍت  عن 

�للحظة �أن �أكون جدير�ً بها.
تون�ص  يف   2016 �ل��ع��ام  يف  تكرميي  مت  مت�سل،  �سياق  ويف 
�لذين هم  �سورية  لكل فناين  و�أهديُت تكرمياتي  و�جلز�ئر 
�لفني  �مل�����س��روع  �أ���س��ح��اب  الأن��ه��م  �ل��ظ��روف،  نتيجة  خارجها 
يف  �لفني  �مل�سهد  يف  �أ�سا�سية  �أع��م��دة  وه��م  �سورية  يف  �لقائم 
�إىل  و�سلنا  نحن  �أب���د�ً.  عنهم  �ال�ستغناء  ميكن  وال  �سورية 
بني  �سينق�سم  �جلمهور  وك���اأن  �ل�سورية،  �الأزم���ة  يف  م�سكلة 
جمهور مو�الة وجمهور معار�سة، يف وقت ال يوجد جمهور 
�لفن، بل هناك جمهور �سيا�سي  ُمعاِر�ص يف  م��و�ٍل وجمهور 
فهو  �ل��ف��ن،  جمهور  �أم���ا  م��ع��اِر���ص.  �سيا�سي  وجمهور  م���و�ٍل 
جمهور ثقايف. و�لفنان َمعني بتقدمي م�سروعه �لفني ولي�ص 
�ل�سيا�سي، وعندما يقدم م�سروعاً �سيا�سياً، فهو ير�هن على 
�أما  �إمنا يحبنّونه،  �لفنان  ينتخبون  �لنا�ص ال  �لنا�ص.  حمبة 

�ل�سيا�سي فاإن �لنا�ص ينتخبونه وهو َي�سرتيهم.
�لذي  �حلارة(  )باب  م�سل�سل  ��ستمر�ر  �سر  ما  ر�أيك،  • يف 
�ن��ت��ه��ي��ت��م م���ن ت�����س��وي��ر �جل����زء �ل��ت��ا���س��ع م��ن��ه، ب��ال��رغ��م من 
�الن���ت���ق���اد�ت �ل��ت��ي ي��ت��ع��ر���ص ل��ه��ا. ف��ه��و ُي��ه��اج��م د�ئ���م���اً ويتم 
�إخر�جية  �أخ��ط��اء  عن  منه  مو�سم  كل  �ص  عرنْ عند  �لتحدث 
ومتثيلية وت��اري��خ��ي��ة... �ل���خ. وب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ذل���ك، فهو 
د�ئماً  وُيفاِجئ  بن�سبة م�ساهدة عالية جد�ً  م�ستمر ويحظى 

باأنه من �الأعمال �الكرث رو�جاً وطلباً؟
- �جلو�ب على �ل�سقنّ �الأول من �ل�سوؤ�ل حول �أن )باب �حلارة( 
ُيهاجم جد�ً، فالأنه �أ�سبح ملك �جلمهور، و�جلمهور ح�سابه 
الأن��ه ميتحن  بكلنّ ح�ساب ع�سري و�سادق  ��ب  �أرحنّ و�أن��ا  ع�سري 

�لفنان. 
مه )باب �حلارة( من �قرت�حات حكايا، �أعتقد �أن  ومع ما قدنّ
�سياً عنه و�لبع�ص �الآخر غري مر�سي  �لبع�ص منها كان مرنْ

عنه.
 �سبق �أن تركُت �مل�سل�سل يف جزئه �لثاين، وبعدها مل �أتو�جد 
يف 90 حلقة، على �أ�سا�ص مات )�أبو ع�سام(. ومع عودة )�أبو 
ع�سام(، حاولنا تقدمي حكايا مهمة و�أعتقد �أننا و�سلنا �إىل 
�إنه جميل، الأنه  �أقول  �أن  �أريد  �أن يناق�ص. ال  م�ستوى يجب 
الأن  ب��اجل��م��ال،  فيه  �أ���س��ارك  �أي عمل  �أ���س��ف  �أن  ال يحق يل 
�الأمر يتحول �إىل تهمة و�إدع��اء. �لنا�ص هم �لذين يتكلنّمون 
عن �لعمل ولي�ص �أنا. �أنا مل �أبِد �أي ر�أي حول )باب �حلارة( 
على �الإطالق، حتى عندما كنُت خارجه، بل كنت �أ�ستمع �إىل 
�لنا�ص، و�أعتقد �أن �لنا�ص و�جلمهور د�ئماً على حق مهما كان 

ر�أي��ه، حتى لو رف�ص كل �مل�سروع، وهذ� حق �جلمهور �الأول 
و�الأخري. �جلمهور هو �لبور�سة �الأ�سا�سية لنجاح �أي عمل، 
وي�ستحيل �أن يتحقق �أي جناح من دونه. والأن )باب �حلارة( 
�أ�سبح م�سل�ساًل غالياً على �جلمهور، فاإنه يح�سابه بطريقة 

�سعبة.
�أي�ساً؟ يحا�سبون  اد  • و�لنقنّ

�أما  �جل��م��ه��ور.  ر�أي  �إىل  �أي�����س��اً  يحتكمون  �ل��ن��ق��اد  ط��ب��ع��اً.   -
بالن�سبة �إىل ما هو �سر �أن م�سل�سل )باب �حلارة( ما ز�ل قائماً 
وموجود�ً، فالأنه �أواًل يقدم جرعة كبرية من �الهتمام على 
لالإعالن  كبري�  ي�سكل عن�سر جذب  وهذ�  )�مليديا(،  �سعيد 
وثانياً، م�سل�سل  دعاية كبرية جد�ً.  وللدعايات، وهو يحقق 
�أ�سبح طبقاً رم�سانياً  )باب �حلارة( بالن�سبة �إىل �جلمهور، 
رم�سانية  م��ادة  ه��و  �مل��ائ��دة.  على  م��ن ح�سوره  ب��د  ال  �سهياً 
�لقر�ر  �ساحب  هو  و�جلمهور  نظري  وجهة  ه��ذه  بامتياز. 

د�ئماً.
�أم  �مل�سل�سل،  من  �الأخ���رية  �لن�سخة  عن  ر����ٍص  �أن��ت  هل   •

توجد لديك �عرت��سات؟
- هي لي�ست �عرت��سات، وال ميكن �لتحدث يف هذ� �ملو�سوع 
وكاأنه ح�سلتنْ م�ساكل. هو م�سروع مقرتح جماعي موجود، 
�أمتنى �ن  رة و�أنا  �أنها �ستكون موؤثنّ و�حلكاية جميلة و�أعتقد 
علينا  وما  رم�سان  �أب��و�ب  على  نحن  وجذ�بة.  موؤثرة  تكون 

�سوى �أن ننتظر.
�ملو�سم  يف  جديد  ول��د  لديك  �سَيظهر  �أن��ه  �سحيح  ه��ل   •

�جلديد؟
- هذ� �سحيح. �أبو ع�سام �سرُيزق بطفل.

رم�سان  يف  خاللها  من  �ستطل  �لتي  �الأعمال  عدد  كم   •
2017؟

- ال �أعرف. حالياً هناك )باب �حلارة( و)ترجمان �الأ�سو�ق(. 
كانت  �إذ�  ن��ع��رف  ال  ول��ك��ن��ن��ا  �الأع���م���ال،  ر  ن�����س��ونّ �أن��ن��ا  �مل�سكلة 

�سُتعر�ص يف رم�سان �أم خارجه.
بالن�سبة �إىل )باب �حلارة( فهو عمل رم�ساين، ولكن ال نعرف 
لون �أن  بالن�سبة �إىل �الأعمال �الأخرى، علماً �أن �ملنتجني يف�سنّ
�أك��رث و�الأرب��اح تكون  �ل�سوق تفتح  يعر�سو� يف رم�سان، الأن 

�أكرب و�الأ�سعار �أف�سل بالن�سبة �إىل �حللقة �لتلفزيونية.
�أنت  وهل  �ل�سورية  �لدر�ما  يف  �لعمل  على  حر�سَت  • ملاذ� 

�سدنّ عمل �ملمثل يف �لدر�ما غري �ل�سورية؟
- على �لعك�ص متاماً، و�أنا �ساركُت يف �لدر�ما �مل�سرية باأكرث 

من عمل.
تكمل؟ مل  • ولكنك 

�إىل  بالن�سبة  �ل��ق��ر�ر�ت  �تخاذ  �أن��ا بطيء يف  ه��ذ� �سحيح.   -
و)ل�سة  ���س��وري��ة،  خ���ارج  م��ن  ت�سلني  �ل��ت��ي  �لفنية  �مل�����س��اري��ع 

�ل��ط��ب��خ��ات م���وج���ودة يف �مل��ط��ب��خ(. ت��وج��د ب��ني ي���دينّ �أعمال 
بع�سها مل�سر وبع�سها �الآخر لغري م�سر، �أي خارج �سورية.

قائمة؟ م�ساريع  • وكلها 
تتم  �أن  �ملمكن  ومن  ومقرتحة،  قائمة  م�ساريع  كلها  نعم   -
�ل�سخ�سية توؤثر على قر�ر�تي  �ل�سوؤون  �أحياناً  بكل ب�ساطة. 
�إىل جانب  �أبقى  لكي  �سورية  خ��ارج  �أرف�ص عماًل  �أن  وميكن 

�أوالدي وعائلتي.
مرحلة  يف  هي  هل  �ليوم؟  �ل�سورية  �لدر�ما  ت�سف  • كيف 

�زدهار �أم يف مرحلة َتخبُّط وَتر�ُجع؟
ب���دن(، وخمتلة  )خ�����صنّ  و���س��ع  �الآن يف  �ل�سورية  �ل��در�م��ا   -
�ل��ت��و�زن، الأن �مل�سهد  �ل��ي��وم يف مرحلة خ���ارج  �ل��ت��و�زن. ه��ي 

�لفني يف �سورية �ليوم مرتبك. 
هناك �أعمدة �أ�سا�سية، من جنوٍم وخمرجني وكتنّاب ومثقفني 
�لدر�ما  ونه�سة  ب��ن��اء  يف  رئي�سيني  وم�ساهمني  ومنتجني 
�سركاء حقيقيون،  وهوؤالء  �لبلد.  �ل�سورية موجودون خارج 
ت���اري���خ �لدر�ما  ك���ب���رية يف  ل��ه��م ح�����س��ور و�إجن��������از�ت  وك�����ان 

�ل�سورية.
 �الأزمة �ساهمت �إىل حد بعيد يف �لتاأثري على �لدر�ما، �سو�ء 

م يف �سكل عام. على م�ستوى �الإنتاج �أو على م�ستوى ما ُيقدنّ
• هل ميكن �عتبار �أن )باب �حلارة( هو �لعمل �لذي يجعلنا 
نقول �إن �لدر�ما �ل�سورية ال تز�ل موجودة وم�ستمرة، وهنا 

�أق�سد كعمل متاَبع؟
- على �الإطالق. ال ميكن مل�سل�سل )باب �حلارة( �أن يخت�سر 
�أبد�ً. هناك  �لدر�ما �ل�سورية و�أن يكون �ملعربنّ �لوحيد عنها 
�أعمال �أه��منّ بكثري من )باب �حل��ارة(، و�أن��ا �أق��ول هذ� �لكالم 

على م�سوؤوليتي مع �أنني بطل )باب �حلارة(.
�أذهان  يف  �سر  َيحنْ عمل  ل  �أونّ هو  �حلارة(  )باب  �أن  • �أق�سد 
�ل�سورية،  �لدر�ما  مو�سوع  �إىل  �لتطرق  يتم  عندما  �لنا�ص، 

لناحية �ملتابعة ولي�ص كم�سمون وكقيمة فنية؟
�أختلف معه  ولكنني  �أحرتمه،  و�أن��ا  بال�سوق(،  )ه��ذ� حكي   -

يف �ملوقف.
• �الأعمال �الأخرى رغم جودتها، ال حتظى بن�سب م�ساهدة 
�أمر  ه���ذ�  ه��ل  �حل�����ارة(.  )ب���اب  ب��ه��ا م�سل�سل  ك��ال��ت��ي يحظى 

موؤمل؟
بعنو�ن )�الج��ت��ي��اح(، وهو  م��ُت عماًل  ق��دنّ  2008 �لعام  - يف 
وهي  كم�سل�سل،  �لعامل  يف  �الأوىل  �لذهبية  �جل��ائ��زة  ح�سد 
جائزة )�إميي �أووردز( يف نيويورك. ورغم ذلك، مل تعر�سه 

 .)mbc( �قناة عربية ما عد
هو عمل يتحدث عن فل�سطني. حتى �لقنو�ت �لفل�سطينية 
و�لقنو�ت �لتي تتكلم عن حترير فل�سطني مل تعر�سه. �إنها 

م�سكلة، و)نحنا �سو بدنا نو�جه لنو�جه(.

ت��و����س��ل �ل��ف��ن��ان��ة �مل�����س��ري��ة �ل�����س��اب��ة �آينت 
�ل�سينمائي  فيلمها  عر�ص  ح�سور  عامر، 
)ي��ا ت��ه��دي ي��ا ت��ع��دي( يف دور �ل��ع��ر���ص يف 
�لقاهرة، حيث �عتادت �حل�سور، و�ملناق�سة 

مع �جلمهور.
�آينت عامر، قالت �إن هذه �ملوجة �لو��سعة 
تطمئن  جعلتها  �جل��م��ه��ور  ت��رح��ي��ب  م��ن 
�إىل �لفيلم بو�سفه �أول بطولة �سينمائية 
ح�سور  �ستو��سل  �أن��ه��ا  ع��ن  ك��ا���س��ف��ًة  ل��ه��ا، 
�ل��ع��رو���ص �خل��ا���س��ة ب��ال��ف��ي��ل��م ك���ي تقابل 

يف  ت�ساركه  ب��اأن  وت�سعد  �جلمهور،  جموع 
�ل�سارع  )ر�أي  �أن  �إىل  وم�سرية  جناحها، 
ومع  وق���ت  �أي  ويف   - و�ل��ع��رب��ي  �مل�����س��ري 
للنجاح  �أك��رب مقيا�ص  �أي عمل فني - هو 

لها(.
�إنها حني  �لفيلم، قالت  وعن جتربتها يف 
�إعجابها،  نالت  �لتي  �لق�سة  على  ع��رثت 
حاولت بجدية �لبحث عن منتج لتحويلها 
وحني  ب�سدة،  له  متحم�سة  وكانت  فيلماً، 
�ل�سعادة،  كانت يف حالة من  ذل��ك  وج��دت 

�لفيلم  بهذ�  �سغفي  ز�د من  م��ردف��ًة: )م��ا 
م�سو�ري  يف  مهمة  حمطة  �أع��ت��ربه  �ن��ن��ي 
�ل��ف��ي��ل��م بطولة  ف��ق��ط الأن  ل��ي�����ص  �ل��ف��ن��ي، 
الأنه  ولكن  �ل�سينما،  �سا�سة  على  مطلقة 
لناحية  ���س��و�ء  �ل��ع��ن��ا���س��ر،  متكامل  فيلم 
�أو  و�لت�سوير،  و�الإخ��ر�ج  و�لكتابة  �الإنتاج 

لناحية �لفنانني �مل�ساركني يف �لبطولة(.
حني  ��ستغرب  )�لبع�ص  ع��ام��ر:  و�أك��م��ل��ت 
ر�آين يف �لفيلم من دون ماكياج وال ت�سفيف 
مهندمة(،  م��الب�����ص  �أرت������دي  وال  ���س��ع��ر، 

ذلك  يتطلب  مل  �ل���دور  )�أن  �إىل  م�سرية 
على �الإطالق الأنني �أج�سد �سخ�سية فتاة 

تعمل مدربة قيادة �سيار�ت(.
�أنها د�ئماً ال ت�سعى �إىل �لظهور  وو��سلت 
بال�سكل �لذي يربز �أنوثتها بقدر �جتهادها 

بتج�سيد �ل�سخ�سية ب�سكل متميز.
فيلم )يا تهدي يا تعدي( من بطولة �آينت 
ع���ام���ر، حم��م��د ���س��اه��ني، ���س��ل��وى خطاب، 
�أحمد  تاأليف  ومن  ع��ادل،  وحممد  �إدو�رد 

عز، و�إخر�ج خالد �حللفاوي.

ر عر�صه يف  يعمل املمثل عبا�ض النوري على ت�صوير م�صل�صل جديد بعنوان )ترجمان االأ�صواق( املقرَّ
رم�صان 2017، كما �صيطل يف م�صل�صل )باب احلارة( الذي مت االنتهاء من ت�صويره باكرًا.

النوري الذي مت تكرميه اأخريًا يف بريوت، اأكد اأن التكرمي هو مبثابة امتحان جديد له، الأنه من جهة 
وا�صفًا  لتكرميات مقبلة يف حال ح�صلْت،  يعيد ح�صاباته  النا�ض ويجعله  ر�صا  ويعك�ض  غري حكومية 

تكرميات الدول باأنها )ملتب�صة(.
واأ�صار اإىل اأن م�صل�صل )باب احلارة( عمل رم�صاين بامتياز، م�صتدركًا اأنه توجد اأعمال اأهم بكثري منه 
ومن الظلم اختزال الدراما ال�صورية به، وموؤكدًا يف الوقت نف�صه اأن االأخرية تعاين من )خ�صة بدن( 

ب�صبب الو�صع احلايل وغياب املمثلني واملنتجني واملخرجني وامل�صاهمني يف �صنع تاريخها.



الكراث والب�سل يح�سنان اأمناط النوم 
ويتغلبان على القلق واخلوف

�إذ� كنت ممن يعانون من �الأرق وعدم �خللود للنوم ب�سهولة، تن�سح �الأبحاث 
�لطبية باأهمية تناول �خلر�سوف، �لكر�ث و�لب�سل و�خل�سر�و�ت �لع�سبية 

لت�ساعدك على �ال�سرتخاء و�خللود �إىل �لنوم ب�سرعة.
�لع�سبية غنية  �أن �خل�����س��ر�و�ت  �مل��ع��روف  �أن���ه م��ن  �إىل  �الأب��ح��اث  و�أ����س���ارت 
تكون  و�ل��ت��ي  �لغذ�ئية،  و�الأل��ي��اف  »�لربيبايوتك�ص«  �حلميدة  بالبكترييا 
مبثابة غذ�ء للبكترييا �ملفيدة يف �ملعدة. وتعد �لنتائج �ملتو�سل �إليها �سبقا 
طبيا جديد� ي�ساعد يف تعزيز �سحة �الأمعاء عن طريق �مل�ساعدة يف تنمية 
�لبكترييا �ملفيدة يف �ملعدة، كما �أن �خل�سر�و�ت تعمل على �إطالق مو�د توؤثر 

على وظائف �ملخ للتغلب على �لقلق و�خلوف.

جتّنب هذه االأمور فهي ُت�سبب البوا�سري
�سهم  عر�ص �ملوقع �لهندي )بر�يت �سايد( 6 �أ�سباب يجهلها �لكثريون ُتعرنّ

لالإ�سابة بالبو��سري، وت�سمل �الآتي:

-1 رفع االأ�صياء الثقيلة:
من  �الأ�سفل  �جل��زء  على  �ل�سغط  من  �لكثري  ت�سع  �لثقيلة  �الأ�سياء  رف��ع 

�جل�سم وتت�سبب يف قطع باالأوردة.

-2 االإفراط يف ممار�صة الريا�صة:
من  كثري  يف  �لبو��سري  ي�سبب  �أن  ميكن  �لريا�سة  ممار�سة  يف  �النغما�ص 

�الأ�سخا�ص، الأنها ت�سكل �لكثري من �ل�سغط على �أ�سفل �لبطن.

املرحا�ض: يف  طويلة  فرتة  اجللو�ض   3-
�إذ� كنت ُت�سيع �لكثري من �لوقت جال�ساً على مقعد �ملرحا�ص، يف حماولة 
فت�سبب  �ل�����س��رج  فتحة  ب�����اأوردة  �ل��ت��ه��اب��ات  عنها  ينتج  ف��ق��د  ل��ل��ت��ربز؛  م��ن��ك 

�لبو��سري.

ال�صريعة: الوجبات  تناول  يف  االإفراط   4-
�إذ� كنت ت�ستهلك �الأطعمة �لغنية بالدهون ب�سكل منتظم، ميكن �أن ت�سبب 

ت�سلباً بالرب�ز وينتج عنها �الإ�سابة بالبو��سري.

احلمل:  5-
من �ملمكن �أي�ساً �أن يكون �حلمل �سبباً يف �الإ�سابة بالبو��سري، الأن �جلنني 

د�خل �لرحم ي�سغط على �مل�ستقيم.

والك�صل: اخلمول   6-
فقد  منتظم؛  �أ�سا�ص  على  �لريا�سية  �لتمارين  بع�ص  متار�ص  ال  كنت  �إذ� 
ت�سبح حركات �الأمعاء غري منتظمة، وهذ� بدوره يوؤدي �إىل �إ�سابة بع�ص 

�الأ�سخا�ص بالبو��سري.

• متى اأعلن ا�صتقالل الواليات املتحدة ؟
�سهر  م��ن  �ل��ر�ب��ع  يف  �المريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ��ستقالل  �علن   -  
يوليو لعام 1776 وكان �الحتاد من 13 والية فقط، وكتب توما�ص 
م�ساهري  فيها  عاونه  �الع��الن  وثيقة  من  �الأعظم  �جل��زء  جيفر�سون 

مثل جون �آدمز - بنيامني فر�نكلني 
• ما معنى كلمة بنغالدي�ض ؟ وعلى ما يطلق ؟

يطلق ��سم بنغالدي�ص على مكان يعرف �سابقا با�سم )باك�ستان �ل�سرقية 
( ومعناه �لبنغال �حلر . 

والنباتات؟  احليوانات  اأعمار  يف  ال�صحيحة  القاعدة  هى  • ما 
�لقاعدة �ل�سحيحة هنا تقول �إنه كلما �أبطاأ �لنبات �أو �حليو�ن يف منوه 
طال عمره فمن �حل�سر�ت ما ال يعي�ص يف طور �لبلوغ �أكرث من �ساعات 
بينما يطول عمر �ل�سالحف و�الإن�سان �إىل قرن �أو �أكرث وتعي�ص بع�ص 

�الأ�سجار �آالف �ل�سنني. 

• هل تعلم �أن بع�ص �خل�سرو�ت مثل �خليار و �لباذجنان ميكن �أن يكون لها تاأثري �سار على �الإن�سان حيث 
على  �سام  تاأثري  لها  م��و�د  عنه  نتج  �ال�سفر�ر  �إىل  �الخ�سر�ر  لونه من  لو حتول  �خليار  �أن  �لبحوث  �أثبتت 
�الإن�سان كما �أثبتت �أن �خليارة �ملرة ذ�ت �ل�سكل �ملعوج لها تاأثري �سام على �الإن�سان .. و هذه �ملادة �ل�سامة توجد 

يف قلب �خليارة .. كما �أثبتت �لبحوث �أن �أكل �لباذجنان بكرثة يوؤثر على �جلهاز �لع�سبي لالإن�سان. 
ن�سبة  �رت��ف��اع  على  يق�سي  فهو   .. �لقلبية  ب��االأزم��ات  �الإ���س��اب��ة  �ملدم�ص مينع  �ل��ف��ول  ت��ن��اول  �أن  تعلم  ه��ل   •
�إىل  ت��وؤدي  �مل��و�د �لتي  �لكول�سرتول يف �لدم .. و بذلك يخف�ص تناول �لفول �ملدم�ص ن�سبة و�حد باملئة من 

ت�سلب �ل�سر�يني. 
 • هل تعلم �أن �الأذن �لي�سرى �أ�سعف �سمعاً من �الأذن �ليمنى. 

 • هل تعلم �أن �أقوى ع�سلة يف ج�سم �الإن�سان هي ع�سلة �لفك. 
 • هل تعلم �أن �جل�سم يحتمل حر�رة حتى 128 درجة مئوية

• هل تعلم �أن �لكبد هو �لع�سو �لوحيد �لذي ميكنه �أن يحول �لربوتينات و ما حتويه من �أحما�ص �أمينية 
�إىل مادة �جللوكوز �أو �ل�سكر.

•هل تعلم �أن نق�ص فيتامني ب �ملوجود يف �خلمائر و�للنب و�لبي�ص و�للحم و�الأجا�ص و�لفول و�حلنطة غري 
يف  و��سطر�بات  تهيجات  وي�سبب  ه  وي�سونّ �لنمو  يوؤخر  و�لبطاطا  و�للوبياء  كالفا�سولياء  و�حلبوب  �مل�سننّعة 

 . � �الأع�ساب و�م�ساكا حادنّ

الطالب املجتهد

فوائد ال�صيكوالتة

هنادي  �ل��دك��ت��ورة  ق��ال��ت 
������س�����ي�����ح�����ة، �أخ�����������س�����ائ�����ي 
�ل����ت����غ����ذي����ة �ل���ع���الج���ي���ة 
باملعهد �لقومي للتغذية، 
بالقاهرة، �إن �ل�سيكوالتة 
يتم ت�سنيعها من حبيبات 
�خل�����ام، حتتوي  �ل���ك���اك���او 

على �لكربوهيدر�ت، ون�سبة من �لدهون و�لن�سويات، ومادة �لكافيني، �لتي 
متنحها �للون �لغامق و�لقدرة على �لرتكيز.

باملعهد  �لعالجية  �لتغذية  �أخ�سائي  �سيحة،  ه��ن��ادي  �ل��دك��ت��ورة  و�أ���س��ارت 
حتتوى  �لتي  �ل�سكر  قليلة  �لد�كنة  �ل�سيكوالتة  �أن  �إىل  للتغذية،  �لقومي 
على �لعنا�سر �لطبيعة هي �لتي متنح قيمة غذ�ئية عالية، عك�ص �أ�سناف 
�ل�سيكوالتة �ملنت�سرة باالأ�سو�ق �لغنية بالدهون، �لتي متثل عبئا على �جلهاز 
�له�سمي ل�سعوبة ه�سمها، كما ت�ساعد �أي�سا على زيادة �ل�سعور باخلمول.

و�أ�سافت �لدكتورة هنادي �سيحة، �إن هناك فو�ئد عديدة للتناول �الإن�سان 
�ل�سيكوالتة باأنو�عها �ملختلفة �لتي منها، ت�ساهم يف حت�سني �حلالة �ملز�جية 
لالأ�سخا�ص �لذين يعانون من �الكتئاب و�لتوتر و�لقلق، نظر� الأن تناولها 

يزيد من �إفر�ز هرمون �ل�سريوتونني �لذي يطلق عليه هرمون �ل�سعادة.
تعزز طاقة �الإن�سان نظر� الأنها غنية بالكربوهيدر�ت، ت�ساعد على �لرتكيز 

و�النتباه الحتو�ئها على مادة �لكافيني.
عدم  ب�سرط  لكن  �ل�سيكوالتة،  ب��ت��ن��اول  ه��ن��ادي،  �ل��دك��ت��ورة  تو�سى  ل��ذل��ك 

�الإ�سر�ف يف تناولها حتى ال تتحول فو�ئد�ها �إىل �أ�سر�ر.

�لكلية  زم��ي��ل  �الأزه����ر  و�ملفا�سل بطب  �ل��روم��ات��ي��زم  �أ���س��ت��اذ  �أو���س��ح 
�آالم  �أن  جمال،  �أب��و  فتحي  �أحمد  �لدكتور  للروماتيزم  �الأمريكية 
و�أن عالجها  �لتهاب ركبة  ُتعترب  �لوقوف  �لتي تظهر عند  �لركبة 
يبد�أ مب�ساد�ت �اللتهاب مع بع�ص �لعالج �لطبيعي �خلا�ص باالأمل 
مثل �ملوجات �ل�سوتية، و�لتنبيهات �لكهربائية، مع �سرورة �أن يتجه 
و�سبب  للركبة  �لكاملة  �حلالة  ملعرفة  �ملخت�ص  للطبيب  �ملري�ص 
�لرباعية للركبة  �إنه حال �سعف �لع�سلة  �أبو جمال:  �الآالم. وقال 
�لع�سالت  بتقوية  يكون  �لركبة  �سابونة  يف  ب��ارت��خ��اء  و�مل�سابني 
وبع�ص �لتمارين �لعالجية، مع تثبيت �سابونة �لركبة با�ستخد�م 
ركبة للمف�سل يتم �رتد�ئها مفتوحة من �الأمام من خالل ��ست�سارة 

�لطبيب بح�سب “�ليوم �ل�سابع”.
ف على �سبب �الآالم هو �أ�سا�ص ت�سخي�ص  ونبنّه �أبو جمال، �إىل �أن �لتعرنّ
�حلالة ب�سكل دقيق و�لو�سول لعالج �سحيح لها، باإجر�ء فحو�سات 

�أهمها، �إجر�ء �أ�سعة عادية على �ملف�سل يف و�سع جانبي، وو�سع 
�سماوي ليحدد �إذ� كانت )�ل�سمولة( بها خ�سونة من عدمها.
ودعا �أبو جمال، �مل�سابني باآالم �لركبة الإجر�ء فح�ص موجات 
�سوتية على �لركبة ليظهر وجود �أكيا�ص زاللية �أو �لتهاب يف 
�لدم خا�سة  بتحليل  �إج��ر�ء فحو�سات معملية  �الأربطة،مع 
�لتهاب  ع��ن  بالك�سف  �خل��ا���ص  �لرت�سيب”  “�سرعة  حتليل 

�ملفا�سل �لتي ُت�سبنّب �خل�سونة.

اآالم الركبــة وُطـــرق عالجهـــــا

جينا �أورتيغا لدى ح�سورها جو�ئز ر�ديو ديزين للمو�سيقى )ردما( يف م�سرح ميكرو�سوفت، بلو�ص �أجنلو�ص. )� ف ب(

كان رمزي ن�سيطاً جد�ً يعمل د�ئماً باجتهاد.. يذ�كر، يلعب �لكرة، ي�سبح، ثم قلياًل من �ل�سطرجن قبل �أن يذ�كر 
�أخو�ته معه، ثم  �لفاكهة ي�سرك  �لطعام �خلفيف، يح�سر طبقاً من  �ل�سالة وبع�ص  �أخ��رى يتخلل ذلك  مرة 
يدخل لري�سم قلياًل، بع�ص �للعب على �لكمبيوتر، تدوين بع�ص �الأفكار و�ملالحظات.. �أ�سياء كثرية يقوم بها 
طو�ل �ليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�سطر�ً ود�ئماً يقول �أمتنى �أن يكون �لنهار 42 �ساعة فيقول و�لده 
منذ �أن جئت من �ملدر�سة و�أنت ال ترتاح فيقول �أحب ذلك و�أمتنى �أن يكون �لنهار 42 �ساعة.. �آه الأ�سمع بع�ص 
�ملو�سيقى و�أنا �أقر�أ ثم بعدها �أنام لكنه ال ينام يقوم ويذ�كر مرة �أخرى وهكذ� حتى ي�سرخ عليه و�لده فينام، 
ويف �أحد �الأيام قال رمزي لو�لده ملاذ� ال يكون �لنهار 42 �ساعة �سكت �الأب قلياًل ثم قال ح�سناً لك ما تريد غد�ً 

�سيكون �لنهار 42 �ساعة.
جاء رمزي من �ملدر�سة فجل�ص يتناول طعامه مع و�لده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متو��سل 
وعندما حل �مل�ساء وكان �الأب قد نام يف �لنهار و�رتاح دخل رمزي ليلعب يف غرفته ودخل �أبوه معه وبعد �النتهاء 
طلب منه و�لده �أن يدر�ص قلياًل ثم �أن ي�سلي وير�سم ويدق بع�ص �الأحلان على �لبيانو ويدون بع�ص مالحظات 
�ليوم و... �أعمال كثرية كثرية طلبها �لو�لد لكن رمزي و�سل �إىل مرحلة ال ي�ستطيع �أن يرفع يديه و�أخذ يقاوم 
حتى ال ينام وو�لده ينظر �إليه ويتحدث معه حتى بزغ �لفجر فانهار فوق فر��سه وغط يف نوم عميق.. ��ستيقظ 
بعد �آذ�ن �لظهر متعباً مهدود�ً بعد �أن خ�سر يوماً در��سيا وكان �أبوه قد جاء من �لعمل فنظر �إليه وقال هل ما 
زلت تريد �لنهار 42 �ساعة فهم رمزي �سوؤ�ل و�لده وقال ال يا �أبي لبدنك عليك حق و�سبحان من جعل لنا وقتاً 

للعمل ووقتاً للر�حة.. �حلمد هلل �أن منحنا �لليل و�لنهار.
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