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اإجازة عيد الأ�ضحى للجهات 
الحتادية من اخلمي�س اإىل الأحد

•• دبي-وام:

�إج��ازة عيد  �ن  �لب�شرية �حلكومية  للمو�رد  �لهيئة �الحتادية  �علنت 
�أن تبد� من  �ل��وز�ر�ت و�جلهات �الحتادية تقرر  �الأ�شحى �ملبارك يف 
ي�شتاأنف  �أن  على   ،2017 �غ�شط�س   31 �مل��و�ف��ق  �ملقبل  �خلمي�س 

�لدو�م �لر�شمي يوم �الثنني 4 �شبتمرب �ملقبل.
�لب�شرية  للمو�رد  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  عن  �شادر  تعميم  يف  ذل��ك  ج��اء 
بقانون  �لتنفيذية للمر�شوم  �لالئحة  �أحكام  �إىل  ��شتناد�ً  �حلكومية، 
�مل��و�رد �لب�شرية يف �حلكومة  2008، ب�شاأن  11 ل�شنة  �حتادي رقم 

�الحتادية وتعديالته.                                   )�لتفا�شيل �س2(

خرباء لـ»وام«: املكا�ضفة واحلزم .. كلمتا ال�ضر يف 
جتاوز حتديات املنطقة ول جمال لـ»غ�س الطرف« 

•• اأبوظبي-وام: 

�شكلت �ملكا�شفة و�حلزم يف �لتعامل مع �لتحديات �لتي تو�جه منطقة 
�ل�شرق �الأو�شط عامة و�خلليج �لعربي خا�شة بديال عمليا و�إيجابيا 

ل�شيا�شة غ�س �لطرف �لتي �شادت لعقود.
و�أكد خرب�ء �شيا�شيون - يف ت�شريحات لوكالة �أنباء �الإمار�ت - �أهمية 
و�لتخريب  �لتمزيق  ملخططات  حد  و�شع  يف  �لتحول  هذ�  و�شرورة 
و�لفو�شى و�الإرهاب �لتي تر�د للمنطقة و�شهدت بع�س دولها بع�شا 
ور�ء  تلهث  ���ش��غ��رة  و�أخ����رى  �إقليمية  دول  ومت��وي��ل  ب��رع��اي��ة  منها 

طموحات �لهيمنة و�لتخل�س من  عقدة �حلجم و�لنفوذ.
)�لتفا�شيل �س3(
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حرب �أفغان�شتان �لتي ال تنتهي !

قو�ت عر�قية تتقدم يف حي �جلزيرة بتلعفر  )رويرتز(

اتهمت الدوحة مبحاولة زعزعة ا�ستقرارها 
ت�ضاد تغلق �ضفارة قطر وتطرد دبلوما�ضييها

•• جنامينا-وكاالت:

جارتها  طريق  عن  ��شتقر�رها  زعزعة  مبحاولة  �لدوحة  ت�شاد  �تهمت 
�الأربعاء، الإقفال  �أم�س  �الإفريقية،  �لدولة  ��شتدعى  ما  ليبيا،  �ل�شمالية 

�ل�شفارة �لقطرية يف جنامينا وطرد دبلوما�شييها.
تبلغ  �خلارجية  �ل�����ش��وؤون  وز�رة  �إن  �لت�شادية  للخارجية  بيان  يف  وج��اء 
زعزعة  حم��اوالت  يف  قطر  لدولة  �ملتو��شل  �لتورط  ب�شبب  �أن��ه  �لعموم 
�ل�شفارة  غلق  ق��ررت  �حلكومة  ف��اإن  ليبيا،  من  �نطالقا  ت�شاد  ��شتقر�ر 

ورحيل �ل�شفر و�ملوظفني �لدبلوما�شيني عن �الأر��شي �لوطنية.
من  �لتي  �الأعمال  جميع  لوقف  قطر  �لت�شادية  �خلارجية  وز�رة  ودعت 
�شاأنها �أن تقو�س �أمنها )لت�شاد( ف�شال عن �أمن دول حو�س بحرة ت�شاد 

و�ل�شاحل، وذلك بغية حفظ �الأمن و�ال�شتقر�ر يف �ملنطقة.
�لتلفزيون  �أن  �إال  ه���ذه،  �تهاماته  ع��ن  تفا�شيل  �أي  �ل��ب��ي��ان  ي��ق��دم  ومل 
�ملعار�شة  �إح����دى جم��م��وع��ات  �ل��ر���ش��م��ي ك�شف ع��ن م�����ش��ارك��ة  �ل��ت�����ش��ادي 
�لت�شادية �مل�شلحة، يف �لقتال �إىل جانب �شر�يا �لدفاع عن بنغازي، �ملناوئة 

لقو�ت �جلي�س �لوطني �لليبي بقيادة خلفية حفرت.
وبث �لتلفزيون لقاء�ت مع بع�س �أفر�د �ملجموعة �لت�شادية �مل�شلحة �لتي 
�إىل �شرعية  �أعلنت عودتها  يقودها حممد حامد ويو�شف كلوتو، و�لتي 

�لدولة �لت�شادية.
فاإنهما  �لقائدين،  ل�شان  �لتفلزيون على  بثها  �لتي  �العرت�فات  وخالل 
عاد� رفقة جزء من م�شلحي �ملعار�شة �لت�شادية �إىل �شرعية �حلكومة يف 
ت�شاد، بعد م�شاركتهم يف هجوم م�شلحي �شر�يا �لدفاع عن بنغازي على 

منطقة �لهالل �لنفطي �ل�شهر �ملا�شي.
باملعار�شة  �مل�شلحني  ورف��اق��ه  �أن��ه  حديثه  خ��الل  كلوتو  يو�شف  وك�شف 
�أنهم  ليكت�شفو�  د�ع�س  تنظيم  �شد  �لقتال  على  ليبي  طرف  مع  �تفقو� 

يقاتلون كمرتزقة �شد طرف ليبي �آخر يف ق�شية غر و��شحة لهم.
و�أ�شاف قائد �ملجموعة �لت�شادية �مل�شلحة �أنهم “وجدو� �أنف�شهم يقاتلون 
�أن تدمر بالدنا  �إرهابية تريد تدمر بالدها، وميكن  �شمن جمموعة 

�أي�شاً، فقررنا �الن�شحاب �إىل ت�شاد، ح�شب تعبره.

حممد بن ز�يد يتحدث �ىل وفد كليات �لتقنية �لعليا  )و�م(

التقى وفدًا من كليات التقنية العليا.. وا�ستقبل احمد املزروعي احلا�سل على �سيف �سرف »�ساند هري�ست«

حممد بن زايد: نوؤمن بالنوعية واإعداد الكفاءات 
هو طريقنا نحو تعزيز التقدم والتطور لوطننا

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة، وفد� من كليات �لتقنية 

كليات  جممع  مدير  �ل�شام�شي  عبد�للطيف  �لدكتور  برئا�شة  �لعليا 
و�لروؤ�شاء  �لكليات  وم��دي��ري  �ملجمع  م��دي��ر  ن���و�ب  و  �لعليا  �لتقنية 

و�لعمد�ء �لتنفيذيني.
)�لتفا�شيل �س2(

ميلي�سيات احلوثي بغارات للتحالف على �سنعاء من  قتياًل   30

بيان للحوثيني يتهم املخلوع �ضالح بالغدر
•• عوا�صم-وكاالت:

�أفادت م�شادر قبلية �أن 30 عن�شر�ً على �الأقل من ميلي�شيات �حلوثي 
ثكنة  ��شتهدفت  �الأرب��ع��اء  �م�س  فجر  �لتحالف  لطائر�ت  ب��غ��ار�ت  قتلو� 
تابعة ملا ي�شمى �شرية �لتدخل �ل�شريع يف �شاحية �أرحب �شمال �لعا�شمة  
تفتي�س  نقاط  �أي�شا  ��شتهدفت  �ل��غ��ار�ت  �أن  �مل�شادر  و�أو�شحت  �شنعاء. 
و�لغربية  �ل�شمالية  �مل��د�خ��ل  م��ن  ع��دد  يف  للحوثيني  �أم��ن��ي��ة  وح��و�ج��ز 
ملدينة �شنعاء، �أبرزها نقطة �الأزرقني على �لطريق �لر�بط بني �شنعاء 
وثكنات  مو�قع  �أي�شا  �شربت  كما  و�شعدة.  وحجة  عمر�ن  وحمافظات 

ع�شكرية وخمازن �أ�شلحة يف �أنحاء متفرقة من �ملدينة و�شو�حيها.
�ىل ذلك، �تهم �ملتمردون �حلوثيون �ملخلوع علي عبد �هلل �شالح، حليفهم 

�الأ�شا�شي بانقالبهم على �ل�شرعية يف �ليمن ب�الغدر.
بعدما  �لتبعات  حتمل  �شالح  على  �أن  �حل��وث��ي  ميلي�شيات  ب��ي��ان  و�أك���د 

و�شفهم ب�امليلي�شيات.
�لعنف يف �شنعاء مع عزم  �ن��دالع  �ملخاوف حالياً من خماطر  وتتفاقم 
�لذكرى  الإحياء  �خلمي�س  �ليوم  م�شرة  يف  �خل��روج  على  �شالح  �أن�شار 

�ل�35 لتاأ�شي�س حزبه �ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام.

من�ضف  ــــراك  ح ــس:  ــ� ــون ت
ــر.! ــج ــف ــن ـــــي ي ـــــرزوق امل

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ن����و�ب يف �ل���ربمل���ان من   3 �أع���ل���ن 
حزب حر�ك تون�س �الإر�دة، حزب 
�مل��ن�����ش��ف �مل�����رزوق�����ي، وع�����دد من 
�لتنفيذي و�لهيئة  �ملكتب  �أع�شاء 
�ل�شيا�شي(  )�مل��ك��ت��ب  �ل�شيا�شية 
و�ملجال�س  �مل���ح���ل���ي���ة  و�مل����ك����ات����ب 
�جل��ه��وي��ة، �أم�������س �الأرب����ع����اء، عن 

��شتقاالتهم ر�شميا من �حلزب.
بيان  يف  �مل�����ش��ت��ق��ي��ل��ون،  و�أو�����ش����ح 
تعود  �ال�شتقالة  �أ�شباب  �أّن  لهم، 
�إىل جتاهل ما عرفه �حلزب من 
حتّول هاّم، بعد �شنة على تاأ�شي�شه، 
بربوز قياد�ت جديدة، يف �ملوؤمتر 
�النتخابي �الأول قادرة على قيادة 
�ل�شيا�شية  ب��ت��ح��دي��ات��ه��ا  �مل��رح��ل��ة 
و��شتحقاقاتها  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

�النتخابية.
)�لتفا�شيل �س13(

وذكر �حلوثيون يف بيانهم �الأربعاء �أن ما قاله �شالح جتاوز خلط �أحمر 
موؤكدين �أن عليه حتمل ما قال، و�لبادئ �أظلم، بعدما و�شفهم �لرئي�س 

�ل�شابق يف خطاب �الأحد ب�امليلي�شيات.
ي�شيطر  �لتي  �ليمنية  �لعا�شمة  �أي��ام يف  �لتوتر منذ عدة  و�زد�دت حدة 

عليها �حلوثيون و�أن�شار �شالح.
�لطرفني كثفو� تو�جدهم يف حميط  �أن�شار  �أن  �إىل  �شهود عيان  و�أ�شار 

�شنعاء.
��شتحدثها �حلوثيون، بعد �نقالبهم  �ل�شعبية هي ميلي�شيات  و �للجان 
يو�جهون  �لذين  مقاتليهم  �إىل  ت�شر  وباتت  �ل�شرعية،  �ل�شلطة  على 
�الأمنية  �لنقاط  يف  �ملنت�شرين  م�شلحيهم  �أو  �ل�شرعية،  �حلكومة  قو�ت 

و�لوز�ر�ت و�جلهات �حلكومية يف كل �ملناطق �خلا�شعة ل�شيطرتهم.
�لغدر  وه��و  �لظهر  يف  “طعنة  �لو�شف  ذل��ك  �للجان  تلك  بيان  و�عترب 
عليها �خلط  �لو�شف  ذل��ك  ب��اإط��الق  �شالح جت��اوز  �أن  م��وؤك��دة  بعينه”، 

�الأحمر.
“�ملخلوع” وذلك للمرة �الأوىل منذ  للبيان، �شفة  و�أطلقت عليه، وفقاً 
حتالف �لطرفني لالنقالب على �ل�شرعية �أو�خر عام 2014، ما عده 

مر�قبون و�شول �خلالفات �إىل نقطة “�لالعودة

منظمات الإغاثة تتاأهب لتدفق النازحني 

انهيارات كبرية يف �ضفوف داع�س بتلعفر

ال�سي�سي يلتقي م�ست�سار ترامب  
م�ضر تاأ�ضف خلف�س امل�ضاعدات الأمريكية 

بدء مراقبة الهدنة باجلنوب ال�ضوري من عّمان
•• عوا�صم-وكاالت:

بد�أت �الأردن و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية ورو�شيا مر�قبة وقف �إطالق 
�م�س  �فتتح  �أن  بعد  فعلي،  ب�شكل  �ل�����ش��وري  �ل��غ��رب��ي  �جل��ن��وب  يف  �ل��ن��ار 
�الأربعاء مركز لذلك يف �لعا�شمة �الأردنية عمان. وبح�شب ت�شريح �شدر 
�إطالق  وق��ف  ملر�قبة  عمان  مركز  ف��اإن  �الأردن��ي��ة،  �خلارجية  وز�رة  ع��ن 
�ململكة  عن  ممثلني  مب�شاركة  �م�س  عمله  با�شر  �شوريا  جنوب  يف  �لنار 
�إن�شاء  على  �تفقت  �لثالث  �ل��دول  وكانت  �ملتحدة.   و�ل��والي��ات  ورو�شيا 
�ملركز �شمن �خلطو�ت �لتي �أقرها �تفاق دعم وقف �إطالق �لنار �ملوقع 
يف عمان بتاريخ 7 يوليو)متوز( �ملا�شي، بهدف مر�قبة وتثبيت وتعزيز 
�إقامة منطقة خف�س  �إىل  �شوريا، و�شواًل  �لنار يف جنوب  �إط��الق  وقف 
�لرو�شية منذ  �لع�شكرية  �ل�شرطة  وب��د�أت  �ل�شوري.  ت�شعيد يف �جلنوب 
�إعالن �التفاق بن�شر كو�درها على خطوط �لتما�س يف �جلنوب �ل�شوري 

وعلى حو�جز �لنظام، بح�شب ما �أكد �شكان يف درعا .
�إن �لعلم  وق��ال �الإع��الم��ي �ل�شوري و�ل��ذي يقيم يف درع��ا منر �ل��ق��د�ح 
�لرو�شي ي�شاهد على جميع حو�جز �لتفتي�س �لتابعة للنظام يف �جلنوب 
�جلنوب  يف  �ل�شاخنة  �ملناطق  يف  �لنقاط  بع�س  �أن  م�شيفاً  �ل�����ش��وري، 

�ل�شوري يتو�جد فيها عنا�شر من �ل�شرطة �لع�شكرية �لرو�شية.
وقال �أبو �شر�ج �للجاة وهو �إعالمي �شوري �أي�شاً يقيم يف درعا �إن �لعلم 
�لتابعة  �لع�شكرية  �مل��ط��ار�ت  حتى  ف��وق  ي��رف��رف  وه��و  ي�شاهد  �لرو�شي 

للنظام يف �جلنوب �ل�شوري.

يف ا�ستدارة 180 درجة:
لهذا عزز ترامب الوجود الأمريكي يف اأفغان�ضتان!

•• الفجر - خرية ال�صيباين

خالل  وع���وده  عك�س  وع��ل��ى  �أفغان�شتان.  يف  عقدها  �ملتحدة  �ل��والي��ات  م���ّددت 
�ن�شحاب  �أي  ي�شتبعد  �أن��ه  �الث��ن��ني  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �أع��ل��ن  �النتخابية،  حملته 
للقو�ت �الأمريكية من �لبالد. و�عرتف �لرئي�س �المريكي، �لذي كان الم�س 
180 درجة، ولكن  ب�  �نعطاف  �نه  �لع�شكرية،  �لقو�ت  �ن�شحاب  قريب يف�شل 
)�لتفا�شيل  �مللف.  �الأمركية يف هذ�  ل��الإد�رة  �خرى  ��شتد�رة  �أي�شا وخا�شة، 

•• القاهرة-وكاالت: 

�أعربت م�شر، �م�س، عن �أ�شفها لقر�ر �لواليات �ملتحدة 
�إطار  �الأمركية تخفي�س بع�س �ملبالغ �ملخ�ش�شة يف 
برنامج �مل�شاعد�ت �الأمركية �القت�شادية و�لع�شكرية 

�ملخ�ش�شة لها، بح�شب بيان لوز�رة �خلارجية. 
وال  �لتخفي�س  قيمة  يحدد  �لذي مل  �لبيان  و�أ�شاف 

�شببه م�شر تعترب �ن هذ� �الإجر�ء يعك�س �شوء تقدير 
لطبيعة �لعالقة �ال�شرت�تيجية �لتي تربط �لبلدين 
على مد�ر عقود طويلة، حمذر� من تد�عيات �شلبية 

على حتقيق �مل�شالح �مل�شرتكة �مل�شرية �الأمركية. 
من جهة �أخرى �أعلن متحدث با�شم �لرئا�شة �مل�شرية 
�لرئا�شة  �شيجتمع مب�شت�شار  �ل�شي�شي  �لفتاح  �أن عبد 

�الأمركي جاريد كو�شرن. 

جنديًا   14 يــذبــح  ــس  ــ� داع
ــي ــب ــي ــل ـــس ال ـــ� ـــي مــــن اجل

•• طرابل�ص-وكاالت:

�أفادت م�شادر �أمنية تابعة للجي�س 
حفرت،  خليفة  يقوده  �لذي  �لليبي 
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  م����ن  ع��ن��ا���ش��ر  �أن 
ق��ام��و� ���ش��ب��اح �الأرب���ع���اء ب��ذب��ح 14 
�لليبي.  �جلي�س  ق��و�ت  من  جندياً 
�ل������زوي م���ن �ملكتب  و�أك������د حم��م��د 
�الإع������الم������ي ل��ل��ج��ي�����س �ل���ل���ي���ب���ي ل� 
�ل��ع��رب��ي��ة.ن��ت ه���ذ� �خل���رب، م�شر�ً 
�إحدى  �حل��ادث��ة ح�شلت يف  �أن  �إىل 
�ل��ر�ب��ط بني  �ل��ب��و�ب��ات يف �لطريق 

�شبها و�جلفرة.
ووقع �لهجوم فجر �أم�س و��شتهدف 
بو�بة مر�قبة تابعة للقو�ت �ملو�لية 
جنوب  �جل��ف��رة  منطقة  يف  حلفرت 

�شرق �لعا�شمة �لليبية.
�لليبي  �ل��وط��ن��ي  �جل��ي�����س  و�شيطر 
يونيو  ب����د�ي����ة  يف  ح���ف���رت  ب���ق���ي���ادة 
�ل���ت���ي ت�شم  �مل��ن��ط��ق��ة  ع���ل���ى ه�����ذه 

•• تلعفر-اأ ف ب:

باجتاه  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل���ق���و�ت  ت��ت��ق��دم 
و����ش���ط م��دي��ن��ة ت��ل��ع��ف��ر، �أح�����د �آخ���ر 
يف  �الإره��اب��ي  د�ع�����س  تنظيم  معاقل 
منظمات  ت�شتعد  ح��ني  يف  �ل���ع���ر�ق، 
�لهاربني  �لنازحني  لتدفق  �الإغاثة 
�لباكر،  �ل�شباح  منذ  �مل��ع��ارك.  م��ن 
ووحد�ت  �جلي�س  م��درع��ات  تقدمت 
�ل�شعبي  �حل�������ش���د  ف�������ش���ائ���ل  م�����ن 
�لعر�قية  �لقو�ت  �إىل جانب  �ملقاتلة 
�حل��ك��وم��ي��ة يف ح��ي �ل��ن��ور يف جنوب 
غرب �ملدينة، بتغطية من �لطائر�ت 
�لتنظيم  م����و�ق����ع  ق�����ش��ف��ت  �ل����ت����ي 
فر�ن�س  م�������ش���ور  وف�����ق  �مل���ت���ط���رف، 

بر�س.
والإع�������اق�������ة ت����ق����دم م����ئ����ات �جل����ن����ود 
و�ملقاتلني على �جلبهة، �شد �لتنظيم 
ب�شاحنات  �ل���������ش����و�رع  �الإره������اب������ي 
ت��ر�ب��ي��ة يف ح���ني متركز  وب�����ش��و�ت��ر 
و�أطلق  �ملباين  �أ�شطح  على  قنا�شته 
فوهات مد�فعه، وفقا مل�شور فر�ن�س 

بر�س.
وق�������ال �ل����ن����ائ����ب �أح�����م�����د �الأ������ش�����دي 
�حل�شد  ف�����ش��ائ��ل  ب��ا���ش��م  �مل���ت���ح���دث 
من  �أف��ر�ده��ا  غالبية  �لتي  �ل�شعبي 
�ل�شيعة و�شاركت يف كل �ملعارك �شد 
�لتنظيم �ملتطرف �إىل جانب �لقو�ت 
�الأربعاء  بر�س  لفر�ن�س  �حلكومية 
و�لدو�ع�س  ك��ب��رة  �الن���ه���ي���ار�ت  �إن 

�خ��ل��و� �غ��ل��ب خ��ط��وط �ل�����ش��د �لتي 
و���ش��ع��وه��ا �م���ا ق��ت��ل��و� �و ه��رب��و� �ىل 

مركز �لق�شاء.
ونقل بيان يف وقت الحق ، عن قائد 
�لفريق  تلعفر  ي��ا  ق��ادم��ون  عمليات 
�لركن عبد �المر ر�شيد يار �هلل، �ن 
�لتا�شعة  �ملدرعة  �لفرقة  “قطعات 
حي  حترر  �شعبي  و�حل�شد  )جي�س( 
�لعلم  وترفع  تلعفر(  )�شرق  �لتنك 

�لعر�قي هناك.
�ملناطق  يف  ت�����دور  �مل����ع����ارك  وب���ات���ت 
�ليوم  يف  �ل��ث��الث��اء،  م��ن��ذ  �ل�شكنية 
�قتحمت  �ملعركة عندما  �لثالث من 
قو�ت  ت�شم  �لتي  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت 
�جل���ي�������س و�ل���������ش����رط����ة �الحت�����ادي�����ة 
ومكافحة �الرهاب وف�شائل �حل�شد 
�لتحالف  م����ن  ب���ا����ش���ن���اد  �ل�����ش��ع��ب��ي 

�ملتحدة،  �ل���والي���ات  ب��ق��ي��ادة  �ل����دويل 
من عدة حماور �ملدينة �ملعزولة منذ 
��شتيالء �لتنظيم �الإرهابي عليها يف 

حزير�ن يونيو 2014.
�الأحد  �ملعركة �جلديدة فجر  ب��د�أت 
بعد �أكرث من �شهر من طرد �لتنظيم 
من �ملو�شل، ثاين مدن �لعر�ق، �إثر 

ت�شعة �أ�شهر من �ملعارك �لد�مية.
�شرعة  يتوقعون  �ملعركة  ق��ادة  ولكن 
بعد  على  �لو�قعة  تلعفر  يف  �حل�شم 
�لغرب من  �إىل  كيلومرت�   70 نحو 
�حلدود  �إىل  �لطريق  على  �ملو�شل 
�حل�شد  ف�شائل  و�أعلنت   . �ل�شورية 
��شتعادت  �أن���ه���ا  �ل��ث��الث��اء  �ل�����ش��ع��ب��ي 
و�ل�شرطة  �جل��ي�����س  م���ع  ب��ال��ك��ام��ل 
يف  و�لع�شكري  و�لنور  �لكفاح  �أحياء 

�ملدينة بعد ��شتباكات عنيفة.

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

Tel: 0557060300 - 0558811932
Behind Khalidiyah Mall, W9, Al Khalidiya, Abu Dhabi

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات
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اأخبـار الإمـارات

�سموه يوؤكد ان تعزيز التعليم وتطويره مبا يلبي امل�سرية التنموية هي اأولوية اأوىل للقيادة احلكيمة

حممد بن زايد ي�ضتقبل احمد املزروعي احلا�ضل على �ضيف �ضرف »�ضاند هري�ضت« 

اإجازة عيد الأ�ضحى للجهات الحتادية من اخلمي�س اإىل الأحد
•• دبي-وام:

�علنت �لهيئة �الحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية �ن �إجازة عيد �الأ�شحى �ملبارك يف �لوز�ر�ت و�جلهات �الحتادية 
 4 �أن ي�شتاأنف �لدو�م �لر�شمي يوم �الثنني  2017، على  31 �غ�شط�س  �أن تبد� من �خلمي�س �ملقبل �ملو�فق  تقرر 
�أحكام  �إىل  ��شتناد�ً  �حلكومية،  �لب�شرية  للمو�رد  �الحتادية  �لهيئة  عن  �شادر  تعميم  يف  ذلك  جاء  �ملقبل.  �شبتمرب 
�لالئحة �لتنفيذية للمر�شوم بقانون �حتادي رقم 11 ل�شنة 2008، ب�شاأن �ملو�رد �لب�شرية يف �حلكومة �الحتادية 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �إىل مقام �شاحب  �لتهاين و�لتربيكات  �آيات  �أ�شمى  �لهيئة  �ملنا�شبة رفعت  وتعديالته. وبهذه 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«، و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�أبو  �آل نهيان، ويل عهد  �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل«، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد ز�يد 
ظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة، و�إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �الأعلى لالحتاد حكام �الإمار�ت، 
�شائلًة �هلل �لعلي �لقدير �أن يعيده على �شموهم مبوفور �ل�شحة و�لعافية. كما هناأت �شعب دولة �الإمار�ت و�الأمتني 

�لعربية و�الإ�شالمية بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة.

)اوت�ضا( ي�ضيد بجهود الهالل الأحمر الإماراتي يف اليمن 
•• عدن -وام:

�أ�شاد مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�شيق �ل�شوؤون �الإن�شانية يف �ليمن )�أوت�شا( باجلهود �الإن�شانية �لتي تبذلها هيئة �لهالل 
�الأحمر �الإمار�تي يف �ملحافظات �جلنوبية �ملحررة. وو�شف �ملدير �القليمي لالأوت�شا يف �ليمن جورج خوري جهود 
�لهالل يف �ملحافظات �جلنوبية �ملحررة بالكبرة ومنقطعة �لنظر . وخالل لقائه �م�س �الول ممثل �لهالل �الأحمر 
يف عدن �ملهند�س حممد �لكتبي جرى مناق�شة �لعمل �لذي تقوم به �ملنظمات �لتابعة لالأمم �ملتحدة مبختلف �ملناطق 
�ليمنية وكيفية �لتن�شيق بينها وبني هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي �لتي تعد �الأكرث ن�شاطا يف �ملحافظات �ملحررة 
لكي يظهر �لعمل ب�شورة �أكرب. وبحث �للقاء �إمكانية �لعمل يف �ملناطق �خلا�شعة ل�شيطرة �النقالبيني حتت �إ�شر�ف 
مكتب �الأوت�شا. و�أكد �لكتبي �أن �لهالل �الأحمر �الإمار�تي تو�جد بعمله �الإغاثي و�الإن�شاين يف �ليمن منذ �حلرب 
يف 2015 و�شاهم يف �لتخفيف من معاناة �لكثرين عرب م�شاعد�ته يف جماالت �الأمن �لغذ�ئي ومعاجلة �جلرحى 
�أن �لهالل �الأحمر ي�شعى للتعاون مع خمتلف  و�إع��ادة تاأهيل �لبنية �لتحتية �لتي دمرتها �حلرب.و�أ�شاف �لكتبي 

�ملنظمات �لدولية لتوحيد �جلهود يف �لفرتة �ملقبلة.

•• اأبوظبي-وام:

للتعليم  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  �أع���ل���ن 
جدد  ومعلمة  معلما   896 تعيني 
و�لو�فدين  �ل���دول���ة  م��و�ط��ن��ي  م��ن 
ل�شغل  �جل���ن�������ش���ي���ات  خم���ت���ل���ف  م����ن 
يف  �لتدري�شية  �لهيئات  يف  وظ��ائ��ف 
ك��ل م��ن �أب��وظ��ب��ي و�ل��ع��ني ومنطقة 
��شتعد�د�ته  �ط��ار  يف  وذل��ك  �لظفرة 
ل��ل��ع��ام �ل���در�����ش���ي �جل���دي���د 2017 
�لدكتور  معايل  و��شاد   .2018 –
ع��ل��ي ر�����ش���د �ل��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر عام 
جم���ل�������س �أب����وظ����ب����ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م مبا 
ي���ح���ظ���ى ب����ه �ل���ت���ع���ل���ي���م م����ن رع���اي���ة 
و�هتمام الحمدود من قيادة �لدولة 
م��ع��ال��ي��ه كلمه  �ل���ر����ش���ي���دة. ووج������ه 
ل��ل��م��ع��ل��م��ني �جل�����دد ط��ال��ب��ه��م فيها 
وتطبيق  �الب��ت��ك��ار  ع��ل��ى  ب��احل��ر���س 
و�لتعليم  �لرتبوية  �لقيادة  �أ�شلوب 
�لتي تعنى باالهتمام بتكامل �الأدو�ر 
بني �أفر�دها وتطوير �أد�ئهم موؤكد� 
بالطموح  يت�شلحو�  �أن  �أهمية  على 
�أق�شى �جلهد  ب��ذل  و�الإ���ش��ر�ر على 
�أج�����ل رف���ع���ة وتطور  و�ل���ع���ط���اء م���ن 

وحتقيق  �الإم�������������ارة  يف  �ل���ت���ع���ل���ي���م 
طموحات دولتنا �لفتية.

�ملعلمني  ل���ق���اء  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
�أبوظبي  �جلدد �لذي عقده جمل�س 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ب��ح�����ش��ور ����ش���ع���ادة حممد 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري  ���ش��امل 
خالد  و�لدكتور  �ملدر�شية  للعمليات 
�الأفر�د  �شوؤون  �إد�رة  مدير  �لعربي 
مديرة  �ل�شويدي  ���ش��ارة  و�ل��دك��ت��ورة 
مديري  م���ن  وع�����دد  �مل��ن��اه��ج  �إد�رة 
معاليه  وق��ال  �ملجل�س.  يف  �الإد�ر�ت 
�أجيال  ن���ري���د  �إن���ن���ا  �ل���ل���ق���اء  خ����الل 
�لوطن  وح��ب  بالعزة  تتميز  قيادية 
ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى �مل����ب����ادرة و�الإجن������از 
حتقيق  �أن  �إىل  م�شر�   .. و�ل��ع��ط��اء 
�إجن����������از�ت ج����دي����دة ت��ت��ط��ل��ب دم����اء 
�لروح  هم  �جل��دد  و�ملعلمني  جديدة 
�لتعليمية  ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة  �جل����دي����دة 
�لتعليمية  �لعملية  �شيرثون  �لذين 
ب���ط���اق���ات���ه���م و�ب����د�ع����ات����ه����م. ودع����ا 

يتخذو�  �أن  �جل��دد  �ملعلمني  معاليه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  كلمات  م��ن 
حممد بن ز�ي��د �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة عن مهنة �ملعلم نرب��شا لهم 

يف م�شرتهم �لعملية .
مهنة  �أن  �شموه  تاأكيد  �إىل  م�شر� 
ومكانتها  �أهميتها  ت�شتمد  �لتعليم 
�لتي  �لنبيلة  ر�شالتها  م��ن  وقوتها 
�تخذت من �لقيم �لرتبوية و�ملبادئ 
منهجية  و�ملعرفة  و�لعلم  �ل�شامية 
�ملعلم �شريكا  توؤطر لها وجتعل من 
وتهذيب  �لعقول  تنمية  يف  �أ�شا�شيا 
�ملجتمعات.  وتنمية  وبناء  �الأخ��الق 
�أن يكون  و�أك��د معاليه على �شرورة 
�ملعلم مبادر� و�شاحب فكر م�شتنر 
�ل��ر���ش��ي��دة ال  �ل���ق���ي���ادة  و�أن  خ��ا���ش��ة 
ت��ت��و�ن��ى ع��ن ت��وف��ر ك��اف��ة �ملقومات 
�ل�شوء  د�ئ���رة  يف  �ملعلم  ت�شع  �ل��ت��ي 
لياأخذ دوره �لريادي و�مل�شتحق عرب 

و�ملبادر�ت  �لعو�مل  خمتلف  توفر 
رمزيته  م��ن  تعلي  �ل��ت��ي  و�مل�����ش��اري��ع 
�شخ�شية  فيه  تتكامل  ليكون معلما 
�لرتبية  ل���ف���ن���ون  �مل���ت���ق���ن  �مل�����ب�����دع 

�حلديثة و�لتعليم �لنوعي.
جمل�س  �أن  �إىل  م���ع���ال���ي���ه  و�������ش�����ار 
�أن  على  يحر�س  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
يف  �لعاملني  �ملعلمني  جميع  يتقن 
�الأد�ء  يف  �لتميز  �أب��وظ��ب��ي  م��د�ر���س 
يحر�شو�  و�أن  و�الب��ت��ك��ار  و�الإب�����د�ع 
�مل�شتد�م  و�ل��ت��ع��ل��م  �ل��ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
�بنائنا  ن���ف���و����س  يف  ي�����ع�����ززو�  و�أن 
و�لوالء  �الإيجابية  �ملو�طنة  �لطلبة 
�للقاء  �ل��وط��ن��ي. و���ش��ه��د  و�الن��ت��م��اء 
تقدمي برناجما تعريفيا يهدف �إىل 
�ملناهج  �ملعلمني �جل��دد على  �ط��الع 
�لتعليمية �ملتبعة يف �ملد�ر�س وثقافة 
حيث  وتقاليدها  وع��اد�ت��ه��ا  �ل��دول��ة 
مت تعريفهم بروؤية ور�شالة �ملجل�س 
�لب�شرية  �مل��و�رد  و�شيا�شة  �لتعليمية 

و�مل����ن����اه����ج و�ل�����رب�م�����ج و�مل�����ب�����ادر�ت 
�ملجل�س  ي��ن��ف��ذه��ا  �ل���ت���ي  �ل���رتب���وي���ة 
�ملهنية  �ل���رتب���ي���ة  ب����ر�م����ج  ب���ج���ان���ب 
�شيخ�شعون  �لتي  �لتدريب  وبر�مج 
�شيتم  �ل��ت��ي  �لتقييم  وم��ع��اي��ر  ل��ه��ا 
�إىل  باالإ�شافة  خاللها  من  تقيمهم 
تعريف �لو�فدين منهم بالتعاون مع 
وتقاليد  بثقافة  �لوطني  �الر�شيف 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
م���ن ج��ان��ب��ه �أو����ش���ح ���ش��ع��ادة حممد 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري  ���ش��امل 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات �مل��در���ش��ي��ة ب��امل��ج��ل�����س �أن 
�شمن  ج���اءت  �جل��دي��دة  �لتعيينات 
�خل��ط��ة �ل��در����ش��ي��ة �ل�����ش��ن��وي��ة ل�شد 
�ل�������ش���و�غ���ر و�ح���ت���ي���اج���ات �مل����د�ر�����س 
�ملجل�س  �أن  على  م�شدد�  للمعلمني 
��شتقطاب  يف  و�����ش����ع����ا  ي����دخ����ر  ال 
مهنة  يف  للعمل  �ملو�طنني  �ملعلمني 
��شتقطاب  �إىل  باالإ�شافة  �لتدري�س 
�لو�فدين  �ل��رتب��وي��ة م��ن  �ل��ك��ف��اء�ت 

�لتخ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  يف  ل��ل��ع��م��ل 
مد�ر�س  يف  �ل���در�����ش���ي���ة  و�مل����ر�ح����ل 
�مل��ج��ل�����س مب���ا ي��ك��ف��ل ���ش��م��ان بد�ية 
�ل���در�����ش���ي �جلديد  ل��ل��ع��ام  ���ش��ل�����ش��ة 
وحت��ق��ي��ق �ال����ش���ت���ق���ر�ر �مل���ط���ل���وب يف 
�أن  �إىل  و�����ش���ار  �مل��در���ش��ي.  �مل��ج��ت��م��ع 
م��ع��اي��ر �ال���ش��ت��ق��ط��اب و�ل��ت��ع��ي��ني يف 
�شرطا  �ل���ك���ف���اءة  ت��ع��ت��م��د  �مل��ج��ل�����س 
�أو  جلن�س  �لنظر  دون  م��ن  �أ�شا�شيا 
�الختيار�ت  �ع��ت��م��دت  ح��ي��ث  ع����رق 
ح�شب  �لوظيفية  �الحتياجات  على 
للمجل�س  �ل���ت���وظ���ي���ف���ي���ة  �خل����ط����ة 
وت�������ش���م���ن���ت م����ع����اي����ر �الخ����ت����ي����ار 
�ملبا�شرة  �جل��ام��ع��ي��ة  �لتخ�ش�شات 
و�مل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��دري�����س و�مل���ه���ار�ت 
�لتكنولوجيا  وم���ه���ار�ت  �ل��رتب��وي��ة 
و�للغة �الجنليزية. من جهتهم عرب 
على  حر�شهم  عن  �جل��دد  �ملعلمون 
�أن يكونو� قدوة ح�شنة للطالب و�أن 
يبذلو� كافة �جلهود لتنفيذ �شيا�شة 
�أبوظبي  جم��ل�����س  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
للتعليم الإعد�د جيل من �ملو�طنني 
على  ق���ادر  وم��ب��ت��ك��ر  وم��ب��دع  متعلم 

حتمل �مل�شوؤولية.

التقى وفدًا من كليات التقنية العليا

حممد بن زايد: نوؤمن بالنوعية واإعداد الكفاءات هو طريقنا نحو تعزيز التقدم والتطور لوطننا

•• اأبوظبي-وام: 

ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�لعليا  �لتقنية  كليات  من  وف��د�  �مل�شلحة،  للقو�ت 
مدير  �ل�شام�شي  عبد�للطيف  �ل��دك��ت��ور  برئا�شة 
ن�����و�ب مدير  �ل��ع��ل��ي��ا و  جم��م��ع ك��ل��ي��ات �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
�ل��ك��ل��ي��ات و�ل��روؤ���ش��اء و�لعمد�ء  �مل��ج��م��ع وم��دي��ري 

�لتنفيذيني.
�أب������رز مالمح  ���ش��م��وه �ىل ج���ان���ب م���ن  و����ش��ت��م��ع 
وروؤيتها  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�جلديدة )�جليل �لثاين( للخم�س �شنو�ت �ملقبلة، 
�ل�شام�شي  عبد�للطيف  �ل��دك��ت��ور  قدمها  و�ل��ت��ي 
مدير جممع كليات �لتقنية �لعليا ، و�أو�شح فيها 

لال�شرت�تيجية  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  رك��ائ��ز  ث���الث  ل�����ش��م��وه 
�الأ�شا�شي  �ال�شرت�تيجي  �لهدف  حتقيق  �شتدعم 
و�ل���ر�م���ي الإع�����د�د ك���ف���اء�ت وط��ن��ي��ة ت��ك��ون �خليار 
 100% لن�شبة  و�ل��و���ش��ول  �لعمل  ل�شوق  �الأول 
يف توظيف �خلريجني بحلول �لعام 2021 ، مبا 

يتما�شى مع طموحات وروؤى �لقيادة �حلكيمة.
�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  ورح��ب �شاحب 
نهيان بالوفد �لذي ميثل قياد�ت �أكادميية و�إد�رية 
وط��ن��ي��ة م���وؤك���د� ع��ل��ى دوره����م �مل���ح���وري يف �ع���د�د 
�لبناء  م�����ش��رة  يف  للم�شاركة  وتاهيلهم  �لطلبة 

و�لتطور �لتي ت�شهدها �لدولة يف �ملجاالت كافة.
و��شاف �شموه �ن دولة �الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه م��ا���ش��ي��ة يف �عد�د 

وتاأهيل �لكو�در �لوطنية وفق �أحدث نظم �لتعليم 
م�شر� �شموه �ن �عد�د هذه �لكفاء�ت هو طريقنا 

نحو تعزيز �لتقدم و�لتطور لوطننا.
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و����ش��اف 
�ملهار�ت  ذ�ت  �لوطنية  �لكفاء�ت  بناء  �ن  نهيان  �آل 
مطلب  ه��و  وتعليما  ت��دري��ب��ا  �ملتقدمة  و�ل���ق���در�ت 
ملح ، م�شر� �شموه �ن كليات �لتقنية وغرها من 
المد�د  ��شا�شية  ركيزة  تعد  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 
يف  �شت�شاهم  �لتي  �ملتميزة  �لكفاء�ت  بهذه  �لوطن 

تعزيز م�شرة �خلر و�لعطاء.
�المار�ت  دول��ة  يف  �لتعليم  تعزيز  �ن  �شموه  وق��ال 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وت��ط��وي��ره مب���ا ي��ل��ب��ي �مل�شرة 

�لتنموية هي �ولوية �أوىل للقيادة �حلكيمة.
عليها  و�العتماد  بالنوعية  نوؤمن  نحن  و����ش��اف: 

ول��ي�����س �ل���ك���م ون���ح���ن ن���ع���ول ع��ل��ى �م��ث��ال��ك��م من 
�عناقهم  يف  يحملون  �لذين  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 
�أمانة �لتعليم �ن يوجدو� �لكفاء�ت �لنوعية �لذين 

يفخر بهم �شعبهم ووطنهم و�أجيالنا �لقادمة.
و�أ����ش���اف ���ش��م��وه: من���ر مب��رح��ل��ة زم��ن��ي��ة تختلف 
�جيال  �ربعة  �و  ثالثة  ت�شم  النها  �شابقتها،  عن 
خمتلفة تتطلب منا �لتعامل مع كل جيل ب�شورة 
مالئمة ونحن يف �خلم�شني �شنه �ملا�شية ح�شلت 
و�شع  منا  يتطلب  مما  كبرة  تقنية  طفرة  لدينا 
هو  �ليوم  �الأ�شا�شي  فاملحك  �لعمل  يف  �الول��وي��ات 
نركز  حاليا  ونحن  لالف�شل...  و�لبقاء  �لنوعية 
على �هم ��شتثمار لدينا موجود...�ال وهو �لعن�شر 

�لب�شري ..
�ل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و����ش��ار �شاحب 

نهيان �ن تعدد م�شار�ت ورو�فد �لتنمية باالمار�ت 
وتناف�شي  نوعي  تعليم  تعزيز  �ىل  �حلاجة  يوؤكد 

يلبي حاجاتنا وتطلعاتنا �مل�شتقبلية.
وتتمثل �لركائز �ال�شرت�تيجية �لثالث يف تقدمي 
�لدبلوم  م��ن  ي��ب��د�أ  م���رن  م��ه��ن��ي  �أك���ادمي���ي  تعليم 
و�لدبلوم �لعايل و�شوال �ىل �لبكالوريو�س بهدف 
و�مل�شغلني  �لفنيني  من  �لوطنية  �لكفاء�ت  �إع��د�د 
يلبي  مب����ا  �مل��ه��ن��د���ش��ني  ج���ان���ب  �ىل  و�ل��ت��ق��ن��ي��ني 
يتم  كما  ب��ال��دول��ة،  �ل�شناعي  �ل��ق��ط��اع  متطلبات 
)�لتعليم  �ال�شرت�تيجية من خالل منوذج  تنفيذ 
�الأكادميي  �جلانبني  ب��ني  يجمع  �ل��ذي  �لهجني( 
در��شة  على  ي��ق��وم  تعليم  خ��الل  م��ن  و�الح����رت�يف 
�أك��ادمي��ي��ة وت��دري��ب مهني وم��ه��ار�ت وظيفية مبا 
�أكادميية  ب�����ش��ه��اد�ت  �ل��ت��خ��رج  �ل��ط��ال��ب م��ن  ميكن 

و�ح��رت�ف��ي��ة م��ع��رتف ب��ه��ا ع��امل��ي��ا ت��دع��م جاهزيته 
ل�شوق �لعمل.

�ملرتكز  حول  ل�شموه  �ل�شام�شي  �لدكتور  وحت��دث 
�ملخرجات  باإعد�د  و�ملعني  لال�شرت�تيجية  �لثالث 
�ل��ت��وط��ني يف  ت��ع��زي��ز  �شت�شاهم يف  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي��ة 
من  �لطلبة  متكني  خ��الل  م��ن  �خل��ا���س،  �لقطاع 
تعليمية  بيئة  ظل  يف  �الحرت�فية  �ملهنية  �ملهار�ت 
�حلالية  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  ت��ت��م��ا���ش��ى  وت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
ت�شجيع  �ىل  باالإ�شافة  �لقطاع،  لهذ�  و�مل�شتقبلية 
ريادة �الأعمال من خالل تعزيز �البتكار وت�شجيع 
ت��ط��وي��ره��ا وتبنيها يف  �الأف���ك���ار �الب��د�ع��ي��ة ودع���م 
�لطلبة نحو  توجيه فكر  بهدف  �أعمال،  حا�شنات 
يدعم  مبا  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة  �مل�شاريع  تاأ�شي�س 

�القت�شاد �لوطني بالدولة.

•• اأبوظبي-وام: 

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �بوظبي 
نائب �لقائد �العلى للقو�ت �مل�شلحة �حمد �شهيل فار�س �ملزروعي �حلا�شل 

على �شيف �ل�شرف من كلية �شاند هر�شت �لع�شكرية �مللكية بلندن.
�ل�شرف يف  �شيف  ونيله  تفوقه  �ملزروعي على  �لتهنئة الحمد  �شموه  وق��دم 
�أعرق كلية ع�شكرية يف �لعامل ، متمنيا له �لتوفيق و�لنجاح يف مهام عمله 
�ملعارف  �كت�شاب  ومو��شلة  و�ملثابرة  �جلهود  من  �ملزيد  وب��ذل  �مل�شتقبلية 
�ىل  و�قتد�ر  كفاءة  بكل  �لعملية  ومهامه  و�جباته  الأد�ء  �لالزمة  و�ملهار�ت 
جانب �خو�نه من حماة �لوطن يف كافة �مليادين. كما ��شتقبل �شموه �لطالبة 
�أوف��د� �ىل جامعة ماكفيل  �للذين  �مل�شعبي  �لعامري وعبد�لرحمن  علياء 
�لكندية لدر��شة زماالت ماكفيل �المار�ت يف �لعلوم و�لهند�شة �شمن �شر�كة 
وتطوير  لتاأهيل  �لكندية  ماكفيل  وجامعة  �بوظبي  عهد  ويل  دي��و�ن  بني 
�لكفاء�ت �لوطنية يف جمال �لعلوم و�لهند�شة . وحيا �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان �شباب و�شابات �المار�ت �ملتميزين �لذين ي�شيفون 
�شمعة طيبة لوطنهم ول�شعبهم والأهلهم . من جانبهم �عرب �ملتفوقون عن 
�شعادتهم بلقاء �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان و�ال�شتماع 
�ملزيد من �جلهود يف خدمة  بذل  موؤكدين على  ون�شائحه  توجيهاته  �ىل 

�لوطن و�ملحافظة على ر�يته �لعاليه �خلفاقة.

جدد ومعلمة  معلما   896 للتعليم” يعيني  “اأبوظبي 

�ضرطة اأبوظبي تبحث 
ت�ضهيل اإجراءات مبتعثيها 

مع ال�ضفارة الأمريكية
�لبعثات  �إد�رة  مدير  خ��وري،  حاجي  عثمان  �لعقيد  بحث 
ب�شرطة �أبوظبي ، مع م�شتي بر�ي�س م�شاعد �مللحق مبكتب 
�ل��ق��وم��ي يف ���ش��ف��ارة �ل���والي���ات �ملتحدة  حت��ق��ي��ق��ات �الأم����ن 
و�لتعاون  �لتن�شيق  تعزيز  �شبل   ، �لدولة  ل��دى  �الأمريكية 
بني �جلهتني مبا يخدم �ملجال �الأكادميي ملبتعثي �لقيادة 

�لعامة ل�شرطة �أبوظبي. 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/03/15م   �ملودعة حتت رقم:  269852 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

با�ش��م:  �ور�شاين �ل�شرق �الو�شط )�س.ذ.م.م(
 وعنو�نه: مكتب رقم 2408 ملك د�ماك �شمارت هايت�س – تيكوم، �المار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
تدبر �حل�شول على �لب�شائع و�خلدمات بالنيابة عن �لغر؛ جتميع ت�شكيلة و��شعة من �ل�شلع �ال�شتهالكية وحتديد� �لعطور 
ومو�د �لتو�ليت وم�شتح�شر�ت �لتجميل، منتجات �لعناية �ل�شخ�شية، كرميات �لب�شرة )مبا يف ذلك كرميات �ل�شم�س(، �ل�شموع، 
�ملنتجات �ل�شيدالنية، �ملنتجات �ملعدنية و�خلردو�ت، �ل�شكاكني، �ملنتجات �لكهربائية، معد�ت �لت�شوير و�لفيديو وكمالياتها، 
�ملجوهر�ت،  �لفيديو،  و�شر�ئط  �الأ�شطو�نات  �ملدجمة،  �الأقر��س  �ل�شوتية،  �ل�شر�ئط  �ل�شم�شية،  و�لنظار�ت  �لب�شرية  �ل�شلع 
و�ملفكر�ت  �ليوميات  �ملطبوعة،  و�مل��و�د  �ملطبوعة  �ملن�شور�ت  �لقرطا�شية،  �لدقيقة،  �لوقت  قيا�س  و�أدو�ت  �لوقت  قيا�س  �أدو�ت 
�ل�شخ�شية، بطاقات �لتهنئة، �لبطاقات �لربيدية، �أغلفة و�شر�ئط تغليف �لهد�يا، �الأثاث و�لتجهيز�ت و�لديكور، �لكري�شتال، 
�الأو�ين �لزجاجية، �لبور�شلني، �أو�ين �خلزف �ل�شيني، �الأو�ين �لنحا�شية، حلي، �إك�ش�شو�ر�ت �ل�شعر، �شالل، �ملنتجات �لتي تباع 
�الأ�شرة  بيا�شات   ،PVC �ل�  و�لبال�شتيك ومادة  و�لق�س  �لقنبي،   �مل�شنوعة من  �إك�ش�شو�ر�ت �خلياطة، �حلقائب  بالقطعة، 
و�ملو�ئد، �ملنا�شف، �ملنتجات �جللدية ومنتجات �ل�شفر، �ملالب�س و�الإك�ش�شو�ر�ت، �أغطية �لر�أ�س، لبا�س �لقدم، �ل�شجاد وبطانيات 
�لبدنية،  �للياقة  �لريا�شية، معد�ت  و�الأدو�ت  �للعب  و�أدو�ت  �للعب  �لدمى،  �لفنية،  و�الأعمال  �لفوتوغر�فية  �ل�شور  لل�شفر، 
�الأطعمة و�حللويات، �مل�شروبات غر �لكحولية، �لتبغ ومنتجات �لتبغ، م�شتلزمات �ملدخنني؛ جتميع، حل�شاب �لغر، ت�شكيلة 
من �لب�شائع �لتي ينتجها خمتلف �مل�شنعني بغر�س )1( متكني �لزبائن من م�شاهدة ومقارنة �لب�شائع ب�شهولة عرب �شبكة 
حا�شوب عامة و)2( متكني �لزبائن من م�شاهدة و�شر�ء هذه �لب�شائع؛ خدمات �لطلب �ملبا�شر عرب �لربيد؛ خدمات �لطلب 

عرب �الإنرتنت؛ توزيع �لعينات؛ حتليل �شعر �لتكلفة؛ عر�س �لب�شائع؛ ن�شر �ملو�د �الإعالنية. �لو�ق�عة بالفئة: 35
و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �الأحرف �لالتينية "DHS" مكتوبني بخط عري�س بد�خل م�شتطيل.

�ال�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأ�ضتانا   الوطني لالإعالم  ي�ضتقبل الدفعة الأخرية من  تكاتف  امل�ضاركة يف  اإك�ضبو 2017 
•• اأ�صتانا -وام: 

يف  للم�شاركة   « تكاتف   « متطوعي  من  و�الأخ���رة  �لر�بعة  �لدفعة  �ن�شمت 
ت�شغيل جناح �لدولة يف �إك�شبو 2017 �أ�شتانا �لذي ي�شتمر حتى 10 �شبتمرب 
�ل�شباب  �ملتطوعني  م�شاركة  وت�شهم   .« �مل�شتقبل  طاقة   « �شعار  حتت  �ملقبل 
و�إث��ر�ء خرب�تهم وتطوير  �لدولة يف رفع كفاء�تهم  �إد�رة وت�شغيل جناح  يف 
و�شقل مهار�تهم يف �إد�رة مثل هذه �لفعاليات �لعاملية وليكونو� قدوة للعمل 
2020 دبي  �إك�شبو  �إد�رة جناح �لدولة يف  �ملجتمعي ��شتعد�د� للم�شاركة يف 
لالإعالم  �لوطني  �ملجل�س  خطة  �شمن  تكاتف  متطوعي  م�شاركة  وتاأتي    .
�لهادفة �إىل ن�شر ثقافة �مل�شوؤولية �ملجتمعية من خالل دعم وت�شجيع �لعمل 
�لتطوعي و�لرتكيز على م�شاركة �لقياد�ت �ل�شابة يف �إد�رة �جلناح وت�شغيله.

و��شتقطبت فكرة م�شاركة �ملتطوعني يف �إد�رة وت�شغيل جناح �لدولة �هتمام 
زو�ر �جلناح ونالت �إعجابهم خا�شة �أن �الإمار�ت هي �الأوىل �لتي تعتمد كليا 

على �لعمل �لتطوعي يف �إد�رة جناحها يف �إك�شبو 2017 �أ�شتانا.
وتفاعل متطوعو تكاتف مع �لزو�ر من خالل �لرد على ��شتف�شار�تهم �ملتنوعة 
يف  �ل�شاملة  �لتنمية  جم��ال  يف  و�إجناز�تها  وتقاليدها  �الإم���ار�ت  ع��اد�ت  عن 
�لدولة بجانب م�شاريعها ومبادر�تها يف جمال �ال�شتد�مة و�لطاقة �ملتجددة 

مبا ين�شجم مع �شعار �إك�شبو 2017 �أ�شتانا طاقة �مل�شتقبل .
وكان �ملجل�س �لوطني لالإعالم - �جلهة �لر�شمية �لتي ت�شرف على تنظيم 
لتنمية  �الإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  وق��ع   - �ل��دول��ة  جناح  و�إد�رة 
�ل�شباب خالل �شهر مار�س 2017 بهدف توفر جمموعة من �ملتطوعني 
�الإمار�تيني للم�شاركة يف ��شتقبال و�إر�شاد �لزو�ر طو�ل مدة ت�شغيل �جلناح.

خرباء لـ »وام« : املكا�ضفة واحلزم .. كلمتا ال�ضر يف جتاوز حتديات املنطقة ول جمال لـ»غ�س الطرف«  
•• اأبوظبي-وام: 

�شكلت �ملكا�شفة و�حلزم يف �لتعامل 
مع �لتحديات �لتي تو�جه منطقة 
ع��ام��ة و�خلليج  �الأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 
عمليا  ب����دي����ال  خ���ا����ش���ة  �ل���ع���رب���ي 
�لطرف  غ�س  ل�شيا�شة  و�إي��ج��اب��ي��ا 

�لتي �شادت لعقود.
و�أك��������د خ�������رب�ء ����ش���ي���ا����ش���ي���ون - يف 
�الإمار�ت  �أنباء  لوكالة  ت�شريحات 
�لتحول  ه���ذ�  و����ش���رورة  �أه��م��ي��ة   -
�لتمزيق  ملخططات  ح��د  و���ش��ع  يف 
و�ل��ت��خ��ري��ب و�ل��ف��و���ش��ى و�الإره����اب 
�لتي تر�د للمنطقة و�شهدت بع�س 
دولها بع�شا منها برعاية ومتويل 
دول �إقليمية و�أخرى �شغرة تلهث 
ور�ء طموحات �لهيمنة و�لتخل�س 

من عقدة �حلجم و�لنفوذ  .
و�أ����ش���ارو� - يف ه���ذ� �ل�����ش��دد - �إىل 
�مل�شبوهة  �ل��ق��ط��ري��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
�ل��ت��ي ����ش��ت��م��رت ع��ل��ى ن��ح��و /20/ 
كل  خاللها  �لدوحة  مار�شت  عاما 
ما من �شاأنه تهديد �أمن و��شتقر�ر 
لالإرهاب  �ملنطقة من متويل  دول 
و�ح���ت�������ش���ان الأف���������ر�ده و�ل����رتوي����ج 
خطاب  وب�������ث  �ل����ع����ن����ف  الن����ت����ه����اج 
�لكر�هية و�لتطرف.. �الأمر �لذي 
ك���ث���رة يف  ن���ف���ذ م���ع���ه ����ش���رب دول 
�ملنطقة وعلى ر�أ�شها �لدول �الأربع 

و�ل��ت��ي ع��م��ل��ت �الأح�����د�ث �الأخ����رة 
�ملخاطر  بحجم  وع��ي��ه  زي���ادة  على 
�إىل  منوها  �ملنطقة..  تو�جه  �لتي 
لكل  �ل�شعبي  و�ل��ت��اأي��ي��د  �الل��ت��ف��اف 
�الإج������ر�ء�ت �مل��ت��خ��ذة �الأم����ر �لذي 
�نعك�س ب�شكل و��شح على م�شتوى 
ب��رمل��ات وجم��ال�����س �ل��ن��و�ب يف تلك 
�ل�شعوب  ب��ا���ش��م  و�ل��ن��اط��ق��ة  �ل����دول 
�إ�شافة ملو�قف �لنقابات و�جلمعيات 

و�الحتاد�ت �الأهلية.
و�أ�شاف ك�شفت �أزمة �لدوحة حجم 
�أن نكث مر�ر�  بعد  ت��ورط نظامها 
مع  و�ملكتوبة  �ل�شفهية  باتفاقاته 
�ململكة  ب��ق��ي��ادة  �خلليجية  �ل����دول 
�أن  مو�شحا   .. �ل�شعودية  �لعربية 
و�الرتباطات  �ل�شيا�شية  �مل��و�ق��ف 
حمل  قريب  وق��ت  �إىل  كانت  �لتي 
�ملتابع  ق��ب��ل  م���ن  وري���ب���ة  ت��خ��م��ني 
�لعربي باتت �ليوم قناعات ر��شخة 
�ل�شيا�شية  �ل��ت��ح��رك��ات  ت���وؤك���ده���ا 
�لعلنية  و�ل��ت�����ش��ري��ح��ات  ل���ل���دول 
فهد  ق��ال  جهته..  من  مل�شوؤوليها. 
�ل�شليمي �ملحلل �ل�شيا�شي �لكويتي 
لالأمن  �خلليجي  �مل��ن��ت��دى  رئي�س 
عمليتي  �إط��������الق  �إن  و�ل���������ش����الم 
ع��ا���ش��ف��ة �حل������زم و�إع���������ادة �الأم�����ل 
�ليمن  يف  �ل�����ش��رع��ي��ة  ال����ش���ت���ع���ادة 
لعملية  �حلقيقية  �لبد�ية  �شكلت 
يف  �ل�شيا�شية  �الأو����ش���اع  ت�شحيح 

تاأثر  �لظاهري  وتناول  �ملنطقة. 
�ملكا�شفة على مدى �لوعي �ل�شعبي 
�لعربي بحجم وحقيقة �لتحديات 
�أن  م��وؤك��د�   .. ت���و�ه منطقته  �ل��ت��ي 
�ملو�طن �لعربي كان بحاجة ما�شة 
�إىل �ملكا�شفة وروؤية نتائج ما �شمي 
ب��� �ل��رب��ي��ع �ل��ع��رب��ي يف �ل���دول �لتي 
ما يحدث  كل  �أن  ليعي  منه  عانت 
و�الإن�شان  �الأوط���ان  تدمر  هدفه 
�لرب�قة  بال�شعار�ت  له  عالقة  وال 
�ل���ت���ي رف���ع���ه���ا �مل���ب�������ش���رون ب����ه عام 

.  2011
�لدكتور  ق���ال   .. ذ�ت���ه  �ل�����ش��ي��اق  يف 
�����ش����ل����ط����ان �ل����ن����ع����ي����م����ي �ل����ك����ات����ب 
و�خلبر�ل�شيا�شي �إن �فتقار �لقيادة 
�ال�شرت�تيجي  للمنظور  �لقطرية 
و��شتمر�ر  ل����الأزم����ة  ن���ظ���رت���ه  يف 
�ل�شابق  يف  �نتهجه  �ل��ذي  �ل�شلوك 
من  م��زي��د  �إىل  ب��ال���ش��ك  �شيف�شي 

�لتهديد لالأمن �خلليجي.
وقال حني ت�شف �لقيادة �لقطرية 
قوى لبنانية باأنها مقاومة - رغم 
دول  تك�شفت جت���اه  �ل��ت��ي  ن��و�ي��اه��ا 
�خل��ل��ي��ج م���ن خ����الل �ل���ع���دي���د من 
�حل��ق��ائ��ق وال���ش��ي��م��ا ت��دخ��الت��ه��ا يف 
�ل�������ش���اأن �ل��ب��ح��ري��ن��ي وت���ورط���ه���ا يف 
فاإن   - �ل��ك��وي��ت  �ل��ع��ب��ديل يف  خلية 
�لتهديد  ����ش���ك  ب����ال  ي��ع��ن��ي  ذل�����ك 
�الأم���ن���ي �جل��م��اع��ي ل����دول جمل�س 

�لد�عية �إىل مكافحة �الإرهاب.
�ل�����دك�����ت�����ور علي  ق�������ال  ب�������د�ي�������ة.. 
بو�بة  حت���ري���ر  رئ���ي�������س  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�إن قياد�ت �لدول  �لعني �الإخبارية 
�لعربية �الأربع �أيقنت ومبا ال يدع 
جماال لل�شك باأن ��شتمر�ر �لقيادة 
�الأدو�ر  مم���ار����ش���ة  يف  �ل���ق���ط���ري���ة 
تعري�س  ��شتمر�ر  يعني  �مل��زدوج��ة 
�ملخاطر  م����ن  ل��ل��م��زي��د  �مل��ن��ط��ق��ة 
و�الجتماعية  و�ل�شيا�شية  �الأمنية 
ما جعلها تتخذ �لتد�بر �لالزمة 

للتعاطي مع تلك �ل�شيا�شات.
و�أ�شاف �أن �لظروف �جليو�شيا�شية 
�لتي  ه��ي  �ملنطقة  ت�شهدها  �ل��ت��ي 
فر�شت منطق �حلزم �شعيا الإنقاذ 
�أدت  �أن  ب���ع���د  �إن�����ق�����اذه  مي���ك���ن  م����ا 
ممار�شات �لقيادة �لقطرية - �لتي 
تعاين عقدة �حلجم و�لنفوذ - �إىل 
من  �ل��ع��دي��د  يف  �شلبية  ت��د�ع��ي��ات 
�لدول �لعربية ومنها م�شر وليبيا 
و�ليمن..  و�ل���ب���ح���ري���ن  و����ش���وري���ا 
وتاأييدها  دع���م���ه���ا  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
لزعزعة  �لفتنة  ودع����اة  �مل��خ��رب��ني 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة  ��شتقر�ر 
�ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�شعودية 

ومملكة �لبحرين.
وتابع �لنعيمي �أن �ملوقف �ل�شيا�شي 
�الأرب���ع ج��اء ملبيا ومتفقا  ل��ل��دول 
م���ع �ل������ر�أي �ل���ع���ام يف ت��ل��ك �ل���دول 

من تلك �حلالة �ملربكة .. ولذلك 
تنه�س  �أن  م��ن  ب��د  ه��ن��اك  يكن  مل 
�شعوبها  جت����اه  ب��و�ج��ب��ه��ا  �ل������دول 
من  وتتخذ  �ل��دول��ي��ة  و�لتز�ماتها 
�أ�شلوبا  و�حل���زم  �ملكا�شفة  �شيا�شة 
وم���ن���ه���ج���ا الح����ي����اد ع���ن���ه الإع�������ادة 
�ال���ش��ت��ق��ر�ر و�الأم����ن و�إن��ه��اء حقبة 

�شود�ء من تاريخ �لعرب �حلديث.
�لعربية  �مل���م���ل���ك���ة  �أن  و�أ�������ش������اف 
مع  بال�شر�كة  حتملت  �ل�شعودية 
م�شر  وجمهورية  �الإم����ار�ت  دول��ة 
�مل�شوؤولية  هذه  �لبحرين  ومملكة 
توحيد  �ل��ت��ح��ال��ف يف  ه����ذ�  وجن����ح 
�الإرهاب  ملكافحة  �لدولية  �جلهود 
�لد�عمة  �ل����دول  ���ش��ي��ا���ش��ات  وجل���م 
قدرتها  حت��ج��ي��م  ع���رب  ل����الإره����اب 
�حلر�ئق  �إ����ش���ع���ال  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى 
و�ل��ن��ز�ع��ات وجت��ل��ى ذل��ك �أخ���ر يف 
�لذي  �ل��ق��ط��ري  �ل��ن��ظ��ام  مقاطعة 
�ملناطق  جميع  يف  ب�شماته  ت��ت��وزع 

�مل�شطربة يف �ملنطقة.
قطر  �أن  �ل����ظ����اه����ري  و�أ�������ش������اف 
�رتبطت باأغلب �لتحديات �لفارقة 
�لتي و�جهت �ملنطقة .. م�شر� �إىل 
�أن مقاطعة �لدول �الأربعة للدوحة 
ي�شكل �شغطا هائال على نظامها.. 
�لتنبوؤ  �شعوبة  ليوؤكد  ع��اد  �أن��ه  �إال 
مب�����دى ق������درة ه�����ذ� �ل���ن���ظ���ام على 
يف  �الأ���ش��ود  م�شروعه  ع��ن  �لتخلي 

�ملنطقة و�إن كان �ملوقف �خلليجي 
ب���ق���ي���ادة �ل�������ش���ع���ودي���ة و�الإم����������ار�ت 
و�لكويت و�لبحرين قد �شبق ذلك 
�لتحرك بالوقوف ككتلة و�حدة يف 
�الإخ���و�ن  تنظيم  خمططات  وج��ه 

�مل�شلمني �الإرهابي  .
�ملنطقة  �أن  �ل�����ش��ل��ي��م��ي  و�أ�����ش����اف 
م���ف���رتق ط�����رق خطر�  جت�������اوزت 
��شتمل على �لعديد من �لتحديات 
و�لتخريب  �الإره���������اب  و�أب�����رزه�����ا 
و�ل��ع��ب��ث �ل�����ش��ي��ا���ش��ي وت��وغ��ل قوى 
نفوذها  ل��ب�����ش��ط  ���ش��ع��ت  �إق��ل��ي��م��ي��ة 
�أكرثمن  يف  و�مل��ذه��ب��ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 

قطر عربي.
�الأربع  �ل���دول  م��وق��ف  �أن  و�أو���ش��ح 
�ل��ع��رب��ي - �لذي  ل��ل��م��و�ط��ن  �أت�����اح 
�لربيع  ب�  �شمي  وقف مع بد�ية ما 
�لعربي و�شط دو�مة من �لت�شاوؤالت 
عملية  م��ن  جعلت  �لتي  �ملتد�خلة 
حتليل م��ا ي��ح��دث ح��ول��ه �أم����ر� يف 
غاية �لتعقيد و�ل�شعوبة - �لكثر 
�ل���و����ش���وح و�ل�����ش��ف��اف��ي��ة �لتي  م���ن 
�لنقاط  و�شع  على  بدورها  عملت 

فوق �حلروف وتو�شيح �الأمور.
�إىل ذلك .. �أو�شح �لكاتب �ل�شعودي 
كانت  �ملنطقة  �أن  �لظاهري  ه��اين 
�ن���دالع ح��ر�ئ��ق ما  ل�شنو�ت وم��ن��ذ 
�شمي ب� �لربيع �لعربي على �شفيح 
�شاخن و يف �أم�س �حلاجة للخروج 

�لتعاون �خلليجي  .
�لقيادة  ت�����ش��ر  وح�����ني  و�أ������ش�����اف 
دول  مع  يت�شق  ال  ب�شكل  �لقطرية 
�إقليمية  ق��وى  مو�جهة  يف  �خلليج 
وتخرج  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  وت��دخ��الت��ه��ا 
و�لنهج  تت�شق  ال  ت�شريحات  منها 
�خلليجي.. فاإن ذلك ذلك ي�شتدعي 
للحيلولة  وق��ر�ر�  وحزما  مكا�شفة 
�لذي  �ل�شلوك  ه��ذ�  ��شتمر�ر  دون 
مع�شلة  �أ�شبح  �أن��ه��ا  �ل��و����ش��ح  م��ن 
ك��ب��ر� لالأمن  ح��ق��ي��ق��ي��ة وحت���دي���ا 
باأن  �لنعيمي  و�أف�����اد   . �خل��ل��ي��ج��ي  
�مل��ت��ت��ب��ع ل��ن��ه��ج ق����وى �إق��ل��ي��م��ي��ة يف 
�ملنطقة ي��درك مب��ا ال ي��دع جماال 
�أي  الق��ت��ن��ا���س  ت�شعى  �أن��ه��ا  لل�شك 
جمل�س  �إ���ش��ع��اف  �شبيل  يف  فر�شة 
�لتعاون �خلليجي و�إحد�ث �ل�شقاق 
بني دوله.. م�شر� �إىل �أن �ملنطقة 
�أم�����ام �أزم�����ة م��رك��ب��ة ت��ت��ج��ل��ى فيها 
�ل�شلوك  ي�شكلها  �لتي  �لتحديات 
�الرهاب  دعم  يف  متمثال  �لقطري 
ناهيك  �الإرهابية  �لعنا�شر  و�إي��و�ء 
للقر�ءة  �مل��ف��ت��ق��ر  �ل��ت��ع��اط��ي  ع���ن 
�شلوك  ب��ان��ت��ه��اج  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�إقليمية  ق��وى  �إع��ط��اء  �ىل  يف�شي 
ومن ي�شر يف فلكها من ميلي�شات 
طائفية  و  �نقالبية م�شاحة نحو 
�ل�شوؤون  يف  �ل��ت��دخ��ل  م���ن  م���زي���د 

�خلليجية.

احتفاًل باليوم العاملي للعمل الإن�ساين وجت�سيدًا لعام اخلري

 بلدية مدينة اأبوظبي توزع املياه والع�ضائر على عمال منطقة ال�ضهامة
•• اأبوظبي -الفجر:

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للعمل �الإن�شاين مبادرة 
خرية �ن�شانية يف منطقة �ل�شهامة، وزعت خاللها �أكرث من 1000 عبوة 
وعمال  �ملك�شوفة  �الإن�شائية  �مل��و�ق��ع  يف  �لعمال  على  و�لع�شائر  �مل��ي��اه  م��ن 
�الإن�شانية  و�مل��ب��ادئ  للقيم  جت�شيد�ً  وكذلك  �ملنطقة،  يف  و�ل��زر�ع��ة  �لنظافة 

ملبادرة عام للخر.
باليوم  �الحتفال  �أبوظبي  مدينة  بلدية  م�شاركة  �شمن  �ملبادرة  هذه  وتاأتي 
حتر�س  �لتي  �الإن�شانية  �لقيم  على  منها  وتاأكيد�ً  �الإن�شاين  للعمل  �لعاملي 
�لعمل  ك��ل ج��ه��ود  ك��اف��ة ودع���م  ���ش��ر�ئ��ح �ملجتمع  �ل��ت��و����ش��ل م��ع  عليها ع��رب 
�الإن�شاين، وتعزيز قيم �خلر و �لتعاون بني �الأفر�د، وتقدير�ً منها جلهود 
�لعمال �ملبذولة و�لتخفيف عنهم يف ظل درجات �حلر�رة �ملرتفعة، وتقدمي 

كل �لدعم و�إ�شعادهم نظر�ً لدورهم �لكبر و�لفعال يف �ملجتمع.
�الإن�شاين  للجانب  كبرة  �أهمية  ت��ويل  �أنها  �أبوظبي  مدينة  بلدية  و�أك���دت 
�لتو��شل  عرب �لتز�مها وم�شوؤوليتها يف تر�شيخ ثقافة �لتعاون ومد ج�شور 
و�ل��ت��ك��اف��ل ب��ني �أف����ر�د �مل��ج��ت��م��ع، وت��ع��زي��ز ق��ي��م �خل���ر �مل��ت��اأ���ش��ل��ة يف �ملجتمع 
�الإمار�تي، و�لتي ورثها �أبناء �الإمار�ت عن �لو�لد موؤ�ش�س �لدولة �ملغفور له 
باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان طيب �هلل ثر�ه، وعلى نهجه ي�شر قادتنا 
عنو�ناً للخر ولالإن�شانية، من خالل �لن�شاطات �خلرية و�الإن�شانية �لتي 
تقدمها �لدولة لكل �لعامل ومبختلف �ملجاالت منها �الإغاثية و �ل�شحية و 
�لغذ�ئية و�الإن�شانية وغرها، وهو ماُيف�شر ت�شدر �الإمار�ت باملرتبة �الأوىل 
�لعامل  دول  كل  يعم  نرى خرها  �أ�شبحنا  ولذ�  �الإن�شانية،  باالأعمال  عاملياً 
والُيفرق بني لون �أو عرق �أو جن�س، ويف ذلك يتناف�س �أبناء �الإم��ار�ت لن�شر 

�خلر و�لعطاء و�لقيم �الإن�شانية و�لت�شامح.

جهود م�سرتكة لتطوير ت�سريعات حكومية تواكب الع�سر وحتاكي امل�ستقبل

»العليا للت�ضريعات« تّطلع على اخلطة الت�ضريعية لـ »طرق دبي«

•• دبي-الفجر:

����ش��ت�����ش��اف��ت �الأم����ان����ة �ل��ع��ام��ة ل� 
»�للجنة �لعليا للت�شريعات يف �إمارة 
دبي« وفد�ً قانونياً رفيع �مل�شتوى 

و�ملو��شالت  �ل��ط��رق  »ه��ي��ئ��ة  م��ن 
�خلطة  ��شتعر�س  و�لذي  بدبي«، 
�أبرز  وب��ح��ث  للهيئة  �لت�شريعية 
يف  ت�شب  �لتي  �لقائمة  �مل�شاريع 
�ل�شاملة  �لنه�شة  م�شرة  خدمة 

يف �إمارة دبي. وجاء ذلك يف �إطار 
�ل��ع��ام��ة بتوثيق  �الأم���ان���ة  �ل���ت���ز�م 
�أطر �لعمل �مل�شرتك مع �جلهات 
ج�شور  وم���د  �ملحلية  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ملعرفة،  وتعميق  و�إث�����ر�ء  ت��ب��ادل 
�لعملية  ت����ط����وي����ر  ي���ك���ف���ل  مب�����ا 
�لتطور�ت  ل��ت��و�ك��ب  �لت�شريعية 
ودولياً، حتقيقاً  �ملت�شارعة حملياً 
ل��روؤي��ت��ه��ا �مل��ت��م��ح��ورة ح���ول بناء 
قانونية  ت�����ش��ري��ع��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
�حلالية  �الح����ت����ي����اج����ات  ت���ل���ب���ي 

و�مل�شتقبلية.
من�شور  د.  �مل�������ش���ت�������ش���ار  وق�������ال 
�لع�شيمي، مدير �إد�رة �لت�شريعات 
للت�شريعات«:  �لعليا  »�للجنة  يف 
مثالية  م��ن�����ش��ة  �ل���زي���ارة  ���ش��ّك��ل��ت 
مل��ن��اق�����ش��ة �خل��ط��ة �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ل� 
�ل��ط��رق و�مل��و����ش��الت«، يف  »هيئة 
�لتي  �ملت�شارعة  �لتطور�ت  �شوء 
�لو�شول  �شبيل  يف  دبي  تخطوها 

�ملتقدمة  �الأمم  �أب��رز  �إىل م�شاف 
جانبنا  م���ن  ون��ل��ت��زم  �ل���ع���امل.  يف 
بنقل جتاربنا �لناجحة وخرب�تنا 
�إىل  �لت�شريعي  �لعمل  يف  �لعالية 
ك��اف��ة �ل��ه��ي��ئ��ات �حل��ك��وم��ي��ة، مبا 
�لر�مية  �لوطنية  �مل�شاعي  يدعم 
ت�شريعات  وت��ن��ف��ي��ذ  ت��ط��وي��ر  �إىل 
ومتو�زنة  م�����ش��ت��د�م��ة  ح��ك��وم��ي��ة 
و�لتطور.  �ل��ن��م��و  م�����ش��ار  ت��خ��دم 
مو��شلة  �إىل  ق����دم����اً  ون��ت��ط��ل��ع 
وكفاءة  جودة  لرفع  �جلاد  �لعمل 
بنية  �إىل  و����ش���واًل  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات، 
ت�شريعية متطورة تو�كب �لع�شر 
مبد�أ  وحتقق  �مل�شتقبل  وحت��اك��ي 
�شيادة �لقانون و�مل�شروعية، عماًل 
ل�شاحب  �ل�شديدة  بالتوجيهات 
ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 

»رعاه �هلل«.

خريجو برنامج ال�ضارقة 
للقادة يعر�ضون م�ضروعا 
ذكيا لتطوير �ضبكة الطرق

•• ال�صارقة-وام:

برنامج  خريجي  م��ن  ع��دد  عر�س 
�لدفعة  م����ن  ل���ل���ق���ادة  �ل�������ش���ارق���ة 
�ل��ر�ب��ع��ة م�����ش��روع ت��خ��رج��ه��م على 
و�مل��و����ش��الت و�لذي  �ل��ط��رق  هيئة 
يت�شمن برناجما ذكيا للك�شف عن 
�لتي  �ل��ط��رق  يف  �ل�شيانة  م��و�ق��ع 

حتتاج �إىل �أعمال فنية خمتلفة .
زيارتهم  خ��الل  �خلريجون  وق��دم 
مقر هيئة �لطرق فكرة م�شروعهم 
�إىل  عر�شهم  خالل  من  وتطرقو� 
تطوير  يف  ودوره  �مل�����ش��روع  �أه��م��ي��ة 
�شبكة �لطرق يف �إمارة �ل�شارقة وما 
�مل�شكالت  عر�س  م��ن  �إل��ي��ه  يهدف 
�لتطبيق  خ�����الل  م����ن  و�حل����ل����ول 
�لذكي �ملت�شل باالنرتنت. و ي�شهل 
ع��م��ل��ي��ه معرفة  �ل���ذك���ي  �مل�������ش���روع 
�ل���ت���ي حتتاج  �ل�������ش���و�رع و�ل����ط����رق 
لل�شيانة من خالل فكرة ��شتخد�م  
�ل���درون  �ل��ذي من خالله يك�شف 
�شبكات  �ي من  وج��د يف  �ذ�  �خللل 

�لطرق �ملختلفة يف �الماره. العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2016/2963  جتاري  جزئي 
�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  �لعامة  للتجارة  تكنولوجي  فود  يونيتد  �شركة  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/�شركة �لتوريد و�خلدمات �لفنية ذ.م.م وميثله:عبد�هلل يو�شف �حمد �نوهي �ل نا�شر نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/7/24  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�شركة 
عليها  �ملدعي  و�ل��ز�م  �لدعوى  مو�شوع  �لبيع  عقد  �وال:بف�شخ   - ذ.م.م   �لفنية  و�خلدمات  �لتوريد 
بالدرهم �المار�تي ومقد�ره )264300( درهم  يعادله  �و ما  بان ترد للمدعية مبلغ )70480( يورو 
ومبلغ ع�شرة �الف درهم تعوي�شا و�لزمتها بفائدة 9% من تاريخ:2016/12/15 بالن�شبة للمبلغ �الول 
ومن تاريخ �شرورة هذ� �حلكم نهائيا بالن�شبة للتعوي�س وحتى متام �ل�شد�د ثانيا:ب�شحة �جر�ء�ت 
�حلجز �لتحفظي �ل�شادر بالدعوى:550/2016 حجز حتفظي جتاري دبي . حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �صفرت
���ش��احل��ه بيغم  �مل����دع����و/  ف��ق��د 
�مل���رح���وم ب��ه��ار �ل���دي���ن ب���د�ري 
جو�ز  �جلن�شية  ب��ن��غ��الدي�����س   ،
 -  )366411( رق���م  ���ش��ف��ره 
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
ب��ال�����ش��ف��ارة �ل��ب��ن��غ��الدي�����ش��ي��ة �و 
�قرب مركز �شرطة باالمار�ت.   

فقدان جواز �صفرت
ف����ق����د �مل�������دع�������و/ ع����ل����ي ج����ان 
ب���اك�������ش���ت���ان    ، ع������ب������د�ل������ق������ادر 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج�����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)8795222( - يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�شتانية  

�شرطة باالمار�ت.   

فقدان جواز �صفرت
ف�����������ق�����������د �مل�����������������دع�����������������و / 
��������ش�������ه�������اع�������ب�������د�ل�������ك�������رمي 
عبد�للطيف بكر ، فل�شطني 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)3143271( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

 050/5212495

فقدان جواز �صفرت
ف����ات����و   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�ثيوبيا   ، زي���ن���ب���ي  ���ش��ي��د 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )4553765( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 052/4840048

فقدان جواز �صفرت
منهى   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
ت�شنيم عبد�لعزيز ، �لهند 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )8949181( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 055/3361690
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اأخبـار الإمـارات
تكرمي 362 طالبا وطالبة

راأ�س اخليمة للقراآن تختتم فعاليات دورة �ضقر الثالثة 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�أقامت موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي وعلومه �حلفل �خلتامي 
لالأفر�ح  �خليمة  ر�أ���س  �شالة  �لثالثة يف  �ل�شيفية  �شقر  �ل�شيخ  ل��دورة 
�لكرمي  للقر�آن  ر�أ���س �خليمة  �أمني عام جائزة  �شبيعان  �أحمد  بح�شور 
�لدورة  على  و�مل�����ش��رف��ني  �ملوؤ�ش�شة  وم��وظ��ف��ي  �الإد�ر�ت  م���در�ء  بجانب 

و�ملحفظني �إ�شافة �إىل �لطلبة و�أولياء �مورهم.
وق���ام �الأم����ني �ل��ع��ام يف ن��ه��اي��ة �حل��ف��ل ب��ت��ك��رمي �مل�����ش��رف��ني و�ملحفظني 
و�مل�شاركني يف �لدورة، ومت منح �مل�شاركني �شهادة �شكر وتقدير ومبالغ 
ر�أ����س �خليمة  للموؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �ل�شحي  �أح��م��د  و�أو���ش��ح   . مالية 

�أوق��ات فر�غ �لطلبة يف �الإجازة  للقر�آن �أن هدف هذه �ل��دورة ��شتغالل 
و�شملت  و�لثو�ب،  و�الأج��ر  و�لفائدة  بالنفع  عليهم  يعود  مبا  �ل�شيفية 
�لدورة حفظ �لقر�آن �لكرمي وتعلم �أحكام �لتجويد، و�لقاعدة �لنور�نية 
�لفعاليات  و�أذك��ار متنوعة، وقدمت حزمة من  نبوية،  �أحاديث  وحفظ 
للطالب،  و�لرتفيهية  و�ل��ت��وع��وي��ة  �لتعليمية  و�ل��رب�م��ج  و�الأن�����ش��ط��ة 
�لبهجة  �أج���و�ء من  وي��ج��دو�  �ل���دورة،  و�ملتعة يف  �لفائدة  ليجمعو� بني 
و�ل�شرور، كما �شملت �لدورة حما�شر�ت توعوية لغر�س �لقيم �الإيجابية 
�لو�شطية �لدينية و�الأخالقية و�لوطنية، عن �أثر �لقر�آن �لكرمي و�لقيم 

�الأخالقية و�لت�شامح وحب �لوطن و�لوالء له.
وتوزعت �لدورة �ل�شيفية على 7 مر�كز وحلقة م�شجد و�حدة موزعة 

�ملجتمع،  �إقباال الفتا من  �ل��دورة  �الإم���ارة، والق��ت  �أنحاء  على خمتلف 
حيث �شجل فيها 362 طالب وطالبة ، منهم 152 من �لذكور و 115 
من �الإناث، باالإ�شافة �إىل 95 طالب وطالبة �شجلو� يف �لدورة �ملكثفة 
�ملخ�ش�شة ملنت�شبي حلقات �ملوؤ�ش�شة لتثبيت حفظهم ومر�جعتهم، و�لتي 
م�شتهدفة  ��شابيع،   4 ملدة  �ل��دورة  و��شتمرت  �جلن�شيات،  جلميع  كانت 
وتقديره  �شكره  ع��ن  �ل�شحي  و�أع���رب  �شنة.   18  6- �لعمرية  �لفئات 
�شكر  كما  و�شاهم يف متيزها،  �ل���دورة  ه��ذه  �إجن���اح  على  م��ن عمل  لكل 
�لطلبة على جهودهم �ملتميزة وتاألقهم يف �أن�شطة �لدورة، متمنيا لهم 
دو�م �الجتهاد و�ملثابرة و�لعطاء �ملتجدد، و�ال�شتمر�ر يف طريق �لتقدم 

و�لتميز .

 اإ�ضالمية ال�ضارقة تفتتح 
جامع الربكة

•• ال�صارقة -وام:

ب��ال�����ش��ارق��ة ج��ام��ع �ل��ربك��ة مبنطقة  �ل�����ش��وؤون �الإ���ش��الم��ي��ة  �فتتحت د�ئ����رة 
وم�شلية. م�شل  �لنا�شرية بطاقة ��شتيعابية تقدر بنحو 620 

�لد�ئرة  مدير  �ل�شبو�شي  يعروف  خليفة  عبد�هلل  �شعادة   .. �الفتتاح  �شهد 
�حل�شور  �أدى  حيث  �مل�شلني..  م��ن  غفر  وجمهور  �مل�شوؤولني  م��ن  وع��دد 
�شالة �ملغرب يف �جلامع. وتبلغ م�شاحة �جلامع- �لذي بني على نفقة �أحد 
�لن�شاء  وم�شلى  ومر�فقه  �مل�شلى  ت�شم  مربعا  مرت�   2126  - �ملح�شنني 

و�شكنا خم�ش�شا لالإمام وعدد� من مو�قف �ل�شيار�ت.

اللواء املري يتفقد ت�ضهيالت احلجاج يف مطار دبي الدويل
•• دبي-وام: 

قام �شعادة �للو�ء حممد �أحمد �ملري مدير عام �الإد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون 
�الأجانب بدبي بجولة تفقدية ملطار دبي �لدويل مبنى 3 �طلع خاللها على 

كافة  وتوفر  لهم  �ملقدمة  �خل��دم��ات  على  و�الإ���ش��ر�ف  �حلجاج  ��شتعد�د�ت 
�الإمكانيات لت�شهيل �إجر�ء�ت �مل�شافرين �حلجاج بكل �شهولة وي�شر. 

و�أكد �شعادة �للو�ء �ملري �شعي �إقامة دبي على �لتو�جد �مل�شتمر �أثناء �شفرهم 
ت�شعها  �لتي  و�الإر���ش��اد�ت  بالقو�نني  بااللتز�م  وتو�شيتهم  �حلجاج  لتوديع 

�حلملة وذلك حر�شا على �أمنهم و�شالمتهم . و�أ�شاد �ملري بجهود ماأموري 
�جلو�ز�ت يف �إقامة دبي ومتابعتهم لت�شهيالت �إجر�ء�ت �حلجاج وعلى ح�شن 
منا�شك  الأد�ء  رحلتهم  قبل  و��شعادهم  �حلجاج  لتوديع  �لطيبة  معاملتهم 
وف��رت من�شة  الإ�شعاد متعامليها حيث  ت�شعى  دب��ي  �إق��ام��ة  �أن  وق��ال   . �حل��ج 

لتوديع حجاج بيت �هلل �حلر�م يف مطار دبي �لدويل ت�شمنت هد�يا خا�شة 
لهم وكتيبات حتتوي على �إر�شاد�ت فيما تو�جدت د�ئرة �ل�شوؤون �الإ�شالمية 
�حلجاج  قبل  م��ن  ��شتف�شار  �أي  على  ل��الإج��اب��ة  �مل��ط��ار  يف  �خل���ري  و�ل��ع��م��ل 

وتقدمي �لفتاوى و �الإر�شاد�ت �لالزمة لهم. 

مطــار دبــي الــدولــي يــوفــر اأف�ضــل الــخدمــات للــحجـاج
•• دبي-وام: 

�أك�������دت جل���ن���ة �حل�����ج و�ل���ع���م���رة يف 
�جلهات  ج��م��ي��ع  �أن  دب���ي  م���ط���ار�ت 
�لعاملة يف مطار دبي �لدويل توفر 
و�لت�شهيالت  �خل���دم���ات  �أف�����ش��ل 
ب��ي��ت �هلل �حل������ر�م.. فيما  حل��ج��اج 
�شعادتهم  ع����ن  �حل����ج����اج  �أع��������رب 
يبذلها  �لتي  للجهود  وتقديرهم 

مطار دبي لت�شهيل �أمورهم.
وفد غادرت �م�س �لبعثة �لر�شمية 
�الإ�شالمية  �ل�شوؤون  لد�ئرة  للحج 
و�لعمل �خلري يف دبي على منت 
�إ�شافية من رحالت طر�ن  رحلة 

�الإمار�ت.
�لرئي�س  نائب  �أنكيزة  علي  و�أ���ش��اد 
بجهود  دبي  مطار�ت  يف  للعمليات 
�ال�شرت�تيجيني  �ل�����ش��رك��اء  جميع 
ل�����ت�����وف�����ر �أف�������������ش������ل �خل������دم������ات 
و�ل��ت�����ش��ه��ي��الت حل���ج���اج ب��ي��ت �هلل 
�حل���ر�م وج��ه��ود ف��ري��ق عمل جلنة 
�حل�����ج ع���ل���ى م������د�ر �ل�������ش���اع���ة من 

ل��ت�����ش��ه��ي��ل �شفر  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات 
�حل������ج������اج وت������ق������دمي �خل�����دم�����ات 
�لدينية  و�الإر������ش�����اد�ت  �مل��ت��ك��ام��ل��ة 

و�ل�شحية لهم.
كاونرت�ت  تخ�شي�س  �إىل  و�أ����ش���ار 
���ش��ف��ر �حلجاج  خ��ا���ش��ة الإج������ر�ء�ت 

يوم 26 �أغ�شط�س �جلاري .
�أمت  على  �مل��ط��ار�ت  �أن  �إىل  م�شر� 
يف  �حل��ج��اج  ال�شتقبال  �ال���ش��ت��ع��د�د 

رحلة �لعودة.
و�لعمرة  �حل����ج  جل��ن��ة  �أن  وذك�����ر 
وف����رت خ��ط��ا ه��ات��ف��ي��ا خ��ا���ش��ا للرد 

ل��ل��ت��ي�����ش��ر ع��ل��ى كبار  �مل�����ش��اف��ري��ن 
�ل�شن.

�أ���ش��ار ع��ب��د�هلل حممد  م��ن ناحيته 
بن خديه مدير �إد�رة �لنقل �جلوي 
�مل��دين �إىل  يف هيئة دب��ي للطر�ن 
�شفر  ملو�شم  �ملبكرة  �ال���ش��ت��ع��د�د�ت 

م�����ش��اع��دة �حل���ج���اج وتوفر  �أج����ل 
�حتياجاتهم.

�لديو�ين  حممد  �أك���د  جانبه  م��ن 
رئي�س  �ملبنى1  ع��م��ل��ي��ات  رئ��ي�����س 
�آخر  �أن  للعام �جل��اري  جلنة �حلج 
�شتقلع  �ملقد�شة  �ل��دي��ار  �إىل  رحلة 

و�أخ�����رى ل��ل��ج��وز�ت يف �مل��ن��ط��ق��ة 6 
�ملبنى  6 يف  �ملنطقة  و   3 يف مبنى 
تخ�شي�س  �إىل  �إ�����ش����اف����ة  و�ح������د 
مو�قف ل�شيار�ت �حلجاج �ملغادرين 
قريبة من �ملطار وبو�بات يف �ملبنى 
منطقة  من  قريبة   1 و�ملبنى   3

باحلج  �ملتعلقة  �ال�شتف�شار�ت  على 
�إر�����ش����ادي����ة  ل����وح����ات  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 
بو�بات  �إىل  و���ش��ول��ه��م  ل��ت�����ش��ه��ي��ل 
�ملغادرة و�أخرى يف �شالة �لقادمني 

لت�شهيل �لو�شول �إىل �حلقائب .
مع  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  مت  �إن�����ه  �إىل  الف���ت���ا 

وعودة �حلجاج من خالل �لتعاون 
مع جميع �ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني 
�حلجاج  وع������ودة  ���ش��ف��ر  ل��ت�����ش��ه��ي��ل 

خا�شة كبار �ل�شن.
�آل على  م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ع���ب���د�هلل 
�إ�شعاف مطار دبي يف  رئي�س �شعبة 
�الإ�شعاف  خل��دم��ات  دب��ي  موؤ�ش�شة 
�إنه مت تقدمي �الإر�شاد�ت �لتوعوية 
�لتي  و�ل�����ربو������ش�����ور�ت  ل���ل���ح���ج���اج 
ت��ت�����ش��م��ن �ل��ن�����ش��ائ��ح و�خل���ط���و�ت 
�ل������الزم������ة ل���ت���ج���ن���ب �الأم������ر��������س 

و�الإ�شعافات �الأولية.
و�لعمرة  �حل��ج  جلنة  �أن  و�أ���ش��اف 
خ�����ش�����ش��ت �مل���ن���ط���ق���ة رق������م 6 يف 
رقم  �ملنطقة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ملبنى3 
فقط  ل��ل��ح��ج��اج  �ملبنى1  يف   6
�إ�شافة  �شفرهم  �إج����ر�ء�ت  الإجن���از 
و�أحزمة  ك���اون���رت�ت  حت��دي��د  �إىل 
ح��ق��ائ��ب خ��ا���ش��ة وجم���م���وع���ة من 
�ل�شغرة  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �ل�����ش��ي��ار�ت 
م��ن �حل��ج��اج يف  �ل�شن  ك��ب��ار  لنقل 

منطقة �لرت�نزيت.

والكهرباء  املاء  تر�ضيد  ملعايري  تخ�ضع  حكوميا  ومبنى  م�ضجدا  دبي ت�ضت�ضيف املعر�س وامللتقى العاملي حلقوق المتياز 29 اأكتوبر املقبل57 
•• ال�صارقة -وام: 

�ال�شتهالك  تر�شيد  معاير  تطبيق  �ل�شارقة  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  �أجن���زت 
وتركيب �لقطع و�الأدو�ت �ملر�شدة يف عدد 47 م�شجد� و10 مبان حكومية يف 
مدينة �ل�شارقة منذ بد�ية �لعام �حلايل.. حيث مت تخفي�س ��شتهالك �ملياه يف 
هذه �مل�شاجد بن�شبة جتاوزت 45 يف �ملائة. وتو��شل �لهيئة جهودها لرت�شيد 
وتوزيع  �لرت�شيد  و�أدو�ت  قطع  تركيب  خالل  من  بامل�شاجد  �ملياه  ��شتهالك 
�ال�شتهالك  تر�شيد  م�شتهدفة �شمن خطتها  �الإر�شادية  و�للوحات  �ملل�شقات 
يف 100 م�شجد و10 مبان حكومية حتى نهاية عام 2017. و�أو�شح ر��شد 

بتوفر  كبرة  �أهمية  ت��ويل  �لهيئة  �أن  �لرت�شيد  �إد�رة  مدير  نائب  �مل��رزوق��ي 
بر�مج للرت�شيد  للم�شاجد وت�شع  و�لكهرباء  �ملياه  �لالزمة من  �الحتياجات 
بالرت�شيد  �خلا�شة  و�ملل�شقات  �لكتيبات  توزيع  خالل  من  بامل�شاجد  خا�شة 
ف�شال عن �لتوعية باأهمية تدوير مياه �لو�شوء و�إعادة ��شتخد�مه يف �شندوق 
ذ�ت  و�ل�شنابر  �مل��ر���ش��دة  و�الأدو�ت  �لقطع  وتركيب  معاجلتها  بعد  �ل��ط��رد 
�أحمد �ملقبايل م�شئول �شعبة تر�شيد  �لتحكم و�ملعايرة �مل�شبقة. وقال �لهيثم 
�إن �لتوعية وم�شاركة جميع �لفئات تعد عامال مهما  �ال�شتهالك يف �ملن�شاآت 
لنجاح �أي م�شروع .. م�شر� �إىل �أن �إد�رة �لرت�شيد قدمت عدد� من �ملحا�شر�ت 

خالل عام 2017 �شعيا لن�شر ثقافة �لرت�شيد بني �أفر�د �ملجتمع.

•• دبي-وام:

ي�شت�شيف مركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س.. �ملعر�س و�مللتقى �لعاملي 
حلقوق �المتياز �حلدث �لر�شمي �ملتخ�ش�س يف حقوق �المتياز يف �ملنطقة 
�لذي يقام خالل يومي 29 و 30 �أكتوبر2017 حتت رعاية معايل �شلطان 
بن �شعيد �ملن�شوري وزير �القت�شاد. وياأتي �حلدث حتت �شعار “ متكني رو�د 
�الأعمال - �إن�شاء حقوق �المتياز “ وتنظمه �شركة �ندك�س لتنظيم �ملوؤمتر�ت 
و�ملعار�س بال�شر�كة مع فر�ن�شايز �شوق �ملتخ�ش�شة يف ت�شويق حقوق �المتياز 
و�لعالمات �لتجارية وبالتعاون مع �شركة فر�نكورب �ل�شرق �الأو�شط كر�ع 

�لنمو  و�شل  فقد   .. دب��ي  و�شناعة  جت��ارة  لغرفة  ووفقا  للحدث.  بالتيني 
�إىل  �أفريقيا  و�شمال  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف  �المتياز  لقطاع  �ل�شنوي 
مليار دوالر. وقال �ملهند�س �أن�س �ملدين   30 ب�  قيمته  وتقدر  �ملائة  يف   27
نائب �لرئي�س و�لرئي�س �لتنفيذي للمجموعة يف �شركة �ندك�س �لقاب�شة �إن 

�الإمار�ت تعترب �لوجهة �ملف�شلة ملانحي حقوق �المتياز و�حلا�شلني عليها.
و�عترب جا�شم �لب�شتكي �لرئي�س �لتنفيذي لفر�ن�شايز �شوق �ملعر�س و�مللتقى 
من�شة مميزة ملانحي حقوق �المتياز �لذين ي�شعون �إىل دخول �أ�شو�ق �ل�شرق 
�الأو�شط و�شمال �أفريقيا لعر�س عالماتهم �لتجارية و�إمكانية �لتعرف على 

�شركاء جدد.
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اأخبـار الإمـارات
بعثة احلج الر�ضمية تكمل كافة ا�ضتعداداتها يف مكة واملدينة 

•• مكة املكرمة -وام: 

با�شرت جلان بعثة �حلج �لر�شمية للدولة مهامها فور و�شولها �ىل �الر��شي �ملقد�شة ��شتعد�د� ال�شتقبال حمالت 
مكة  يف  �ال�شتعد�د�ت  كافة  �كتمال  �لبعثة  �أك��دت  و  �لرحمن.  ل�شيوف  �خلدمات  �ف�شل  وتقدمي  �الإمار�تية  �حلج 
و�ملدينة حيث بد�أت �الجتماعات �لتن�شيقية و�لتح�شرية بني �أع�شائها بهدف تقدمي �أف�شل �خلدمات �لتي حتقق 

�شعادة �حلجاج �الإمار�تيني من منطلق روؤية �لقيادة �لر�شيدة يف توفر �شبل حتقيق �ل�شعادة للمو�طن �أينما حل.
ومت جتهيز مقر�ت �شكن حجاج �لدولة يف �ملدينة �ملنورة ويف مكة �ملكرمة بكل �خلدمات و�لت�شهيالت �لتي ت�شمن �أد�ء 
�ملنا�شك بي�شر و�شالم . و�أعلنت �لبعثة عن و�شول 800 حاج �إىل �ملدينة �ملنورة �م�س يف حني �شيفد �ليوم 1450 
من حجاج �لدولة برعاية و�إ�شر�ف 19 حملة. وكانت �لبعثة �لر�شمية للدولة قد و�شلت �إىل مطار �مللك عبد�لعزيز 
�لدويل بجدة و��شتقبلها �شعادة عارف �لطابور �لقن�شل �لعام للدولة يف جدة و �شعادة حمد �ملعال نائب رئي�س �لبعثة 

�لر�شمية للحج ��شافة �ىل �ركان �لقن�شلية و�ع�شاء �للجنة �لتح�شرية .

م�ضوؤولون: ت�ضكيل جمل�س اأمناء جائزة اأم القيوين لالبتكار يدفع عجلة التطور والإبداع
•• اأم القيوين-وام:

و�شف م�شوؤولون حكوميون يف �أم �لقيوين قر�ر �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب��ن ر����ش��د �مل��ع��ال ع�����ش��و �ملجل�س 
جائزة  �أمناء  جمل�س  بت�شكيل  �لقيوين  �أم  حاكم  �الأعلى 
دفع عجلة  رئي�شية يف  دعامة  باأنه  �لقيوين لالبتكار  �أم 
�ل��ت��ط��ور وت��ع��زي��ز �الب��ت��ك��ار و�الإب�����د�ع يف �الإم�����ارة. و�أ�شاد 
جمل�س  رئي�س  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  بن  ماجد  �ل�شيخ 
�أمناء موؤ�ش�شة �شعود بن ر��شد �ملعال لالأعمال �خلرية 
�لقيوين  �أم  ح��اك��م  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ر�ر  و�الإن�����ش��ان��ي��ة 
تر�شيخ  �شت�شهم يف  �لتي  �أمناء �جلائزة  بت�شكيل جمل�س 

ثقافة �البتكار و�شناعة �الأفكار ما يوؤدي �إىل دفع عجلة 
�لتطوير وتعزيز دور �البتكار يف �لعمل �حلكومي وغر 
تكون  ب��اأن  �الإم���ار�ت  حكومة  طموح  لتحقيق  �حلكومي 
�لدويل  �مل�شتوى  �بتكار� على  �لعامل  �أكرث حكومات  من 

بحلول �لعام 2021 .
و�أو�شح �أن �البتكار �أ�شبح جزء� حيويا من ثقافة �ملجتمع 
فعلية  ل��الأف��ر�د ومم��ار���ش��ة  �أ���ش��ل��وب حياة  وب��ات  و�شلوكه 
الإد�رة �ل�شوؤون و�ملهام �ليومية يف �ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات 
�خلرية و�جلهات �حلكومية وغر �حلكومية يف خمتلف 

�ملجاالت .
�ملعال  ر��شد  �شعود بن  �ل�شيخ علي بن  من جهته.. ثمن 

رئي�س د�ئرة بلدية �أم �لقيوين قر�ر �شاحب �ل�شمو حاكم 
�ل��ذي ميثل  �جلائزة  �أمناء  بت�شكيل جمل�س  �لقيوين  �أم 
دعامة رئي�شية يف دفع عجلة �لتطور يف �الإمارة وير�شم 
مالمح �لطريق نحو م�شتقبل �أف�شل وي�شهم يف تطوير 
�الإم����ار�ت  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ن  ف�شال  �لب�شرية  �ل���ك���و�در 
كمركز عاملي لالبتكار لتحقيق روؤية �المار�ت 2021 .

مفهوم  تعزيز  يف  �لر�شيدة  للقيادة  �لبارز  بالدور  و�أ�شاد 
�البتكار و�الإبد�ع لدى فئات �ملجتمع ورعايتهم للمبدعني 
و�لفعاليات  �ملبادر�ت  من  �لعديد  خالل  من  و�ملبتكرين 
وتعزيز  �الب��ت��ك��ار  ب��اأه��م��ي��ة  �ل��وع��ي  ن�شر  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي 

�ملمار�شات يف دعم وم�شاندة �ملنظومة �البتكارية.

•• مكه املكرمه-وام:

و�شلت �أوىل طالئع حجاج دولة �الإمار�ت �لبالغ عددهم �شتة �آالف و228 
حاجاً مطار �ملدينة �ملنورة يف �الأر��شي �ملقد�شة الأد�ء منا�شك فري�شة �حلج 

للعام �حلايل .
�أنهو�  �لذين  �لتح�شرية  �لبعثة  �أع�شاء  �ل��دول��ة  حجاج  ��شتقبال  يف  ك��ان 
�مل��ن��ورة و�ل�شعائر  �مل��ك��رم��ة و�مل��دي��ن��ة  ك��اف��ة �ال���ش��ت��ع��د�د�ت �ل��الزم��ة يف مكة 
�ملقد�شة ال�شتقبال �حلجاج وتوفر كافة �شبل �لر�حة و�الأمان لهم وت�شهيل 
�إج������ر�ء�ت �ل���دخ���ول و�ل��ت�����ش��ك��ني و�الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى ت��اأم��ني �حل��م��الت لكل 

�خلدمات �ملطلوبة.
ومزدلفة  وعرفة  منى  من  كل  يف  �ملخيمات  �لتح�شرية  �لبعثة  وت�شلمت 
و��شتكمال  �لر�شمية  �لبعثة  و�شول  قبل  يلزم  ما  بكل  بتجهيزها  وقامت 

�لتح�شر�ت �لالزمة لتنفيذ �لعقود مع �حلمالت.
ومت تزويد �ملخيمات �ملخ�ش�شة حلجاج �لدولة باالأعد�د و�الأحجام �ملنا�شبة 
�لتي متر  �حل��ر  مل��وج��ات  �لكهرباء حت�شباً  وم��ول��د�ت  �لتكييف  �أج��ه��زة  م��ن 
�لعام من نوعية جديدة مقاومة للحر�رة  �أن �خليام هذ�  باملنطقة ..علماً 

كما متت تهيئة �ملخيمات وتزويدها باملر�فق �خلدميه �لكافيه.

طــالئع حجاج الــدولة ي�ضـلون اإىل الأرا�ضـي املقـد�ضـة

بعثة احلج الر�ضمية 
حلكومة دبي ت�ضل 
اإىل املدينة املنورة

•• دبي-وام:

�إىل �ملدينة �ملنورة يف بد�ية  و�شلت �لبعثة �لر�شمية حلكومة دبي �م�س 
رحلتها الأد�ء منا�شك �حلج لهذ� �لعام 1438ه�. وقال جا�شم �خلزرجي 
و�لعمل  �الإ�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئرة  يف  �الإ�شالمية  �ملوؤ�ش�شات  �إد�رة  مدير 
خمتلف  م��ن  حاجا   68 ت�شم  �لبعثة  �إن  �لبعثة  رئي�س  بدبي  �خل��ري 
و�ملعنويات  بال�شحة  يتمتع  وجميعهم  دب��ي  حكومة  ودو�ئ���ر  موؤ�ش�شات 

�لعالية و�الإقبال على �لعباد�ت و�لطاعات و�أد�ء �ملنا�شك على �أمت وجه.
�لتاريخية  ل��الأم��اك��ن  م��ي��د�ن��ي��ة  زي�����ار�ت  ���ش��ت��ج��ري  �ل��ب��ع��ث��ة  �أن  و�أ����ش���اف 
و�الإ����ش���الم���ي���ة مب��ك��ة �مل��ك��رم��ة ل���الإط���الع ع��ل��ى م��ت��ح��ف��ه��ا وم����ا ف��ي��ه من 
وتاريخ  �مل�شلمني  حياة  يف  �الأث���ر  ذ�ت  �لفريدة  و�لنفائ�س  �ملخطوطات 
�ملقد�شة من طبيعة  �الأر���س  تلك  به  و�لوقوف على ما متيزت  �الإ�شالم 

وموقع تاريخي ومعامل �شاخ�شة.

�ضرطة اأبوظبي تودع اأول فوج للحجاج عرب مطار اأبوظبي الدويل
�أول فوج   ، �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  ودع���ت 
�لذين  �حل���ر�م  �هلل  بيت  م��ن حجاج 
�أبوظبي  �ل��ب��الد ع��رب مطار  غ���ادرو� 
الأد�ء  �ملقد�شة  �الأر��شي  �إىل  �لدويل 
توديع  وك���ان���ت جل��ن��ة   . �ل��ف��ري�����ش��ة 
وذلك  �مل��ودع��ني  مقدمة  يف  �حلجاج 
و�لتي  �حلجاج  �إ�شعاد  مبادرة  �شمن 
نفذت تز�مناً مع عام �خلر 2017، 
�ل�شيخ  �ل��ع��م��ي��د  ح��ر���س  �ط����ار  ويف 
�آل نهيان مدير  حممد بن طحنون 
ق��ط��اع ���ش��وؤون �الأم����ن و�مل��ن��اف��ذ على 
تنفيذ ��شرت�تيجية �شرطة �أبوظبي، 
و�لتي تركز على رفع م�شتوى �الأد�ء 
وك���ف���اءة �ل��ع��ام��ل��ني ، مب���ا ي�����ش��ه��م يف 
ت��ق��دمي خ��دم��ات م��ت��ط��ورة للحجاج 
�مل��غ��ادري��ن �و �ل��ق��ادم��ني ع��رب مطار 
�لعميد  وق����ال    . �ل����دويل  �أب��وظ��ب��ي 
�ملهري مدير مديرية  �أحمد  مطر 
�شرطة �أم���ن �مل��ن��اف��ذ و�مل���ط���ار�ت  �إن 
خدمات  ت���ق���دم  �أب���وظ���ب���ي  ����ش���رط���ة 

م���ن ���ش��ب��اط ق���ط���اع ����ش���وؤون �الأم����ن 
و�ملنافذ و�شباط �ملطار.

و�ملنافذ  �الم��ن  ���ش��وؤون  ووف��ر قطاع 
ب�����ش��رط��ة �ب��وظ��ب��ي وب���ال���ت���ع���اون مع 
�أبوظبي  م��ط��ار  يف  �ملعنية  �جل��ه��ات 
�لت�شهيالت وطو�قم  ، كافة  �لدويل 
�إج�����ر�ء�ت  وت�شهيل  الإجن����از  �ل��ع��م��ل 
مغادرة �حلجاج وفق �أعلى م�شتويات 
توديع  يف  و�شارك  و�لتميز.  �جل��ودة 
�حلجاج خمتلف �الد�ر�ت �ل�شرطية، 
�لذين  �ال�شرت�تيجيني  و�ل�����ش��رك��اء 
�أف�شل  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  ي���ح���ر����ش���ون 
�خلدمات لهم و�ل�شهر على ر�حتهم، 
بال�شرعة  �ج�����ر�ء�ت�����ه�����م  و�جن���������از 
�ملغادرين  �حل��ج��اج  وق��دم  �ملطلوبة. 
�أبوظبي  ل�شرطة  و�لتقدير  �ل�شكر 
وخدماتها  �مل��ت��م��ي��زة  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى 
�للفتة  ب��ه��ذه  ،م�����ش��ي��دي��ن  �مل��ت��ط��ورة 
�حل�شارية يف ح�شن توديع و�شيافة 

�حلجاج عند �ملغادرة �أو �لو�شول .
عمل تر�عي �الإجناز ب�شورة �شريعة 
ودقيقة يف مطار �أ بوظبي �لدويل .   

م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ح��ج��اج  �مل��غ��ادري��ن �إىل 
�آلية  �ملقد�شة وذلك �شمن  �الأر��شي 

وتقدم �ملودعني �لعقيد �شامل �شعيد 
�أمن  �شرطة  �إد�رة  مدير  �لعامري، 

م��ط��ار �أب���وظ���ب���ي، و�ل��ع��ق��ي��د حممد 
عبيد �لظاهري، نائب �ملدير، وعدد 

نظمت فعالية »مو�سم احلج« 

هيئة مطار ال�ضارقة الدويل توفر ت�ضهيالت وخدمات مميزة حلجاج بيت اهلل احلرام
•• ال�صارقة-الفجر:

مبنا�شبة  خا�شة  فعالية  �ل���دويل  �ل�شارقة  م��ط��ار  هيئة  نظمت 
�إطار  �أغ�شط�س �جل��اري، وذلك يف  23 و24  مو�شم �حلج يومي 
ذكية  ب��و�ب��ات  ر�ح��ة �حلجاج من خ��الل تخ�شي�س  حر�شها على 
ومن�شة تخلي�س �إجر�ء�ت مر�قبة �جلو�ز�ت �لتي �شهلت �إجر�ء�ت 

�شفر �حلجاج.
ومت تنظيم �لفعالية بالتعاون مع د�ئرة �الأوقاف بال�شارقة �لتي 
وتوفر  �حلجاج،  ��شتف�شار�ت  على  للرد  ووعاظاً  دع��اة  خ�ش�شت 
معلومات توعوية حول كيفية �أد�ء منا�شك �حلج، وبالتعاون �أي�شا 
مع وز�رة �ل�شحة �لتي قدمت فحو�شات قيا�س �ل�شغط و�ل�شكر، 
�ملعدية،  �الأم��ر����س  لتجنب  للحجاج  و�الإر���ش��اد  �لن�شح  وتوجيه 

و�لتاأكيد على �أخذ �للقاحات �لالزمة.
�مل��دف��ع، رئ��ي�����س هيئة م��ط��ار �ل�شارقة  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة ع��ل��ي  وق���ال 
�لدويل: يعترب مو�شم �حلج من �ملو��شم �ملهمة �لتي ت�شهد حركة 
ن�شطة يف �ملطار، لذلك نعمل على توفر مزيد من �لت�شهيالت 
ت��ق��دمي جت��رب��ة �شفر مريحة  �أج���ل  �ل�����ش��رك��اء، م��ن  بالتعاون م��ع 
لهم، و�شملت �إجر�ء�تنا هذ� �لعام توفر من�شة خا�شة لت�شجيل 
�إجر�ء�ت  لتخلي�س  من�شة  وكذلك  �لذكية،  �لبو�بات  يف  �حلجاج 

م��ر�ق��ب��ة �جل�����و�ز�ت ل��ل��ح��ج��اج، �إىل ج��ان��ب خ��دم��ة ح��م��ل �الأمتعة 
جم��ان��اً، و���ش��ن��و����ش��ل �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ج��ع��ل م��ط��ار �ل�����ش��ارق��ة �لدويل 

�ملحطة �ملف�شلة للمغادرين و�لقادمني على مد�ر �أيام �لعام.
ومن جانبه �أكد �شعادة �ل�شيخ في�شل بن �شعود �لقا�شمي  مدير 
هيئة مطار �ل�شارقة �لدويل �أن �لهيئة بادرت قبل بدء مو�شم �حلج 
�إىل زيادة عدد فرق �لعمل �لعاملة يف �ملطار، وتخ�شي�س موظفني 
�إ�شافيني لت�شهيل وت�شريع �إجر�ء�ت �شفر �حلجاج  باالإ�شافة �إىل 
»مو�شم  فعالية  بتنظيم  قامت  كما  للحجاج  خم�ش�شة  �شاالت 
�حلج« رغبة منها يف ت�شهيل �شفرهم، عرب تزويدهم باملعلومات 
�لتثقيفية �لدينية و�ل�شحية، مبا ميكنهم من �أد�ء �شعائر �حلج 
بكل �شهولة وي�شر، ومتنى �شعادته حلجاج دولة �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة حجاً مربور�ً و�شعياً م�شكور�ً.
�للحظات، خا�شة  �شعادتهم بهذه  و�أع��رب كثر من �حلجاج عن 
�هتمام  ع��ن  وتعرب  مثالية،  تعترب  لهم،  �ملقدمة  �خل��دم��ات  و�أن 
دولة �الإم��ار�ت ب�شكل عام و�إم��ارة �ل�شارقة ب�شكل خا�س ب�شيوف 
بيت �هلل �حلر�م، �شو�ء من �ملو�طنني و�ملقيمني يف �لدولة �أو من 
�لقادمني من �خلارج عرب �ملطار، و�أثنو� على �شهولة �الإجر�ء�ت 
�إىل  �لتوجه  يف  �شاعدتهم  �لتي  �الإر���ش��اد�ت  عن  ف�شاًل  �ملقدمة، 
حلظة  منذ  ت��ام��ة،  ب�شهولة  لهم  �ملخ�ش�شة  و�ل��ب��و�ب��ات  �الأم��اك��ن 

و�شولهم �ملطار.
وي��ح��ر���س م��ط��ار �ل�����ش��ارق��ة �ل�����دويل ب��ا���ش��ت��م��ر�ر ع��ل��ى �الرتقاء 
مب�شتوى �خلدمات �لتي يقّدمها للم�شافرين، وال�شيما يف �ملو��شم 
�حل��ج، وما يرتتب عليه  مثل مو�شم  كبر�ً  �زدحاماً  ت�شهد  �لتي 

�لتي ت�شّرها بع�س �شركات  �الإ�شافية  �لرحالت  زي��ادة عدد  من 
�لطر�ن، و�رتفاع عدد �مل�شافرين خالل هذه �لفرتة، �الأمر �لذي 
�ن�شيابية  لتحقيق  و�لت�شهيالت  �لرتتيبات  م��ن  �مل��زي��د  يتطلب 

�حلركة يف �ملطار.
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 )3143269( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/5212495



اخلميس   24   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12105  
Thursday  24   August   2017  -  Issue No   12105اأخبـار الإمـارات

06

•• ابوظبي-وام:

�ط���ل���ق �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن حممد 
و�جب  “فريق  نهيان  �آل  خالد  ب��ن 
�لتطوعي” �لذى يقام حتت رعايته 
ورئا�شته �لفخرية للعمل �لتطوعي 
وذلك مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للعمل 

�الن�شاين.
و�و�شح �ل�شيخ خليفة بن حممد �ن 
ر�شالة  “�لتطوع  هي  �لفريق  روؤي��ة 
“خدمة  �لفريق  ور�شالة  وطنية” 
�ملجتمع” فيما يهدف �ىل رد جميل 
�لوطن على �ل�شباب و��شتثمار �أوقات 
�ل��ن��ا���س وتاأكيد  �ل��ف��ر�غ مب��ا ي��خ��دم 
�لر�شيدة  و�ل��ق��ي��ادة  للوطن  �ل���والء 
وتعزيز �النتماء �لوطني وم�شاعدة 
�لوطني  �مل��ن��ج��ز  و�ب�����ر�ز  �الخ���ري���ن 
وحتفيز �لعمل �لتوعوي لدى جيل 
�لثاقب  ب��ال��ت��وج��ه  و�����ش���اد  �ل�����ش��ب��اب 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �لدولة  ب��ن ز�ي���د �ل 
“عام  �شعار  �ط���الق  يف  �هلل  حفظه 
 2018 �ل��ق��ادم  �ل��ع��ام  ز�يد” ع��ل��ى 
م��وؤك��د� �ن �حياء دول��ة �الإم���ار�ت “ 
ع��ام ز�ي��د “ �ل��ذك��رى �ملئوية مليالد 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان - 

طيب �هلل ثر�ه - يج�شد قيم �لوفاء 
ثقافة  عمق  يف  �ل�شاربة  �الأ�شيلة 
�ملجتمع �الإمار�تي لهذه �ل�شخ�شية 

�ال�شتثنائية �لعظيمة .
بن  �ل�شيخ خليفة بن حممد  وق��ال 
خالد �آل نهيان �إن �ملغفور له �ل�شيخ 
���ش��ي��ظ��ل دوم�����ا رم�����ز� للعمل  ز�ي�����د 
�لعربي  �ل�شعيدين  على  �الإن�شاين 

و�ل��ع��امل��ي مب��ا ق��دم��ه م��ن مبادر�ت 
خل���دم���ة �الإن�����ش��ان��ي��ة ج��م��ع��اء ومبا 
عم�قت  وث��و�ب��ت  �أ���ش�����س  م��ن  و�شعه 
�لبعد �الإن�شاين يف �شيا�شة �الإمار�ت 
�خل���ارج���ي���ة ور���ش��خ��ت ���ش��ورت��ه��ا يف 
للعطاء  عنو�نا  باعتبارها  �خل���ارج 

�الإن�شاين.
ز�يد  �ل�شيخ  ق��دم��ه  م��ا  �ن  و�أ���ش��اف 

�الإن�شاين و�خلري  �لعمل  مل�شلحة 
��شمه  ي��ج��ع��ل   .. ك���ل���ه  �ل����ع����امل  يف 
�ل�����ش��ع��وب �لتي  حم���ف���ور� يف ق��ل��وب 
�مل�شروعات  من  ز�لت  وما  ��شتفادت 
�ل���ت���ي دع��م��ه��ا ح��ي��ث �أط���ل���ق���ت تلك 
�ل�شعوب ��شمه على �ل�شو�رع و�ملدن 
يف دول���ه���ا ت��خ��ل��ي��د� ل���ه ول����ذك����ر�ه و 
رمز�  ك��ان  �أن��ه  على  للتاريخ  �شهادة 

�أجل  م��ن  و�لعمل  و�لنجدة  للخر 
�الإن�شان  وك��ر�م��ة  و��شتقر�ر  تنمية 
على �ل�شاحتني �الإقليمية و�لدولية 
 “ ����ش��م  �ل��ف��ري��ق �خ��ت��ار  م�شر� �ىل 
و�ج�����ب “ ل��ي��ق��دم �ل����و�ج����ب �ل���ذي 
ي�شتطيع عليه وفاء للوطن وقيادته 
�لر�شيدة. ح�شر �طالق �لفريق يف 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �جن���ال  �ب��وظ��ب��ي 

حممد بن خالد �آل نهيان : �ل�شيخ 
و�ل�شيخ  حم���م���د  و�ل�������ش���ي���خ  خ���ال���د 
�شامل  �لدكتور  و�لكاتبان  طحنون 
عمر �لكتبي وعبد�هلل عبد�لرحمن 
�لرئي�س  �لزبيدي  وهاين  �حلمادي 
�أمنية  حتقيق  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
فريق  �م����ن����اء  و�أع���������ش����اء جم���ل�������س 
جهة  من  �شمن.  �لتطوعي  و�ج��ب 

�خ�����رى ب�����ارك �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
�طالق  نهيان  �آل  خالد  ب��ن  حممد 
للتطوع حيث قام  �الم��ار�ت  من�شة 
فريق  وت�شجيل  فيها  بالت�شجيل 
و�جب �لتطوعي بها �شمن من�شات 
�ن  مو�شحا   ، �الم��ار�ت��ي��ة  �ل��ت��ط��وع 
�الإمار�ت وهي حتتف باليوم �لعاملي 
ت���ق���دم جتربة  �الن�������ش���اين  ل��ل��ع��م��ل 

مم��ّي��زة يف �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي �لتي 
جبلت عليها منذ �لقدم ، لي�س الأنها 
من  جمتمعها  به  يتمتع  ما  جت�ّشد 
و�لتكافل  و�لت�شامن  �لعطاء  قيم 
�لتطوعي  �لعمل  و�إمن��ا الأن   ، فقط 
�خلري  �لن�شاط  مظاهر  �أح��د  هو 
و�الإن���������ش����اين �ل�����ذي مت���ار����ش���ه على 
�خل��ارج��ّي، يف ظل حر�س  �ل�شعيد 
و�هتمامها  �الإم���ار�ت  دول��ة  حكومة 
للعمل  �ل�������الحم�������دود  ودع�����م�����ه�����ا 
وجلهود  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه،  �ل��ت��ط��وع��ي 
�لتطوعّية  �ل��ع��ام  �ل��ن��ف��ع  ج��م��ع��ي��ات 
وب�����ر�جم�����ه�����ا. وت�������ش���م���ل جم�����االت 
�لتطوع يف �لفريق �لتطوع �لوطني 
من خالل تنظيم فعاليات يف �الأيام 
�لوطني  �ل��ع��ي��د   : وه����ي  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لقو�ت  �ل�شهيد وي��وم توحيد  وي��وم 
�مل�شلحة ويوم �ملر�أة �الإمار�تية ويوم 
�ل�شخ�شيات  و�إب��ر�ز  �لعلم وغرها، 
�لكبار  م����ن  و�مل���ت���م���ي���زة  �ل���وط���ن���ي���ة 
و�ل�����ش��ب��اب وت��ق��دمي �ل��ع��ون و�لدعم 
وتنظيم   ، ل��ل��م��ح��ت��اج��ني  �ل�����ش��ح��ي 
�لهمم  ل���ذوي  �ل��د�ع��م��ة  �لفعاليات 
�خلا�شة  �الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  م���ن 
��شافة �ىل �لتطوع �لبيئي و�لتطوع 

�لدويل.

اطــالق مبـــادرة فـريـــق “واجـــب” التطوعــــي

•• ابوظبي-وام: 

�تفاقية  �حل��رة  و�مل��ن��اط��ق  و�حل���دود  �ملنافذ  الأم��ن  �لعامة  �لهيئة  وقعت 
تعاون مع مركز �أبوظبي لالأنظمة �الإلكرتونية و �ملعلومات ذلك ب�شاأن 
�مل�شاركة يف �لبيانات �ملكانية بهدف ت�شهيل عملية �حل�شول على �أحدث 
�لبيانات و�ملعلومات �ملكانية يف �إمارة �أبوظبي، �شماناً التخاذ �لقر�ر�ت 

�ل�شائبة �ملبنية على �ملعلومات �لدقيقة، و و�شع �خلطط �لفعالة.
�الإلكرتونية  لالأنظمة  �أبوظبي  مركز  يف  �الأول  �م�س  �الإتفاقية  وق��ع 
و�ملعلومات يف �أبوظبي كل من �شعادة جا�شم حممد �لزعابي مدير عام 
�لهيئة �لعامة الأمن �ملنافذ و�حلدود و�ملناطق �حلرة، و�شعادة ر��شد الحج 
�ملن�شوري مدير عام مركز �أبوظبي لالأنظمة �الإلكرتونية و�ملعلومات. 

�أن توقيع �تفاقية �لتعاون �ليوم نابع من  و�أكد �شعادة جا�شم �لزعابي 
حتقيق روؤية �لهيئة وطن �آمن م�شتقر ومزدهر ور�شالتها يف رفع كفاءة 
�لعربية  �الإم���ار�ت  بدولة  �حل��رة  و�ملناطق  و�حل���دود  �ملنافذ  وجاهزية 
�مل��ت��ح��دة مل��و�ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات و�مل��ت��غ��ر�ت �الأم��ن��ي��ة م��ن خ��الل تطوير 
�ل�شيا�شات و�لت�شريعات و�ملعاير �لدولية و�شمان تطبيقها ��شتناد�ً على 
�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية بالتعاون مع �ل�شركاء، و�شعياً لتنفيذ �الأولوية 
و�ملناطق  و�حل��دود  �ملنافذ  الأمن  �لعامة  للهيئة  �الأوىل  �ال�شرت�تيجية 
�حلرة و�ملتمثلة يف منافذ وحدود ومناطق حرة �آمنة، وتنفيذ�ً الأهد�فها 
�ال�شرت�تيجية �ملتعلقة باالإ�شتخد�م �الأمثل للمعلومات �الأمنية. وقال 
�لزعابي �ن توقيع �التفاقية يعك�س �لتز�م �لهيئة �لعامة الأمن �ملنافذ 
و�حلدود و�ملناطق �حلرة بدورها جتاه مبادرة �لبنية �لتحتية للبيانات 

�ملكانية الإمارة �أبوظبي، وهي مبادرة تابعة حلكومة �أبوظبي، وي�شرف 
عليها مركز �أبوظبي لالأنظمة �اللكرتونية و�ملعلومات.

�ملنافذ  الأم��ن  �لعامة  �لهيئة  �شتتمكن  �التفاقية،  مبوجب  �نه  و�و�شح 
على �شالحيات  و�حل�����ش��ول  �مل�شاركة  م��ن  �حل���رة  و�مل��ن��اط��ق  و�حل����دود 
ل��ل��دخ��ول يف �مل��ع��ل��وم��ات �مل��ك��ان��ي��ة م��ن خ���الل م��وق��ع �ل��ب��ح��ث يف فهر�س 
�ملبادرة و�ال�شتفادة من تطبيقات  �ملكانية �ملوجود على موقع  �لبيانات 
ع��ر���س �خل���ر�ئ���ط �ل��ت��ي ي��ت��وف��ر ب��ه��ا ب��ي��ان��ات م��ك��ان��ي��ة م��ن ع���دة جهات 
�جليومكانية  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ى  �ل��ت��ي  و�حت����ادي����ة  ح��ك��وم��ي��ة 
�ل�شرية  حتفظ  �طر  يف  للهيئة  �جليومكانية  �ال�شرت�تيجية  و�خلطة 

و�خل�شو�شية.
ومن جانبه قال �شعادة ر��شد الحج �ملن�شوري مدير عام مركز �أبوظبي 

لالأنظمة �الإلكرتونية و�ملعلومات �ن �ملركز يلعب دور �ملمكن للجهات 
متخذي  وم�شاندة  خدمات  تقدمي  يف  �لتكنولوجيا  �أف�شل  ت�شخر  يف 
�أع�شاء  بها  ق��ام  �لتي  �لثقة  على  �لعمل  وفريق  �لهيئة  �شاكر�  �ل��ق��ر�ر 
�لفريق و�ملركز. و�أ�شاف” نحن على ثقة باأن �لعمل �لوثيق مع �لهيئة 
�حلكومية  للجهات  �جليومكانية  �خل��دم��ات  بتوفر  م��ن  لال�شتفادة 
�ملبذول ال�شتقطاب  و�لتعاون  �لتن�شيق  �ل�شوء على  و�إلقاء  و�الحتادية 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن �خل���دم���ات �جليومكانية  ج��ه��ات حم��ل��ي��ة وح��ك��وم��ي��ة 
�مل�شممة لرفع �مل�شتوى �لن�شج �جليومكاين للجهات ،ومن�شة لتبادل 
م�شاعينا  �شتدعم  ظبي  �أبو  الإم��ارة  �لربط  و�آليات  �حلكومية  �لبيانات 
وجهودنا �مل�شرتكة لتعزيز �حلياة �لذكية يف �لدولة و�الرتقاء مب�شتوى 

�خلدمات.« 

» اأمن املنافذ« و»اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية« يت�ضاركان يف البيانات املكانية

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : 

�ملجموعة �لقانونية حمامون وم�شت�شارون قانونيون  
باإ�شم:  �شيفلر تيكنولوجيز جي �م بي �إت�س �ند كو كي جي

وعنو�نة:  �ند�شرتي�شرت 1-3، 91074، هرزوجينار��س، �ملانيا.
و�مل�شجلة حتت �لرقم: 103765

بتاريخ:   2013/01/16
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم:  103765
�شورة �لعالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف : 29 / 11 / 2017 وحتى تاريخ :  29 / 11 / 2027 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  اأغ�صط�س 2017 العدد 12105

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : 

�ملجموعة �لقانونية حمامون وم�شت�شارون قانونيون  
باإ�شم:  �شيفلر تيكنولوجيز �أي جي �ند كو كي جي

وعنو�نة:  �ند�شرتي�شرت 1-3، 91074، هرزوجينار��س، �ملانيا.
و�مل�شجلة حتت �لرقم: 132439

بتاريخ:   2011/02/14
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم:  103764
�شورة �لعالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف : 29 / 11 / 2017 وحتى تاريخ :  29 / 11 / 2027 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  اأغ�صط�س 2017 العدد 12105

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : 

�ملجموعة �لقانونية حمامون وم�شت�شارون قانونيون  
باإ�شم:  �شيفلر تيكنولوجيز جي �م بي �إت�س �ند كو كي جي

وعنو�نة:  �ند�شرتي�شرت 1-3، 91074، هرزوجينار��س، �ملانيا.
و�مل�شجلة حتت �لرقم: 103766

بتاريخ:   2013/01/17
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم:  103766
�شورة �لعالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف : 29 / 11 / 2017 وحتى تاريخ :  29 / 11 / 2027 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  اأغ�صط�س 2017 العدد 12105

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : 

�ملجموعة �لقانونية حمامون وم�شت�شارون قانونيون  
باإ�شم:  �شيفلر تيكنولوجيز �أي جي �ند كو كي جي

وعنو�نة:  �ند�شرتي�شرت 1-3، 91074، هرزوجينار��س، �ملانيا.
و�مل�شجلة حتت �لرقم: 150016

بتاريخ:   2011/09/11
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم:  104250
�شورة �لعالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف : 12 / 12 / 2017  وحتى تاريخ :  12 / 12 / 2027 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  اأغ�صط�س 2017 العدد 12105

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : 

�ملجموعة �لقانونية حمامون وم�شت�شارون قانونيون  
باإ�شم:  �شيفلر تيكنولوجيز �أي جي �ند كو كي جي

وعنو�نة:  �ند�شرتي�شرت 1-3، 91074، هرزوجينار��س، �ملانيا.
و�مل�شجلة حتت �لرقم: 132452

بتاريخ:   2011/02/14
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم:  103761
�شورة �لعالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف : 29 / 11 / 2017 وحتى تاريخ :  29 / 11 / 2027 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  اأغ�صط�س 2017 العدد 12105

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : 

�ملجموعة �لقانونية حمامون وم�شت�شارون قانونيون  
باإ�شم:  �شيفلر تيكنولوجيز �أي جي �ند كو كي جي

وعنو�نة:  �ند�شرتي�شرت 1-3، 91074، هرزوجينار��س، �ملانيا.
و�مل�شجلة حتت �لرقم: 132437

بتاريخ:   2011/02/14
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم:  103762
�شورة �لعالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف : 29 / 11 / 2017 وحتى تاريخ :  29 / 11 / 2027 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  اأغ�صط�س 2017 العدد 12105

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : 

�ملجموعة �لقانونية حمامون وم�شت�شارون قانونيون  
باإ�شم:  �شيفلر تيكنولوجيز �أي جي �ند كو كي جي

وعنو�نة:  �ند�شرتي�شرت 1-3، 91074، هرزوجينار��س، �ملانيا.
و�مل�شجلة حتت �لرقم: 100285

بتاريخ:   2010/03/08
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم:  103763
�شورة �لعالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف : 29 / 11 / 2017 وحتى تاريخ :  29 / 11 / 2027 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  اأغ�صط�س 2017 العدد 12105

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : 

�ملجموعة �لقانونية حمامون وم�شت�شارون قانونيون  
باإ�شم:  �شيفلر تيكنولوجيز �أي جي �ند كو كي جي

وعنو�نة:  �ند�شرتي�شرت 1-3، 91074، هرزوجينار��س، �ملانيا.
و�مل�شجلة حتت �لرقم: 104040

بتاريخ:   2010/06/03
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم:  103767
�شورة �لعالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف : 29 / 11 / 2017 وحتى تاريخ :  29 / 11 / 2027 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  اأغ�صط�س 2017 العدد 12105
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اأخبـار الإمـارات

••راأ�ص اخليمة – الفجر

ر�أ�س  �شرطة  عام  قائد  �لعميد عبد �هلل خمي�س �حلديدي  د�ّشن 
�ملرورية  2017م،  م��ن  �لثالث  �ل��رب��ع  حملة  ب��االإن��اب��ة،  �خليمة 
نهاية  حتى  و�شت�شتمر  و�نتباه”  “بحذر  �شعار  حت��ت  �لتوعوية 
م�شتخدمي  وك��اف��ة  �مل�شاة  لتوعية  2017م  م��ن  �لثالث  �ل��رب��ع 
�ل��ط��ري��ق ب��ح��ق��وق �مل�����ش��اة، وذل���ك �شمن م���ب���ادر�ت ���ش��رط��ة ر�أ�س 
�إ�شرت�تيجية وز�رة  �خليمة لتحقيق �شالمة �مل�شاة، �نطالقاً من 
�لد�خلية، �لر�مية �إىل �شبط �أمن �لطرق من خالل ن�شر �لوعي 

�ملروري لدى جميع �ل�شائقني و�مل�شاة وم�شتخدمي �لطريق.
حيث مت تد�شني هذه �حلملة، �شباح �ليوم، على طريق كورني�س 
�لقو��شم، بح�شور �شعادة �لعميد �لدكتور حممد �شعيد �حلميدي 

مدير عام �لعمليات �ملركزية ، و�لعقيد �أحمد �ل�شم �لنقبي مدير 
�إد�رة �ملرور و�لدوريات باالإنابة، و�شباط �ملرور و�لدوريات، و�لفريق 
�لتطوعي  �لفريق  وكذلك  �خليمة،  ر�أ���س  حماكم  من  �لتطوعي 
من نيابة ر�أ�س �خليمة، وفريقي تكاتف، و�شاند �لتطوعيني، ومت 
طباعة جمموع 30.000 برو�شور توعوي �شيتم توزيعها طيلة 
طرقات  خمتلف  يف  �مل�شاة  خطوط  عند  �لتوعوية  �حلملة  فرتة 
�لتوعوية،  �ل��ربو���ش��ور�ت  توزيع جمموعة من  فيما مت  �الإم���ارة، 
لتوعية �مل�شاة وم�شتخدمي �لطريق خالل �ليوم �الأول. و�أو�شح 
�لن�شف  خ��الل  �مل�شاة  خمالفات  �أن  �حل��دي��دي،  �هلل  عبد  �لعميد 

مت  فيما  م��روري��ة،  خمالفة   51 بلغت  ق��د  2016م،  م��ن  �الأول 
2017م،  �لعام  �لفرتة من  ذ�ت  حترير خمالفتني فقط خالل 
للم�شاة  خمالفة  �أي���ة  حت��ري��ر  ع��دم  حتقيق  �إىل  نطمح  زل��ن��ا  وال 
م�شتقباًل ، ولن نحقق هذه �لغاية �إال من خالل تعزيز وعي �مل�شاة 
باأهمية �حرت�م حقوقهم، بالتاأكيد عليهم ب�شرورة عبور �لطريق 
�مل�شاة بحذر و�نتباه، و�لتاأكد من  من �الماكن �ملخ�ش�شة لعبور 
�مل�شار قبل �لعبور، و�أخ��ذ �حليطة و�حل��ذر عند  �أو  خلو �لطريق 
عبور خطوط �مل�شاة، و�إتباع �إر�شاد�ت �ملرور، و�اللتز�م باالإ�شار�ت 
�ل�شوئية يف �لطريق �لعام، كما يجب توعية �أفر�د �ملجتمع كافة، 

�اللتز�م  ب�����ش��رورة  و�مل�����ش��اة  �ل�شائقني  م��ن  �ل��ط��رق  وم�شتخدمي 
�مل�شاة  لعبور  �الأولوية  و�إعطاء  و�مل��رور،  �ل�شر  وقو�عد  بقو�نني 
و�شالمة  �شالمتهم  على  حفاظاً  لهم،  �ملخ�ش�شة  �الأم��اك��ن  م��ن 
�الآخرين. و�أو�شح قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة باالإنابة، �أن �أحد 
�مل�شاة و�حرت�م  �أه��د�ف هذه �حلملة هو تن�شئة جيل و�ع بثقافة 
موؤكد�ً  �لده�س،  ح���و�دث  م��ن  �حل��د  حتقيق  يكفل  مب��ا  �لطريق، 
باأن قانون �ل�شر و�ملرور ين�س على خمالفة �مل�شاة عند عبورهم 
�إن وجد بغر�مة  للطريق من �الأماكن غر �ملخ�ش�شة لعبورهم 
مالية قدرها 400 درهم، م�شيفاً �أن �حلملة قد جاءت جت�شيد�ً 

�ل�شالمة  م�شتويات  �أعلى  لبلوغ  �لد�خلية  وز�رة  الإ�شرت�تيجية 
�ملرورية، ويف �إطار خطط ومبادر�ت �شرطة ر�أ�س �خليمة �لر�مية 
�إىل �حلد من �حلو�دث �ملرورية وحاالت �لده�س، م�شيد�ً بجهود 
�ملرورية  �لتوعية  ن�شر  على  وحر�شها  و�ل��دوري��ات  �مل���رور  �إد�رة 
�ل�شائقني وم�شتخدمي �لطريق، عرب تقدمي كامل  بني جمهور 
�لتي  �ل�شحيحة  باالأماكن  وتعريفهم  للم�شاة  �لالزمة  �لتوعية 
�شاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي  �ل��ط��ري��ق،  عبور  عند  ال�شتخد�مها  خ�ش�شت 
�أق�شى درجات �المن و�ل�شالمة و�حلفاظ على  تعزز من توفر 
�ملعنية على  بجهاتها  ر�أ���س �خليمة  �شرطة  كما حتر�س  �الأرو�ح، 
و�الأنظمة  للقانون  �ملخالفني  و�شبط  �مل��روري��ة  �لرقابة  تطبيق 
وقو�عد �ملرور، د�عياً �جلميع بااللتز�م و�إتباع �لتعليمات و�لعبور 

بحذر و�نتباه.

�ضرطة راأ�س اخليمة تتفقد طرق املناطق اجلنوبية 

تنـميـــة املعـــرفــــة ينظــــم ور�ضــــة »ال�ضعــــادة يف بيئــــة العمـــــل«

�ضرطة راأ�س اخليمة تد�ضن حملة توعية امل�ضاة 

اتفاقية بني  �ضحة دبي  و نيويورك - بري�ضبيترييان لإن�ضاء مركز لأمرا�س القلب

جمارك راأ�س اخليمة تك�ضف مهارات التهريب 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

تخ�ش�شية  دورة  �خليمة  ر�أ����س  ج��م��ارك  د�ئ���رة  نظمت 
عدد  مب�شاركة  �ملخدر�ت  وتهريب  �لعام  �لتهريب  حول 
�ملخاطر،  و�إد�رة  �جلمركية،  �ل�شئون  �إد�رة  موظفي  من 
و���ش��ب��اط �ل��ت��ف��ت��ي�����س �جل��م��رك��ي م���ن خم��ت��ل��ف  �ملر�كز 
رومي  �أب���و  يو�شف  �ل�شيد  قدمها  ب��ال��د�ئ��رة  �جلمركية 
�أخ�شائي �لتدريب بالد�ئرة و��شتمرت على مدى يومني 

وقدم �ملدرب خالل �لدورة حماور عامة ت�شمنت مفهوم 
�الأكرث  �لب�شائع  و  وو�شائله  و�أن��و�ع��ه  �ل��ع��ام  �لتهريب 
�أنو�ع  على  �لتعرف  مت  كما  مكافحتها   وط��رق   تهريبا 

�ملخدر�ت وو�شائل تهريبها وطرق مكافحة تهريبها.
�لد�ئرة  م��ن  �شعيا  �لتخ�ش�شية  �ل���دورة  تنظيم  وي��اأت��ي 
�إىل تطوير مو�ردها وقدر�تها �لب�شرية �ملتعلقة بالعمل 
قدر�ت  بناء  يف  ي�شهم  �أن  �شاأنه  م��ن  م��ا  وك��ل  �جلمركي 

�ملوظفني و�شقلها ملو�كبة �مل�شتجد�ت بخ�شو�س ذلك.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

عام  ق��ائ��د  �حل��دي��دي  خمي�س  �هلل  عبد  �لعميد  م��ن  بتوجيهات 
�لدكتور  �لعميد  م��ن  ومتابعة  ب��االإن��اب��ة،  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة 
ب�شرطة  �ملركزية  �لعمليات  ع��ام  مدير  �حلميدي  �شعيد  حممد 
مدير  �لنقبي  �ل�شم  �شعيد  �أحمد  �لعقيد  �أج��رى  �خليمة،  ر�أ���س 
�إد�رة �ملرور و�لدوريات باالإنابة، جولة ميد�نية تفقدية يف طرق 
�ملناطق �جلنوبية باالإمارة، ر�فقه خالل �جلولة فريق من ق�شم 
�لهند�شة �ملرورية باإد�رة �ملرور و�لدوريات، و�ملهند�س �أحمد عمر 
وذل��ك تطبيقاً  بر�أ�س �خليمة،  �لعامة  د�ئ��رة �خلدمات  جكة من 
حت�شني  �إىل  �لر�مية  و�أه��د�ف��ه��ا  �لد�خلية  وز�رة  الإ�شرت�تيجية 
�أمن و�شالمة �لطرق مرورياً. و�أو�شح �لعقيد �أحمد �شعيد �ل�شم 
�لنقبي، �أن �لهدف من هذه �جلولة �لتفقدية، هو تنفيذ خطط 

ميد�نية  ج��ول��ة  �إج����ر�ء  خ��الل  م��ن  �مل���روري���ة،  �لهند�شة  تطوير 
�الإم��ارة، وخا�شة �لطرق �خلارجية منها، و�لعمل  ملختلف طرق 
على �إعادة هند�شتها �ملرورية، وتطوير خدماتها مبا يحقق �أمن 
و�شالمة م�شتخدميها، ف�شملت �جلولة �مليد�نية �ملناطق �جلنوبية 
من �الإمارة، و�لتي تبد�أ من مدخل ج�شر �ل�شيخ خليفة بن ز�يد، 
م�شتهدفة  ك���درة،  ومنطقة  �شوكة  منطقة  طريق  يربط  �ل��ذي 
مزودة  ف�شفورية  و�أ���ش��ه��م  �مل��روري��ة،  �ل��ل��وح��ات  ومعاينة  تركيب 
بالطاقة، كما مت تزويد �لطريق باالإ�شاءة �ل�شطحية �لف�شفورية 
�إعادة  عن  ف�شاًل  �لطريق،  م�شتخدمي  وكافة  �ل�شائقني  لتنبيه 
و�شع �خلطوط �ل�شفر�ء �لتحذيرية على �شكل جمموعات قبل 
�القرت�ب من دخول �جل�شر، وكذلك مت تخطيط �أ�شهم ومثلثات 
قبل مد�خل �جل�شر لت�شهيل �ن�شيابية �ل�شر ، و�حلد من وقوع 
�حلو�دث �ملرورية، مبا يكفل حتقيق �شبط �أمن �لطرق وحركة 

�الإمارة.  من  �جلنوبية  �ملناطق  يف  عامة  ب�شورة  و�مل��رور  �ل�شر 
�ل�شكر  �إد�رة �ملرور و�لدوريات باالإنابة،  ومن جانبه، وجه مدير 
�خلدمات  ود�ئ��رة  �لتحتية،  �لبنية  تطوير  وز�رة  �إىل  و�المتنان 
�مل�شنية  �ملثمر وجهودهم  بر�أ�س �خليمة، نظر تعاونهم  �لعامة 
و�الرتقاء  �الإم�����ارة  ط���رق  ت��ط��وي��ر  �شبيل  �مل��ب��ذول��ة يف  و�جل���ب���ارة 
�لبد�ئل  وو�شع  �لالزمة،  باخلدمات  �إم��د�ده��ا  على  بالعمل  بها، 
�ملنا�شبة �أمام �لعو�ئق �لتي قد تو�جه حركة �ل�شر �ملروري، د�عياً 
كافة �ل�شائقني، �إىل �شرورة �لتعاون مع �إخو�نهم من رجال �ملرور 
و�لدوريات ب�شرطة ر�أ�س �خليمة، ووز�رة تطوير �لبنية �لتحتية، 
ود�ئرة �خلدمات �لعامة، بالتقيد و�اللتز�م بالقو�عد و�الإر�شاد�ت 
م�شتخدمي  ك��اف��ة  و���ش��الم��ة  ل�شالمتهم  و�شعت  �ل��ت��ي  �مل��روري��ة 
�حلو�دث  يف  �لوقوع  لتجنب  �لطرق  بقو�عد  و�اللتز�م  �لطريق، 

�ملرورية، متمنياً جلميع �أفر�د �جلمهور �ل�شالمة �ملرورية.

•• راأ�ص اخليمة –الفجر

بر�أ�س  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  مركز  نظم 
بعنو�ن  تدريبية  دورة  ي��وم��ني  م���د�ر  على  �خليمة 

“�ل�شعادة يف بيئة �لعمل” �لتي قدمها �ملدرب �أحمد 
�ل�شخ�شيات  حتليل  يف  وخبر  نف�شي  باحث  ر�م��ي 
ومدرب معتمد دولياً يف �لتطوير �الإد�ري و�لتنمية 
 60 �ل���دورة  ح�شر  و�لنف�شية.  �لفكرية  �لب�شرية 

و�ملحلية  �الحت��ادي��ة  �جلهات  موظفي  من  م�شاركا 
بر�أ�س �خليمة ومتعاملني �ملركز من �أفر�د �ملجتمع 
�ل�شعادة  ملفاهيم  و�ف��ي��اً  ���ش��رح��اً  �ل����دورة  ت��ن��اول��ت   ،
ومبادئها، ومعوقات �ل�شعادة وكيفية �لتخل�س من 

�ل�شلبيات.  و�أ�شار �ملدرب �أن �ل�شعور بال�شعادة يف بيئة 
�لعمل يحدث نتيجة �مل�شد�قية و�الحرت�م و�لثقة 
و�لعد�لة و�لفخر وعالقة �ملوظف �لطيبة بزمالئه 
مدير  �مل�شافري  �شامل  م��وزة  و�شرحت  وب����االإد�رة. 

�ملركز �أنه بناًء على توجهات حكومتنا  �لر�شيدة يف 
ون�شر  �إىل تعريف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دول��ة 
�ل�شعادة ونقلها �شريعاً يف كافة �ملجاالت ، مت ت�شكيل 
وبر�مج  م���ب���ادر�ت  تنفيذ  ع��ل��ى  يعمل  ع��م��ل  ف��ري��ق 

على  و�ملتعاملني  �ملوظفني  ب�شعادة  تعنى  وفعاليات 
�شعادتهم  م��ن  �أع��ل��ى  م�شتوى  ل�شمان  ���ش��و�ء  ح��د 
عملهم  م�شتوى  على  �شينعك�س  و�ل���ذي  ور���ش��اه��م  

و�إنتاجيتهم.

•• نيويورك-وام:

�ل�������ش���ح���ة يف دب����ي  وق�����ع�����ت ه���ي���ئ���ة 
وم���������ش����ت���������ش����ف����ى ن��������ي��������وي��������ورك – 
بري�شبيتريان �م�س �إتفاقية الإن�شاء  
مركز دبي �لعاملي الأمر��س �لقلب .

ي���اأت���ي �ل��ت��وق��ي��ع ���ش��م��ن زي�����ارة وفد 
�لهيئة برئا�شة معايل حميد حممد 
�الإد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ق��ط��ام��ي 
�ملوؤ�ش�شات  ك����ربى  �ل���ع���ام  م��دي��ره��ا 
�لواليات  يف  و�ل�����ش��رك��ات  �ل�شحية 

�ملتحدة �الأمريكية .
�ل���ق���ط���ام���ي - عقب  م���ع���ايل  و�أك�������د 
مركز  �إن�شاء  �أن   - �الإتفاقية  توقيع 
�أن  �شاأنه  �لقلب من  الأمر��س  عاملي 
�لتناف�شية  دب���ي  ق����در�ت  م��ن  ي��زي��د 
على �ل�شاحة �لطبية �لدولية ف�شال 
عن متكينها من مقومات ت�شدرها 
خلريطة �ل�شياحة �ل�شحية وتعزيز 
�لتخ�ش�شات  �أه���م  �أح���د  يف  ري��ادت��ه��ا 
�أن �لتوجه لتاأ�شي�س  �لطبية . وذكر 
�لقلب  الأم��ر����س  �لعاملي  دب��ي  مركز 
للكفاء�ت  م��ه��م��ا  ����ش��ت��ث��م��ار�  مي��ث��ل 
�ملو�طنة و�خلرب�ت متعددة  �لطبية 

�جل��ن�����ش��ي��ات �ل��ت��ي ت��زخ��ر ب��ه��ا هيئة 
حققت  و�ل����ت����ي  دب������ي  يف  �ل�������ش���ح���ة 
عمليات  يف  م���ت���و�ل���ي���ة  جن�����اح�����ات 
متخ�ش�شة  دق���ي���ق���ة  وج������ر�ح������ات 
الأمر��س �لقلب وكان لها �إ�شهاماتها 
�أ���ش��ال��ي��ب وقائية  �ب��ت��ك��ار  �مل��م��ي��زة يف 

وعالجية �أثرت �ل�شاحة �لطبية .
لديها  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 

دبي  م���رك���ز  ي���ك���ون  الأن  �ل���ف���ر����ش���ة 
�لعاملي الأمر��س �لقلب هو �لوجهة 
عن  و�لباحثني  للمر�شى  �ملف�شلة 
�أمر��س  م��ن  خ��ال��ي��ة  �شحية  ح��ي��اة 
�لقلب ال�شيما مع توفر �لتجهيز�ت 
�لعناية  �ل��ذك��ي��ة وو���ش��ائ��ل  �حل��دي��ث��ة 
�لفائقة وبيئة �ال�شت�شفاء �لفريدة .

�شرحا  �شيكون  �مل��رك��ز  �أن  و�أ����ش���اف 

علميا وتعليما متخ�ش�شا الإ�شتيعاب 
و�لباحثني  و�ل���د�ر����ش���ني  �الأط����ب����اء 
�لر�غبني يف تنمية قدر�تهم و�شقل 
�ملنطقة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  خ��رب�ت��ه��م 
�ملر�كز  مب��ج��م��وع��ة  رب��ط��ه  و���ش��ي��ت��م 
�أدو�ره  ل��ت��ع��زي��ز  �مل��م��اث��ل��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
من  وغ��ره��ا  و�ل��ت��دري��ب��ي��ة  �لبحثية 
وتطور  حل��رك��ة  �ل���د�ع���م���ة  �الأدو�ر 

عالجات �أمر��س �لقلب .
و�لوفد  �ل��ق��ط��ام��ي  م��ع��ايل  و�ط���ل���ع 
مل�شت�شفى  زي����ارت����ه  خ����الل  �مل����ر�ف����ق 
بري�شبيتريان   – ن�����ي�����وي�����ورك 
�جلامعية  �مل�شت�شفيات  �أك���رب  �أح���د 
�أ�شاليب  �أح������دث  ع��ل��ى  �أم���ري���ك���ا  يف 
�لطبية  �الأق�����ش��ام  يف  �ملتبعة  �ل��ع��الج 
جانب  �إىل  �ملختلفة  �لتخ�ش�شية 
طرق �لوقاية من �الأمر��س �ملبتكرة 

وال�شيما �أمر��س �لقلب .
م�شوؤويل  ك��ب��ار  م��ع  معاليه  وب��ح��ث 
�مل�شت�شفى �إمكانية �لتعاون يف �إن�شاء 
�لقلب  الأم��ر����س  �لعاملي  دب��ي  مركز 
يتو�فق مع هدف �لهيئة �لر�مي �إىل 
تعزيز مكانة دبي يف �ملجال �ل�شحي 
ال����ش���ي���م���ا ع���ل���ى م�������ش���ت���وى �مل����ر�ك����ز 
و�مل�شت�شفيات �لعاملية �ملتخ�ش�شة يف 
�لقلب وم��ا يت�شل بها من  �أم��ر����س 

�أمر��س مزمنة �أخرى .
باخلطة  �مل�شت�شفى  م�شوؤولو  و�أ�شاد 
�لتي تتبنى �لهيئة تنفيذها لتاأ�شي�س 
م���رك���ز ع���امل���ي الأم����ر������س �ل��ق��ل��ب .. 
مثمنني جهودها يف تطوير �لقطاع 

�ل�شحي يف دبي.

•• العني-وام: 

�الأول  �أم�س  نهيان  �آل  حممد  بن  طحنون  بن  �شعيد  �ل�شيخ  معايل  ق��دم 
بن  حمد  و�شعادة  �خلييلي  �شهيل  بن  عوي�شة  �شعادة  �إىل  �ل��ع��ز�ء  و�ج��ب 
�شهيل �خلييلي يف وفاة �ملغفورة لها “حفيدتهما �شبحة �شعيد بن عوي�شة 
ز�خر  �ل��ع��ز�ء مبنطقة  زي��ارت��ه جمل�س  خ��الل  وت��وج��ه معاليه   . �خلييلي 
مبدينة �لعني ، بالدعاء �إىل �هلل تعاىل باأن يتغمد �لفقيدة بو��شع رحمته 

ور�شو�نه و�أن يلهم �أهلها وذويها �ل�شرب و�ل�شلو�ن .

�ضعيد بن طحنون يعزي عوي�ضة وحمد 
بن �ضهيل اخلييلي يف وفاة حفيدتهما
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•• ال�صارقة -وام:

للرت�ث  �ل�شارقة  ملعهد  “ �لتابعة  �مل���وروث  “ مكتبة  تو��شل 
تختتم  �لتي  بالقر�ءة”  ممتع  “�شيفي  برناجمها  فعاليات 
لتن�شيط  12 عاما  �إىل   7 �الأطفال من عمر  غد� وت�شتهدف 
�إ�شافة  �لعطلة �ل�شيفية  �لفكرية خالل  مد�ركهم وقدر�تهم 

�إىل ت�شجيعهم على ممار�شة �لقر�ءة وجعلها عادة يومية.
وق�����ال ���ش��ع��ادة �ل���دك���ت���ور ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �مل�����ش��ل��م رئ��ي�����س معهد 
�لرب�مج  تنظيم  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س  �مل��ع��ه��د  �إن  ل��ل��رت�ث  �ل�����ش��ارق��ة 
�لفر�شة  الإتاحة  و�لرت�ثية  و�الجتماعية  �لثقافية  �ل�شيفية 

قدر�تهم  وتنمية  ذ�تهم  الكت�شاف  و�ليافعني  �الأط��ف��ال  لفئة 
باأ�شاليب  فر�غهم  �أوق���ات  وم��لء  ج��دي��دة  م��ه��ار�ت  وتعليمهم 

علمية وعملية.
بر�جمه  �أن�شطة  �إىل جانب   - د�ئما  ي�شعى  �ملعهد  �أن  و�أ�شاف 
�لرت�ثية - ال�شتيعاب طاقات �ليافعني خالل مو�شم �الإجاز�ت 

�ل�شيفية وتوجيهها �إىل ما يفيدهم وينفع �ملجتمع.
قر�ء�ت  للربنامج  و�ل��ث��اين  �الأول  �ليومني  فعاليات  و�شملت 
�الأطفال  لتعليم  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف  �ل�شنع  وف��ق��رة  ق�ش�شية 
تعزيز  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لوطنية  و�ل��ه��وي��ة  �الأ�شيلة  �ل�شلوكيات 
�لرت�ث يف نفو�شهم وتعريفهم بالقو�عد و�ملهار�ت يف خمتلف 

جم���االت �حل��ي��اة �ل��ي��وم��ي��ة ب��ج��ان��ب ف��ق��رة �الأ���ش��غ��ال �ليدوية 
جولة  تنظيم  ب��ج��ان��ب  �ل�شعبية  �الأم���ث���ال  وف��ق��رة  �ل��رت�ث��ي��ة 

تعريفية يف متحف مركز �لرت�ث �لعربي.
“ كلمة  فقرة  ت�شمنت  و�لر�بع  �لثالث  �ليومني  فعاليات  �أما 
�إىل رحلة تعريفية  �إ�شافة  “ و�أ�شغاال يدوية  تر�ثية ومعناها 
يف �لبيت �لغربي لرت�شيخه يف ذ�كرة �الأجيال وتذكرهم د�ئما 

برت�ثهم �لعريق �لذي ي�شكل لهم هوية �مل�شتقبل.
كما �شملت �لفعاليات تعليم �الأطفال و�ليافعني كيفية �إعد�د 
�أكالت �شعبية لالإفطار وجولة تعريفية يف بيت �حلرف �إ�شافة 

�إىل تقدمي �لهد�يا و�ل�شهاد�ت للم�شاركني يف �لربنامج.

مكتبة املوروث توا�ضل فعاليات برناجمها »�ضيفي ممتع بالقراءة« 

موؤ�ض�ضة وطني الإمارات تزور اإك�ضبو 2020 دبي لالطالع على م�ضتجدات برنامج املتطوعني
•• دبي-الفجر:

دبي   2020 �إك�شبو  موقع  ��شتقبل 
�الإمار�ت  وطني  موؤ�ش�شة  من  وف��د� 
�لتطوعي  �لعمل  جم��ال  يف  �لعاملة 
و�النتماء،  �لوطنية  �لهوية  وتعزيز 
“قياديو  ب��رن��ام��ج  �إط�����ار  يف  وذل����ك 
للموؤ�ش�شة،  �ل����ت����اب����ع   ”2020
م�شتجد�ت  ع��ل��ى  ل���الط���الع  وذل����ك 
باإك�شبو  �خلا�س  �ملتطوعني  برنامج 

 .2020
�شابة   60 جم��م��وع��ه  م���ا  وح�����ش��ر 
�إمار�تية، هن قو�م �ملجموعة �لثانية 
 ،”2020 “قياديو  م����ب����ادرة  م���ن 
�إك�شبو  خطط  عن  �ملزيد  الكت�شاف 
�الآالف  ع�����ش��ر�ت  م��ن  ق���وة  لتجميع 
�الأعمار  جميع  م��ن  �ملتطوعني  م��ن 
و�جل��ن�����ش��ي��ات، ���ش��ي��ك��ون ك��ث��ر منهم 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة  �شباب  م��ن 

�ملتحدة.
ومت �إطالق موؤ�ش�شة وطني �الإمار�ت 
يف �لثاين من دي�شمرب عام 2005، 
تز�مناً مع �حتفاالت دولة �الإمار�ت 
�لوطني  بعيدها  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لربنامج  وعمل  و�لثالثني،  �لر�بع 

م���ن���ذ ت���ل���ك �ل����ف����رتة ع���ل���ى �إط������الق 
�لفعاليات �لهادفة �لتي �شملت كافة 
ب��ن�����ش��اط��ات خمتلفة  �أن���ح���اء �ل��وط��ن 
م��وج��ه��ة ل��ك��اف��ة ف��ئ��ات �مل��ج��ت��م��ع من 
لتاأكيد  وزو�ر  ومقيمني  م��و�ط��ن��ني 
�إبر�ز  على  و�لعمل  �لوطنية  �لهوية 
�الإم��ار�ت يف  �الأ�شيلة ملجتمع  �لقيم 
عامل مهدد بذوبان �لهويات �لوطنية 

يف ظل تيار �لعوملة �جلارف. 

وقال جنيب �لعلي، �ملدير �لتنفيذي 
“�شيكون  دبي   2020 �إك�شبو  ملكتب 
�شيوؤدي  �ملتطوعني  لدينا فريق من 
دبي،   2020 �إك�شبو  يف  حيوياً  دور�ً 
من  باملاليني  �لرتحيب  خ��الل  من 
�أن���ح���اء �لعامل.  �ل��ن��ا���س م���ن ج��م��ي��ع 
�إك�شبو  و�جهة  �ملتطوعون  و�شيكون 
�شعد�ء  نحن  لذلك  دب��ي،   2020
نبحث عن  للعمل مع وطني ونحن 

يف  لي�شاركو�  �ملنا�شبني  �الأ�شخا�س 
هذه �لرحلة«.

�لرئي�شي،  ����ش���ع���اره  خ������الل  وم������ن 
“تو��شل �لعقول، و�شنع �مل�شتقبل”، 
من�شة  دبي   2020 �إك�شبو  �شيكون 
و�لتعاون  و�البتكار  �الإب���د�ع  لتعزيز 
و�شيمثل  �ل���ع���امل���ي.  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
يعطي  �ل������ذي  ب������االإب������د�ع  �ح����ت����ف����اًء 
مل��ح��ة ع��ن �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، �ن��ط��الق��اً من 

�مل���و����ش���وع���ات �ل��ف��رع��ي��ة �ل���ث���الث���ة : 
�لفر�س، و�لتنقل و�ال�شتد�مة.

 2020 �إك�����ش��ب��و  و����ش���وف ي�����ش��ت��ق��ب��ل 
دبي ماليني �لزو�ر من 20 �أكتوبر 
 2021 �أب��ري��ل   10 حتى   2020
منهم   70% يكون  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
م��ن خ���ارج دول���ة �الإم�����ار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
����ش���ع���ادة �شر�ر  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 

�لعام  �مل���دي���ر  �ل���ف���ال����ش���ي،  ب���ال���ه���ول 
زيارة  “�إن  �الإم���ار�ت  وطني  ملوؤ�ش�شة 
’قياديو  �الإم�������ار�ت  وط��ن��ي  ���ش��ف��ر�ء 
جاء   2020 �إك�شبو  ملقر   ‘2020
من منطلق �مل�شوؤولية �لوطنية �لتي 
خرب�ت  ذ�ت  ق��ي��اد�ت  لتاأهيل  تهدف 
يف  لت�شاهم  �ملجاالت  كافة  يف  كبرة 
�الأح����د�ث �ملهمة يف دول���ة �الإم����ار�ت 
�شيعتمد  �ل����ذي   2020 ك��اإك�����ش��ب��و 

و�لو�عي  �ملوؤهل  �لوطن  �شباب  على 
مب�شتقبل وطنه وتقدمه«.

موؤ�ش�شة  ب�����اأن  ���ش��ع��ادت��ه  �أك�����د  ح��ي��ث 
وطني �الإمار�ت ُتعنى بتعزيز �لهوية 
�ل���وط���ن���ي���ة �الإم����ار�ت����ي����ة و�حل���ف���اظ 
ع��ل��ي��ه��ا، وت��ر���ش��ي��خ دع���ائ���م �ل���روؤي���ة 
���ش��ر�ئ��ح �ملجتمع  ب���ني  ل��ه��ا  �مل���وح���دة 
و�الأ�ش�س  �ملفاهيم  ون�شر  �ملختلفة، 
و�لوالء  �النتماء  ملمار�شات  �لد�عمة 

�ل�شاحلة.  �ملو�طنة  وقيم  �لوطني، 
و�مل�شوؤولية  �لقيم  بتعزيز  تعنى  كما 
�الجتماعي  و�ل��ت��ك��ات��ف  �ملجتمعية 
وتكوين  �لوطنية  �ل��ك��ف��اء�ت  ودع���م 
للكيان  وع��ل��م��ي��ة  م��ع��رف��ي��ة  ق���اع���دة 

�الجتماعي �الإمار�تي.
�لرئي�شية  �ل���ت���وج���ه���ات  �أن  ي���ذك���ر 
�الإم�������ار�ت تنطلق  مل��وؤ���ش�����ش��ة وط��ن��ي 
م��ن ك��ون��ه��ا م��ب��ادرة �حت��ادي��ة ت�شعى 
وتوؤكد  �ملجتمعية،  �لتنمية  لتحقيق 
على  توجهاتها  جممل  يف  �ملوؤ�ش�شة 
جم��م��وع��ة م���رت���ك���ز�ت رئ��ي�����ش��ي��ة من 
�أهمها، �المتثال مبمار�شات �ملو�طنة 
�ل�������ش���احل���ة، ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة �ل����والء 
�النتماء  ح�����س  وت�شجيع  �ل��وط��ن��ي، 
باملبادئ  و�ل��ت��ع��ري��ف  و�مل�����ش��وؤول��ي��ة، 
�الحتاد  عليها  ق��ام  �لتي  �لرئي�شية 
ك��د���ش��ت��ور �أ���ش��ا���ش��ي ل��رف��ع��ة و�زده����ار 
�ل��وط��ن. ك��م��ا ت��ه��دف �مل��وؤ���ش�����ش��ة �إىل 
وحتفيز  �ملجتمعية  �ل�شر�كة  تفعيل 
�أفر�د �ملجتمع على �مل�شاركة �لفاعلة 
و�لتي  تطرحها،  �لتي  �الأن�شطة  يف 
تعزيز  �إىل  جم���م���ل���ه���ا  يف  ت����ه����دف 
و�اللتز�م  �ل��ف��ردي��ة  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  روح 

بالو�جبات �لوطنية. 

��شتطاع ق�شم ت�شويات �الأحو�ل �ل�شخ�شية  يف حماكم دبي 
يف  �إنهاء نز�ع يف تركة تقدر قيمة �أ�شولها ب� 285 مليون 
90 مليون دره��م و ذلك  �إي���ر�د�ت �شنوية بقيمة  دره��م  و 
خالل جل�شتني فقط،  من خالل �إبر�م �تفاقية بني �لورثة  
بتخارج �أحد �لورثة  عن ن�شيبه مقابل عقار�ت باالإ�شافة 
�حلارثي  حممد  عي�شى  �ل�شيد  و�أو���ش��ح  نقدي.  مبلغ  �إىل 
رئي�س �شعبة ت�شوية �لرتكات باإد�رة �الأحو�ل �ل�شخ�شية باأن 
هذه �لرتكة كانت من �لرتكات �ملت�شعبة جد�  نظر� لتنوع 
مفرد�تها ما بني عقار�ت و �أ�شهم و مركبات و �أرقام مميزة 
وذلك  �ل��ن��ز�ع  ينهي  �أن  �لق�شم  و��شتطاع   ، نقدية  ومبالغ 

ومعرفة  �ملمتلكات  بجرد  �عتنت  �الأوىل   ، جل�شتني  خ��الل 
تفا�شيل �إير�د�ت �لرتكة ومن ثم و�شع ت�شور للتخارج ، و 

مت �التفاق على �لتخارج يف �جلل�شة �لثانية .
و�أ�شاف رئي�س ق�شم ت�شويات �الأح��و�ل �ل�شخ�شية عبد�هلل 
يهتم  �لرتكات  ت�شويات  �شعبة  دور  �إن  �ل��زرع��وين   حممود 
، و  �أي�شرها  و  �لطرق  باأ�شهل  �لرتكات  �لنز�عات يف  باإنهاء 
�ل��ذي يعزز ثقة  �ل��ودي��ة  �الأم��ر  �لعمل على حلها بالطرق 
ر�شالة  يخدم  كما   ، للتقا�شي  �لبديلة  بالطرق  �ملتعاملني 
�ملحاكم يف تقدمي عد�لة نافذة تت�شم بالدقة و �ل�شرعة و 

تقدمي ت�شويات ودية مي�شرة �لو�شول للجميع .

ق�ضم الت�ضويات يف حماكم دبي ينجح يف اإنهاء نزاع يف 
تركة تبلغ قيمتها 285 مليون درهم خالل جل�ضتني 

»بلدية عجمان« تنظم ور�ضة » قيادات امل�ضتقبل« 

اإجناز 60 باملائة من املجمع ال�ضكني ملوظفي اإ�ضعاف دبي بكلفة 128 مليون درهم

•• عجمان-وام:

�أكد �شعادة عبد�لرحمن حممد �لنعيمي مدير عام د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
يف عجمان �أن حكومة دولة �الإمار�ت �لر�شيدة وقيادتها �لر�ئدة جعلت �شعبها 
�أ�شعد �شعوب �لعامل قاطبة بف�شل توجهاتهم �ل�شديدة و�آر�ئهم �لنرة  من 

وروؤيتهم �لو��شحة.
�مل�شتقبل” ��شتهدفت  “ قياد�ت  �لتدريبية  �لور�شة  كلمته خالل  - يف  وقال 
لغره  �لقائد هو حمفز  �إن   - “�أجيال” �ل�شيفي  برنامج  منت�شبي  �لطلبة 
على �الإبد�ع و�البتكار و�الإنتاج �لد�ئم ويدفع �لغر للخروج عن �ملاألوف فهو 
�لقدوة و�شعلة �لتغير يف �أي مكان.. م�شر� �إىل �أن �لقائد �لناجح يركز على 

بناء �الإن�شان وتطوير مهار�ته ويبحث عن مو�طن �ملو�هب يف �الآخرين .

و�أ�شاف �أن �لقائد �لناجح يو�جه �لعديد من �لتحديات ويتحمل م�شوؤوليات 
مثلى  عمل  بيئة  موفر�  وعرب  لدرو�س  ويحولها  عليها  يتغلب  لكنه  عديدة 

ت�شهم يف حت�شني جودة �لعمل وتطوير �الأد�ء �لفردي و�جلماعي.
وثمن �شعادة �لنعيمي - خالل �لور�شة �لتي نظمها قطاع �شعادة �ملتعاملني 
بالتعاون مع ق�شم �لتدريب و�لتطوير �لوظيفي يف �لد�ئرة للتوعية مبفاهيم 
�لقيادة وتاأهيل موظفي �لغد المتالك مهار�ت �لقيادة �الأ�شا�شية - حر�س 
�مل�شاركني على �ملعرفة و�الإطالع على �لتجارب �لعلمية و�لعملية �لتي ت�شقل 
مهار�تهم ومتدهم باخلرب�ت �ملهنية �لالزمة حلياتهم �لوظيفية �مل�شتقبلية 

ف�شال عن م�شاعدتهم يف و�شع روؤية و��شحة.
من جانبه حتدث يو�شف خالد �لنعيمي رئي�س ق�شم مركز �شعادة �ملتعاملني 
بالوكالة - خالل تقدميه للور�شة �لتدريبية - عن مدى تاأثر �لقيادة على 

�الأهد�ف  لتحقيق  �ل�شحيح  �مل�شار  نحو  وتوجهيهم  لتحفيزهم  �الآخ��ري��ن 
�ملن�شودة.. م�شتعر�شا �ل�شفات �لقيادية.

�ل��ق��دوة ودور  �أهمها  ع��دة حم��اور رئي�شية من  رك��زت على  �لور�شة  �أن  وب��ني 
مبقولة  م�شت�شهد�   .. و�الب��ت��ك��ار  �الإب����د�ع  على  �لتحفيز  يف  �ل��ق��ي��ادي  �لفكر 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�أن تعمل �شيء مل  “ متعة �حلياة  جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي - رع��اه �هلل - 

يعمله �أحد ومل يتوقعه �أحد �نتظر منك �إبد�عا جديد�«.
لد�ئرة  و�ل��ع��رف��ان  بال�شكر  “�أجيال”  برنامج  منت�شبو  تقدم  جانبهم  م��ن 
�حلياة  و�قع  على  �إطالعهم  على  و�لتخطيط يف عجمان حلر�شها  �لبلدية 
�لعملية و�إمد�دهم باخلرب�ت �ملهنية �لتي تعينهم على فهم �لعمل �مليد�ين 

ب�شكل و��شح.

•• دبي-وام:

ملوظفي  �ل�شكني  �ملجمع  م�شروع  يف  �الإجن��از  ن�شبة  بلغت 
تبلغ  و�ل��ذي  باملائة   60 �الإ�شعاف  دبي خلدمات  موؤ�ش�شة 

تكلفته �الإجمالية نحو 128 مليون درهم.
�لثالثة بدبي  �لذي يقع يف منطقة ور�شان  �مل�شروع  ياأتي 
حكومة  جهود  �إط��ار  يف   - �لرئي�شي  �ملوؤ�ش�شة  مقر  بجو�ر 
دبي لتاأمني �ملن�شاآت �خلدمية �الأ�شا�شية خلدمة �ملو�طنني 

و�ملوظفني يف �لدو�ئر �حلكومية و��شعادهم.

وتفقد �شعادة خليفة �لدر�ي �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي 
باملوؤ�ش�شة  �مل�شوؤولني  كبار  ي�شاحبه  �الإ���ش��ع��اف  خل��دم��ات 
�م�س �شر �لعمل ون�شب �الإجن��از يف �مل�شروع �لذي ي�شم 
بنايتني ل�شكن �لعائالت و3 بنايات ل�شكن �الأفر�د بحيث 
توؤمن �لبيئة �ملثالية �ل�شكنية و�خلدمية ملوظفي �ملوؤ�ش�شة 

من �مل�شعفني �الإد�ريني �ل�شائقني.
�شقة  ولفت �لدر�ي �إىل �أن �شكن �لعائالت يتاألف من 48 
10 �شقق غ��رف��ة و���ش��ال��ة م��ع غ��رف��ة خ��ادم��ة و32  منها 
ثالث  �شقق  و3  خادمة  غرفة  مع  و�شالة  غرفتني  �شقة 

�مل�شروع يعد  �أن  غرف و�شالة مع غرفة خادمة.. منوها 
ثمرة تعاون مع بلدية دبي معربا عن �شكره للبلدية على 

ماقدمته من خدمات مميزة.
�ن  �ملوؤ�ش�شي  �لدعم  �إد�رة  مدير  �لغفاري  عي�شى  و�أو�شح 
ن�شب �الإجناز يف �مل�شروع جتاوزت 60 باملائة و متوقع �ن 

يتم ت�شليم �ملجمع يف �لربع �الأول من �لعام �لقادم .
غرفة   284 م��ن  ي��ت��ك��ون  �الأف�����ر�د  �شكن  �أن  �إىل  م�����ش��ر� 
�شكنية و�مل�شاحة �لطابقية �الإجمالية للم�شروع تبلغ 31 
�لف مرت� مربعا منوها �إىل �أن �مل�شروع يوفر كافة و�شائل 

�لر�حة و�لرتفيه للموظفني ومن �شمنها توفر حمامي 
�شباحة مع كامل �خلدمات �مللحقة بهما و�شالة ريا�شية 
يف  منف�شل  ب�شكل  وذل��ك  مالب�س  تبديل  وغرفة  و�شاونا 
كل من �شكن �لعائالت و�الأفر�د ف�شال عن توفر ملعبني 
�ألعاب  ومنطقة  خ��ارج��ي��ة  خ�����ش��ر�ء  وم��ن��اط��ق  خ��ارج��ي��ني 
�شعادة  �لر�حة ويحقق  �أق�شى درجات  لالأطفال ما يوفر 
�ملوظفني. و�أ�شاف �ن �ملجمع �ل�شكني يطبق كافة معاير 
�ملباين �خل�شر�ء و�لعمارة �مل�شتد�مة من حيث ��شتخد�م 

مو�د بناء �شديقة للبيئة وت�شطيبات عالية �جلودة.

اأخبار ال�ساعة : 

مدر�ضة القيادة يف �ضناعة الرجال
•• ابوظبي-وام: 

�لقيادة  علينا  وتطلُّ  �إال  يوم  يكاد ميرُّ  ال  �نه  �ل�شاعة  �خبار  ن�شرة  قالت 
�ل�شمو  �شاحب  يف  ممثلة  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لر�شيدة 
و�أخيه  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة،  رئي�س  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�لدولة،  رئي�س  نائب  �آل مكتوم،  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم  �ل����وزر�ء،  جمل�س  رئي�س 
حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي، نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
مكانتها  خ  تر�شِّ �لتي  �مللِهمة،  و�ل��ع��رب  �ل��درو���س  م��ن  باجلديد  �مل�شلحة، 
�الإمار�ت  الأبناء  لي�س  عظيمة  كقدوة  وعاملياً،  و�إقليمياً  حملياً  �مل�شهودة 
�أي�شاً؛ وال�شيما فئة  فقط، بل الأبناء �شتى �ل�شعوب �ل�شقيقة و�ل�شديقة 

�ل�شباب منهم.
و��شافت فى �فتتاحيتها بعنو�ن “مدر�شة �لقيادة يف �شناعة �لرجال” �ن 
�ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد  �لتي نهلت من مدر�شة  �لقيادة �ال�شتثنائية  هذه 
له -باإذن �هلل تعاىل- �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان -طيب �هلل ثر�ه- 
زت عرب روؤ�ها �لتنموية  عظيم �حلكمة وجليل �لقيم و�أرقى �ملد�رك، عزَّ
�خلالقة وجهودها �لبنَّاءة �ملتو��شلة جتربة �الإمار�ت �لر�ئدة يف خمتلف 
�س  ويكرِّ �س  كرَّ نحو  على  و�لتميز،  و�لعطاء  و�لتقدم  �الإجن���از  ف�شاء�ت 
�لدول  م�شافِّ  �أول  يف  �حلبيبة  دولتنا  بها  حتظى  �لتي  �ملرموقة  �ملكانة 

�لتي تلقى تقدير �ملعمورة و�شعوبها و�حرت�مها.
�ل�شمو  بها �شاحب  قام  �لتي  �مللِهمة �جلديدة  �لتدوينات  �إن  �ىل  ولفتت 
?#علمتني_ �آل مكتوم، موؤخر�ً، عرب ها�شتاق  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن 

�لتي  تويرت  �الجتماعي  �لتو��شل  مبوقع  �لر�شمي  ح�شابه  يف  �حلياة? 
هي  �لد�ئمة،  و�ملوؤ�ش�شة  �حلقيقي  �لقائد  �شفات  عن  �شموه  فيها  ث  حتدَّ
�لر�شيدة،  �لتي متثلها قيادتنا  د  و�لتفرُّ �متد�د ملدر�شة �حلكمة  �شكٍّ  بال 
و�لتي يفخر باال�شتقاء من درو�شها �شعب �الإمار�ت، كبار�ً و�شغار�ً، رجااًل 
ون�����ش��اًء. و�ك���دت �ن��ه ال يختلف �ث��ن��ان يف �أن ه��ذه �ل��ت��دوي��ن��ات، �لتي قلَّت 
كلماتها وعظمت معانيها، هي �نعكا�س �آخر الإ�شر�ر قيادتنا �لر�شيدة على 
مو��شلة نهج �ال�شتثمار يف �الإن�شان �لذي �أر�شاه �لو�لد ز�يد -رحمه �هلل-؛ 
فقد كان �الإن�شان �الإمار�تي، وال يز�ل، يف عقيدة �الإمار�ت �لثابتة هو ثروة 
�لوطن �الأغلى، و�لغاية �الأ�شمى مللحمة �لوحدة و�لنه�شة و�لتنمية �لتي 
بزغ فجرها مع تاأ�شي�س �لدولة، وحجر �الأ�شا�س �لذي به وله ت�شعى دولة 

�الإمار�ت �إىل �رتقاء قمم �لريادة و�ملجد يف خمتلف �ملجاالت و�مليادين.
�أن ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة؛ وبرغم  ك��م��ا ج����اءت ه����ذه �ل��ت��دوي��ن��ات ل��ت��وؤك��د 
م�شوؤولياتها �لكبرة وم�شاغلها �لعظيمة يف �إد�رة وت�شير �شوؤون �لدولة، 
د�خلها وخارجها، فاإنها ال تكتفي ببناء �الإن�شان �الإمار�تي �ملتعلِّم �ملثقف 
�لو�عي �ملنفتح على �الآخر، وتاأهيل �ملو�طنني �لقادرين على بناء �لوطن 
ود عن حماه و�شون مكت�شباته، بل �إنها، يف ظل ما تتمتع به من روؤى  و�لذَّ
ثاقبة ال�شت�شر�ف �مل�شتقبل و�شياغته، حتر�س كل �حلر�س على �شناعة 
�ل�شاملة  �لتنمية  م�شرة  و��شتكمال  �ل��ر�ي��ة،  حلمل  ��ل��ني  �مل��وؤهَّ �ل��رج��ال 
ومبادر�ت  وبر�مج  �شيا�شات  من  ن�شهده  ما  ن�شهد  هنا  ومن  و�مل�شتد�مة، 
�لقادة  �ليوم، ت�شبُّ جميعها يف باب �شناعة  �لو�قع �الإمار�تي  يزخر بها 
و�إعد�دهم ومتكينهم يف خمتلف �ملجاالت، وال�شيما بني �شريحة �ل�شباب، 
��شتثنائياً؛ �إمياناً منها باأن �شباب  �لتي توليها �لقيادة �لر�شيدة �هتماماً 
تن�شده  �ل��ذي  �الأف�شل  �مل�شتقبل  �الآم��ن��ة نحو  ع��ب��وره  ب��و�ب��ة  ه��م  �ل��وط��ن 

�لقيادة الأجيال �الإمار�ت �لقادمة.
وم�شت تقول” وال �شكَّ يف �أن هذه �لتدوينات هي مبنزلة مر�آة ال�شتثنائية 
�الإبد�ع  تر�شيخ  على  يقوم  �ل��ذي  �لر�شيدة،  قيادتنا  لدى  �لقيادي  �لفكر 
حياة  كاأ�شلوب  و�لتعا�شد  �لتعاون  وروح  و�الإيجابية  و�ل�شعادة  و�البتكار 
يومي، ونهج عمل حكومي وموؤ�ش�شي، على نحو فتح �أمام �أبناء �الإمار�ت 
درجات  �أعلى  �إىل  بدولتنا �حلبيبة  و�رتقى  و�الإجن��از،  ز  �لتميُّ �آف��اق  كافة 

�شلَّم �لتناف�شية �لعاملية«.
�لتي  �لكبرة،  �لثقة  ه��ذه  �ن  �لقول  �ىل  �فتتاحيتها  ختام  فى  وخل�شت 
�لبناء  ر�ي��ة  �ل��وط��ن على حمل  �أب��ن��اء  ل��ق��درة  وقيادتها  �الإم����ار�ت  توليها 
ُعد فقط،  و�لتنمية، ال ت�شهم يف حتقيقهم �أهم �الإجناز�ت على خمتلف �ل�شُّ
بل �إنها ت�شهم كذلك يف �شحذ هممهم، وتعميق �نتمائهم ووالئهم لدولتنا 

�لغالية وهويتنا �الأ�شيلة، وتكثيف �لتز�مهم م�شوؤولياتهم �لوطنية.
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اأبوظبي للتنمية يوفر اأجهزة احلا�ضب الآيل ل�ضباب  دار زايد 
••اأبوظبي-وام: 

قدم �شندوق �أبوظبي للتنمية دعما ماليا ل�شالح د�ر ز�يد للرعاية �الأ�شرية 
بهدف دعم مبادر�تها وحتقيق �أهد�فها �لتي و�شعتها لتعزيز دورها يف جمال 

�لرعاية �الأ�شرية و�الإن�شانية.
�الآيل  �حلا�شب  �أج��ه��زة  لتوفر  �ل�شندوق  م��ن  �مل��ق��دم  �ل��دع��م  و�شيخ�ش�س 
على  مل�شاعدتهم  و�ل��ك��ل��ي��ات  ب��اجل��ام��ع��ات  �مللتحقني  �ل���د�ر  و���ش��اب��ات  ل�شباب 

مو��شلة م�شرتهم �الأكادميية.
�أبوظبي  �شندوق  ع��ام  مدير  نائب  �لقبي�شي  ع��ب��د�هلل  خليفة  �شعادة  ق��ام  و 
للتنمية بت�شليم �مل�شاهمة �ملادية ل�شعادة نبيل �شالح �لظاهري مدير عام د�ر 

ز�يد للرعاية �الأ�شرية وذلك يف مبنى �ل�شندوق.
و ثمن �شعادة خليفة عبد�هلل �لقبي�شي �جلهود �لتي تبذلها د�ر ز�يد للرعاية 
�مل�شمولني  و�ل�����ش��ب��اب  �الأط���ف���ال  لفئة  �حل��م��اي��ة  ت��وف��ر  �شبيل  يف  �الأ���ش��ري��ة 
�شحية  رع��اي��ة  وت��وف��ر  منا�شبة  �أ���ش��ري��ة  بيئة  ت��اأم��ني  خ��الل  م��ن  برعايتها 
�لد�ر  به  تقوم  ما  �أن  و�أك��د  لهم  وتعليمية  وترفيهية  و�جتماعية  ونف�شية 
و�هتمام  تقدير  حمط  هي  �الأ�شرية  �لرعاية  فاقدي  جتاه  م�شوؤوليات  من 

وت�شتحق �لدعم بجميع �أنو�عه.
�أ�شاد �شعادة نبيل �شالح �لظاهري بالدعم �ملقدم من �ل�شندوق  من جانبه 
حيث �شيكون لهذه �ملبادرة �لطيبة �أثر كبر على منت�شبي د�ر ز�يد للرعاية 

�الأ�شرية من خالل تقدمي �أف�شل م�شتويات �لتعليم و�لتاأهيل لهم .

مركز ال�ضارقة ل�ضعوبات التعلم يبداأ ا�ضتقبال اأوراق موؤمتره العلمي 
•• ال�صارقة-وام:

مدينة  باإ�شر�ف  يعمل  �ل��ذي  �لتعلم  ل�شعوبات  �ل�شارقة  مركز  فتح 
�ل�شارقة للخدمات �الإن�شانية �لباب �أمام �الخت�شا�شيني �لر�غبني يف 
تقدمي �أور�قهم �لعلمية للم�شاركة يف موؤمتر �شعوبات �لتعلم �الأول 
�لذي �شينظمه �ملركز يومي 4 و5 �أكتوبر �لقادم حتت �شعار  لتعلم 
/ع�شر  بالدي�شلك�شيا  �لتوعية  باأ�شبوع  �الحتفاء  مع  تز�مناً  �أف�شل  

�لقر�ءة عند �الأطفال/.
�لعلمية  �الأور�ق  يف  �مل�����ش��ارك��ة  و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني  ل��ل��ب��اح��ث��ني  ومي��ك��ن 

�أك��رث من عام و�حد  �أال يكون مر عليها  و�الأب��ح��اث على  و�لدر��شات 
www.scld. �الإلكرتوين  �ملوؤمتر  زي��ارة موقع  وذلك من خالل 

�لت�شجيل �ملبكر. عند  �خل�شم  من  لال�شتفادة   shj.ae
و �أو�شحت هنادي �ل�شويدي مدير �ملركز �ن حماور �ملوؤمتر �شتناق�س 
�لدر��شات �مليد�نية و�لتطبيقية و�لنظم و�حلقوق و�ملو�ثيق �لدولية 
و�لت�شخي�س  �لقيا�س  وو���ش��ائ��ل  �لتعلم  �شعوبات  ذوي  لالأ�شخا�س 
و�لتدخل �ملبكر باالإ�شافة �إىل �شعوبات �لقر�ءة و�لكتابة و�لريا�شيات 
عر�س  م��ع  و�خل��دم��ات  و�الأ���ش��ري  �الجتماعي  و�لتوجيه  و�الإر����ش���اد 

جمموعة من �لتجارب وتبادل �خلرب�ت.

�ضرطة دبي تنظم جل�ضة حوارية حول الوقاية من اجلرمية
•• دبي-وام: 

���ش��ه��د ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء خ��ب��ر خليل 
�لقائد  �ملن�شوري م�شاعد  �إبر�هيم 
�جلنائي  �ل��ب��ح��ث  ل�������ش���وؤون  �ل���ع���ام 
ب�شرطة دبي �جلل�شة �حلو�رية �لتي 
نظمتها �إد�رة �حلد من �جلرمية يف 
�الإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث 
�جلنائية بعنو�ن “ �حلد و�لوقاية 
“ وذل����ك يف مبنى  م���ن �جل���رمي���ة 
�جلنائية  ل��الأدل��ة  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة 

وعلم �جلرمية.
�جلل�شات  ���ش��م��ن  �جل��ل�����ش��ة  وت���اأت���ي 
�حلو�رية �لتي ينظمها قطاع �شوؤون 
�الأفكار  ملناق�شة  �جلنائي  �لبحث 
�الإ�شت�شر�فية  و�مل��ب��ادر�ت  �ملبتكرة 
و�قعية  حلول  �إي��ج��اد  �إىل  �لهادفة 
�لعمل  ت���و�ج���ه  �ل���ت���ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
�الأمني يف �مل�شتقبل وتخدم �لروؤية 

�لعمليات  ت��ط��وي��ر  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�الإد�رية مبا يتنا�شب مع متطلبات 
�حلكومي  للتميز  �ل���ر�ب���ع  �جل��ي��ل 
�لقر�ءة  من  دبي  �شرطة  ميكن  ما 
و�لتهديد�ت  للمخاطر  �مل�شتقبلية 
للتحديات  �مل���ب���ك���ر  و�الك���ت�������ش���اف 
و�ح��ت��و�ء �الأزم���ات وه��ي يف مهدها 
و�ل��ت�����ش��دي ل��ه��ا وم��و�ج��ه��ت��ه��ا قبل 
مبتابعة  م�����ش��ي��د�  ����ش��ت��ف��ح��ال��ه��ا.. 
�شعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري 
�لقائد �لعام ل�شرطة دبي وجهوده 

يف دفع م�شرة �لعمل �ل�شرطي.
�لفريق  �ل��ر�ح��ل  ج��ه��ود  و��شتذكر 
�لعمل  يف  �مل��زي��ن��ة  م��ط��ر  خ��م��ي�����س 
�لعمل  ويف  عامة  ب�شفة  �ل�شرطي 
�جلنائي ب�شفة خا�شة وجهوده يف 
بناء �ملخترب �جلنائي ل�شرطة دبي 
�لذي يعترب �النطالقة �حلقيقية 
�أ�شبح  ح���ي���ث  �جل���ن���ائ���ي  ل��ل��ع��م��ل 

�ال�شت�شر�فية ل�شرطة دبي 2030 
�ال�شرت�تيجية  �الأه����د�ف  وحت��ق��ق 

ل�شرطة دبي 2016-2021.
�ل��ع��م��ي��د �شامل   .. ح�����ش��ر �جل��ل�����ش��ة 
�الإد�رة  م���دي���ر  �ل��رم��ي��ث��ي  خ��ل��ي��ف��ة 
�ل����ع����ام����ة ل���ل���ت���ح���ري���ات و�مل���ب���اح���ث 
�جلنائية بالوكالة و�لعميد حممد 
ر�����ش���د ب���ن ���ش��ري��ع �مل���ه���ري نائب 
للتحريات  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  م��دي��ر 
�الإد�رة  ل�شوؤون  �جلنائية  و�ملباحث 
و�لرقابة ومديرو مر�كز �ل�شرطة 
�الإد�ر�ت  خمتلف  م��ن  و�ل�����ش��رك��اء 

�لعامة.
�مل��ن�����ش��وري حر�س  �ل���ل���و�ء  و�أك������د 
ل�������ش���رط���ة دبي  �ل����ق����ي����ادة �ل���ع���ام���ة 
ملو�كبة  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  على 
�مل��ت��غ��ر�ت و�ل��ت��ح��دي��ات م��ن خالل 
ت����ط����وي����ر ع����م����ل����ي����ات �ل���ت���ح���دي���ث 
�مل�شتمر  �ال�شرت�تيجي  و�لتطوير 

و�لتدريب  للعلم  م��ن��ارة  �مل��خ��ت��رب 
وت���ط���ب���ي���ق �مل����ن����اه����ج و�ل������رب�م������ج 
يف  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �لتعليمية 

�لعلوم �جلنائية.
�شعيد  �لعقيد  �شدد   .. جانبه  م��ن 
من  �حل������د  �إد�رة  م����دي����ر  ل����وت����اه 
�جلرمية على �أهمية عقد مثل هذه 
�جل��ل�����ش��ات �حل���و�ري���ة �ل��ت��ي تهدف 
�الآر�ء  خمتلف  على  �الط���الع  �إىل 
�الإخت�شا�س  �أ����ش���ح���اب  ق��ب��ل  م���ن 
للخروج مببادر�ت وتو�شيات تدعم 
�الأهد�ف �ال�شرت�تيجية يف �لوقاية 

و�حلد من �جلرمية.
 5 ت�شمنت  �جل��ل�����ش��ة  �أن  و�أو����ش���ح 
حماور رئي�شية هي �لفرق �الأمنية 
�الأمنية  و�ل����در������ش����ات  �مل���ي���د�ن���ي���ة 
و�ل�شركاء  �جل��ن��ائ��ي��ة  و�ل��ت��وع��ي��ة 
�خلارجيون  و�ل�شركاء  �لد�خليون 

و�ملنهجيات.

�ضرطة دبي حت�ضد جائزة عن مبادرة التطبيقات الإفرتا�ضية
•• دبي-وام: 

للخدمات  �لعامة  �الإد�رة  ح�شدت 
جائزة  دب�����ي  ����ش���رط���ة  يف  �ل���ذك���ي���ة 
م����ب����ادرة  ع�����ن   ”CIO100“
�لتي  �الإف���رت�����ش���ي���ة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

ت�شتخدمها بطرق مبتكرة.
�ل�شبو�شي  �هلل  عبد  �شعادة  وت�شلم 
لو�س  يف  �ل�����دول�����ة  ع������ام  ق���ن�������ش���ل 
�أجن��ل��و���س �جل���ائ���زة ب��ال��ن��ي��اب��ة عن 
فعاليات  وذل��ك خالل  دبي  �شرطة 
ن����������دوة وح�����ف�����ل ت������وزي������ع ج����و�ئ����ز 
يف  �أق��ي��م  �ل���ذي   ”CIO100“
كولور�دو بالواليات �ملتحدة. وتعد 
للمديرين  جت��م��ع  �أك�����رب  �ل���ن���دوة 
�لتنفيذيني لتكنولوجيا �ملعلومات 
ت�شمنت  ح��ي��ث  �الأع����م����ال  ورو�د 
�لقيادة  م��ن��اق�����ش��ة  �ل���ن���دوة  �أج���ن���دة 
�الأعمال  و��شرت�تيجية  و�البتكار 
و�لفر�س  �ل���ت���ح���دي���ات  و�أح��������دث 
�حل���دث  خ����الل  و مت  �ل����ع����امل.  يف 
��شتخدمت  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  تكرمي 
بطرق  �مل���ع���ل���وم���ات  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
مبتكرة من خالل فر�س تناف�شية 
وحت�شني �لعمليات و�خلدمات مبا 
�لعالقات  ويح�شن  �ل��ن��م��و  يحقق 

و�خلدمات مع �لعمالء.
ك����ربى  �جل������ائ������زة  وت�����������ش�����ارك يف 

مثل  و�ل���������ش����رك����ات  �مل����وؤ�����ش���������ش����ات 
و   Adobe Autodesk
 United و   IBMو  Fedex

و�����ش����ام���������ش����وجن   Airlines
وجمموعة  ت��وي��وت��ا  و  و���ش��ي��م��ن�����س 

�لبنك �لدويل.

طاقة ا�ستيعابية ت�سل اإىل �سيانة اأكرث من 1000 مركبة يوميًا

الإمارات يف اأبوظبي مبوا�ضالت  الفنية  ال�ضيانة  خدمات  من  ت�ضتفيد  مركبة  األف   53
•• دبي – الفجر:

�أنها  �الإم����ار�ت  م��و����ش��الت  ك�شفت 
�الأول من  �ل��ن�����ش��ف  ق��ام��ت خ���الل 
ب��ت��ق��دمي خدمات  �جل�����اري  �ل���ع���ام 
 53 عن  يزيد  ملا  �لفنية  �ل�شيانة 
�ألف مركبة يف �أبوظبي من خالل 
�لفنية  للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
�لتابعة  �الأع��م��ال  م��ر�ك��ز  – �أح���د 
�لد�ئم  ح��ر���ش��ه��ا  م����وؤك����دًة   ،- ل��ه��ا 
�ل�شالمة  ع��ن�����ش��ري  تطبيق  ع��ل��ى 
و�الأم�������ان يف ج��م��ي��ع خ��دم��ات��ه��ا ال 
تقدمها  و�لتي  منها  �لفنية  �شيما 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  و����ش��ع��ة  ل�����ش��ري��ح��ة 
ومبا  �ملجتمع،  و�أف���ر�د  و�ل�شركات 
يعك�س توجهات وتطلعات حكومتنا 

�لر�شيدة.
�لهرمودي  ع��ام��ر  �ملهند�س  وق���ال 
لد�ئرة �خلدمات  �لتنفيذي  �ملدير 
�ل��ف��ن��ي��ة مب���و�����ش���الت �الإم��������ار�ت، 
خ���دم���ات  ق����دم����ت  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  �أن 
وتقنية  بربحية  �لفنية  �ل�شيانة 
ت��ف��ي ب��ت��وق��ع��ات �مل��ت��ع��ام��ل��ني، ووفق 
�لعاملية  �ل�����ش��الم��ة  م��ع��اي��ر  �أع��ل��ى 
عمل  كفاءة  ت�شمن  �لتي  �ملعتمدة 
�ملركبات �لتي يتم �شيانتها، وذلك 

�أن  �إىل  وك��ذل��ك �الأف������ر�د، م�����ش��ر�ً 
�لفنية  للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
له  43 م��رك��ز خ��دم��ة تابعاً  وع��رب 
من  خمتلفة  م��ن��اط��ق  يف  م��ن��ت�����ش��ر�ً 
�إمارة �أبوظبي، عمل على ��شتقبال 
منذ  م��رك��ب��ة   53146 و���ش��ي��ان��ة 
ب��د�ي��ة �ل��ع��ام �حل���ايل وح��ت��ى نهاية 
�لطاقة  وت�����ش��ل   ،2017 ي��ون��ي��و 
�ال�شتيعابية �ليومية للمركز ومن 
خ���الل ط��اق��م��ه �مل���ك���ون م���ن 847 
فني وتقني مدرب وموؤهل و572 
من  �أك���رث  �شيانة  �إىل  فنية  ح���ارة 

مركبة.  1000
�أبوظبي  م���رك���ز  ب������اأن  و�أ�������ش������اف، 
للخدمات �لفنية يقدم حزمة من 
�شيانة  وخدمات  �لفنية  �خلدمات 
و�إ�شالح �ملركبات �خلفيفة و�لثقيلة 
باختالفها  و�ل���در�ج���ات  و�الآل���ي���ات 
وذلك وفقاً الحتياجات ومتطلبات 
�لفنية  �خل��دم��ات  وكافة  �ملتعامل، 
�ملركبات  كقطر  �الأخ��رى،  �مل�شاندة 
و�الآليات وبيع قطع �لغيار، �إ�شافة 
و�ال�شت�شار�ت  �ل��ت��و���ش��ي��ات  �إىل 
�ل�شيانة  �لفنية يف جمال خدمات 
غ�شيل  وخ�����دم�����ات  و�الإ��������ش�������الح، 
وت���ن���ظ���ي���ف �مل�����رك�����ب�����ات وغ����ره����ا، 

�ملوؤ�ش�شية  قيمها  م��ع  يتو�فق  مب��ا 
و�مل�شوؤولية  ب��ال��ع��ن��اي��ة  �مل��رت��ب��ط��ة 
ل�����ش��م��ان ح��م��اي��ة ح��ق��وق خمتلف 
�إىل م�شتوى  و�لو�شول  �الأط��ر�ف، 
ر�حة  ي�����ش��م��ن  �خل���دم���ة  م���ن  ر�ٍق 

و�شعادة �ملتعاملني.
وت��ف�����ش��ي��اًل �أك����د �ل���ه���رم���ودي على 
ح����ر�����س م����و������ش����الت �الإم����������ار�ت 
وم�شتوى  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
خدماتها �لفنية مبا يو�كب �لنمو 
�مل�شتمر يف �شوق �لنقل و�ملو��شالت 
�ل��دول��ة، ما  �لفنية يف  و�خل��دم��ات 
ج��ع��ل��ه��ا حم���ل ث��ق��ة م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا يف 
و�خلا�س  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع��ني 

متطلبات  يلبي  �مل��رك��ز  �إىل  الف��ت��اً 
متعامليه على مد�ر �ل�شاعة طو�ل 
�أيام �الأ�شبوع وخالل �أيام �الإجاز�ت 

و�لعطالت �لر�شمية.
�مل��رك��ز يعمل  ب��اأن  �جل��دي��ر بالذكر 
لالأفر�د  خ��دم��ات��ه  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  
وجمموعة من �جلهات �حلكومية 

وموؤ�ش�شات  �حل���ك���وم���ي���ة  و����ش���ب���ه 
�أبوظبي  �إم��ارة  �لقطاع �خلا�س يف 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���ادة  وم��ن��ه��ا 
للدفاع  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  �أب��وظ��ب��ي، 
للقو�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �مل�����دين، 
 ،G4S خليفة،  م��ي��ن��اء  �مل�����ش��ل��ح��ة، 

وغرها من �جلهات.

تعاون بني خريية حممد بن را�ضد ووطني الإمارات 
•• دبي -وام: 

ب��ح��ث ���ش��ع��ادة خ��ال��د ع��ل��ي ب���ن ز�ي����د �ل��ف��ال���ش��ي ع�����ش��و جمل�س 
�خلرية  لالأعمال  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  �أمناء 
تن�شيق  �الإم�����ار�ت  م��ن موؤ�ش�شة وط��ن��ي  وف���د  م��ع  و�الإن�����ش��ان��ي��ة 
�لتطوعي  �لعمل  جم��ال  يف  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  ب��ني  �جل��ه��ود 

�لوطني لل�شباب �الإمار�تي.
جاء ذلك خالل زيارة وفد وطني �الإمار�ت برئا�شة �شعادة �شر�ر 
بالهول �لفال�شي �ملدير �لعام ملقر موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم لالأعمال �خلرية و�الإن�شانية.
�إن �لزيارة تاأتي يف �شوء  وقال �شعادة خالد بن ز�يد �لفال�شي 
�أطلقها �شاحب  �ل��ت��ي  »ع���ام �خل���ر«  م��ب��ادر�ت  �أه���د�ف  حتقيق 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�هلل« ومتا�شيا مع توجيهات �أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي »رعاه �هلل« ر�عي �ملوؤ�ش�شة �لتي حتث على �لعمل بروح 
فريق و�حد يف جميع �ملجاالت ومنها �ملجاالت �لعمل �لتطوعي 
�أكد   .. �لب�شرية. من جانبه  �لو�شائل خلدمة  �أهم  �لتي تعترب 

�شعادة �شر�ر بالهول �لفال�شي �أن زيارة �شفر�ء وطني �الإمار�ت 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملقر   «  2020 قياديو   «
�مل�شوؤولية  منطلق  من  ج��اءت  و�الإن�شانية  �خلرية  لالأعمال 
تاأهيل  يف  �جلانب  ه��ذ�  يف  �لكبرة  �ملوؤ�ش�شة  وخل��ربة  �لوطنية 
وجعل  و�الإن�شاين  �لتطوعي  �لعمل  ب�شرورة  �لو�عي  �ل�شباب 
و�أ�شرته.  �إىل جمتمعه  �لفرد مببادر�ته  ينقلها  ثقافة  �لتطوع 
ح�شر �للقاء .. �شالح ز�هر �ملزروعي مدير �ملوؤ�ش�شة و�ل�شيدة 
متيمة حممد �لني�شر مدير �إد�رة �لفعاليات و�ملعار�س مبوؤ�ش�شة 

وطني �الإمار�ت ووفد من متطوعي هيئة كهرباء ومياة دبي.

م�ضــوؤولو دوائر مـحلية يطــلعون علـى �ضــري الـعمل يف بـرواز دبـي 
•• دبي -وام:

دب��ي على  �ملحلية يف  �ل��دو�ئ��ر  م��ن م�شوؤويل  وف��د  �طلع 
م�شروع برو�ز دبي �لذي تنفذه بلدية دبي.

�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ب��ن در�ي  �ل��وف��د ك��ال م��ن خليفة  �شم 
�ملطوع  علي  و�مل��ق��دم  �الإ���ش��ع��اف  خل��دم��ات  دب��ي  ملوؤ�ش�شة 
�ملدين  ب��ال��دف��اع  �لذكية  �ل��ع��ام خل��دم��ات  �مل��دي��ر  م�شاعد 
�ل�شياحة  ب���د�ئ���رة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  رئ��ي�����س  ك��اظ��م  وع�����ش��ام 
�ملطيوعي  م��ب��ارك  حممد  و�أك���د  �ل��ت��ج��اري.  و�لت�شويق 
و�ملجتمع  �الت�������ش���ال  ل���ق���ط���اع  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  م�����ش��اع��د 
ب��امل�����ش��روع �أه��م��ي��ة �ل��ت��ع��اون ب��ني �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
حتر�س  �لتي  �لفريدة  �مل�شاريع  م��ن  باعتباره  ت�شغيله 
�ل�شويدي  �شلطان  خالد  و�أف��اد  تنفيذها.  على  �لبلدية 
يعد من  دب��ي  ب��رو�ز  �أن  �لرتفيهية  �مل��ر�ف��ق  �إد�رة  مدير 
تنفيذه  على  �لبلدية  حتر�س  و�ل��ذي  �لفريدة  �مل�شاريع 
يربط  ح�شاريا  معماريا  ومعلما  جمالية  �أيقونة  ويعد 
�ملا�شي باحلا�شر ومنطقة جذب مهمة للزو�ر و�ل�شياح 

و�ملقيمني على حد �شو�ء.

فقدان جواز �صفرت
�مل�����دع�����و / ر�ن�����او�ك�����ا  ف���ق���د 
�لك�شيو�س  �ك���ت�������ش���ي���ج  �ر 
�شرالنكا   ، ب��ري��ر�  ج��ي��ه��ان 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
يجده  من   )3475466(
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

 056/7676544

فقدان جواز �صفرت
فقد �ملدعو /جهانغر علي 
خ��ان �ل��ف خ��ان ، باك�شتان 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )4112972( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/3325331

فقدان جواز �صفرت
��شتفان   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�����ش����رب����ي����ا    ، �ي�������������ش������ي������ت 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )11013010( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/8610550
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 ان. آر. دوشي وشركاه محاسبون قانونيون

 إيران مليتقرير المدقق القانوني المستقل المعد لمديري بنك  

 ايران ملي بنك

 اإلمارات العربية المتحدةفروع 

 تقرير بخصوص الكشوفات المالية

 الرأي

 ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في هو كما المالي المركز بيان من تتألف والتي") البنك) ("المتحدة العربية اإلمارات فروع( إيران مليبنك قمنا بتدقيق الكشوفات المالية التي تخص 
 الهامة المحاسبية للخطط وموجز التاريخ، بذلك المنتهية للسنة النقدية والتدفقات الحصص في التغيرات وكشف األخرى الشاملة واإليرادات والخسائر األرباح وكشف

ً  المالية الكشوفات بخصوص األخرى التفسيرية والمذكرات  .٤٥ إلى ٤ الصفحات في مبين هو لما وفقا

 ً  وتدفقاته المالي وأدائه ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ بتاريخ هو كما للبنك المالي المركز أنّ  كما األساسية، النواحي جميع من ،صحيحة بصورة تظهر المالية الكشوفات فإن لرأينا، وفقا
ً  إعدادها تم التاريخ، ذلك في المنتهية للسنة النقدية ً  جميعا  ).المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير( المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير وفقا

 الرأي أساس

ً  مسؤوليتنا تحديد مت حيث للتدقيق، المتبعة الدولية المعايير مع يتوافق بما التدقيق عمليات بإجراء مناقُ   الكشوفات تدقيق عن المدقق مسؤوليات" قسم في المعايير لهذه وفقا
ً  ،تقريرنا في "المالية  العربية اإلمارات دولة في المالية للكشوفات إجراؤه تم الذي بالتدقيق المتعلقة األخالقية متطلبات مع يتوافق بما البنك عن مستقل بشكل نعمل أننا علما

ً  األخرى خالقيةاأل المسؤوليات استيفاء على حرصنا أننا كما المتحدة،  أساس لتقديم ومناسب كاف عليه حصلنا الذي التدقيق دليل أن نعتقد فإننا وبالتالي. المتطلبات لهذه وفقا
 .بنا الخاص التدقيق لرأي

 التركيز على المسائل
 ... التالية الصفحة في المستقل المدقق تقرير يتبع

 )المتحدة العربية اإلمارات فروع( إيران ملي بنك عن المستقل الحسابات مدقق تقرير
 يتبع...

 دون إبداء رأي متحفظ من قبلنا، نلفت االنتباه إلى ما يلي:

بخصوص الكشوفات المالية، ووفقاً لخطة العمل الشاملة والمشتركة، تم رفع العقوبات المفروضة على بنك ملي إيران وفروعه  ٣٠وفقاً لما تمت مناقشته في المالحظة 
 .SWIFT السويفتوإرسال  توصيل امكانيةكما تمت استعادة  ٢٠١٦يناير  ١٦ نماعتباراً 

 

 المالية الكشوفات حوكمة عن والمسؤولين اإلدارة مسؤوليات

ً  المالية للكشوفات الصحيح والعرض عداداإل عن مسؤولة البنك إدارة تعتبر  الق�انون م�ع يتوافق بما وكذلك المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير وفقا
 دادإع� م�ن ل�تمكنل ض�رورية وتراها اإلدارة تحددها التي الداخلية الضوابط عن وكذلك ،٢٠١٥ لسنة ٢ رقم المتحدة العربية اإلمارات لدولة االتحادي

 .متعمد غير سهو عن ناتجة أو احتيالية ألغراض كانت سواء الجوهرية األخطاء من خاليةال المالية الكشوفات

 الل�زوم، عند اإلفصاح، وكذلك ومستمرة، قائمة كشركة االستمرار على بنكال قدرة تقييم عن مسؤولة اإلدارة تكون المالية، الكشوفات إعداد أجل ومن
 أو الش�ركة تص�فية ف�ي اإلدارة ترغ�ب ل�م ما المحاسبة في ةوالمستمر ةالقائم شركةال أساس واستخدام ةوالمستمر ةالقائم شركةبال المتعلقة المسائل عن

 .بذلك القيام عن بديل لديها يكون أال أو عملياتها تعليق

ً  مسؤولون الحوكمة، إجراءات عن المسؤولون يعتبر  .بالبنك الخاصة المالية التقارير تقديم عملية مراقبة عن أيضا

 المالية الكشوفات تدقيق عن المدقق مسؤوليات

٢ 
 

  من خالية ككل المالية الكشوفات كانت إذا عما منطقية ضمانات على الحصول في أهدافنا تتمثل

 ... التالية الصفحة في المستقل المدقق تقرير يتبع
 )المتحدة العربية اإلمارات فروع( إيران ملي بنك عن المستقل الحسابات مدقق تقرير
 يتبع...

 

  خاص تقرير وإصدار متعمد غير سهو عن ناتجة أو احتيالية ألغراض كانت سواء الجوهرية األخطاء

 يتواف�ق إج�راءه ت�م ال�ذي التدقيق أن على ضمان بمثابة ليست ولكنها المستوى عالية ضمانات بمثابة المنطقية الضمانات وتعتبر. رأينا ويشمل بالمدقق
 ناتج�ة أو احتيالي�ة أعم�ال ع�ن تنش�أ أن لألخط�اء يمك�ن. وقوع�ه ح�ال ف�ي جوهري خطأ أي برصد يقوم ثم ومن التدقيق بخصوص الدولية المعايير مع
 للمس�تخدمين االقتص�ادية ق�راراتال عل�ى أثيره�ات أن توق�ع الممك�ن م�ن كانو تراكمية، أو فردية كانت حال، في جوهرية وتعتبر متعمد غير سهو عن
 .المالية الكشوفات هذه أساس على ماتخاذه يتم نيالذ

ً  التدقيق من وكجزء  كم�ا. الت�دقيق عملي�ة مدار على المهني بالتشكك حتفظون المهنية األحكام مارسن فإننا المالية الحسابات لتدقيق الدولية للمعايير وفقا
ً  أننا  :أيضا

 وأداء متعم��د غي��ر س��هو ع��ن ناتج��ة أو احتيالي��ة ألغ��راض كان��ت س��واء المالي��ة، الكش��وفات ف��ي الجس��يمة األخط��اء مخ��اطر وتقي��يم بتحدي��د نق��وم -
 ع�ن الكش�ف ع�دم مخ�اطر تك�ون. لرأين�ا أس�اس لتق�ديم ومناسبة كافية تدقيق أدلة على والحصول ،المخاطر تلك مع تتوافق مالية قتدقي إجراءات
 أو التواط�ؤ تش�مل االحتيالي�ة األعم�ال أن حي�ث المتعم�دة، غي�ر األخط�اء ع�ن الناتج�ة تل�ك م�ن أعلى احتيالي عمل عن الناتجة الجسيمة األخطاء

 .الداخلية الضوابط مخالفة أو المضللة اإلفادات أو المتعمد اإلغفال أو ويرالتز
 بخص�وص ال�رأي إب�داء بغ�رض ل�يس ولك�ن للظ�روف مناس�بة تدقيق إجراءات تصميمل بالتدقيق يتعلق فيما الداخلية للضوابط فهم على الحصول -

 .بنكلل الداخلية الضوابط فعالية
 .اإلدارة بها تقوم التي الصلة ذات اإلفصاح وعمليات حسابيةمال التقديرات ةعقوليم وكذلك المستخدمة ةيالمحاسب الخطط مالئمة تقييم -

 ... التالية الصفحة في المستقل المدقق تقرير يتبع
 )المتحدة العربية اإلمارات فروع( إيران ملي بنك عن المستقل الحسابات مدقق تقرير
 يتبع...

 
 عليه�ا، الحص�ول ت�م الت�ي الت�دقيق أدل�ة عل�ى بن�اءً  ؛المحاس�بة أعم�الب القائمة الشركة ألساس اإلدارة استخدام بخصوص استنتاجات إلى التوصل -

. ب�ذاتها قائم�ة كش�ركة االس�تمرار عل�ى بنكال قدرة في الشك أساسها على يقوم قد التي الظروف أو باألحداث متعلق أساسي شك هناك كان سواء
 ف�ي الص�لة ذات اإلفص�اح عملي�ات عل�ى بن�ا الخ�اص الم�دقق تقري�ر في الضوء تسليط علينا يجب فإنه جوهري، شك وجود إلى توصلنا حال في

 ت�م الت�ي الت�دقيق أدل�ة عل�ى اس�تنتاجاتنا تقوم. بنا الخاص الرأي تعديل فيجب كافية غير هذه اإلفصاح عمليات كانت حال في أو المالية الكشوفات
 ش�ركة كونه�ا ع�ن بن�كال توق�ف إل�ى المس�تقبلية الظ�روف أو األح�داث ت�ؤدي قدف ذلك ومع. بنا الخاص التدقيق تقرير تاريخ حتى عليها الحصول
 .بذاته وقائم مستمر

 تمثل المالية الكشوفات كانت وسواء اإلفصاح عمليات ذلك في بما المالية بالكشوفات الخاص والمحتوى ،والهيكل الكلي العرض تقييم يتم -
 .الصحيحة العرض عملية حققت قةيبطر الفعلية واألحداث المعامالت

 ذل�ك ف�ي بما للتدقيق الجوهرية والنتائج للتدقيق المحدد والتوقيت النطاق أخرى، مورأ بين من بخصوص، الحوكمة عن المسؤولين مع تواصلبال نقوم
 .بنا الخاص التدقيق خالل نحددها والتي الداخلية الضوابط في ملحوظة عيوب أي

 األخرى والتنظيمية القانونية الشروط عن ريراتقال تقديم

 :يلي ما إلى نشير فإننا ٢٠١٥ لسنة ٢ رقم اإلماراتي االتحادي القانون بموجب مطلوب هو كما

 .بنا الخاص التدقيق ألغراض مناسبة اعتبرناها التي المعلومات كافة على حصلنا لقد .١

 ... التالية الصفحة في المستقل المدقق تقرير يتبع
 
 )المتحدة العربية اإلمارات فروع( إيران ملي بنك عن المستقل الحسابات مدقق تقرير
 يتبع...

٣ 
 

 
 دول�ة ف�ي ٢٠١٥ لس�نة ٢ رق�م االتح�ادي للق�انون الس�ارية باألحك�ام الجوهري�ة الن�واحي كاف�ة م�ن ،للبن�ك المالي�ة الكش�وفات وتقييد إعداد تم .٢

 .المتحدة العربية اإلمارات
 .معها تتوافق البنكية سجالتال أنّ  كما المناسبة المحاسبية دفاترالب البنك احتفظ .٣
 الت�ي األحك�ام وك�ذلك المعني�ة، األط�راف أح�د بمع�امالت متعلق�ة مس�ائل ع�ن بالبن�ك الخاص�ة المالية الكشوفات تلك من ٧ المالحظة تظهر .٤

 .المصالح عارضت تنظيم ومبادئ بموجبها المعامالت هذه تمت
 مخالف�ة أي ارتكب�ت ق�د الش�ركة أن نعتق�د يجعلن�ا أن ش�أنه م�ن ش�يء أي علمن�ا إل�ى يتن�اهى لم فإنه لنا توفيرها تم التي المعلومات على بناءً  .٥

 اإلم�ارات دول�ة ف�ي ٢٠١٥ لس�نة ٢ رق�م االتح�ادي للق�انون الس�ارية األحك�ام م�ن ألي ٢٠١٦ ديس�مبر ٣١ ف�ي المنته�ي الم�الي العام خالل
 البن�ك مرك�ز عل�ى ج�وهري ت�أثير له يكون أن شأنه من ما وهو ،المعدلة بصيغته ١٩٨٠ لسنة ١٠ رقم االتحادي والقانون المتحدة العربية
 . عملياته نتائج أو/و المالي

 :قبل من التوقيع تم
 الجابري سالم هللا عبد محمد عدنان
 شريك

 )توقيع يوجد(
 قانونيون محاسبون وشركاه دوشي. آر. ان
 ٦٦٢ التسجيل رقم
 المتحدة العربية اإلمارات دبي،

 ٢٠١٧ أبريل ٣٠: التاريخ
 قانونيون محاسبون وشركاه دوشي. آر. ان/ شركة ختم يوجد

 إيران ملي بنك

 المتحدة العربية اإلمارات فروع

 المالي المركز كشف

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في هو كما 

 هماالدر بآالف هي الواردة األرقام جميع

 

 ٣١/١٢/٢٠١٥  ٣١/١٢/٢٠١٦ المالحظة 

 درهم '٠٠٠  درهم '٠٠٠  

     األصول

 ٤٥٣،٤٤٤  ٣،٥٠١،٩٦٤ ٦ المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى واألرصدة النقدية المبالغ

 ١،١٢٠،٤٠٦  ١،٠٧٣،٤١٧ )ج( ٧ الخارج في وفروعه الرئيسي المقر من المستحقات

 ١،٨٦٥،٩٩٩  ١،٨٢٨،٦٥١ )أ( ٨ األخرى البنوك من المستحقات

 ٣،٨٧٠،٠٣٠  ٣،٨٩٢،٦٩٢ ٩ والسلف القروض

 ٣٤،٩٣٥  ١٥،٥٠٠  العمالء قبوالت

٤ 
 

 ١٠٨،٣٢٢  ١٦٨،٤٥٣ ١٠ أخرى أصول

 ٦،١٠٩  ٤،٣٢٤ ١١ والمعدات واآلالت الملكيات

 ٧،٤٥٩،٢٤٥  ١٠،٤٨٥،٠٠١  األصول إجمالي
  

٥ 
 

     والحصص المالية االلتزامات

     المالية االلتزامات

 ٩٦٨،٥٤٣  ٣،١٢٢،١٨٠ )ب( ٨ األخرى للبنوك المستحقات

 ١،٩٨١،٣٠٦  ٢،٥٣٦،٥٣٦ ١٢ العمالء إيداعات

 ٦٣٥،٤٤٠  ٨٤٨،٩٥٧ )د( ٧ الخارج في وفروعه الرئيسي للمقر المستحقات

 ٣٤،٩٣٥  ١٥،٥٠٠   العمالء قبوالت

 ١٤٤،٠١٢  ١٧١،١٠٤ ١٣ األخرى المالية االلتزامات

 ٣،٧٦٤،٢٣٦  ٦،٦٩٤،٢٧٧ )أ(  المالية االلتزامات إجمالي

     

     الحصص

 ١،٠٠٠،٠٠٠  ١،٠٠٠،٠٠٠ )أ(١ المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨  ٤٢٠،٧٦٠ ٢٠ القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١  ٢،٣٦٩،٩٦٤  المحتجزة األرباح

 ٣،٦٩٥،٠٠٩  ٣،٧٩٠،٧٢٤ )ب( الحصص إجمالي

 ٧،٤٥٩،٢٤٥  ١٠،٤٨٥،٠٠١ )ب+  أ( والحصص المالية االلتزامات إجمالي

 

ً  ونؤكد. ضمنها الواردة األحكام وتنفيذ المحاسبية  الخطط اختيار ذلك في بما عنها، مسؤولين أننا ونؤكد المالية الكشوفات هذه  على نوافق إننا   جميع بإتاحة قمنا أننا أيضا
 .إلعدادها المعنية والمعلومات المحاسبية السجالت

 

 قبل؛ من المتحدة العربية اإلمارات فروع عن بالنيابة عليها التوقيع وتم ٢٠١٧ أبريل ٣٠ بتاريخ ٤٥ إلى ٤ الصفحات في الواردة المالية الكشوفات هذه على الموافقة تمت

 /توقيع يوجد/  /توقيع يوجد/

 المدير اإلقليمي

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك ملي إيران

  اإلقليمي - المدير المالي 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك ملي إيران

 

 .٣ إلى ١ الصفحات على المستقل المدقق تقرير إيراد تم
 

٦ 
 

 قانونيون محاسبون وشركاه دوشي. آر. ان/ شركة ختم يوجد
  دبي -إيران ملي بنك -اإلقليمي المكتب وختم

٧ 
 

 إيران ملي بنك

 المتحدة العربية اإلمارات فروع

 األخرى الشاملة اإليراداتو الخسائر أو األرباح كشف

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١: بتاريخ المنتهية السنة

 هماالدر بآالف هي الواردة األرقام جميع

  

 ١/١/٢٠١٦ المالحظة 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ إلى

 ١/١/٢٠١٥ 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ إلى

 درهم '٠٠٠  درهم '٠٠٠  

     

 ٣٥٠،٦٩٢  ٤١٧،٢٢٨ ١٤ الفوائد إيراد

 )٦٢،٠٩١(  )٩٢،٦٥٧( ١٥ الفوائد نفقات

 ٢٨٨،٦٠١  ٣٢٤،٥٧١  الفوائد إيراد صافي

 ٢٧،٠٣٣  ٢٢،١٦٧ ١٦ والعموالت الرسوم إيراد صافي

 ١٨،٩٩٢  ٢،٥٥٠ ١٧ آخر إيراد

 )٦٩،٣٠١(  )٦٣،٨٨٦( ١٨ واإلدارية العامة النفقات

 )٤١،٧٧٣(  )١٦٦،٠٧٢( ) ج( ٩ الصافي - والسلف القروض على القيمة انخفاض خسائر

 ٢٢٣،٥٥٢  ١١٩،٣٣٠  الضرائب قبل األرباح

 ) ٥٢،١٨٨(  )٢٣،٦١٥( ١٩ السنة ضرائب

 ١٧١،٣٦٤  ٩٥،٧١٥ )أ( السنة ضرائب بعد األرباح

 ٠  ٠  الخسائر أو األرباح كشف في تصنيفها يعاد لن التي البنود

ً  تصنيفها يتم قد التي البنود  ٠  ٠  الخسائر أو األرباح كشف في الحقا

 ١٧١،٣٦٤  ٩٥،٧١٥ )ب( للسنة الشامل اإليراد إجمالي
  

٨ 
 

     :إلى المسندة الضرائب بعد األرباح

 ١٧١،٣٦٤  ٩٥،٧١٥  للبنك الرئيسي المقر

 ٠  ٠  المسيطرة غير فوائدال

 ١٧١،٣٦٤  ٩٥،٧١٥ )أ( 

     :إلى المسندة الضرائب بعد األرباح

 ١٧١،٣٦٤  ٩٥،٧١٥  للبنك الرئيسي المقر

 ٠  ٠  المسيطرة غير الفوائد

 ١٧١،٣٦٤  ٩٥،٧١٥ )ب( 

 

 قبل؛ من المتحدة العربية اإلمارات فروع عن بالنيابة ا عليها التوقيع وتم ٢٠١٧ أبريل ٣٠ بتاريخ ٤٥ إلى ٤ الصفحات في الواردة المالية الكشوفات هذه على الموافقة تمت

 /توقيع يوجد/  /توقيع يوجد/
 اإلقليمي المدير
  المتحدة لعربية اإلمارات فروع -إيران ملي بنك

 اإلقليمي – المالي المدير
 المتحدة لعربية اإلمارات فروع -إيران ملي بنك

 ٣ إلى ١ الصفحات على المستقل المدقق تقرير إيراد تم
  

٩ 
 

 إيران ملي بنك

 المتحدة العربية اإلمارات فروع

 الحصص في التغير كشف

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١: بتاريخ المنتهية السنة

 هماالدر بآالف هي الواردة األرقام جميع
 )للبنك الرئيسي للمقر متاح(    
 المال رأس أسهم 

 المخصص
 اإلجمالي  المحتجزة األرباح  القانوني االحتياطي 

 درهم '٠٠٠  درهم '٠٠٠  درهم '٠٠٠  درهم '٠٠٠ 
 ٣،٥٢٣،٦٤٥  ٢،١٢٩،٥٩٣  ٣٩٤،٠٥٢  ١،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ في هو كما رصيدال

 ١٧١،٣٦٤  ١٧١،٣٦٤  ٠  ٠ السنة ضرائب بعد األرباح
 ٠  ٠  ٠  ٠ للسنة األخرى الشاملة اإليرادات
 ١٧١،٣٦٤  ١٧١،٣٦٤  ٠  ٠ للسنة الشاملة اإليرادات إجمالي

 ٠  )١٧،١٣٦(  ١٧،١٣٦  ٠ القانوني االحتياطي إلى المخصص
 ٣،٦٩٥،٠٠٩  ٢،٢٨٣،٨٢١  ٤١١،١٨٨  ١،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في هو كما رصيدال
 ٩٥،٧١٥  ٩٥،٧١٥  ٠  ٠ السنة ضرائب بعد رباحاأل

 ٠  ٠  ٠  ٠ للسنة األخرى الشاملة اإليرادات
 للسنة الشاملة اإليرادات إجمالي

 المحول لالحتياطي القانونيّ 
٠ 
٠ 

 ٠ 
٩،٥٧٢ 

 ٩٥،٧١٥ 
)٩،٥٧٢( 

 ٩٥،٧١٥ 
٠ 

 ٣،٧٩٠،٧٢٤  ٢،٣٦٩،٩٦٤  ٤٢٠،٧٦٠  ١،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في هو كما الرصيد
 

  

١٠ 
 

 إيران ملي بنك

 المتحدة العربية اإلمارات فروع

 النقدية التدفقات كشف

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١: بتاريخ المنتهية السنة

 هماالدر بآالف هي الواردة األرقام جميع

 

 ٠١/٠١/٢٠١٦ المالحظة  

  إلى

٣١/١٢/٢٠١٦ 

 ٠١/٠١/٢٠١٥ 

 إلى

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 درهم '٠٠٠  درهم '٠٠٠   

     التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات .١

 ٢٢٣،٥٥٢  ١١٩،٣٣٠  السنة ضرائب قبل األرباح 

     :النقدية غير والنفقات اإليرادات على التعديالت 

 ٥،٧١٠  ٣،٠٣٨ ١١ والمعدات والتجهيزات الملكية إهالك 

 ٩٨٩  ١،٠٩٢ ١٣  الموظفين خدمة نهاية تعويضات مخصصات 

 وصافي والسلف القروض على )القيمة انخفاض خسائر استرداد/(القيمة انخفاض خسائر 
  األصول

 ٤١،٧٧٣  ١٦٦،٠٧٢ ) ج( ٩

 
 

  ٢٧٢،٠٢٤  ٢٨٩،٥٣٢ 

  

 التشغيلية المالية وااللتزامات األصول في التغيرات

    

 ٧٢،١٧٠  )١٢،٠١٦( ٦ المركزي المتحدة العربية اإلمارات بنك لدى القانونية اإليداعات انخفاض) / الزيادة( 

 ٥٣٢،٩٨٧  ٤٦،٩٨٩ )ج( ٧ الخارج في وفروعه الرئيسي المقر من المستحقات في االنخفاض 

 ٢٩٦،٠٨٦  ٣٧،٣٤٨ )أ( ٨ األخرى البنوك من المستحقات في نخفاضاال 

 )٢،٠٥٦،٠٥١(  )١٨٨،٧٣٤( )ج(٩ والسلف القروض في الزيادة 

 )٣٢،٦٨٧(  )٦٠،١٣١( ١٠ األخرى األصول في زيادةال 

 )١٤٢،٠٥١(  ٢،١٥٣،٦٣٧ )ب( ٨ األخرى البنوك مستحقات في )النخفاضا/(الزيادة 

 )٣٣٥،٢٣٧(  ٥٥٥،٢٣٠ ١٢ العمالء إيداعات في )االنخفاض/(الزيادة 

١١ 
 

 ٣،٠٩٣  )١٤،٣٣٢( )د(٧ بالخارج وفروعه الرئيسي للمقر المستحقات في الزيادة)/ االنخفاض( 

 )٣١،٦٩٢(  ٤٧،١٧٥ ١٣ األخرى الاللتزامات في) االنخفاض/( الزيادة 

 )١،٤٢١،٣٥٨(  ٢،٨٥٤،٦٩٨  العمليات ) في المستخدم( /عن الناتج النقد 

 )١٧٥(  )٢١٧( ١٣  المدفوعة الموظفين خدمة نهاية تعويضات 

 )٩٥،٧٤٠(  )٤٤،٥٧٣( ١٩ المدفوعة الضرائب 

 )١،٥١٧،٢٧٣(  ٢،٨٠٩،٩٠٨  التشغيل أنشطة )في المستخدم( /من النقد صافي 

     االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات .٢

 )٥٥٥(  )١،٢٥٣( ١١ والمعدات والتجهيزات الملكيات شراء 

 )٥٥٥(  )١،٢٥٣(  االستثمارية األنشطة في المستخدم النقد صافي 

     التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات .٣

 )٧١،٢٤٣(  ٢٢٧،٨٤٩ )د( ٧ الخارج في وفروعه الرئيسي المقر مستحقات في )االنخفاض/( الزيادة 

 )٧١،٢٤٣(  ٢٢٧،٨٤٩  التمويلية األنشطة )في المستخدم( /من النقد 

 )١،٥٨٩،٠٧١(  ٣،٠٣٦،٥٠٤ )٣+  ٢+  ١( النقدي ومعادالت النقد في )االنخفاض(/ الزيادة صافي 

 ١،٩١٤،٣٠٨  ٣٢٥،٢٣٧ )٢١ه،٤ المالحظة( السنة بداية في النقدية والمعادالت النقد 

 ٣٢٥،٢٣٧  ٣،٣٦١،٧٤١ )٢١ ه،٤ المالحظة( السنة نهاية في النقدية والمعادالت النقد 

     اإلضافي النقدي التدفق كشف معلومات 

     :الفوائد من التشغيلية النقدية التدفقات 

 ٥٦،٨٢٣  ٧٣،٠٢٢  المدفوعة الفائدة 

 

 

 ٣٣٣،٧٣٨  ٣٦٥،٢٨٥  المستلمة الفائدة

 

 

 

 

 

 

١٢ 
 

 

 

 

 

 

إيران ملي بنك  

 المتحدة العربية اإلمارات فروع

 المالية الكشوفات على مالحظات

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١: بتاريخ المنتهية السنة

  رهماالد بآالف هي الواردة األرقام جميع

 عامة معلومات. ١

 القانوني الوضع. أ

 المتحدة العربية اإلمارات دولة في التجارية البنكية الخدمات أعمال بتنفيذ البنك ويقوم. اإليرانية اإلسالمية جمهوريةال قبل من بالكامل مملوك ")البنك(" إيران ملي بنك إن
 "):البنك" باسم جماعي بشكل إليها يشار( التالية ةسبعال فروعه خالل من

 التابعة االقتصادية التنمية دائرة عن الصادرة ٢٠٢٢١٢ رقم التجارية الرخصة يحمل ،)علي لجبل الحرة المنطقة في الدفع مكتب ذلك في بما( بدبي الرئيسي الفرع. ١
 ١٢/٠٤/١٩٩٨ بتاريخ دبي لحكومة

 ٠١/٠١/١٩٧٢ بتاريخ دبي لحكومة التابعة االقتصادية التنمية دائرة عن الصادرة ٢٠٨٨٢٧ رقم التجارية الرخصة يحمل دبي بر فرع. ٢

 ١٠/٠٤/١٩٩٠ بتاريخ لألعمال أبوظبي مركز ،االقتصادية التنمية دائرة عن الصادرة CN-1002022 رقم التجارية الرخصة يحمل أبوظبي فرع. ٣

 ١٩/٠١/١٩٧١ بتاريخ لألعمال أبوظبي لمركز التابعة االقتصادية التنمية دائرة عن الصادرة CN-1004580 رقم التجارية الرخصة يحمل الذي العين فرع. ٤

 ١٤/٠٨/١٩٧٥ بتاريخ الشارقة لحكومة التابعة االقتصادية التنمية دائرة عن الصادرة ١٢٦٣٤ رقم التجارية الرخصة يحمل الذي الشارقة فرع. ٥

 ١٠٧/٠٢/١٩٨٧ بتاريخ  ،الفجيرة حكومة عن الصادرة ٥٠٠٦٢ رقم التجارية الرخصة يحمل الفجيرة فرع. ٦

 ٢٤/٠٩/١٩٧٨ بتاريخ الخيمة رأس حكومة عن الصادرة ١٢٣٢٠ رقم التجارية الرخصة يحمل الخيمة رأس فرع. ٧

 .المتحدة العربية اإلمارات دبي، - الديرة ياس، بني شارع ،١٨٩٤: ب.ص إيران، ملي بنك مبنى هو المتحدة العربية اإلمارات دولة في للبنك الرسمي المقر وعنوان

 .اإليرانية اإلسالمية الجمهورية طهران، في للبنك الرئيسي المقر ويقع

 الرئيسي بالمقر الخاصة المالية وااللتزامات واألصول المعامالت جميع وتستثني فقط المتحدة العربية اإلمارات دولة في البنك أنشطة المالية الكشوفات هذه وتبين
 .للبنك األخرى والفروع

 ).درهم مليون ١،٠٠٠: ٣١/١٢/٢٠١٥( درهم مليون ١،٠٠٠ الرئيسي، المقر من استالمه تم الذي للبنك، المخصص المال رأس ويبلغ

 التجارية األنشطة. ب

١٣ 
 

 .التجارية البنكية الخدمات مجال في البنك يعمل

 اإلدارة. ج

 .المتحدة العربية اإلمارات فروع عمليات إدارة عن المسؤولية دبي إمارة في للبنك اإلقليمي المقر يتحمل

  

 )IFRSs( والمعدلة الجديدة المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تطبيق. ٢

 :البنك عمليات على أساسي تأثير لها ليس ولكن ٢٠١٦ المحاسبية للسنة إلزامية التالية الصادرة المعايير وتفسيرات وتعديالت المعايير إن
 المس�تمرة غير والعمليات للبيع بها المحتفظ المتداولة غير األصول )٢٠١٤ سبتمبر( ٥ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 ١ بع�د أو ف�ي تب�دأ الت�ي المحاس�بية الفت�رات من بدءاً  المفعول نافذة(
 )٢٠١٦ يناير

 الفت���رات م���ن ب���دءاً  المفع���ول ناف���ذة( اإلفص���احات: المالي���ة األدوات  )٢٠١٤ سبتمبر( ٧ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المحاسبية

 المحاس�بية الفت�رات م�ن ب�دءاً  المفع�ول نافذة( الموحدة المالية القوائم )٢٠١٤ ديسمبر( ١٠ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٦ يناير ١ من تبدأ التي

 ف�ي تبدأ التي المحاسبية للفترات المفعول نافذة( المشتركة الترتيبات )٢٠١٤ مايو( ١١ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو

 المفع��ول ناف��ذة( األخ��رى الكيان��ات ف��ي المص��الح ع��ن اإلفص��احات )٢٠١٤ ديسمبر( ١٢ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المحاسبية للفترات

 الفت���رات م���ن ب���دءاً  المفع���ول ناف���ذة( التنظيمي���ة التأجي���ل حس���ابات )٢٠١٤ يناير( ١٤ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٦ يناير ١ من تبدأ التي المحاسبية

 الفت����رات م����ن ب����دءاً  المفع����ول ناف����ذة( المالي����ة الكش����وفات ع����رض )٢٠١٤ ديسمبر( ١ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ من تبدأ التي المحاسبية

 المحاس��بية للفت��رات المفع��ول ناف��ذة( والمع��دات واآلالت الممتلك��ات )٢٠١٤ مايو( ١٦ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي

 المحاس��بية للفت��رات المفع��ول ناف��ذة( والمع��دات واآلالت الممتلك��ات )٢٠١٤ يونيو( ١٦ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي

 المحاس�بية للفت�رات المفع�ول ناف�ذة( الم�وظفين خدم�ة نهاي�ة مكافآت )٢٠١٤ سبتمبر( ١٩ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي

 الت�ي المحاس�بية للفترات المفعول نافذة( المنفصلة المالية الكشوفات )٢٠١٤ أغسطس( ٢٧ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في تبدأ

 ناف���ذة( المش���تركة والمش���اريع التابع���ة الش���ركات ف���ي االس��تثمارات )٢٠١٤ ديسمبر( ٢٨ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المحاسبية للفترات المفعول

 الت��ي المحاس��بية للفت��رات المفع�ول ناف��ذة( المرحلي��ة المالي��ة التق�ارير )٢٠١٤ سبتمبر( ٣٤ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في تبدأ

 تب�دأ الت�ي المحاس�بية للفت�رات المفع�ول ناف�ذة( المادي�ة غير األصول )٢٠١٤ مايو( ٣٨ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في

١٤ 
 

 ف�ي تب�دأ الت�ي المحاس�بية للفت�رات المفعول نافذة( الزراعية األعمال )٢٠١٤ يونيو( ٤١ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو

 بعد المطبقة وغير الصادرة والتفسيرات المعايير. ٣ 

 بشكل باعتمادها البنك يقم ولم بعد المفعول نافذة ليست ولكن صادرة والتفسيرات المعايير على والتعديالت التالية المعايير كانت المالية، الكشوفات هذه اعتماد تاريخ في
 :مبكر

  
 المس�تمرة غير والعمليات للبيع بها المحتفظ المتداولة غير األصول )٢٠١٦ ديسمبر( ١ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 ١ بع�د أو ف�ي تب�دأ الت�ي المحاس�بية الفت�رات من بدءاً  المفعول نافذة(
 )٢٠١٨ يناير

 الت�ي المحاسبية للفترات المفعول نافذة( األسهم أساس على الدفعات )٢٠١٦ يونيو( ٢ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد أو في تبدأ

 أو ف��ي تب��دأ الت��ي المحاس��بية للفت��رات المفع��ول ناف��ذة( الت��أمين عق��ود )٢٠١٦ سبتمبر( ٤ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد

 الفت���رات م���ن ب���دءاً  المفع���ول ناف���ذة( اإلفص���احات: المالي���ة األدوات )٢٠١٣ نوفمبر( ٧ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المحاسبية

 الت��ي المحاس��بية الفت��رات م��ن ب��دءاً  المفع��ول ناف��ذة( المالي��ة األدوات )٢٠١٤ يوليو( ٩ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد أو في تبدأ

 المفع��ول ناف��ذة( األخ��رى الكيان��ات ف��ي المص��الح ع��ن اإلفص��احات )٢٠١٦ ديسمبر( ١٢ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٧ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المحاسبية للفترات

 الفت���رات م���ن ب���دءاً  المفع���ول ناف���ذة( العم���الء م���ع العق���ود إي���رادات )٢٠١٥ سبتمبر( ١٥ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٨ يناير ١ من تبدأ التي المحاسبية

 الفت�رات م�ن ب�دءاً  المفع�ول ناف�ذة( العم�الء م�ع العق�ود م�ن العائدات )٢٠١٦ إبريل( ١٥ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المحاسبية

 تب�دأ الت�ي المحاس�بية الفترات من بدءاً  المفعول نافذة( اإليجار عقود )٢٠١٦ يناير( ١٦ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٩ يناير ١ بعد أو في

 المحاس�بية الفت�رات م�ن ب�دءاً  المفع�ول ناف�ذة( النقدية التدفقات كشف )٢٠١٦ يناير( ٧ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٧ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي

 تب�دأ الت�ي المحاسبية الفترات من بدءاً  المفعول نافذة( الدخل ضريبة )٢٠١٦ يناير( ١٢ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٧ يناير ١ بعد أو في

 ناف���ذة( المش���تركة والمش���اريع لتابع���ةا الش���ركات ف���ي االس��تثمارات )٢٠١٦ ديسمبر( ٢٨ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المحاسبية للفترات المفعول

 للفت�����رات المفع�����ول ناف�����ذة( والقي�����اس اإلق�����رار: المالي�����ة األدوات )٢٠١٣ نوفمبر(  ٣٩ الدولي المحاسبة معيار
 التق��ارير إلع��داد ال��دولي المعي��ار تطبي��ق فيه��ا ي��تم الت��ي المحاس��بية

 )٩المالية

 الت�ي المحاسبية الفترات من بدءاً  المفعول نافذة( العقاري االستثمار )٢٠١٦ ديسمبر( ٤٠ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد أو في تبدأ

١٥ 
 

 ب�دءاً  المفع�ول نافذة( القروض واعتبارات األجنبية العملة معامالت )٢٠١٦ ديسمبر( ٢٢المالية التقارير إعداد لمعايير تفسير لجنة
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المحاسبية الفترات من

 

 العتماد يكون بأال اإلدارة وتتوقع. مطبقة تصبح وعندما وفق أو ٢٠١٧ يناير ١ بتاريخ تبدأ التي للفترة للبنك المالية الكشوفات في التعديالت هذه اعتماد يتم أنب اإلدارة وتتوقع
 المالية الكشوفات على جوهري تأثير أي المحتمل، تأثيره بتقييم البنك قام الذي ٩ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار باستثناء الجديدة، والتعديالت والتفسيرات المعايير، هذه
 .األولي التطبيق فترة في للبنك

 

 والمحاسبة اإلعداد  خطط أسس -٤

 االلتزام بيان. أ

ً  المالية الكشوفات إعداد يتم  بلجن�ة خ�اص مطبق تفسير وكل مطبق) IFRS( المالية الكشوفات إلعداد دولي معيار كل بمتطلبات يلتزم وبما وفقا
ً  المالي��ة الكش��وفات إلع��داد الدولي��ة المع��ايير وتش��مل). IFRIC( الدولي��ة المالي��ة الكش��وفات تفس��يرات ) IAS( الدولي��ة المحاس��بة مع��ايير أيض��ا
 ).SIC( الدائمة التفسير لجنة وتفسيرات

 اإلعداد أساس. ب

 التكلف�ة وتعتم�د. وج�دت إن العادل�ة، بالقيم�ة المش�تقة المالي�ة األدوات قي�اس باستثناء التاريخية التكلفة مبدأ أساس على المالية الكشوفات إعداد تم
 .األصول مقابل المدفوع للمبلغ العادلة القيمة على عام بشكل التاريخية

 ف�ي قالسو في مشاركين بين منظمة معاملة في مالي التزام لتحويل سداده أو ،األصول أحد بيع عند استالمه يتم الذي السعر هي العادلة والقيمة
 ألص�ل العادلة القيمة تقدير وفي. أخرى تقييم تقنية باستخدام مقدر أو مباشر بشكل ملحوظ السعر هذا كان إذا ماع النظر بصرف القياس، تاريخ

 تحدي�د عن�د الحس�بان ف�ي الخص�ائص تل�ك الس�وق ف�ي المش�اركون أخ�ذ ح�ال ف�ي االلتزام أو األصل خصائص الحسبان في البنك يأخذ التزام، أو
 ه��ذا عل��ى الم��الي الوض��ع كش��ف ف��ي اإلفص��اح أو/و القي��اس ألغ��راض العادل��ة القيم��ة تحدي��د وي��تم. القي��اس ت��اريخ ف��ي االلت��زام أو األص��ل س��عر

 الت�ي الت�أجير ومع�امالت ٢ المالي�ة الكش�وفات إلع�داد ال�دولي المعي�ار نطاق ضمن تقع التي السهم أساس على الدفع معامالت باستثناء األساس،
 ص�افي مث�ل عادل�ة، قيم�ة ليس�ت ولكنه�ا العادلة القيمة مع التشابه أوجه بعض لديها التي والقياسات ١٧ الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن تقع

 .٣٦ الدولي المحاسبة معيار في المستخدمة القيمة أو ٢ الدولي المحاسبة معيار في تحقيقها الممكن القيمة

 الت�ي الدرج�ة أس�اس عل�ى ٣ أو ٢ أو ١ المس�توى في العادلة القيمة قياسات تصنيف تم ،المالية الكشوفات إعداد فألغراض ذلك، إلى وباإلضافة
ً  المجمل في العادلة القيمة قياس مدخالت أهمية تحديد وتم المتبعة العادلة القيمة قياس مدخالت فيها تكون  :يلي لما وفقا

 إليه�ا الوص�ول هيئ�ةلل يمك�ن الت�ي المتطابق�ة االلتزامات أو لألصول النشطة األسواق في) معدلة غير( معلنة أسعار هو ١ المدخالت مستوى. ١
 القياس؛ تاريخ في

 بش�كل س�واء االلت�زام، أو األص�ل بخص�وص تبعةمال ،١ المستوى في المشمولة المعلنة األسعار باستثناء مدخالت، هو ٢ المدخالت مستوى. ٢
 و مباشر؛ غير أو مباشر

 .االلتزام أو ألصلا بخصوص تبعةم غير مدخالت هي ٣ المدخالت مستوى. ٣

 

 مالي��ة أدوات أي�ة البن��ك ل�دى يك��ن ول�م. الس�ابقة أو الحالي��ة الس�نة خ��الل ٢ والمس�توى ١ المس�توى ذات المالي��ة األدوات ب�ين تح��ويالت توج�د ول�م
 خ�الل توج�د لم ذلك، على وعالوة. السابقة أو الحالية السنة نهاية في العادلة القيمة تسلسل من ٣ المستوى ضمن ومصنفة العادلة بالقيمة مرحلة
 للقيم�ة الهرم�ي التسلس�ل م�ن ٣ المس�توى ض�من ومص�نفة العادل�ة بالقيم�ة مرحلة مالية ألدوات مبيعات أو مشتريات أية السابقة أو الحالية السنة
 .العادلة

 .ذلك خالف ذكر تم حال في باستثناء) درهم' ٠٠٠( ألف ألقرب المالية الكشوفات في القيم جميع تقريب تم وقد

 المحاسبة أساس. ج

ً . المحاس�بي االس�تحقاق أس�اس عل�ى النقدي�ة الت�دفقات معلوم�ات باس�تثناء المالية، الكشوفات هذه إعداد تم  ي�تم المحاس�بي، االس�تحقاق لمب�دأ ووفق�ا

١٦ 
 

 وإدراجه�ا المحاس�بية الس�جالت ف�ي تس�جيلها وي�تم) يعادل�ه ما أو نقدي مبلغ دفع أو استالم عند وليس( حدوثها عند واألحداث المعامالت تعريف
 .بها تتعلق التي للفترات المالية الكشوفات في

 القياس أساس. د

 .وجدت إن العادلة، بالقيمة المشتقات قياس باستثناء التاريخية التكلفة مبدأ وفق المالية الكشوفات هذه إعداد تم

 المالية األصول. ه

 البن�وك م�ن والمس�تحقات الخ�ارج ف�ي وفروع�ه الرئيس�ي المق�ر م�ن والمس�تحقات النقدي�ة والمع�ادالت النق�د: التالي�ة المالي�ة األص�ول البنك لكتيم
 .األولي اإلقرار وقت في تحديده ويتم المالية األصول وغرض طبيعة على التصنيف ويعتمد. أخرى وأصول والسلف والقروض األخرى

 الس�عر ويمث�ل. المعني�ة الفت�رة خ�الل الفوائ�د إي�راد وتوزي�ع المالي�ة لألص�ول المس�تهلكة التكلف�ة لحس�اب طريق�ة السائد الفائدة سعر طريقة وتمثل
 فت�رة الض�رورة، عن�د أو، الم�الي، لألص�ل المتوق�ع العم�ر خ�الل المق�درة المس�تقبلية النقدي�ة لإلي�رادات الدقيق الخصم فيه يتم الذي السعر الفعلي
 .أقصر

 
 المعادل والنقد النقد

 وأرص��دة النق��د ويش��مل االس��تحواذ، ت��اريخ م��ن أق��ل أو أش��هر ثالث��ة خ��الل األولي��ة االس��تحقاقات ذات األرص��دة النقدي��ة، والمع��ادالت النق��د يش��كل
 .المتحدة العربية اإلمارات لدولة المركزي البنك مع المقيدة غير الجارية الحسابات

 الخارج في وفروعه الرئيسي المقر من المستحقات

 المس��تهلكة بالتكلف��ة بع��د فيم��ا قياس��ها إع��ادة وت��تم العادل��ة بالقيم��ة أول��ي بش��كل الخ��ارج ف��ي وفروع��ه الرئيس��ي المق��ر م��ن المس��تحقات تس��جيل ي��تم
 .وجد إن القيمة، انخفاض بدل ناقص السائد الفائدة سعر طريقة باستخدام

 األخرى البنوك من المستحقات

 س�عر طريق�ة باس�تخدام المس�تهلكة بالتكلف�ة بع�د فيم�ا قياس�ها إع�ادة وت�تم العادل�ة بالقيم�ة مب�دئي بش�كل األخ�رى البنوك من المستحقات تسجيل يتم
 .وجد إن القيمة، انخفاض بدل ناقص السائد الفائدة

 والسلف القروض

 المس�تهلكة بالتكلفة بعد فيما قياسها وإعادة العادلة بالقيمة مبدئي بشكل قياسها إعادة وتتم العادلة بالقيمة أولي بشكل والسلف القروض تسجيل يتم
 أو خص�م ألي الحس�بان ف�ي األخ�ذ م�ع المستهلكة التكلفة احتساب ويتم. شطبها تم مبالغ وأية القيمة انخفاض ومخصصات المؤجلة الفوائد ناقص
 وي�تم المش�ابهة واإلي�رادات الفوائ�د ف�ي اإله�الك إدراج وي�تم. الفعل�ي الفائ�دة س�عر م�ن يتج�زأ ال ج�زءاً  تش�كل التي والرسوم ستحواذاال عند قسط

 والخس�ائر األرب�اح كش�ف ف�ي والس�لف الق�روض على قيمة انخفاض خسائر بمثابة والسلف القروض قيمة انخفاض عن الناتجة الخسائر اعتماد
 .األخرى الشاملة واإليرادات

 المالية األصول قيمة انخفاض

 مجموع�ة أو مح�دد مالي أصل قيمة انخفاض إمكانية على موضوعي دليل يوجد كان إذا ما بتقييم المالي للمركز كشف كل تاريخ في البنك يقوم
 .مالية أصول

 المستهلكة بالتكلفة المرحلة األصول

 األص�ول تل�ك مقاب�ل مخص�ص حس�اب ف�ي إظهاره�ا وي�تم الش�امل اإلي�راد كش�ف ف�ي قيم�ة انخفاض خسائر أية تسجيل يتم دليل، وجود حالة في
 اإلي�راد كشف خالل من القيمة انخفاض خسارة انخفاض إظهار فيتم القيمة، انخفاض خسارة مبلغ بانخفاض الحق حدث يتسبب وعندما. المالية
 .الشامل

 دفع�ات ف�ي كبي�راً  ت�أخراً  أو تقص�يراً  أو ص�عوبة يواجه�ون مقترض�ين مجموع�ة أو المقت�رض أن عل�ى مؤشرات القيمة انخفاض دليل يشمل وقد
 ممك�ن انخف�اض وج�ود إل�ى الملحوظ�ة البيان�ات تش�ير وعن�دما أخ�رى مالي�ة هيكل�ة إلع�ادة أو لإلف�الس تعرضهم واحتمال الدين، أصل أو الفائدة
 انخف�اض تحدي�د في�تم. بالتقص�ير المرتبط�ة االقتصادية الظروف أو المتأخرات في التغيرات مثل المتوقعة، المستقبلية النقدية التدفقات في القياس
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ً  القيمة  :يلي لما وفقا

 المس�تقبلية النقدي�ة للت�دفقات الحالي�ة والقيم�ة المرحل�ة القيم�ة ب�ين الف�رق ه�و القيمة انخفاض فإن المستهلكة، بالتكلفة المرحلة لألصول بالنسبة. ١
 أو ؛األصليّ  الفعلي الفائدة بسعر مخصومة المقدرة

ً  مسجل قيمة انخفاض أي ناقص العادلة والقيمة التكلفة بين الفرق هو القيمة انخفاض فإن العادلة، بالقيمة المرحلة لألصول بالنسبة. ٢  ف�ي س�ابقا
 أو ؛ةالشامل اتاإليراد

 المق�درة المس�تقبلية النقدي�ة للت�دفقات الحالي�ة والقيم�ة المرحل�ة القيم�ة ب�ين الف�رق ه�و القيم�ة انخف�اض ف�إن بالتكلف�ة، المرحل�ة لألصول بالنسبة. ٣
 .مشابه مالي أصل لعوائد الحالي السوق بسعر مخصومة

 ث�م. مح�دد قيم�ة النخف�اض الهامة الفردية األصول جميع تقييم ويتم. والجماعي الخاص المستويين على القيمة انخفاض على الدليل البنك ويعتمد
 تكب�ده ت�م قيم�ة انخفاض أي بخصوص وذلك خاص بشكل قيمتها تنخفض لن أنه يتبين التي الفردية الهامة األصول لجميع جماعي تقييم تنفيذ يتم

 األص�ول تجمي�ع خ�الل م�ن القيم�ة انخف�اض بخص�وص فردي�ة أهمي�ة له�ا ليست التي لألصول جماعي تقييم إجراء ويتم. بعد تحديده يتم لم ولكن
 .المتماثلة المخاطر خصائص ذات المالية

ً  محس�وبة المخ�اطر المرجح�ة األص�ول م�ن ٪١٫٥ جم�اعي قيم�ة انخفاض على للحصول البنك ويستخدم  لدول�ة المرك�زي البن�ك لتوجيه�ات وفق�ا
 .المتحدة العربية اإلمارات

 
 عليها التفاوض المعاد القروض

 الس�داد ترتيب�ات تمدي�د ذلك يشمل وقد. إضافية ضمانات على الحصول من بدالً  القروض هيكلة إعادة إلى بالسعي ذلك، أمكن حيثما البنك، يقوم
ً  يظ�ل الق�رض، هيكل�ة إع�ادة وبمج�رد. للق�رض جديدة شروط على واالتفاق  الق�روض" ض�من عليه�ا التف�اوض المع�اد الق�روض فئ�ة ف�ي م�درجا
 بمراجع�ة مس�تمر بش�كل اإلدارة وتق�وم. الهيكلة إعادة تاريخ من أشهر ثالثة عن تقل ال لمدة المعدلة بالشروط يرضالمُ  التقيد يتم حتى" والسلف
 لتقي��يم خاض��عة الق��روض وتظ��ل. المس��تقبلية ال��دفعات س��داد أرجحي��ة وم��ن المع��ايير، جمي��ع تحقي��ق م��ن للتأك��د عليه��ا التف��اوض المع��اد الق��روض
 .للقرض األولي الفعلي الفائدة سعر باستخدام محسوب جماعي، أو فردي قيمة انخفاض

 

 المالية األصول استبعاد 

 تحوي��ل عن��د أو األص��ل؛ م��ن النقدي��ة للت��دفقات التعاقدي��ة الحق��وق ص��الحية انته��اء عن��د فق��ط المالي��ة األص��ول اس��تبعاد عملي��ات بتنفي��ذ البن��ك يق��وم
 مزاي�او مخ�اطر بجمي�ع باالحتف�اظ أو بتحوي�ل البن�ك قي�ام ع�دم ح�ال وف�ي. آخ�ر كي�ان إل�ى األص�ل ملكي�ة مزاي�او مخاطر وجميع المالية األصول
. دفع�ه علي�ه يتوجب قد الذي للمبلغ به المتعلق وااللتزام األصل في المحتجزة بالفائدة البنك فيقر المحول، األصل على بالسيطرة واستمر الملكية
ً  ويق�ر الم�الي األص�ل ب�إقرار البن�ك فيس�تمر مح�ول، م�الي أص�ل ملكي�ة مزاي�او مخ�اطر بجميع البنك احتفاظ حال وفي  بض�مان االقت�راض أيض�ا
 .المستلمة للعائدات عيني

 اإلي�راد ف�ي والمس�تحق المس�تلم المقاب�ل وإجم�الي لألص�ل الدفتري�ة القيم�ة ب�ين الف�رق تس�جيل ي�تم المس�تهلكة، بالتكلف�ة م�الي أص�ل استبعاد وعند
 .الشامل

 والمعدات والتجهيزات الممتلكات  -و

ً  ،التاريخية بالتكلفة ،األخرى والمعدات والتجهيزات الممتلكات جميع إدراج ويتم. لإلهالك األراضي تخضع ال  المت�راكم اإلهالك منها مطروحا
 .وجدت إن المتراكمة، القيمة انخفاض وخسائر

 المحتم��ل م��ن يك��ون عن��دما فق��ط الض��رورة، حس��ب منفص��ل، كأص��ل تس��جيلها ي��تم أو لألص��ل الدفتري��ة القيم��ة ف��ي الالحق��ة التك��اليف إدراج وي��تم
 للج��زء الدفتري��ة القيم��ة اس��تبعاد وي��تم. موث��وق بش��كل البن��د تكلف��ة قي��اس وإمكاني��ة بالبن��د مرتبط��ة مس��تقبلية اقتص��ادية مزاي��ا عل��ى البن��ك حص��ول
 ي�تم الت�ي المالي�ة الفت�رة خ�الل األخ�رى الشاملة و والخسائر األرباح كشف في األخرى والصيانة اإلصالح عمليات جميع إدراج ويتم. المستبدل
 .فيها تكبدها

ً  الثابت القسط طريقة باستخدام وذلك اإلنتاجي، عمرها طوال المتبقية قيمها ناقص األصول تكلفة لشطب اإلهالك تسجيل ويتم  :يلي لما وفقا

 واتسن ٥ المباني
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 سنوات ٧ المستأجرة الملكيات تحسينات
 سنوات ٣  والمعدات األثاث
 سنوات ٣ اراتيالس

 أس�اس على المعتمد التقدير في تغييرات أية تأثير مع سنة، كل نهاية في اإلهالك وطريقة المتبقية والقيم المقدرة اإلنتاجية األعمار مراجعة وتتم
 .مستقبلي

 لألص�ل الدفتري�ة والقيم�ة البي�ع عوائ�د ب�ين الف�رق بمثابة ومعدات وتجهيزات ملكية بند استرداد أو بيع عند الناتجة الخسارة أو الربح تحديد ويتم
 .الخسارة أو الربح في تسجيله ويتم

 المالية غير األصول قيمة انخفاض -ز

ً  فحص��ها وي��تم لإله��الك إنت��اجي عم��ر له��ا ل��يس الت��ي األص��ول تخض��ع ال  الخاض��عة األص��ول مراجع��ة وت��تم. القيم��ة انخف��اض بخص��وص س��نويا
 وي�تم. لالس�ترداد قابل�ة تك�ون ال ق�د الدفتري�ة القيم�ة أن إل�ى تش�ير الظروف في تغيرات أو أحداث وقوع عند القيمة انخفاض بخصوص لإلهالك
 ه�و لالس�ترداد القاب�ل والمبل�غ. ب�ه الخ�اص لالس�ترداد القاب�ل المبل�غ لألصل الدفترية القيمة به تتجاوز الذي للمبلغ القيمة انخفاض خسارة تسجيل
ً   لألصل العادلة القيمة بين من األعلى  ف�ي األصول تجميع يتم القيمة، انخفاض تقييم وألغراض. االستعمالية والقيمة البيع تكاليف منها مطروحا
ً  المالي�ة، غي�ر األص�ول مراجع�ة وت�تم). للنق�د المنتج�ة الوحدات( منفصل بشكل للتحديد قابلة نقدية تدفقات فيها توجد التي المستويات أدنى  خالف�ا

 .تقرير كل تاريخ في القيمة النخفاض المحتمل العكس بخصوص وذلك قيمة النخفاض تعرضت التي التجارية، للسمعة

 

 البنك عن الصادرة الحصص سنداتو المالية االلتزامات  -ح

 ملكية حقوق أو كديون التصنيف

ً  ملكية حقوق باعتبارها أو مالية التزامات ماإ باعتبارها الملكية وحقوق الديون سندات تصنيف يتم  .التعاقدية االتفاقيات لمضمون وفقا

 الملكية حقوق سندات

 وي�تم. التزامات�ه جمي�ع خص�م بع�د كي�ان أص�ول ف�ي متبقي�ة فائ�دة وج�ود يثب�ت الرئيس�ي المق�ر م�ن مح�ول م�ال رأس الملكي�ة حق�وق س�ندات تمثل
 .المباشرة اإلصدار تكاليف خصم بعد المستلمة العوائد في البنك قبل من الصادرة الملكية حقوق سندات تسجيل

 المالية االلتزامات 

 المالي�ة وااللتزامات ، ،الخارج في وفروعه الرئيسي المقر ومستحقات ،العمالء وإيداعات ،األخرى البنوك مستحقات :المالية االلتزامات تشمل
 .األخرى

 األخرى البنوك مستحقات

 الفائ�دة س�عر طريق�ة باس�تخدام المس�تهلكة بالتكلف�ة بع�د فيم�ا تقييمه�ا إع�ادة وت�تم العادل�ة بالقيم�ة أولي بشكل األخرى البنوك مستحقات تسجيل يتم
 . السائد

 العمالء إيداعات

ً  العادل�ة بالقيم�ة مب�دئي بشكل العمالء إيداعات تسجيل يتم ً  قياس�ها إع�ادة وت�تم المع�امالت تك�اليف منه�ا مطروح�ا  وي�تم المس�تهلكة، بالتكلف�ة الحق�ا
 .التسوية عند قسط أو خصم ألي الحسبان في األخذ مع المستهلكة التكلفة حساب

 الخارج في وفروعه الرئيسي المقر مستحقات

 باس�تخدام المستهلكة بالتكلفة بعد فيما قياسها إعادة وتتم ،العادلة بالقيمة ،مبدئي بشكل ،الخارج في وفروعه الرئيسي المقر مستحقات تسجيل يتم
 .السائد الفائدة سعر طريقة

 المالية االلتزامات استبعاد

 اس�تبدال ح�ال وف�ي. انتهاؤه�ا أو إلغاؤه�ا أو البن�ك التزام�اتب الوف�اء ي�تم عن�دما وفق�ط عن�دما المالية االلتزامات استبعاد عمليات بتنفيذ البنك يقوم
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 ه�ذا معامل�ة فت�تم كبي�ر، بش�كل الحالي�ة االلتزام�ات شروط تعديل تم أو جوهري بشكل مختلفة بشروط المقرض نفس من بآخر حالي مالي التزام
 اإلي�راد كش�ف ف�ي المعني�ة الدفتري�ة الق�يم ف�ي الف�رق تس�جيل وي�تم الجدي�د، لاللت�زام وإق�رار األص�لي لاللتزام استبعاد بمثابة التعديل أو االستبدال
 .الشامل

 نقدي�ة غي�ر أص�ول أي�ة ذل�ك ف�ي بم�ا ال�دفع، والمتوج�ب الم�دفوع والمقاب�ل المس�تبعدة المالي�ة لاللتزام�ات الدفتري�ة القيم�ة ب�ين الف�رق تس�جيل ويتم
 .الشامل اإليراد كشف في ،مفترضة يةمال التزامات أو محولة

 الموظفين خدمة نهاية تعويضات مخصصات -ط

 )الجنسية وثائق على الحاصلين( م.ع.إ مواطني من موظفيه بخصوص )١

 والتأمين��ات للمعاش�ات ١٩٩٩ لع�ام) ٧( رق�م االتح��ادي الق�انون بحس�ب االجتماعي�ة والتأمين��ات للمعاش�ات العام�ة الهيئ�ة إل��ى اش�تراكات دف�ع ي�تم
 .استحقاقها عند دفعها يتم التي االشتراكات، هذه على البنك التزامات وتقتصر. االجتماعية

 

 

 )الجنسية وثائق على الحاصلين غير اإلماراتيين الموظفين ذلك في بما( ينوافدال الموظفين بخصوص )٢
 الموظ�ف خدم�ة فت�رة ط�ولو النه�ائي الرات�بعلى المكاف�آت ه�ذه اس�تحقاق ويعتمد. ينوافدال لموظفيه الخدمة نهاية مكافآت البنك يقدم
 ه��ذه تق��در. م.ع.إ ف��ي االتح��ادي العم��ل ق��انون أحك��ام بحس��ب ،آخ��راً  يح��دث أيهم��ا ،٢٠١٥ ين��اير ٠١ أو بالعم��ل االلتح��اق ت��اريخ م��ن

 مكاف�آت بتس�وية البن�ك يق�وم. التوظي�ف فت�رة ط�وال عل�ى وتت�راكم العم�ل م�دة وط�ول المتوق�ع النه�ائي الرات�ب بناءعلى االستحقاقات
 وتطبي�ق الق�ائم االدخ�ار ص�ندوق نظ�ام تطبي�ق ث�م ذل�ك بعد إيقافها يتم حيث٢٠١٤ ديسمبر ٣١ حتى ينوافدال للموظفين الخدمة نهاية
 المتعلق��ة األحك��ام إرف��اق ت��م ٢٠١٥ ين��اير ٠١ م��ن اعتب��ارا م.ع.إ ف��ي االتح��ادي العم��ل لق��انون وفق��ا المخصص��ات متطلب��ات أس��اس

 إل��ى والس��فر اإلج��ازة قيم��ة ص��رف ف��ي الم��وظفين اس��تحقاقات حس��اب ي��تم. ج��اري غي��ر الت��زام باعتباره��ا الخدم��ة نهاي��ة باس�تحقاقات
 .البنك قبل من دفعها يتم وعندما هي كما بلدانهم

 المشروطة وااللتزامات المخصصات ي

 ت�دفق إل�ى الحاج�ة واحتم�ال ،س�ابق لح�دث نتيج�ة ض�مني أو ق�انوني الت�زام البن�ك عل�ى يك�ون عن�دما ،الم�الي الوض�ع ف�ي المخص�ص تسجيل يتم
 .االلتزام لمبلغ موثوق بتقدير القيام وإمكانية االلتزام، لتسوية اقتصادية لمزايا خارجي

 االعتب��ار ف��ي األخ��ذ م��ع التقري��ر، فت��رة نهاي��ة ف��ي الح��الي االلت��زام لتس��وية المطل��وب للمقاب��ل تق��دير أفض��ل ،كمخص��ص المس��جل المبل��غ ويش��كل
 القيم�ة تش�كل الح�الي، االلت�زام لتس�وية المق�درة النقدي�ة الت�دفقات باس�تخدام مخص�ص بقي�اس القيام وعند. بااللتزام المرتبطان والاليقين للمخاطر
 ).كبيراً  للنقود الزمنية القيمة تأثير كان حال في( النقدية التدفقات لهذه الحالية القيمة هي له الدفترية

 ف�ي كأص�ل تحص�يله، المس�تحق تس�جيل في�تم ،ثالث طرف من مخصص لتسوية المطلوبة االقتصادية المزايا كافة أو بعض استرداد توقع وعند 
ً  المؤكد من كان حال  .موثوق بشكل المستحق مبلغ قياس وإمكانية المعنيّ  المبلغ استالم سيتم أنه فعليا

 خ�الل م�ن فق�ط وقوعه�ا تأكي�د ي�تم الت�ي الس�ابقة األح�داث عن تنشأ ،محتملة التزامات معينة، ضمانات تشمل التي المشروطة، االلتزامات تمثل 
 حالي�ة التزام�ات ه�ي أو ،البن�ك ل�تحكم كل�ي بش�كلٍ  تخض�ع ال والتي ،المؤكدة غير المستقبلية األحداث من أكثر أو واحد حدوث، عدم أو حدوث،
 غي�ر م�ن ألن�ه أو ،اقتص�ادية مزاي�ال خ�ارجي ت�دفق إل�ى التس�وية احتي�اج المحتم�ل م�ن ل�يس ألن�ه تس�جيلها ي�تم ل�م ولك�ن س�ابقة أح�داث عن ناجمة
 مالحظ�ات ف�ي عنه�ا اإلفص�اح يتم بل ،المالية الكشوفات في المشروطة االلتزامات تسجيل يتم وال. موثوق بشكل االلتزامات مبلغ قياس الممكن

 .بعيدة كانت حال في باستثناء المالية، الكشوفات

 الضرائب -ك
ً  الضرائب سداد يتم  .المتحدة العربية اإلمارات دولة في العاملة األجنبية البنوك فروع ضرائب بتحديد الخاصة المحلية للوائح وفقا

 بشكل تسجيلها تم ببنود الضرائب هذه فيه تتعلق الذي الحد إلى إال الشامل اإليراد في تسجيلها ويتم والمؤجلة الحالية الضرائب على السنوية الضرائب وتشتمل
 .آخر شامل دخل في أو الملكية حقوق في مباشر
 الضريبة على تعديالت وأية ،السنوية الخسارة أو للضريبة، الخاضع اإليراد على التحصيل مستحقة أو الدفع المتوجبة المتوقعة الضريبة الحالية الضريبة وتشكل
 .التقرير تقديم تاريخ في المطبق الضريبة سعر باستخدام قياسها ويتم. السابقة السنوات عن التحصيل مستحقة أو الدفع المتوجبة

 .التقرير تقديم تاريخ في المؤقتة الفروقات جميع على االلتزام طريقة باستخدام المؤجلة اإليراد ضريبة تحديد ويتم
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 التي أو فيها األصل تسييل يتوقع التي الفترة على تطبق أن يتوقع التي الضريبة األسعار أساس على ،المؤجلة اإليراد ضريبية والتزامات أصول قياس يتمو
ً  فيها، االلتزام تسوية يتوقع  .التقرير تاريخ في فرضها تم التي للقوانين وفقا
 وجود المحتمل من هفي يعود ال الذي الحد إلى تخفيضها ويتم تقرير كل تقديم تاريخ في وجدت، إن المؤجلة، اإليراد ضريبة ألصول الدفترية القيمة مراجعة وتتم

 .المؤجلة اإليراد ضريبة أصل من جزء أو جميع باستخدام للسماح تكفي للضرائب خاضعة أرباح

 القانوني االحتياطي -ل

 ه�ذا اس�تيعاب لغاي�ة خ�اص احتي�اطي إلى الربح، صافي من ٪١٠ نسبة تحويل على ١٩٨٠ لسنة ١٠ رقم االتحادي القانون من ٨٢ المادة تنص
 .للتوزيع قابل غير االحتياطي وهذا. المال رأس من ٪٥٠ لنسبة االحتياطي

 اتاإليراد تسجيل -م

 خ�الل المس�تقبلية النقدي�ة اإلي�رادات أو ال�دفعات خص�م هس�أسا على يتم الذي السعر وهو الفعلي، الفائدة بسعر الفوائد ونفقات إيرادات تسجيل يتم
 حس�اب وي�تم. المالي�ة االلتزام�ات أو المالي�ة لألص�ول الدفتري�ة القيم�ة ص�افي إل�ى الض�رورة، عن�د أقص�ر، لفت�رة أو المالي�ة ل�ألداة المتوقع العمر
 أي�ة ويش�مل المالي�ة ل�ألداة التعاقدي�ة الش�روط جمي�ع االعتب�ار، ف�ي الحس�اب يأخ�ذ حي�ث. للع�ام الش�امل اإلي�راد ض�من الن�اتجين الخسارة أو الربح
. المس�تقبلية االئتماني�ة الخس�ائر ليس ولكن الفعلي، الفائدة سعر من يتجزأ ال جزءاً  وتشكل األداة عن ٍمباشر بشكلٍ  تنجم متزايدة تكاليف أو رسوم

 القيم�ة حس�اب وي�تم. التحص�يالت أو لل�دفعات تقديرات�ه بتع�ديل البن�ك قي�ام ح�ال ف�ي الم�الي االلت�زام أو الم�الي لألص�ل الدفترية القيمة تعديل ويتم
 .فوائد نفقة أو إيراد بمثابة الدفترية القيمة في التغير تسجيل ويتم األصلي الفعلي الفائدة سعر أساس على المعدلة الدفترية

 الفائ�دة دخ�ل يظ�ل قيم�ة، انخف�اض خس�ارة بس�بب المش�ابهة المالي�ة األص�ول م�ن مجموع�ة أو الم�الي لألصل المسجلة القيمة تخفيض يتم إن وما
 إق�رار يتوق�ف دي�ن، أص�ل أو فائ�دة تحص�يل ف�ي الش�ك وعن�د. الجدي�دة الدفتري�ة القيم�ة عل�ى المطب�ق األولي الفعلي الفائدة سعر باستخدام مسجالً 
ً  مباشر بشكل أخرى دخل مستحقات أية تعليق ويتم اإليراد  .المتحدة العربية اإلمارات لدولة المركزي البنك للوائح وفقا

 .تكبدها أو اكتسابها عند األخرى الرسوم ونفقات إيرادات إقرار وبتم

 األجنبية بالعمالت التعامالت -ن

 التش�غيلية العمل�ة( بموجبه�ا البن�ك يعم�ل الت�ي الرئيسية االقتصادية التعامالت في المستخدمة بالعملة بالبنك الخاصة المالية الكشوفات عرض يتم
 وعمل�ة للبن�ك الوظيفي�ة العمل�ة وه�ي اإلم�اراتي، بال�درهم للبن�ك المالي الوضعو النتائج عن التعبير يتم المالية، الكشوفات إعداد ولغرض). للبنك

 .المالية الكشوفات هذه عرض

 .تنفيذها عند السائدة باألسعار اإلماراتي الدرهم إلى األجنبية بالعمالت التعامالت تحويل يتم. ١

 . المالي مركزال تقرير  تاريخ في السائد الصرف بسعر اإلماراتي الدرهم إلى النقدية األجنبية العمالت أرصدة تحويل يتم. ٢

 .للعام األخرى الشاملة واإليرادات والخسائر األرباح كشف في الناتجة الخسارة أو الربح إدراج يتم. ٣

 القيم�ة تحدي�د ت�اريخ ف�ي الس�ائدة باألس�عار ،األجنبي�ة ب�العمالت وقياس�ها العادل�ة بالقيم�ة تقييمه�ا ي�تم الت�ي النقدي�ة غي�ر البنود تحويل إعادة تتم. ٤
 .العادلة

 .أجنبية بعملة التاريخية التكلفة أساس على هاقياس يتم التي النقدية غير البنود تحويل إعادة تتم ال. ٥

 اإليجار -ش

ً  اعتب�ار ي�تم  عل��ى الترتي�ب به��ذا الوف�اء يعتم�د وه��ل ،المباش�رة ت��اريخ ف�ي الترتي�ب طبيع��ة عل�ى بُن�اءً  إيج��ار، عل�ى، اش��تماله اعتب�ار أو م�ا، ترتيب��ا
ً  الترتيب ينقل هل أو محددة، أصول أو محدد أصل استخدام ً  حقا  .أصل باستخدام متعلقا

 مستأجر بمثابة بنكال
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 ةالتشغيلي اإليجار عقود

 وي�تم. تش�غيلي إيج�ار عق�ود بمثاب�ة الملكي�ة وعوائ�د مخ�اطر م�ن كبي�ر بج�زء الم�ؤجر أو آخر طرف فيها يحتفظ يتم التي اإليجارات تصنيف يتم
 كش�ف ف�ي) الم�ؤجر م�ن واردة ح�وافز أي�ة ب�دون( تش�غيلية إيج�ار عقود بموجب المسددة مقدماً، المدفوعة الدفعات ذلك في بما الدفعات، تسجيل
 .اإليجار فترة طوال الثابت القسط أساس على الشامل اإليراد

 :المالية الضمانات -ع

 بش�كل ،المالي�ة الض�مانات تس�جيل وي�تم. والض�مانات ائتم�ان خطاب�ات عل�ى تش�تمل مالي�ة ض�مانات بتق�ديم البنك يقوم العادية، األعمال سياق في
 قي�اس ي�تم المب�دئي، التس�جيل وبع�د". األخ�رى االلتزام�ات" ف�ي) اإلص�دار عند المستلم القسط ووه( العادلة بالقيمة المالية الكشوفات في ،مبدئي

 ع��ن ناجم��ة مالي��ة التزام��ات ب��أي للوف��اء الض��رورية للنفق��ات تق��دير وأفض��ل المس��تهلك للقس��ط قيم��ة ب��أعلى ض��مان ك��ل بموج��ب البن��ك مس��ؤولية
 .الضمان

 القس��ط تس��جيل وي��تم. قيم��ة انخف��اض خس��ارة باعتباره��ا الش��امل اإلي��راد ف��ي المالي��ة بالض��مانات المتعلق��ة االلتزام��ات ف��ي زي��ادة أي��ة تس��جيل وي��تم
 .الضمان فترة طوال الثابت القسط أساس على" والعموالت الرسوم إيرادات صافي" في الشامل اإليراد في المستلم

 :العميل موافقة -ف

 م�الي التزامك� تس�جيلها ي�تم حي�ث والقي�اس، التس�جيل: المالي�ة األدوات - ٣٩ رق�م ال�دولي المحاسبة معيار نطاق ضمن العميل موافقات إدراج تم
 المتعلق�ة االلتزام�ات احتس�اب ت�م ذل�ك، عل�ى وبن�اءً . م�الي أص�لك العمي�ل م�ن تع�ويض عل�ى الحصولب تعاقدي حق مع المالي الوضع كشف في

 .مالية والتزامات مالية أصول بمثابة بالموافقات،

 المشتقات -ص

 وي�تم. الص�رف أس�عار ف�ي لتقلب�اتا مخ�اطر إلدارة نفسه عن وباألصالة العمالء عن بالنيابة آجلة أجنبية عمالت صرف عقود بإبرام البنك يقوم
 إدراج وت�م ،أخ�رى أص�ول بن�د ف�ي) المحقق�ة غي�ر األرب�اح( الموجب�ة العادل�ة القيم�ة ذات المشتقات إدراج تم وقد. العادلة بالقيمة المشتقات قياس

 .المالي مركزال تقرير في أخرى التزامات بند في) محققة غير خسائر( السلبية العادلة القيمة ذات المشتقات

 القيم�ة ف�ي التغي�ر ع�ن تنجم خسائر أو أرباح أية تسجيل مباشر بشكل فيتم التحوط، لمحاسبة مؤهلة غير بها التعامل تم التي المشتقات أن وحيث
 .للعام الشامل اإليراد في للمشتقات العادلة

 التسوية وتاريخ التجارية المحاسبة -ق

 األص�ل تس�ليم في�ه ت�م ال�ذي الت�اريخ أي التس�وية، ت�اريخ ف�ي" الع�ادي باألسلوب" تتم التي  المالية األصول ومبيعات مشتريات جميع تسجيل يتم
 ض��من األص��ول تس��ليم تتطل��ب المالي��ة لألص��ول مبيع��ات أو مش��تريات ه��ي الع��ادي، باألس��لوب المبيع��ات أو المش��تريات وتمث��ل. اآلخ��ر للط��رف
 .السوق في السائدة األعراف أو اللوائح خالل من عام بشكل المحدد الزمني اإلطار

 االئتمانية األصول -ر

 ه�ذه ف�ي إدراجه�ا ي�تم ل�م ذل�ك عل�ى وبن�اءً  ،للبن�ك تابع�ة أص�ول بمثاب�ة ،ائتماني�ة بص�فة أو ،مانةاأل سبيل على بها المحتفظ األصول معاملة تتم ال
 .المالية الكشوفات

 التسوية -ش

 بتس�وية مل�زم ق�انوني ح�ق وج�ود عن�د الم�الي الوض�ع تقري�ر ف�ي الم�ذكور المبل�غ وص�افي ،فق�ط المالي�ة وااللتزام�ات المالي�ة األصول تسوية تتم
 تفاقي�اتال الدائم�ة الحال�ة وه�ذه. مت�زامن بش�كلٍ  االلت�زام وتس�وية األص�ل تس�ييل أو صاف أساس على التسوية إما البنك وينوي ،المسجلة المبالغ

 .المالي مركزال تقرير في إجمالي بشكل المعنية وااللتزامات األصول إدراج ويتم ،الرئيسية المعاوضة

  العادلة القيمة قياس -ت

 الت�زام لتحوي�ل يس�دده س�وف أو األص�ول أح�د ببي�ع علي�ه سيحصل الذي السوق بسعر به الخاصة المالية وااللتزامات األصول بقياس البنك يقوم
 أو لألص�ول سوق أفضل في وجوده عدم حال في أو الرئيسية، السوق في ،القياس تاريخ في ،السوق في مشاركين بين منظمة معاملة خضم في

 .المالية وااللتزامات لألصول النشاط ومستوى الحجم حيث من األكبر السوق بأنه الرئيسي السوق البنك ويعتبر. االلتزامات

 خ�الل م�ن اقتص�ادية مزاي�ا إنشاء على السوق في المشاركين قدرة االعتبار في يأخذ بسعر ،به الخاصة المالية غير األصول بقياس البنك ويقوم
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 .لها استخدام وأفضل بأقصى األصول استخدام

 ف�ي مش�اركين ب�ين منظم�ة معامل�ة ف�ي ،الت�زام لتحوي�ل س�داده أو ،األص�ول أح�د بي�ع مقاب�ل علي�ه الحص�ول ي�تم ال�ذي لسعرا ،العادلة القيمة تعني
 ظ�ل ف�ي القي�اس بتاريخ ،التاريخ ذلك في البنك به يعمل الذي فائدة األكثر السوق يف غيابه، في أو ،الرئيسي السوق في القياس تاريخ في السوق
ً  السعر هذا كان إذا عما النظر بصرف الحالية السوق ظروف  العادل�ة القيم�ة وتعك�س. أخ�رى تق�دير بأس�اليب تق�ديره تم أو مباشر بشكل ملحوظا
 .االلتزام بهذا الوفاء عدم مخاطر التزام

ً  السوق اعتبار ويتم األداة، لهذه نشط سوق في المعلن السعر باستخدام ألداة العادلة القيمة بقياس البنك يقوم ،اللزوم وعند  كان�ت ح�ال ف�ي ،نش�طا
 .مستمر بشكل تسعير معلومات يكفي حجمبو كاٍف، بتكرارٍ  االلتزام، أو باألصل المتعلقة تعامالتال

 ،والمالحظ�ة للرص�د القابل�ة المعنية المدخالت استخدام كفاءة تزيد تقييم تقنيات باستخدام البنك يقوم نشط، سوق في معلن سعر وجود عدم وعند
 ف�ي المش�اركون يق�وم ق�د الت�ي العوام�ل جمي�ع المختار، التقدير أسلوب ويشتمل. والمالحظة للرصد القابلة غير المدخالت استخدام من وتخفض
 .المعامالت أحد تسعير حال االعتبار في بأخذها السوق

 وف�ي. المس�تلم أو المس�دد للمقاب�ل العادل�ة القيم�ة أي األول�ي، اإلق�رار عن�د مالي�ة ألداة العادل�ة القيم�ةب خ�اص أثبات أفضل ،المعاملة سعر ويشكل
 س�وق ف�ي معل�ن س�عر خ�الل م�ن العادل�ة القيم�ة إثب�ات ي�تم ول�م المعاملة، سعر عن تختلف ،األولي اإلقرار عند العادلة القيمة أن البنك قرر حال
 أول�ي بش�كل األداة قياس فيتم مراقبتها، يمكن أسواق من بيانات فقط ستخدمي تقدير أسلوب على االعتماد يتم لم كما ،مماثل التزام أو ألصل نشط

 ف�ي الف�رق تس�جيل ي�تم الح�ق، وق�ت وف�ي. المعامل�ة وس�عر ،األول�ي اإلق�رار عن�د العادل�ة القيم�ة ب�ين الف�رق لتأجي�ل تع�ديلها ويتم العادلة، بالقيمة
 قاب�ل سوق بيانات بواسطة كامل بشكلٍ  التقدير إثبات وقت يتجاوز ال بما ولكن ،األداة استخدام فترة خالل مالئم أساس على الخسائر أو األرباح
 .المعاملة إقفال وقت أو ،للمراقبة

 ارتف�اع المتوق�ع والبن�ود ،األص�ول بقياس البنك فيقوم ،أدنى بيع سعر أو مزايدة، سعر العادلة، بالقيمة قياسهما تم التزام أو ألصل كان حال وفي
 .المقبول األدنى البيع سعر إلى استناداً  ،أسعارها انخفاض المتوقع والبنود االلتزامات وقياس .المزايدة سعر إلى استناداً  ،أسعارها

 عل�ى ،البن�ك قب�ل م�ن إدارته�ا ت�تم والت�ي ،االئتم�ان ومخ�اطر الس�وق لمخ�اطر المعرض�ة المالي�ة وااللتزام�ات المالي�ة األصول محافظ قياس ويتم
 ارتف��اع المتوق��ع البن��ود بي��ع مقاب��ل اس��تالمه س��يتم ال��ذي الس��عر أس��اس عل��ى االئتم��ان، مخ��اطر أو الس��وق لمخ��اطر إم��ا الص��افي التع��رض أس��اس

 تل�ك مس�توى عل�ى ت�تم والت�ي الم�ذكورة، التع�ديالت تخص�يص وي�تم. معين�ة لمخ�اطر) أس�عاره انخف�اض متوق�ع بن�د لتحويل المسدد أو( أسعارها
 .المحفظة في الموجودة الفردية باألدوات المرتبطة المخاطرة تعديل أساس على ،الفردية وااللتزامات ألصولا على المحافظ،

 تغي��ر أو ح��دوث ت��اريخ م��ن اعتب��اراً  العادل��ة القيم��ة تسلس��ل لمس��تويات الص��ادرة والتح��ويالت ال��واردة التح��ويالت تس��جيل سياس��ة البن��ك ويتب��ع
 .التحويل سببت التي الظروف

 المستردة الضمانات. ث

 تاريخ في العادلة بالقيمة" األخرى األصول" عنوان تحت المالي الوضع كشف في العمالء ديون تسوية مقابل المستردة الضمانات إعالن تم
 .القيمة في االنخفاض مخصص خصم بعد الحيازة

 ً  خالل الديون تسوية مقابل حيازتها تمت عقارات أرض بأية البنك يتصرف أن يجب المتحدة، العربية لإلمارات المركزي البنك لتعليمات وفقا
 .األصول حيازة تاريخ من سنوات ثالث تتجاوز ال مدة

 :التقديرات من تأكدال بعدم الخاصة ساسيةاأل والمصادر الجوهرية، األهمية ذات المحاسبية األحكام -٥

ً  المالي�ة الكش�وفات إعداد يتطلب  المص�ادر إل�ى واالس�تناد وافتراض�ات، حك�ام،أل اإلدارة إص�دار ،المالي�ة الكش�وفات إلع�داد الدولي�ة للمع�ايير وفق�ا
 ف�ي ض�خمة بتع�ديالت ت�رتبط جس�يمة مخ�اطرة يش�كل م�ا وه�و مح�دد، ت�اريخ ف�ي الم�الي بالوضع المتعلقة ،اليقين بعدم الخاصة للتقديرات األخرى
ً  التالي، المالي العام خالل والنفقات والدخل وااللتزامات لألصول الدفترية القيمة  :أدناه للموضح وفقا

 أنه�ا يُعتق�د الت�ي المس�تقبلية األح�داث توقع�ات ذل�ك في بما أخرى، وعوامل السابقة الخبرة إلى استناداً  مستمر، بشكلٍ  واألحكام التقديرات تقييم ويتم
ً  منطقية  .للظروف وفقا

 

 الهامة المحاسبية األحكام   أ
ً  تتطل�ب نق�اط بوجود يعتقدون حيث للبنك، المحاسبية السياسات تطبيق عملية خضم في ُحكمها اإلدارة أصدرت  بش�ؤون متعلق�ة أحكام�ا
 .المالية الكشوفات على كبير بشكلٍ  وتؤثر ،وجوهرية األهمية شديدة
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  المخصومة المستحقة الفواتير من اإليرادات تحقق  ١-أ
ً  اإلدارة أصدَرت  و تمويله�ا، الُمع�اد الف�واتير عل�ى الفائ�دة دخل اكتساب أساسه على تم الذي ،الفعلي الفائدة معدل يلي بما متعلقة أحكاما

 نزع�اتال وإل�ى عندئ�ٍذ، الس�ائدة السوق نزعات إلى استناداً  الفعلي الفائدة معدل تحديد تم وقد. السداد مستحقة المدينة الذمم يرفوات خصم
 وعلي�ه،. عندئ�ذٍ  الس�ائدة والسياس�ية االقتص�ادية والبيئ�ة البنكي�ة، الفائ�دة مع�دل عل�ى التف�اُوض وإمكاني�ة ، البنكية الفائدة معدالتل السابقة
 الكش��وفات ه��ذه ف�ي عندئ��ذٍ  المحس��وب الفائ�دة ه��ذه دخ��ل تحص�يل أو/و الفائ��دة فت��رة أو ،الفعل�ي الفائ��دة مع��دل ف�ي تغيي��ر أي ي��ؤثر س�وف
ً  تحقق الذي الفترة أداء على ،المالية  . خاللها فعليا

 
 :التقديرات من التأكد بعدم الخاصة رئيسيةال المصادرب   

ً  قلما، تقديرات وهي. المستقبل بخصوص وافتراضات تقديرات بإعداد البنك يقوم  أن إال. المعني�ة الفعلي�ة النت�ائج تس�اوي للتعريف، ووفقا
 الدفتري��ة القيم��ة ف��ي جوهري��ة تع��ديالت إل��ى تُ��ؤدي التالي��ة، واالفتراض��ات بالتق��ديرات مرتبط��ة جس��يمة مخ��اطر هن��اك أن تعتق��د اإلدارة

 .التالي المالي العام خالل وااللتزامات لألصول

 :النشاط استمرار مبدأ )١(

ً  االستمرار في البنك إمكانية بخصوص تقديره البنك أصدر  م�ن تمكن�ه الت�ي المص�ادر البن�ك لدى أن عتقدويُ  النشاط، استمرار لمبدأ وفقا
 ق�درة ف�ي للش�ك ت�ؤدي قد ،جسيمة يقين عدم حاالت ةأي بوجود اإلدارة تعتقد ال ذلك، إلى وباإلضافة. الحقة لفترة النشاط في االستمرار

ً  االستمرار على البنك وفق�اً لمب�دأ اس�تمرار النش�اط. يرج�ى أيض�اً  الكش�وفات المالي�ة إع�داد يس�تمر وعلي�ه، النش�اط، اس�تمرار لمب�دأ وفقا
 ).٣٠االطالع على المالحظة رقم (

 

 :المقدمة الدفعاتو القروض قيمة انخفاض )٢(
). ه(٤ رق�م المالحظ�ة ف�ي ،المقدم�ة ال�دفعاتو الق�روض قيم�ة انخف�اض مخصصات مع البنك يتبعها التي المحاسبية السياسة إيضاح تم

 عل�ى معين�ة نس�بة ف�رض أس�اس عل�ى أو المخص�ومة، الالحق�ة التقديري�ة النقدي�ة التدفقات أساس على القيمة، انخفاض حساب يتم حيث
ً  المصنف غير العاِمل القرض ً  األص�ول حس�ب المحس�وبة التقصير ألشكال التاريخي والنموذج السوق لنزعة وفقا  الت�ي للظ�روف وفق�ا

 . البنك بها يمر
 ناجم�ة خس�ارة" باعتباره�ا الش�املة، اإلي�رادات عل�ى مص�روفات ف�رض أس�اس عل�ى ،ب�القرض الخاص�ة الخسارة مخصص فتح ويتم
. ويزي�د وي��نقص ب�القرض الخاص�ة الخس�ارة مخص��ص ش�كل ف�ي به�ا االحتف�اظ ي�تم" المقدم��ة ال�دفعاتو الق�روض قيم�ة انخف�اض ع�ن

ً  الق��روض، قيم��ة بانخف��اض الخاص��ة المق��اييس لتغي��رمخص��ص الخس��ارة الخاص��ة ب��القرض، وفق��اً   وال��نقص الزي��ادة ت��ؤثر ذلك،ل�� ووفق��ا
 . الشاملة اإليرادات على المذكوران

 
 :فردي بشكلٍ  المقيمة القروض

 م�ع الخس�ارة، ه�ذه إل�ى ،بمف�رده ق�رض ك�ل تع�رُّض احتم�ال تحديد خالل من ،فردي بشكلٍ  قرضٍ  كل قيمة انخفاض خسارة تحديد يتم
ال��دفعات المص��نفة باعتباره��ا حس��ابات فردي��ة جوهري��ة، أو الق��روض و ،ال��دفعات المقدم��ةكاف��ة الق��روض و عل��ى اإلج��راء ه��ذا تطبي��ق
 التي ال تخضع ألسلوب الَمحافظ.  المقدمة

 بخص�وص ق�رار التخ�اذ التق�ارير، إع�داد ت�واريخ م�ن ت�اريخ ك�ل ف�ي ف�ردي، أس�اس عل�ى تقييمه�ا ت�م الت�ي قروض�ه البن�ك يراجع حيث
 األحك�ام تك�ون حي�ث. األخ�رى الشاملة واإليرادات والخسائر األرباح حساب في قمتها بانخفاض خاصة خسارة تسجيل عدم أو تسجيل

 حي�ث. القيم�ة انخف�اض خس�ارة تحدي�د عن�د ،الالحق�ة النقدي�ة التدفقات وتوقيت مبلغ لتقدير خاص، ٍ بشكل مطلوبة اإلدارة، تُصدرها التي
ً  النقدي، للتدفق تقديره خضم في البنك يُصدر  :يلي بما خاصةً  أحكاما

  العميل، قروض إجمالي )١-٢
 المقتَرض، المبلغ لسداد تكفي نقدية وتحقيق ُمربح نشاط ممارسة إمكانية: أي ل،يبالعم المرتبط المخاطر معدل )٢-٢
  الحيازة، إعادة عملية نجاح واحتمال الضمان قيمة )٣-٢
 .الديون باسترداد المرتبطة التكلفة )٤-٢

 .ةفرديال التسهيالت على القيمة انخفاض مخصصات مستوى مراجعة البنك خطة وتتطلب

 الفائ�دة لتحص�يل راجح احتمال ووجود ،جارية باعتبارها كامل بشكلٍ  تصنيفها يتم لم ما هكذا،" القيمة منخفضة القروض" تصنيف ويستمر
 . الرئيسي والمبلغ الفائدة على المقررة

فروع الإمارات العربية املتحدة 
 الك�سوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�ستقل 

 لل�سنة املالية بتاريخ 31 دي�سمرب 2016
United Arab Emirates Branches
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     والحصص المالية االلتزامات

     المالية االلتزامات

 ٩٦٨،٥٤٣  ٣،١٢٢،١٨٠ )ب( ٨ األخرى للبنوك المستحقات

 ١،٩٨١،٣٠٦  ٢،٥٣٦،٥٣٦ ١٢ العمالء إيداعات

 ٦٣٥،٤٤٠  ٨٤٨،٩٥٧ )د( ٧ الخارج في وفروعه الرئيسي للمقر المستحقات

 ٣٤،٩٣٥  ١٥،٥٠٠   العمالء قبوالت

 ١٤٤،٠١٢  ١٧١،١٠٤ ١٣ األخرى المالية االلتزامات

 ٣،٧٦٤،٢٣٦  ٦،٦٩٤،٢٧٧ )أ(  المالية االلتزامات إجمالي

     

     الحصص

 ١،٠٠٠،٠٠٠  ١،٠٠٠،٠٠٠ )أ(١ المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨  ٤٢٠،٧٦٠ ٢٠ القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١  ٢،٣٦٩،٩٦٤  المحتجزة األرباح

 ٣،٦٩٥،٠٠٩  ٣،٧٩٠،٧٢٤ )ب( الحصص إجمالي

 ٧،٤٥٩،٢٤٥  ١٠،٤٨٥،٠٠١ )ب+  أ( والحصص المالية االلتزامات إجمالي

 

ً  ونؤكد. ضمنها الواردة األحكام وتنفيذ المحاسبية  الخطط اختيار ذلك في بما عنها، مسؤولين أننا ونؤكد المالية الكشوفات هذه  على نوافق إننا   جميع بإتاحة قمنا أننا أيضا
 .إلعدادها المعنية والمعلومات المحاسبية السجالت

 

 قبل؛ من المتحدة العربية اإلمارات فروع عن بالنيابة عليها التوقيع وتم ٢٠١٧ أبريل ٣٠ بتاريخ ٤٥ إلى ٤ الصفحات في الواردة المالية الكشوفات هذه على الموافقة تمت

 /توقيع يوجد/  /توقيع يوجد/

 المدير اإلقليمي

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك ملي إيران

  اإلقليمي - المدير المالي 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك ملي إيران

 

 .٣ إلى ١ الصفحات على المستقل المدقق تقرير إيراد تم
 

٥ 
 

     والحصص المالية االلتزامات

     المالية االلتزامات

 ٩٦٨،٥٤٣  ٣،١٢٢،١٨٠ )ب( ٨ األخرى للبنوك المستحقات

 ١،٩٨١،٣٠٦  ٢،٥٣٦،٥٣٦ ١٢ العمالء إيداعات

 ٦٣٥،٤٤٠  ٨٤٨،٩٥٧ )د( ٧ الخارج في وفروعه الرئيسي للمقر المستحقات

 ٣٤،٩٣٥  ١٥،٥٠٠   العمالء قبوالت

 ١٤٤،٠١٢  ١٧١،١٠٤ ١٣ األخرى المالية االلتزامات

 ٣،٧٦٤،٢٣٦  ٦،٦٩٤،٢٧٧ )أ(  المالية االلتزامات إجمالي

     

     الحصص

 ١،٠٠٠،٠٠٠  ١،٠٠٠،٠٠٠ )أ(١ المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨  ٤٢٠،٧٦٠ ٢٠ القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١  ٢،٣٦٩،٩٦٤  المحتجزة األرباح

 ٣،٦٩٥،٠٠٩  ٣،٧٩٠،٧٢٤ )ب( الحصص إجمالي

 ٧،٤٥٩،٢٤٥  ١٠،٤٨٥،٠٠١ )ب+  أ( والحصص المالية االلتزامات إجمالي

 

ً  ونؤكد. ضمنها الواردة األحكام وتنفيذ المحاسبية  الخطط اختيار ذلك في بما عنها، مسؤولين أننا ونؤكد المالية الكشوفات هذه  على نوافق إننا   جميع بإتاحة قمنا أننا أيضا
 .إلعدادها المعنية والمعلومات المحاسبية السجالت

 

 قبل؛ من المتحدة العربية اإلمارات فروع عن بالنيابة عليها التوقيع وتم ٢٠١٧ أبريل ٣٠ بتاريخ ٤٥ إلى ٤ الصفحات في الواردة المالية الكشوفات هذه على الموافقة تمت

 /توقيع يوجد/  /توقيع يوجد/

 المدير اإلقليمي

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك ملي إيران

  اإلقليمي - المدير المالي 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك ملي إيران

 

 .٣ إلى ١ الصفحات على المستقل المدقق تقرير إيراد تم
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 :جماعي بشكلٍ  القروض تقييم

 الق��رض مبل��غ يك��ون ال وحي��ث المش��تركة، الس��مات ذات الق��روض مح��افِظ ف��ي تح��دث الت��ي للخس��ائر الجم��اعي، التقي��يم مخصص��ات ف��تح ي��تم
ً  الفردي  . ضخما

 تتع�رض ق�د الت�ي الق�روض حج�م إجم�الي بتقي�يم الس�ائدة، واالئتماني�ة االقتص�ادية واألوض�اع الس�ابقة الخب�رة أس�اس عل�ى البنك، إدارة وتقوم
 التقرير، فترة نهاية من اعتباراً  ،القروض لهذه فرديال تحديدال دون القيمة، النخفاض

ً مع إعادة تقييم مخصصات المحافظ المذكورة بشكٍل دوري، وتعديل المخصصات    ذلك.ل وفقا

 :والمعدات والتجهيزات الممتلكات )٣(

 أش�ياء ب�ين م�ن التق�ديرات، ه�ذه وتس�تند. اإليجاري�ة حيازته�ا بتحس�ينات المرتبط�ة، اإلهالك ومصروفات استخدام، لفترة تقدير بوضع اإلدارة تقوم
 اإليج�ار تجدي�د ع�دم ح�ال ف�ي كبير بشكلٍ  يتغير وقد. التقديرية االستخدام فترة خالل به الخاص السنوي لإليجار البنك تجديد افتراض على أخرى،
 .تقديرها سبق التي الفترة من أقل االستخدام فترة أن حال في اإلهالك مصروفات بزيادة اإلدارة تقوم سوف كما السنوي،

 لألص��ل، المتوق��ع االس��تخدام أس��اس عل��ى التقديري��ة، االس��تخدام فت��رة خ��الل ،األخ��رى والمع��دات واآلالت الممتلك��ات إه��الك تكلف��ة حس��اب وي��تم
 متبقي�ة، قيم�ة أي�ة اإلدارة تحس�ب ول�م. المتبقي�ة القيم�ة تغيي�رات ع�ن الن�اجم التكنولوجي والتقاُدم والصيانة، اإلصالح وبرنامج العادي، واالستهالك

 . لضآلتها

)٤( 

 

 

 

 

 

 

)٥( 

 

 

  :الضريبية مخاطرال

. إض�افية وفوائ�د ض�رائب ف�رض احتم�ال ذل�ك في بما الضريبية، مخاطرال أثر اعتباره في البنك يأخذ والمؤجلة، الحالية الضرائب مبلغ تحديد عند
 القيم�ة ب�ين اخ�تالف ولوج�ود. للنش�اط الع�ادي المس�ار خ�الل ،اليق�ين لعدم ،التقديري الضريبة مبلغ فيها يخضع محددة، وحسابات ُمعامالت وهناك
 التق�ديرات تم�ت الت�ي الفت�رة خ�الل الض�ريبية المخصص�ات عل�ى ت�ؤثر االختالف�ات ه�ذه ف�إن األولي�ة، التقديري�ة المب�الغ ع�ن الحسابات لهذه الفعلية
 ت�ؤدي معلوم�ات تُت�اح ق�د حي�ث. الحقة بأحداث الخاصة األحكام من بسلسلة المتعلقة واالفتراضات التقديرات على المذكور التقدير ويستند. خاللها
 ت�م الت�ي لفت�رةا خ�الل الض�ريبية النفق�ات عل�ى ت�ؤثر قد التي التغييرات وهي الحالية، الضريبية االلتزامات كفايةب المتعلقة ألحكامه البنك تغيير إلى
 .خاللها المذكور حديدالت

 والمخفضة المتأخرة التصدير فواتير قيمة انخفاض

 القيم�ة أنب� البن�ك يفت�رض). ه(٤ المالحظ�ة ف�ي والمخفض�ة المت�أخرة التص�دير ف�واتير قيم�ة انخف�اض بخص�وص للبن�ك المحاسبية الخطة تحديد تم
 .القيمة في انخفاض خسائر وجود الضروري من وليس العادلة منقيمتها أعلى ليست والمخفضة المتأخرة التصدير فواتيرل الدفترية

 

 :المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى الموجودة واألرصدة النقد )٦(

 
 

٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 
 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠

    

 ٨٩،٦٦٠ ١٠٠،١٧٨ بالخزينة الموجودة النقدية 

   :المركزي اإلمارات مصرف لدى الموجودة األرصدة 

٢٥ 
 

 ٢٣٥،٥٧٧ ٣،٢٦١،٥٦٣ الجارية الحسابات - 

 ١٤٠،٢٢٣ الفائدة من الُمعفاة القانونية الودائع - 

٣،٥٠١،٩٦٤ 

١٢٨،٢٠٧ 

٤٥٣،٤٤٤   

 :مالحظة 

 يمك�ن وال األمريك�ي، ال�دوالر وبعمل�ة اإلم�اراتي ال�درهم بعمل�ة المرك�زي، المتح�دة العربي�ة اإلمارات مصرف لدى القانونية بالودائع االحتفاظ يتم
 المتح�دة العربي�ة اإلم�ارات مص�رف ع�ن الصادرة التعليمات بموجب شهر كل الودائع هذه مستوى ويتغير. المذكور المصرف موافقة دون سحبها

 . المركزي

 :المعني بالطرف الخاصة الُمعاَمالت )٧(

 أو الف�ردي لل�تحكم الخاض�عة هيئ�اتوال األساس�ي، اإلدارة وط�اقم الخارجي�ة، وفروع�ه الرئيس�ي المق�ر م�ن ك�لٍ  إلى ،المعني الطرف مصطلح يُشير
 . األطراف هذه لتأثير، كبير بشكلٍ  الخاضعة أو قبل، من المشترك

 المعي�ار ف�ي الم�ذكور المعن�يّ  الط�رف بتعري�ف المشمولة األخرى األعمال مؤسسات مع تعامالت العادي، نشاطهل ممارسته خضم في البنك ويُبرم
 الممك�ن م�ن ك�ان الت�ي تل�ك ع�ن كبي�ر ٍبش�كل تختل�ف ال ،الم�ذكورة التع�امالت ش�روط أن البن�ك ويعتق�د. الدولي�ة المحاس�بية المع�ايير من) ٢٤( رقم

ً  التع�امالت ه�ذه وت�تم المعن�ّي، الط�رف م�ع الم�ذكورة التع�امالتب الخاصة شروطال البنك إدارة تعتمد حيث. ثالثة أطرافٍ  مع إبرامها  للش�روط وفق�ا
 . اإلدارة أو اإلدارة مجلس عليها يوافق التي

 

 :المالي مركزال تقرير صدور تاريخ في المعنية، األطراف لدى التي لألرصدة موجز يلي، وفيما

: ٣١/١٢/٢٠١٥( دره�م ملي�ون ٢٥٥ إل�ى تص�ل الت�ي باإلي�داعات يتعل�ق فيم�ا لعمالئ�ه األخ�رى والتسهيالت المالي التمويل البنك يقدم -أ
 بخص�وص للبن�ك ممانع�ة ع�دم خط�اب الرئيس�ي المق�ر ق�دم. البن�ك ل�دى به�ا االحتف�اظ ت�م والت�ي الرئيس�ي المقر من) درهم مليون ٢٥٣
ً  حجزها، ةسممار أو الودائع تلك تعديل  الت�ي األخ�رى والنش�اطات التج�اري بالتموي�ل المتعلق�ة المس�تحقات ض�د كام�ل بش�كل أو جزئي�ا
 ف��ي بالخ��ارج للف��روع المس��تحقة واألرص��دة الجاري��ة الحس��ابات ف��ي األرص��دة م��ع الرئيس��ي المق��ر م��ن الودائ��ع إرف��اق تم.البن��ك نف��ذها

 ).د(٧ المالحظة
ً  الرئيس�ي المق�ر يف�رض الخدم�ة، تل�ك ع�ن كتع�ويض. للبن�ك اإلداري وال�دعم اإلشراف الرئيسي المقر يقدم  -ب  البن�ك عل�ى إداري�ة رس�وما

 ه��ذه ف��ي ١٨ المالحظ��ة ف��ي إلي��ه اإلش��ارة تم��ت كم��ا) دره��م آالف ٩١٠: ٢٠١٥( دره��م آالف ٩١٠ إل��ى تص��ل س��نوي أس��اس عل��ى
 .المالية الكشوفات

 :الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحقات تشمل  -ج

  ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

   درهم' ٠٠٠

 ٥٩٨،٨٩٤ ٥٥٢،٢٦٥ :الرئيسي المقر 

 ١،٨٢٩ ٢،٠٠٩ :الخارجية الفروع 

 تمويله����ا المع����اد/  المخص����ومة التص����دير ف����واتير 
 والف��روع الرئيس��ي المكت��ب إل��ى المش��اريع وتموي��ل

 الخارج في

٥١٩،١٥٧ 

١،٠٧٣،٤٣١ 

٥١٩،٦٩٨ 

١،١٢٠،٤٢١ 

 ف��ي المش�كوك ال�ديون أرص�دة مخصص�ات: ن�اقص 
 تحصيلها

)١٥( )١٤( 

  ٤٠٦،١٢٠،١ ٤١٧،٠٧٣،١ 

٢٦ 
 

 
 التص��دير ف��واتير لتس��وية الرئيس��ي مق��ره م��ن ٢٠١٦ ديس��مبر ٠٦ بت��اريخ ٩٩٤٤/٩٥/٤٠٢/٢٦٧٧ بمرج��ع خط��اب بواس��طة تعليم��ات البن��ك تلق��ى

 المتح�دة العربي�ة لإلم�ارات المرك�زي البن�ك إل�ى البن�ك س�يقدم. المحتج�زة البن�ك إي�رادات م�ع الرئيس�ي المق�ر قب�ل من الصادرة المستحقة المخفضة
 الس�نوية المالي�ة الكش�وفات تق�ديم وم�ع للبن�ك المحتج�زة اإلي�رادات م�ع المس�تحقة المخفض�ة االس�تيراد ف�واتير لتس�وية موافق�ة عل�ى للحصول طلبهم
 .األرباح إلعادة مساوية تصبح عندما عليها، للموافقة الحالية

 :يلي ما على الخارجية وفروعه الرئيسي المقر مستحقات وتشتمل -د 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٤٩٨،٦١٣ ٧٢٦،٤٦٢ الرئيسي المقر 

 ١٣٦،٨٢٧ ١٢٢،٤٩٥ الخارجية الفروع 

  ٦٣٥،٤٤٠ ٨٤٨،٩٥٧ 

 اإلدارة ط���اقم ل���دى المس���تحق الق���روض رص���يد -ه 
 :األساسي

١٦٦ ١٥٦ 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ :المحتملة االلتزامات -و 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٢٦،٢١٥ ٢٤،٨٩٧ :الضمان خطابات 

 :األخرى الشاملة واإليرادات والخسائر، األرباح حساب ضمن المدرجة المعنيّ  الطرف تعاُمالت يلي، فيما -ز 

 

  ٠١/٠١/٢٠١٦ 

 ٣١/١٢/٢٠١٦:إلى

٠١/٠١/٢٠١٥ 

 ٣١/١٢/٢٠١٥: إلى

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ١٤،٦٩٦ ٦٥ )١٨ المالحظة راجع( األجنبية العمالت من الربح 

 ٣،٨٦٦ ٣،٠٩٢ الطلب تحت والحسابات الودائع على الفوائد نفقة 

 ١،٦٢٠ ١،٨٣٦ األجل طويلة الودائع على الفوائد نفقة 

 ٩١٠ ٩١٠ )١٨ المالحظة راجع( الرئيسي المقر رسوم 

 ٢،٣٧٩ ٢،٤١٤ الرئيسي اإلدارة طاقم تعويض 

 ٧ ٧ الرئيسي اإلدارة طاقم قروض على الفائدة 

 ٧،٤٠٣ ٧،٤٠٣ اإلشغال تكاليف 

 

 

٢٧ 
 

 األخرى البنوك إلى/من المستحقات )٨(

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

   :من المستحق -أ 

 ١،٨٦٦،٤٥٣      ١،٨٢٩،١١١ الخارجية البنوك - 

 المتحدة العربية اإلمارات داخل البنوك - 
 

٠ ٠ 

 ١،٨٦٦،٤٥٣ ١،٨٢٩،١١١ السنة نهاية في الرصيد، 

 )٤٦٠( تحصيلها في المشكوك الديون أرصدة: ناقص 

١،٨٢٨،٦٥١ 

)٤٥٤( 

١،٨٦٥،٩٩٩ 

  

 البن��وك م��ن مس��تحق،)إماراتي دره��م ملي��ون ١،٨٦٦: ٢٠١٥ /١٢/ ٣١( دره��م ملي��ون ١،٨٢٩ مبل��غ الخارجي��ة البن��وك م��ن المس��تحقات تش��تمل
 دره�م ملي�ون ٣٦: ٢٠١٥ /١٢/ ٣١( إم�اراتي دره�م ملي�ون  ٣٦ مبل�غ األخ�رى البن�وك م�ن المس�تحقات تش�مل ٢٠١٦ ديس�مبر ٣١ في. اإليرانية
 عل�ى المخفضة االستيراد وفواتير التمويل معادة االستيراد لفواتير تعود) درهم مليون ١،٨٢٨: ٣١/١٢/٢٠١٥( درهم مليون ١،٧٩٠و )إماراتي
 .التوالي

 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 :إلى السداد مستحق -ب 
 

  

 ٩٦٨،٥٤٣ ٣،١٢٢،١٨٠ :الخارج في البنوك - 

 ٠ ٠ :المتحدة العربية اإلمارات داخل البنوك - 

  ٩٦٨،٥٤٣ ٣،١٢٢،١٨٠ 

  

 البن�ك ذل�ك ف�ي بما اإليرانية للبنوك مستحق) درهم مليون ٩٦٩: ٣١/١٢/٢٠١٥( درهم مليون ٣،١٢٢ مبلغ الخارج في للبنوك المستحقات تشمل
 ). درهم مليون ٢٩٧: ٣١/١٢/٢٠١٥( درهم مليون ١،٤٩٠ إلى يصل اإليرانية اإلسالمية للجمهورية المركزي

 :المقدمة والدفعات القروض )٩(

 :المقدمة والدفعات القروض مزيج محفظة يلي وفيما

  ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

   درهم' ٠٠٠

    النوع حسب -أ 

٢٨ 
 

 ٢،٠٥٤،٥٠٨ ٢،٣١٥،٠٤٧ :المكشوف على المسحوبات 

 ٤٨،٧٢٨ ٤٥،٦٦٢ :مخصومة شيكات/ فواتير 

 ٢،٠٦٠،٩٩٤ ١،٩٧٨،٧١٤ :الفترة محددة قروض 

 ٣٢٢،٤٢٩ ٣٢٨،٩١٧ ):الوثائق مقابل في سداد( المسددة العمالء التزامات 

 ٧٠،٨٨٤ ٦٣،٨٧١ : أمانة إيصاالت مقابل قروض 

 ١٢٢،٣١٨ ١٥٨،٥٥٣ أخرى 

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ :والقروض المقدمة الدفعات مبلغ إجمالي 

  ً    :منه مطروحا

 )١١٩،٥٢٨( )١٥٢،٥٧٢( المعلقة الفائدة 

 )٣٠٣,٦٩٠( )٨٤٥،٥٠٠( :المقدمة والدفعات القروض قيمة انخفاض مخصص 

 ٣،٨٧٠،٠٣٠ ٣،٨٩٢،٦٩٢ :المقدمة والدفعات القروض مبلغ صافي 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

  

 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠

   االقتصادي القطاع حسب -ب 

 ٣٨٥ ٢٥،٩٢٧ :الزراعة 

 ٢،٥٦٣،٤٢٥ ٢،٦٠٩،٦٧٢ :والتجزئة الجملة تجارة 

 ٣٢،٧٢٩ ٦٣،٦٧٨ : اإلنشاء 

 ١،٢٦٨،٦٢٩ ١،٢٧٦،٦٨٨ :الخدمات 

 ٧٦،٣٥٧ ٩٤،٥٠٢ :الشخصية القروض 

 ٥٥٩،٢٢١ ٦٤٨،٤٠٣ :التصنيع 

 ١٧٣،٣١٨ ١٦٦،٠٥٠ :واالتصاالت النقل 

 ٥،٧٩٧ ٥،٨٤٤ :المالية المؤسسات 

  ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ 

  

٢٩ 
 

 :المقدمة والدفعات بالقروض الخاصين القيمة، انخفاض ومخصص المعلقة، الفائدة تغيرات -ج 

 انخف�اض ومخصص�ات المعلق�ة الفوائ�د دون ص�افية بقيم�ة الم�الي، المرك�ز تقري�ر ف�ي المقدم�ة وال�دفعات القروض تسجيل تم
 الق��روض قيم��ة انخف��اض ومخص��ص المعلق��ة الفائ��دة ف��ي الحادث��ة التغي��رات يل��ي وفيم��ا. والق��روض المقدم��ة ال��دفعات قيم��ة

 الدفعات المقدمة خالل العام:و

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 انخفاض مخصص المعلقة الفائدة 
 القروض قيمة

 المقدمة والدفعات

 مخصص المعلقة الفائدة
 قيمة انخفاض

 القروض
 والدفعات
 المقدمة

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 ٦٨١،٩٢٤ ١١٢،٣٣٤ ٦٩٠،٣٠٣ ١١٩،٥٢٨ العام أول رصيد

 ٤٨،٨٣٨ ٠ ١٧٤،٤٦٥ ٠  العام خالل فتحه تم الذي المخصص

 ٠ ٢٠،٤٤٣ ٠ ٤١،٨١٤  العام خالل المعلقة الفائدة

 )٣٣،٣٩٤( )٢،٢٢٥( )١٠،٨٧٥( )٥،٩١٥(  العام خالل المشطوبة المبلغ

 )٧،٠٦٥( )١١،٠٢٤( )٨،٣٩٣( )٢،٨٥٥(  العام خالل المستردة/المسددة المبالغ

 ٦٩٠،٣٠٣ ١١٩،٥٢٨ ٨٤٥،٥٠٠ ١٥٢،٥٧٢ العام نهاية رصيد

 خس��ارة خص��م قب��ل ف��ردي، بش��كل العم��الء، إل��ى المقدم��ة وال��دفعات الق��روض ل��ه تتع��رض ال��ذي القيم��ة انخف��اض تحدي��د ي��تم 
 ).إماراتي درهم مليون ١،٢٦٣: ٢٠١٥/ ١٢/ ٣١( إماراتي درهم مليون ١،٩٧٠ لغاية تصل قد فردية قيمة أية انخفاض

 ديس�مبر ٣١: بت�اريخ ف�ردي، بش�كلٍ  الق�روض، ع�ن البنك بحيازة التي للضمانات العادلة القيمة في المحدد االنخفاض بلغ وقد
 النق��د، عل��ى الض��مان ويش��تمل). إم��اراتي دره��م ملي��ون ٥٤١: ١٢/٢٠١٥/ ٣١( إم��اراتي دره��م ملي��ون ٩٥٣ مبل��غ ،٢٠١٦

 .للرهن الخاضعة والعقارات والسيارات المالية، واألوراق

 المالحظ�ة راج�ع). (دره�م ملي�ون ٢٠: ٢٠١٥( دره�م مالي�ين ٤ إل�ى تص�ل ضمانات على الجاري، العام خالل البنك حصل
١٠( 

  

٢٩ 
 

 :المقدمة والدفعات بالقروض الخاصين القيمة، انخفاض ومخصص المعلقة، الفائدة تغيرات -ج 

 انخف�اض ومخصص�ات المعلق�ة الفوائ�د دون ص�افية بقيم�ة الم�الي، المرك�ز تقري�ر ف�ي المقدم�ة وال�دفعات القروض تسجيل تم
 الق��روض قيم��ة انخف��اض ومخص��ص المعلق��ة الفائ��دة ف��ي الحادث��ة التغي��رات يل��ي وفيم��ا. والق��روض المقدم��ة ال��دفعات قيم��ة

 الدفعات المقدمة خالل العام:و

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 انخفاض مخصص المعلقة الفائدة 
 القروض قيمة

 المقدمة والدفعات

 مخصص المعلقة الفائدة
 قيمة انخفاض

 القروض
 والدفعات
 المقدمة

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 ٦٨١،٩٢٤ ١١٢،٣٣٤ ٦٩٠،٣٠٣ ١١٩،٥٢٨ العام أول رصيد

 ٤٨،٨٣٨ ٠ ١٧٤،٤٦٥ ٠  العام خالل فتحه تم الذي المخصص

 ٠ ٢٠،٤٤٣ ٠ ٤١،٨١٤  العام خالل المعلقة الفائدة

 )٣٣،٣٩٤( )٢،٢٢٥( )١٠،٨٧٥( )٥،٩١٥(  العام خالل المشطوبة المبلغ

 )٧،٠٦٥( )١١،٠٢٤( )٨،٣٩٣( )٢،٨٥٥(  العام خالل المستردة/المسددة المبالغ

 ٦٩٠،٣٠٣ ١١٩،٥٢٨ ٨٤٥،٥٠٠ ١٥٢،٥٧٢ العام نهاية رصيد

 خس��ارة خص��م قب��ل ف��ردي، بش��كل العم��الء، إل��ى المقدم��ة وال��دفعات الق��روض ل��ه تتع��رض ال��ذي القيم��ة انخف��اض تحدي��د ي��تم 
 ).إماراتي درهم مليون ١،٢٦٣: ٢٠١٥/ ١٢/ ٣١( إماراتي درهم مليون ١،٩٧٠ لغاية تصل قد فردية قيمة أية انخفاض

 ديس�مبر ٣١: بت�اريخ ف�ردي، بش�كلٍ  الق�روض، ع�ن البنك بحيازة التي للضمانات العادلة القيمة في المحدد االنخفاض بلغ وقد
 النق��د، عل��ى الض��مان ويش��تمل). إم��اراتي دره��م ملي��ون ٥٤١: ١٢/٢٠١٥/ ٣١( إم��اراتي دره��م ملي��ون ٩٥٣ مبل��غ ،٢٠١٦

 .للرهن الخاضعة والعقارات والسيارات المالية، واألوراق

 المالحظ�ة راج�ع). (دره�م ملي�ون ٢٠: ٢٠١٥( دره�م مالي�ين ٤ إل�ى تص�ل ضمانات على الجاري، العام خالل البنك حصل
١٠( 

  

٣٠ 
 

 أخرى أصول )١٠(

 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٨٠،٦٦٦ ١٣٢،٦٠٩ :المدينة الذمم فوائد 

 ٦،٧٦٤ ١٠،٤١١ :السداد مسبقة النفقات 

 ٢٦،٥٨٢ ٣١،٢٤٥ :أخرى 

  ١١٤،٠١٢ ١٧٤،٢٦٥ 

  ً  مخصص�����ات :ذل����ك م�����ن مطروح����ا
 :األخرى لألصول

)٥،٦٩٠( )٥،٨١٢( 

  ١٠٨،٣٢٢ ١٦٨،٤٥٣ 

 :مالحظة

 البنك يشغلها لم التي) درهم مليون ٢٠: ٣١/١٢/٢٠١٥( درهم مليون ٢٤ إلى وتصل بحيازتها البنك قام التي إيران في العقارات األخرى شملت
 )٩ المالحظة راجع. (البنك خطة بحسب منظمة بطريقة بها التصرف وسيتم التجاري لالستخدام

 

 

 

 

 

 والمعدات والمنشآت، العقارات، )١١(

 الحيازة تحسينات مبانيال 
 اإليجارية

 اإلجمالي المركبات  معداتالو األثاث،

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

  %٣٣ %٣٣ %١٤ %٢٠ :اإلهالك معدل

      التكلفة

 ٤١،٤٨٨ ١،٨١٣ ٢١،٧٠٢ ٤،٠٦٥ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٤ ديسمبر ٣١: تاريخ في

 ٥٥٥ ٢٠٠ ٣٥٥ ٠ ٠ :اإلضافات

 )٢٩٣( )٢٩٣( ٠ ٠ ٠ :فيها التصرف تم التي البنود

 ٤١،٧٥٠ ١،٧٢٠ ٢٢،٠٥٧ ٤،٠٦٥ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٥ ديسمبر ٣١: تاريخ في

٣٠ 
 

 أخرى أصول )١٠(

 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٨٠،٦٦٦ ١٣٢،٦٠٩ :المدينة الذمم فوائد 

 ٦،٧٦٤ ١٠،٤١١ :السداد مسبقة النفقات 

 ٢٦،٥٨٢ ٣١،٢٤٥ :أخرى 

  ١١٤،٠١٢ ١٧٤،٢٦٥ 

  ً  مخصص�����ات :ذل����ك م�����ن مطروح����ا
 :األخرى لألصول

)٥،٦٩٠( )٥،٨١٢( 

  ١٠٨،٣٢٢ ١٦٨،٤٥٣ 

 :مالحظة

 البنك يشغلها لم التي) درهم مليون ٢٠: ٣١/١٢/٢٠١٥( درهم مليون ٢٤ إلى وتصل بحيازتها البنك قام التي إيران في العقارات األخرى شملت
 )٩ المالحظة راجع. (البنك خطة بحسب منظمة بطريقة بها التصرف وسيتم التجاري لالستخدام

 

 

 

 

 

 والمعدات والمنشآت، العقارات، )١١(

 الحيازة تحسينات مبانيال 
 اإليجارية

 اإلجمالي المركبات  معداتالو األثاث،

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

  %٣٣ %٣٣ %١٤ %٢٠ :اإلهالك معدل

      التكلفة

 ٤١،٤٨٨ ١،٨١٣ ٢١،٧٠٢ ٤،٠٦٥ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٤ ديسمبر ٣١: تاريخ في

 ٥٥٥ ٢٠٠ ٣٥٥ ٠ ٠ :اإلضافات

 )٢٩٣( )٢٩٣( ٠ ٠ ٠ :فيها التصرف تم التي البنود

 ٤١،٧٥٠ ١،٧٢٠ ٢٢،٠٥٧ ٤،٠٦٥ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٥ ديسمبر ٣١: تاريخ في

٣١ 
 

 ١،٢٥٣ ٠ ١،٢٥٣ ٠ ٠ :اإلضافات

 )٢٢( ٠ )٢٢( ٠ ٠ :فيها التصرف تم التي البنود

 ٤٢،٩٨١ ١،٧٢٠ ٢٣،٢٨٨ ٤،٠٦٥ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٦ ديسمبر ٣١: تاريخ في

      التراكمي اإلهالك

 ٣٠،٢٢٤ ١،٦٤٢ ١٤،٥٩٨ ٢،٨٥٦ ١١،١٢٨ :٢٠١٤ ديسمبر ٣١: تاريخ في

 ٥،٧١٠ ٩٨ ٢،٢٥١ ٥٨١ ٢،٧٨٠ :العام مصروف

 )٢٩٣( )٢٩٣( ٠ ٠ ٠ :بها التصرف تم التي البنود حذف

 ٣٥،٦٤١ ١،٤٤٧ ١٦،٨٤٩ ٣،٤٣٧ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٥ ديسمبر ٣١: تاريخ في

 ٣،٠٣٨ ١١٨ ٢،٣٣٩ ٥٨١ ٠ :بالعام الخاص المصروف

 )٢٢( ٠ )٢٢( ٠ ٠ التصرف عند المشطوب

 ٣٨،٦٥٧ ١،٥٦٥ ١٩،١٦٦ ٤،٠١٨ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٦ ديسمبر ٣١: تاريخب

      :الدفترية القيمة

 ٤،٣٢٤ ١٥٥ ٤،١٢٢ ٤٧ ٠ :٢٠١٦ ديسمبر ٣١: تاريخب

      

 ٦،١٠٩ ٢٧٣ ٥،٢٠٨ ٦٢٨ ٠ :٢٠١٥ ديسمبر ٣١: تاريخب

 :مالحظة

ً  للتجديد قابل إيجارها عقد ويكون علي، لجبل الحرة المنطقة سلطة من المستأجرة األرض على مباني من إنشاؤه تم ما المباني تمثل  .سنويا

  

٣٢ 
 

 العمالء ودائع )١٢(

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٤٢٠،٠٨٦ ٦١٨،٥٧٣ :الجارية الحسابات 

 ١٥٩،٦٦٦ ١٦٨،٥٤٨ :االدخار حسابات 

 ١،١٨٧،٦٨٧ ١،٤٥٨،٦٩٠ :ألجل الودائع 

 ٤٨،١٣٦ ٢٢٠،١٨٧ :الطلب تحت الودائع 

 ١٦٥،٧٣١ ٧٠،٥٣٨ الهامشية الحسابات 

  ١،٩٨١،٣٠٦ ٢،٥٣٦،٥٣٦ 

 ٣١: بت�اريخ تزام�اتاالو المقدم�ة ال�دفعاتو للق�روض كض�مان المودع�ة الهامش�ية والحس�ابات لل�رهن الخاض�عة ؛ألج�ل الودائع بلغت وقد
 ).إماراتي درهم مليون ٤٢٢: ١٢/٢٠١٥/ ٣١( إماراتي درهم مليون ٣٢٩ مبلغ٢٠١٦ ديسمبر

  

 :خرىاأل لتزاماتاال )١٣(

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٢٧،٧٥٠ ٤٧،٣٨٥ :السداد متوجبة الفائدة 

 ١،٧٩٨ ١،١٤٢ المكتسب غير اإليراد 

 ١،٠٧٧ ١،٩٥٢ )أدناه ماورد على االطالع يرجى(  

 ٣٢،٤١٩ ١١،٤٦١ )١٩ المالحظة راجع( للضرائب المخصص 

 ٨٠،٩٦٨ ١٠٩،١٦٤ :أخرى بنود 

  ١٤٤،٠١٢ ١٧١،١٠٤ 

 :مالحظة 

 الق�انون بموجب المتحدة، العربية اإلمارات دولة لمواطني ،القومي بالتأمين الخاصة والمساهمة ،المعاش من كالً  البنك ميُقد
 العم�ل ق�انون بموج�ب الخ�ارج، ف�ي العاملين لموظفيه الخدمة نهاية تعويض البنك يقدم كما. ١٩٩٩ للعام] ٧[ رقم االتحادي

 . المتحدة العربية اإلمارات بدولة

) دره�م ملي�ون ٢٥: ٢٠١٥( دره�م ملي�ون ٢٤٫٨ بمبلغ السداد واجبة االعتماد خطابات عمولة رئيسي بشكل األخرى تشمل
 )درهم مليون ١٦: ٢٠١٥( درهم مليون ١٣ بمبلغ المستحقة والنفقات

 :الموظفين خدمة نهاية بتعويض الخاصة التغييرات يلي، وفيما

 

  ٠١/٠١/٢٠١٥  ٠١/٠١/٢٠١٦  

٣٣ 
 

 إلى
٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إلى
 ٣١/١٢/٢٠١٥ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٢٦٣ ١،٠٧٧ العام بداية رصيد 

 ٩٨٩ ١،٠٩٢ :بالعام الخاص المصروف 

 )١٧٥( )٢١٧( :العام خالل المسددة الدفعات 

 ١،٠٧٧ ١،٩٥٢ عامال نهاية رصيد 

 

 بحس�ب المخصص�ات متطلب�ات أس�اس ونف�ذت بحين�ه الق�ائم االدخ�ار ص�ندوق مخط�ط إيق�اف البن�ك إدارة ق�ررت ،٢٠١٤ ديس�مبر ٣١ في
ً )). ١(٤ المالحظة راجع( ٢٠١٥ يناير ١ من اعتباراً  ١٩٨٠ لعام ٨ رقم اإلتحادي المتحدة العربية اإلمارت قانون  البن�ك س�دد ل�ذلك، وفقا

 موظ�ف باس�تثناء ،٢٠١٤ ديس�مبر ٣١ بت�اريخ ينواف�دال الم�وظفين لكاف�ة الم�وظفين مس�اهمة م�ع المس�تحق الم�وظفين خدمة نهاية تعويض
 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ من اعتبارا تفويضه ينتظر واحد

 

  

٣٤ 
 

 الفائدة دخل )١٤(

  ٠١/٠١/٢٠١٦ 
 إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

   :على الفائدة دخل 

 ٢٨٧،٨٧٨ ٤١٦،٦٦٦  سلفالو قروضال - 

 ف����واتير ذل����ك ف����ي بم����ا( البن����وك ب����ين المع����امالت - 
 مع����ادة االس����تيراد وف����واتير المخفض����ة االس����تيراد

 )التمويل

٦٢،٨١٤ ٥٦٢ 

  ٣٥٠،٦٩٢ ٤١٧،٢٢٨ 

 الفائدة نفقات )١٥(

  ٠١/٠١/٢٠١٦ 
 إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

   :على الفائدة نفقات 

 ١٢،٩٠٠ ٢١،٠٨٤ المالية المؤسسات من إيداعات - 

 ٤٩،١٩١ ٧١،٥٧٣ :العمالء إيداعات - 

  
 

٦٢،٠٩١ ٩٢،٦٥٧ 

  

٣٥ 
 

 :العمولة ودخل الرسوم صافي )١٦(

  ٠١/٠١/٢٠١٦  
 إلى

٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٢٧،٣٥٩ ٢٢،٤٠٢ :العموالت ودخل الرسم 

 )٣٢٦( )٢٣٥( :العموالت ونفقات الرسم 

  ٢٧،٠٣٣ ٢٢،١٦٧ 

 :أخرى دخل بنود )١٧(

  ٠١/٠١/٢٠١٦  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 المالحظ���ة راج���ع( األجنب���ي الص���رف ص���افي – مكاس���ب 
 :))ز(٧

١٤،٦٩٦ ٦٥ 

 ٤،٢٩٦ ٢،٤٨٥ :خرآ دخل 

  ١٨،٩٩٢ ٢،٥٥٠ 

 :والعامة اإلدارية النفقات )١٨(

  ٠١/٠١/٢٠١٦  
 إلى

٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ١٧،٠٢٢ ١٩،٢٠٨ :الموظفين بطاقم المرتبطة والنفقات التكاليف 

 ١٧،٨٣٣ ١٨،٠٧٢ :به المرتبطة والنفقات اإليجار 

 ٩١٠ ٩١٠ )):ز( ٧ ملحوظة( الرئيسي المقر مصروفات 

 ٥،٧١٠ ٣،٠٣٨ ):١١ ملحوظة( والمعدات والمنشآت العقارات إهالك 

 ٢٧،٨٢٦ ٢٢،٦٥٨ :أخرى 

  
 

٦٩،٣٠١ ٦٣،٨٨٦ 

 :الضرائب )١٩(

 والش�ارقة، ودب�ي، أب�وظبي، إم�ارة ف�ي ،للع�ام الفردي اإلماراتي الضريبي الدخل من %٢٠ بنسبة ضريبة إلى البنك يخضع
 التع�ديالت ب�بعض القي�ام بع�د الض�ريبي ال�دخل حس�اب ي�تم. الخيم�ة رأس فرع إيرادات على مطبقة غير الضريبة .الفجيرةو

 .اإلدارية التقديرات أفضل على ويعتمد للعام الضريبة قبل الربح صافي على

 

٣٦ 
 

 :العام خالل الضرائب مخصص في التغييرات يلي وفيما 

  ٠١/٠١/٢٠١٦  
 إلى

٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٧٥،٩٧١ ٣٢،٤١٩ :العام أول رصيد 

   :الضرائب مصروف 

 ٣٢،٤١٩ ١١،٤٦١ :الحالي العام عن - 

 ١٩،٧٦٩ ١٢،١٥٤ :السابق العام عن - 

  ١٢٨،١٥٩ ٥٦،٠٣٤ 

 )٤٤،٥٧٣( :العام خالل المسددة الضرائب 

١١،٤٦١ 

)٩٥،٧٤٠( 

 ٣٢،٤١٩ :العام آخر رصيد 

 :العام عن الضريبة قبل المحاسبي والربح العام، عن الضرائب نفقة بين العالقة يلي وفيما 

  ٠١/٠١/٢٠١٦  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
  إلى

٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٢٢٣،٥٥٢ ١١٩،٣٣٠ :المحاسبي الربح 

 )٦١،٤٦٠( )٦٢،٠٢٥( :الضريبية لألغراض تتم التي التعديالت 

 ١٦٢،٠٩٢ ٥٧،٣٠٥ :للضريبة الخاضع الربح 

    

 ٣٢،٤١٩ ١١،٤٦١ :طبقالم %٢٠ بمعدل الضريبة 

 ١٩،٧٦٩ ١٢،١٥٤ :السابقة األعوام عن الضريبة مصروف 

 ٥٢،١٨٨ ٢٣،٦١٥ :بالعام الخاصة الضريبة 

 :القانوني االحتياطي )٢٠(

 احتي�اطي إل�ى ال�ربح ص�افي م�ن %١٠ نس�بة تحوي�ل ،١٩٨٠ للع�ام ١٠ رق�م االتحادي القانون من] ٨٢[ رقم المادة تفرض
 . توزيعه يتم أن دون المال، رأس من %٥٠ نسبة على المذكور االحتياطي يشتمل أن إلى خاص،

 النقد ومعادالت قدالن )٢١(

 :أقل أو أشهر ثالثة من األصلية ستحقاقاال ي التالية، األرصدة على النقد ومعادالت النقد يشتمل

 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

٣٧ 
 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 العربي���ة اإلم���ارات مص���رف ل���دى البن���ك وأرص���دة النق���د 
 :المركزي المتحدة

٤٥٣،٤٤٤ ٣،٥٠١،٩٦٤ 

  ً    :منه مطروحا

 المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى القانونية اإليداعات 
 :المركزي

)١٢٨،٢٠٧( )١٤٠،٢٢٣( 

 ٣٢٥،٢٣٧ ٣،٣٦١،٧٤١ :النقد ومعادالت النقد 

 

 :المحتملة ذمموال االلتزامات )٢٢(

 :الدائنة لتزاماتاال

 موافقة حسب المحتملين العمالء عن بالنيابة سداد بعمليات البنك تلزم والضمانات، االعتماد لخطابات التعاقدية المبالغ
ً  المبالغ كامل سداد بافتراض االئتمان، مخاطر التعاقدية المبالغ وتمثل. العقد شروط على العميل  أي قيمة وانتفاء مقدما
 لاللتزامات، االجمالي التعاقدي المبلغ يُمثل أن الضرورة من فليس ذلك، من وبالرغم. آخر ضمان أو فرعي ضمان

 .تمويل دون إنهائها يتم أو تنتهي سوف االلتزامات هذه أن حيث  الالحقة، النقدية المتطلبات

 أخ�رى ش�روط أو انته�اء ت�واريخ األغل�ب ف�ي له�ا يك�ون الق�رض، عل�ى للحص�ول تعاقدية التزامات القرض، التزامات تمثل
 التعاقدي��ة المب��الغ إجم��الي تش��كل ال ،س��حب عملي��ات دون االلتزام��ات ه��ذه تنته��ي ق��د وحي��ث. رس��وم س��داد وتتطل��ب لإلنه��اء،

 .المستقبل في نقدية متطلبات لضرورة،با

 

 

 :اآلتية االئتمانية بااللتزامات البنك يلتزم

 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

   محتملةال ذممال

 ٥٢٣،٥٤٥ ٣٥٢،٩٨٤ الضمانات خطابات

 ٠ ٠ االعتماد خطابات

 ٥٤٥،٥٢٣ ٣٥٢،٩٨٤ 

 

 :يلي كما تكون المحتملة ذممال لهذه للسداد الزمني الجدول
٢٠١٦     

 اإلجمالي سنة من أكثر سنة إلى أشهر ثالثة من أشهر ثالثة خالل 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

٣٨ 
 

     

 ٣٥٢،٩٨٤ ٠ ٨٩،٥٤٦ ٢٦٣،٤٣٨ الضمانات خطابات

 ٠ ٠ ٠ ٠ االعتماد خطابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٥٢،٩٨٤ ٠ ٨٩،٥٤٦ ٢٦٣،٤٣٨ 

٢٠١٥     

 اإلجمالي سنة من أكثر سنة إلى أشهر ثالثة من أشهر ثالثة خالل 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢٣،٥٤٥ ٠ ٢٩٨،٢٦٨ ٢٢٥،٢٧٧ الضمانات خطابات

 ٠ االعتماد خطابات

٢٢٥،٢٧٧ 

٠ 

٢٩٨،٢٦٨ 

٠ 

٠ 

٠ 

٥٢٣،٥٤٥  

: ٢٠١٥ /١٢/ ٣١( دره�م ملي�ون ١٢٣ إل�ى تص�ل بمبالغ ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في هي كما ستخدمةالم وغير المعتمدة المستحقة المصرفية التسهيالت
 .وقت أيب المعتمدة لتسهيالتا من ستخدمالم غير جزءال إلغاء للبنك يمكن). درهم مليون ١٣٨

 :ذمموال األصول من لكلٍ  االستحقاق تحليل )٢٣(

 المتبقي�ة االس�تحقاق فت�رة أس�اس على المالي، مركزال بتقرير المسجلة ذمموال باألصول الخاصة االستحقاقات بيان يلي، فيما
ً  المفع��ول ناف��ذة االس��تحقاقات حس��اب دون التقري��ر، ت��اريخ ف��ي  وإتاح��ة البن��ك، ودائ��ع محتج��زات ت��اريخ ب��ه يُش��ير لم��ا وفق��ا

 :العام نهاية في سيولة، شكل في االعتمادات

 

٣٨ 
 

     

 ٣٥٢،٩٨٤ ٠ ٨٩،٥٤٦ ٢٦٣،٤٣٨ الضمانات خطابات

 ٠ ٠ ٠ ٠ االعتماد خطابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٥٢،٩٨٤ ٠ ٨٩،٥٤٦ ٢٦٣،٤٣٨ 

٢٠١٥     

 اإلجمالي سنة من أكثر سنة إلى أشهر ثالثة من أشهر ثالثة خالل 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢٣،٥٤٥ ٠ ٢٩٨،٢٦٨ ٢٢٥،٢٧٧ الضمانات خطابات

 ٠ االعتماد خطابات

٢٢٥،٢٧٧ 

٠ 

٢٩٨،٢٦٨ 

٠ 

٠ 

٠ 

٥٢٣،٥٤٥  

: ٢٠١٥ /١٢/ ٣١( دره�م ملي�ون ١٢٣ إل�ى تص�ل بمبالغ ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في هي كما ستخدمةالم وغير المعتمدة المستحقة المصرفية التسهيالت
 .وقت أيب المعتمدة لتسهيالتا من ستخدمالم غير جزءال إلغاء للبنك يمكن). درهم مليون ١٣٨

 :ذمموال األصول من لكلٍ  االستحقاق تحليل )٢٣(

 المتبقي�ة االس�تحقاق فت�رة أس�اس على المالي، مركزال بتقرير المسجلة ذمموال باألصول الخاصة االستحقاقات بيان يلي، فيما
ً  المفع��ول ناف��ذة االس��تحقاقات حس��اب دون التقري��ر، ت��اريخ ف��ي  وإتاح��ة البن��ك، ودائ��ع محتج��زات ت��اريخ ب��ه يُش��ير لم��ا وفق��ا

 :العام نهاية في سيولة، شكل في االعتمادات

 

٣٩ 
 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 اإلجمالي عام من أكثر عام لغاية أشهر ٣ أشهر ٣ من أقل 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     األصول

 مصرف لدى البنك وأرصدة نقدية
 المركزي المتحدة العربية اإلمارات

٣،٥٠١،٩٦٤ ٠ ٠ ٣،٥٠١،٩٦٤ 

 وفروعه الرئيسي المقر من المستحق
 بالخارج

١،٠٧٣،٤١٧ ٠ ٠ ١،٠٧٣،٤١٧ 

 ١،٨٢٨،٦٥١ ٠ ٠ ١،٨٢٨،٦٥١ األخرى البنوك من المستحق

 ٣،٨٩٢،٦٩٢ ١،١٠٧،٨٤٤ ٧٣،٥٠٥ ٢،٧١١،٣٤٣ المقدمة والدفعات القروض - صافي

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ العمالء قبوالت

 ١٦٨،٤٥٣ ٠ ٠ ١٦٨،٤٥٣ األخرى األصول -صافي

 ٤،٣٢٤ ٠ ٠ ٤،٣٢٤ المعدات ، واآلالت الممتلكات

 ١٠،٤٨٥،٠٠١ ١،١٠٧،٨٤٤ ٧٣،٥٠٥ ٩،٣٠٣،٦٥٢ األصول إجمالي

  

٤٠ 
 

     

 ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 اإلجمالي عام من أكثر عام لغاية أشهر ٣ أشهر ٣ من أقل 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     :االلتزامات

 ٣،١٢٢،١٨٠ ٠ ١،٨٠٠ ٣،١٢٠،٣٨٠ أخرى بنوك إلى سداده المستحق

 ٢،٥٣٦،٥٣٦ ١٤٨،٨٢٠ ٦٠٦،٥١٣ ١،٧٨١،٢٠٣ العميل إيداعات

 وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق
 بالخارج

٨٤٨،٩٥٧ ٠ ٩٦،٧٥٣ ٧٥٢،٢٠٤ 

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ العمالء قبوالت

 ١٧١،١٠٤ ١،٩٥٢ ٠ ١٦٩،١٥٢ أخرى التزامات

 ٦،٦٩٤،٢٧٧ ١٥٠،٧٧٢ ٧٠٥،٠٦٦ ٥،٨٣٨،٤٣٩ االلتزامات إجمالي

 ٣،٧٩٠،٧٢٤ ٩٥٧،٠٧٢ )٦٣١،٥٦١( ٣،٤٦٥،٢١٣ العجز صافي

  

٤١ 
 

     :يلي ما ذلك يُمثل

  المخصص المال رأس
   

١،٠٠٠،٠٠٠ 

 ٤٢٠،٧٦٠    القانوني االحتياطي

 ٢،٣٦٩،٩٦٤    المحتجزة رباحاأل

     

 ٣،٧٩٠،٧٢٤     األسهم إجمالي

 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 

 أشهر ٣ من أقل

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 عام لغاية أشهر ٣

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 عام من أكثر

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  اإلجمالي

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     األصول

 اإلمارات مصرف لدى البنكية واألرصدة النقد
 المركزي المتحدة العربية

٤٥٣،٤٤٤ ٠ ٠ ٤٥٣،٤٤٤ 

 ١،١٢٠،٤٠٦ ٠ ٠ ١،١٢٠،٤٠٦ بالخارج وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٦٥،٩٩٩ ٠ ٠ ١،٨٦٥،٩٩٩ األخرى البنوك من المستحق

 ٣،٨٧٠،٠٣٠ ١،٤٠٥،٧٠٤ ١٣٤،٢٣٧ ٢،٣٣٠،٠٨٩ المقدمة والدفعات القروض - صافي

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ العمالء قبوالت

 ١٠٨،٣٢٢ ١٩،٩٠٩ ٧،٧٤٧ ٨٠،٦٦٦ الصافي - أخرى أصول

 ٦،١٠٩ ٦،١٠٩ ٠    ٠ المعدات ، واآلالت الممتلكات

 ٧،٤٥٩،٢٤٥ ١،٤٣١،٧٢٢ ١٤١،٩٨٤ ٥،٨٨٥،٥٣٩ األصول إجمالي

     

  

٤٢ 
 

     
 ٣١/١٢/٢٠١٥ 

 أشهر ٣ من أقل

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 لغاية أشهر ٣
 عام

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 عام من أكثر

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  اإلجمالي

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     :االلتزامات

 ٩٦٨،٥٤٣ ٠ ٣١،٨٠٠ ٩٣٦،٧٤٣ أخرى بنوك إلى المستحق

 ١،٩٨١،٣٠٦ ٦٣،٨٩٢ ٦٨٠،٢٨٣ ١،٢٣٧،١٣١ العميل إيداعات

 ٦٣٥،٤٤٠ ٠ ٩١،٧٥٢ ٥٤٣،٦٨٨ بالخارج وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ العمالء قبوالت

 ١٤٤،٠١٢ ١،٠٧٧ ٠ ١٤٢،٩٣٥ خرىاأل االلتزامات

     

 ٣،٧٦٤،٢٣٦ ٦٤،٩٦٩ ٨٠٣،٨٣٥ ٢،٨٩٥،٤٣٢ االلتزامات إجمالي

 ٣،٦٩٥،٠٠٩ ١،٣٦٦،٧٥٣ )٦٦١،٨٥١( ٢،٩٩٠،١٠٧ العجز إجمالي

 

 :يلي ما ذلك ويمثل

    

  المخصص المال رأس
   

١،٠٠٠،٠٠٠ 

 ٤١١،١٨٨    القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١    المحتجزة األرباح

 ٠٠٩،٦٩٥٣،     األسهم إجمالي

 
 

  

٤٣ 
 

 :المالية سنداتلل العادلة القيمة )٢٤(

 تُباش�ر وراغب�ة، ُمطلع�ة أط�راف ب�ين ،تس�ويته تم�ت ال�ذي االلت�زام أو ب�ه، األص�ل تداُول الممكن المبلغ العادلة، القيمة تشكل
 التاريخي�ة، التكلف�ة أس�لوب إلى المستندة الدفترية القيمة بين اختالفات تحدث الحاالت، هذه وفي. مستقلة كأطرافٍ  تتعاُمالال

 . العادلة بالقيمة الخاصة التقديرات وبين

ً  ،الدفترية قيمها عن للبنك، المالية وااللتزامات لألصول العادلة القيم تختلف ولم ً  اختالفا . حي�ث ينش�أ الع�ام نهاي�ة عن�د جس�يما
 س�يولة ش�كل ف�ي الموج�ودة المالي�ة وااللتزام�ات المالي�ة لألص�ول الدفترية القيمذلك االختالف عن افتراض اإلدارة القتراب 

 . العادلة قيمتها من ،)عام من أقل( قريب استحقاقها تاريخ أو

 :المالية والذمم األصول تصنيف )٢٥(

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 

 

 المالية األصول

 مدينة وذمم قروض
 اإلماراتي بالدرهم

 أخرى تكاليف
 مستهلكة

 اإلماراتي بالدرهم

 الدفترية القيمة

 اإلماراتي بالدرهم

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى البنكية واألرصدة النقد
 المركزي

٣،٥٠١،٩٦٤ ٣،٥٠١،٩٦٤ ٠ 

 ١،٠٧٣،٤١٧ ٥٥٤،٢٦٠ ٥١٩،١٥٧ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٨،٦٥١ ٣،١٣٩ ١،٨٢٥،٥١٢ األخرى البنوك من المستحق

 ٣،٨٩٢،٦٩٢ ٠ ٣،٨٩٢،٦٩٢ المقدمة والدفعات القروض صافي

 ١٥،٥٠٠ ١٥،٥٠٠ ٠ العمالء قبوالت

    

 ١٥٨،٠٤٢ ١٥٨،٠٤٢ ٠ خرىاأل األصول صافي

 ١٠،٤٧٠،٢٦٦ ٤،٢٣٢،٩٠٥ ٦،٢٣٧،٣٦١ المالية األصول إجمالي

 

 

   

    

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 

 

 وذمم قروض
 بالدرهم مدينة

 اإلماراتي

 أخرى تكاليف
 مستهلكة

 اإلماراتي بالدرهم

 الدفترية القيمة

 اإلماراتي بالدرهم

     المالية االلتزامات

٤٤ 
 

 ٣،١٢٢،١٨٠ ٣،١٢٢،١٨٠ ٠ أخرى بنوك إلى المستحق

 ٢،٥٣٦،٥٣٦ ٢،٥٣٦،٥٣٦ ٠ العميل إيداعات

 ٨٤٨،٩٥٧ ٨٤٨،٩٥٧ ٠ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ١٥،٥٠٠ ١٥،٥٠٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٥٧،٦٩١ ١٥٧،٦٩١ ٠ أخرى االلتزامات

 ٦،٦٨٠،٨٦٤ ٦،٦٨٠،٨٦٤ ٠ المالية االلتزامات إجمالي

  

٤٥ 
 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ 

 

  

 

 

 المالية األصول

 مدينة وذمم قروض

 

 درهم' ٠٠٠

 مستهلكة أخرى تكاليف

 درهم' ٠٠٠

 الدفترية القيمة

 

 درهم' ٠٠٠

 المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى البنكية واألرصدة النقد 
 المركزي

٤٥٣،٤٤٤ ٤٥٣،٤٤٤ ٠ 

 ١،١٢٠،٤٠٦ ٦٠٠،٧٠٨ ٥١٩،٦٩٨ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق 

 ١،٨٦٥،٩٩٩ ٣،١٤٦ ١،٨٦٢،٨٥٣ أخرى بنوك من المستحق 

 ٣،٨٧٠،٠٣٠ ٠ ٣،٨٧٠،٠٣٠ المقدمة والدفعات القروض -صافي 

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ العمالء قبوالت 

 ١٠١،٥٥٨ ١٠١،٥٥٨ ٠ خرىاأل صولاأل -صافي 

 ٧،٤٤٦،٣٧٢ ١،١٩٣،٧٩١ ٦،٢٥٢،٥٨١ المالية األصول إجمالي 

     

  

 

 

 

 

   

    المالية االلتزامات 

 ٩٦٨،٥٤٣ ٩٦٨،٥٤٣ ٠ أخرى بنوك إلى المستحق 

 ١،٩٨١،٣٠٦ ١،٩٨١،٣٠٦ ٠ العميل إيداعات 

 ٦٣٥،٤٤٠ ٦٣٥،٤٤٠ ٠ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق 

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ العمالء قبوالت 

 ١١٠،٥١٦ ١١٠،٥١٦ ٠ أخرى التزامات 

 ٣،٧٣٠،٧٤٠ ٣،٧٣٠،٧٤٠ ٠ المالية االلتزامات إجمالي 

 

٤٥ 
 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ 

 

  

 

 

 المالية األصول

 مدينة وذمم قروض

 

 درهم' ٠٠٠

 مستهلكة أخرى تكاليف

 درهم' ٠٠٠

 الدفترية القيمة

 

 درهم' ٠٠٠

 المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى البنكية واألرصدة النقد 
 المركزي

٤٥٣،٤٤٤ ٤٥٣،٤٤٤ ٠ 

 ١،١٢٠،٤٠٦ ٦٠٠،٧٠٨ ٥١٩،٦٩٨ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق 

 ١،٨٦٥،٩٩٩ ٣،١٤٦ ١،٨٦٢،٨٥٣ أخرى بنوك من المستحق 

 ٣،٨٧٠،٠٣٠ ٠ ٣،٨٧٠،٠٣٠ المقدمة والدفعات القروض -صافي 

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ العمالء قبوالت 

 ١٠١،٥٥٨ ١٠١،٥٥٨ ٠ خرىاأل صولاأل -صافي 

 ٧،٤٤٦،٣٧٢ ١،١٩٣،٧٩١ ٦،٢٥٢،٥٨١ المالية األصول إجمالي 

     

  

 

 

 

 

   

    المالية االلتزامات 

 ٩٦٨،٥٤٣ ٩٦٨،٥٤٣ ٠ أخرى بنوك إلى المستحق 

 ١،٩٨١،٣٠٦ ١،٩٨١،٣٠٦ ٠ العميل إيداعات 

 ٦٣٥،٤٤٠ ٦٣٥،٤٤٠ ٠ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق 

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ العمالء قبوالت 

 ١١٠،٥١٦ ١١٠،٥١٦ ٠ أخرى التزامات 

 ٣،٧٣٠،٧٤٠ ٣،٧٣٠،٧٤٠ ٠ المالية االلتزامات إجمالي 

 

٤٧ 
 

 :المالية المخاطر إدارة )٢٦(

ً  البنك أوجد ً  أساسا  الكبي�رة المخ�اطر عل�ى والرقاب�ة إدارة بغ�رض المخ�اطر، إدارة ممارس�ات أفض�ل باتب�اع دعم�ه المخاطر، إلدارة قويا
 :اليومية عملياتهم عن الناجمة الالحقة

 االئتمان، مخاطر
 السيولة، مخاطر

 ،)السعر ومخاطر األجنبية، العملة مخاطر الفائدة، معدل مخاطر ذلك في بما( السوقية المخاطر
 التشغيلية المخاطر

 خط��ط إع��داد ت��م وق��د. البن��ك يواجهه��ا الت��ي المخ��اطر إدارة إط��ار عل��ى اإلش��راف ع��ن كامل��ة، المس��ؤولية ،المخ��اطر إدارة قس��م تحم��ليو
 االقليم�ي وال�رئيس االقليم�ي المخاطر ومدير العليا، اإلدارة من تتألف مخاطر إدارة لجنة إلى باإلضافة الصدد، بهذا تفصيلية وإجراءات

 . البنك في المخاطر مختلف على الدقيق واإلشراف المعتمدة، خططبال التقيد لتضمن ،للقسم اآلخر

 الخاص�ة الح�دود مختل�ف تحدي�د في اإلقليمي المدير إشراف إلى ، ذمموال األصول ولجنة ،االقليمية االئتمان لجنة: من كلٍ  عمل ويخضع
 والت��ي البن��ك، يواجهه��ا الت��ي المخ��اطر ب��إدارة الخاص��ة خط��طال تعتم��د اللج��ان، ه��ذه أن حي��ث. اإلجمالي��ة المخ��اطرة وإدارة بالمخ��اطر،

 . المخاطر إدارة قسم أصدرها

 الخاص�ة المخ�اطر مواجه�ة خط�ط تط�وير مس�ؤولية تحم�لي. حيث التجاري النشاط عن مستقل بشكلٍ  عمله المخاطر إدارة قسم ويمارس
. وق�د ت�م تف�ويض الص�الحية والمخ�اطر األخ�رى المح�ددة م�ن خ�الل تقييمات�ه الدوري�ة التش�غيلية والمخ�اطر والس�وق، االئتم�ان، م�ن بكلٍ 

 التابع�ة االئتم�ان مخ�اطر وح�دة وتتحمل االئتمانية المخاطر ذات الُمعامالت على للموافقةلمديري المخاطر ضمن إطار إدارة المخاطر، 
 . المخاطر تصنيف في المستخدمة المالية، المخاطر نماذج وتعديل وصالحية تطوير عن المسؤولية المخاطر، إدارة لقسم

 

 
 :لخزينةا

 ع�ن أساس�ي بش�كلٍ  مس�ؤول القس�م أن كم�ا. الم�الي هيكل�ه وإجم�الي البن�ك، والتزام�ات أص�ول إدارة ع�ن المسؤولية ،الخزينة قسم يتحمل
 . يواجهها التي السيولة مخاطر وعن البنك تمويل

 
 :الداخلي التدقيق

 تتحق�ق الت�ي الداخلي، التدقيق وظيفة طريق عن دوري، بشكلٍ  التدقيق إلى ، البنك أقسام بكافة تتم التي المخاطر، إدارة عمليات وتخضع
 نت�ائج ويرف�ع اإلدارة، مع التقديرات كافة نتائج الداخلي التدقيق ناقشوي.  اإلجراءات هذهب البنك تقيد ومن المعتمدة، اإلجراءات كفاية من

 . اإلقليمي المدير إلى وتوصياته، نشاطه

 
 :عنها اإلبالغ وأنظمة ،المخاطر قياس

 ،العم�ل اس�تراتيجية الح�دود ه�ذه تعك�س حيث. البنك وضعها التي الحدود على بُناءً  ،أساسي بشكلٍ  المخاطر، على والرقابة اإلشراف يتم
 عل��ى إض��افي بش��كلٍ  التركي��ز م��ع البن��ك، ب��ه يقب��ل ال��ذي المخ��اطر مس��توى إل��ى باإلض��افة نش��اطه، البن��ك فيه��ا يُم��ارس الت��ي العم��ل وبيئ��ة

�ل عل�ى الق�درة إجم�الي ويق�يس، ، البنك يراقب ذلك، إلى وباإلضافة. المختارة الصناعات  المخ�اطر ليإجم�ا مواجه�ة ف�ي المخ�اطر، تحمُّ
ً  لها التعرُّض المحتمل  . بها ترتبط التي والنشاطات نوعها، كان أيا

 بش�كلٍ  المخ�اطر وتحدي�د ف�ي، وال�تحكم تحلي�ل، بغرض األعمال، أنشطة كافة من المستخلصة المعلومات مع، والتعاُمل ،من التحقق ويتم
 التقري�ر ويش�تمل. األعم�ال أقس�ام م�ن قس�مٍ  ك�ل ورئاس�ة المخاطر، ولجنة اإلقليمي، للمدير المعلومات هذه وإيضاح تقديم يتم حيث. مبكر
 .المخ�اطر خص�ائص وتغي�رات الس�يولة، ومع�دالت المحتجزات،ب� المتعلق�ة واالس�تثناءات له�ا، التع�رض المحتمل المخاطر إجمالي على
 ،العلي�ا اإلدارة تُح�دد كم�ا. الجغرافي�ة وبالمخ�اطر وبالعمي�ل، ،بالص�ناعة المتعلق�ة بالمخ�اطر تق�ارير إع�داد ش�هري، أس�اسٍ  عل�ى يتم، كما

ئتمان ك�ل رب�ع ويستلم المدير االقليمي تقريراً شامالً عن مخاطر اال .االئتمان بخسائر المتعلق المخصص حدود سنوي، ربع أساس على
 التي يواجهها البنك.  المخاطر المتعلقة باالئتمانواستنتاج عام، الغرض منه تقديم كافة المعلومات الضرورية لتحديد 

 المعلوم�ات عل�ى البن�ك أقس�ام كاف�ة اطِّ�الع بغ�رض البن�ك،ب المس�تويات كاف�ة على وتوزيعها المخاطر، في متخصصة تقارير إعداد ويتم

٤٨ 
 

 .والحديثة والضرورية التفصيلية

 االنتف��اع ف��رص بخص��وص البن��ك، إدارة ف��ي المعني�ين اآلخ��رين األعض��اء كاف��ة وإل��ى اإلقليم��ي الم�دير إل��ى ي��ومي م��وجز تق��ديم ي��تم كم�ا 
 . بالمخاطر الخاصة األخرى التطورات إلى باإلضافة والسيولة، الخاصة واالستثمارات السوقية، بالحدود

 
 :المخاطر من الحد

 ع�ن الناجم�ة للمخ�اطر التع�رض احتم�االت إدارة ف�ي األخ�رى واألدوات المش�تقات البن�ك يس�تخدم للمخ�اطر، الش�املة إدارته من وكجزءٍ 
 . بالمعامالت التنبؤ عن الناجمة والمخاطر االئتمان، ومخاطر الملكية، ومخاطر األجنبية، توالعمال الفائدة، سعر في التغييرات

 .به الخاصة االئتمان مخاطر من للتخفيف الضمانات فعال بشكل البنك يستخدم

 
 للمخاطر المفرط التركيز

 ف�ي يش�تركون أو الجغرافي�ة، المنطق�ة نف�س داخ�ل أنش�طة أو مماثل�ة، أعم�ال أنشطة النظراء من عدد يُباشر حينما المذكور اإلفراط ينجم
 وخالف�ه، السياس�ية أو االقتص�ادية األوض�اع بتغي�رات ،التعاقدي�ة بواجب�اتهم وف�ائهم إمكاني�ة ت�أثُّر إل�ى ت�ؤدي الت�ي االقتصادية الخصائص

 جغرافي�ة منطق�ة عل�ى أو مح�ددة ص�ناعة عل�ى تؤثر التي التطورات تجاه البنك ألداء النسبية الحساسية إلى اإلفراط ويشير. مماثل ٍ بشكل
 . محددة

، وبُناًء عليها يتم ال�تحكم ف�ي، المحافظ بتنويع بااللتزام إرشادات على ،البنك وإجراءات خطط تشتمل المفرطة، المخاطر تجنب وبغرض
 وإدارة، مخاطر االئتمان.

 :االئتمان مخاطر إدارة -١
 مخ�اطر إدارة قس�م وإل�ى ل�ه، التابع�ة االئتم�ان لجن�ة إل�ى االئتم�ان، مخ�اطر إدارة عن المسؤولية تفويضب اإلقليمي المدير قام

 :يلي ما على المذكورة مسؤولياتهم تشتمل حيث االئتمان،
 وتص��نيف االئتم��ان، وتقي��يم الض��مان، بمتطلب��ات والوف��اء العم��ل، وح��دات م��ع بالتش��اور اإلئتم��ان خط��ط إع��داد -أ

 بالمتطلب��ات والتقي��د بالوث��ائق، المتعلق��ة واإلج��راءات القانوني��ة ب��اإلجراءات والقي��ام عنه��ا، ب��الغواإل المخ��اطر
  والقانونية، التنظيمية

 عل�ى التف�ويض ح�دود توزي�ع ي�تم حي�ث. االئتماني�ة التس�هيالت وتجدي�د اعتم�اد إل�ى يه�دف تف�ويض هيكل صياغة -ب
التس�هيالت  لجن�ة موافق�ة عل�ى الحص�ول األكب�ر، التس�هيالت تتطل�ب وحي�ث العم�ل، وح�دات في االئتمان مديري

 االئتمانية اإلقليمية، 
 ومراقب�ة بتقي�يم المخ�اطر، إدارة وقس�م االئتمانية التسهيالت قسم من كلٌ  يقوم: االئتمانية المخاطر وتقييم مراجعة -ج

 قب�ل م�ن للتس�هيالت والمراجع�ة التجدي�د بعملي�ات القي�ام وي�تم .االئتم�ان لمخاطر التعرض احتماالت كافةل دورية
 .االقليمي االئتمانية التسهيالت قسم

 ال��دفعاتو ب��القروض يتعل��ق فيم��ا( والص��ناعات الجغرافي��ة والمن��اطق النظ��ائر عل��ى المفرط��ة المخ��اطر تحدي��د -د
 ،)الستثمارل المالية األوراق حالة في( والدولة االئتماني، التصنيف وفئة اإلصدار، جهة وعن ،)المقدمة

ً  التع��رض احتم��االت تص��نيف بغ��رض للمخ��اطر، البن��ك تص��نيفب واالحتف��اظ إع��داد -ه  الخس��ارة خط��ورة لش��دة وفق��ا
 ف�ي ،المخ�اطر تص�نيف نظ�ام س�تخدمويُ . القائم�ة المخ�اطر عل�ى اإلدارة انتب�اه وتركي�ز مواجهتها، تتم التي المالية
 مس�ؤولية وتق�ع. مح�ددة ائتم�ان لمخ�اطر التع�رض عن�د القيم�ة انخف�اض مخصص�ات إل�ى االحتي�اج أحوال تحديد
. الحال��ة حس��ب ،النهائي��ة الموافق��ة تُص��در الت��ي اللجن��ة أو ةالتنفيذي�� اللجن��ة ع��اتق عل��ى المخ��اطرة مس��تويات تحدي��د

 إدارة وقس��م ، االقليمي��ة االئتماني��ة التس��هيالت قس��م قب��ل م��ن الدوري��ة للمراجع��ة المخ��اطرة مس��تويات وتخض��ع
 ،المخاطر

 المخت��ارة، بالص��ناعات الخاص��ة الح��دود ذل��ك ف��ي بم��ا ، للمخ��اطر التع��رض بح��دود العم��ل وح��دات تقي��د مراجع��ة -و
 االئتماني��ة التس��هيالت لجن��ة إل��ى دوري��ة تق��ارير تق��ديم تموي��. المنتج��ات وب��أنواع بال��دول، الخاص��ة والمخ��اطر

 اتخاذها، تم التي المالئمة التصحيحية واإلجراءات المحلية، المحافظ ائتمان جودة بخصوص اإلقليمية،
 مخ�اطر إدارة ممارس�ات أفض�ل دعمل� العم�ل، وح�دات إل�ى المتخصص�ة، والمه�ارات واإلرشاد، المشورة، تقديم -ز

 .البنك في االئتمان،

 بالبن�ك االئتم�ان خط�وط كاف�ة اعتم�اد ي�تم حي�ث. باالئتم�ان المتعلق�ة خط�طال واعتم�اد بمراجعة ،ةاإلقليمي االئتمانية التسهيالت لجنة وتقوم
ً  ،م.ع.إ فروع لكافة مركزي بشكلٍ   ي�تم ذل�ك، إمك�ان وعن�د ذل�ك، إل�ى وباإلض�افة. االئتم�ان خط�ة دلي�ل ف�ي الموضحة االئتمان خطةل وفقا

 . االئتمان دليل في محدد هو كما الضمان، من مقبولة نماذج خالل من القروض ضمان

٤٩ 
 

 عملي��ات إج��راء وي��تم. المعني��ة الف��روع ف��ي ،االئتماني��ة التس��هيالت كاف��ة عل��ى والرقاب��ة إدارة مهم��ة االئتماني��ة، التس��هيالت قس��م يت��ولىو
 .كذلك االقليمي االئتمانية التسهيالت وقسم االئتمان مسؤول قبل من المراجعة

 الخزين�ة، وأنش�طة الم�ال س�وقب يتعل�ق فيم�ا المالية المؤسسات لها تتعرض التي والمخاطر ،الخارجية المخاطر حدود على الموافقة وتتم
 .اإلقليمي االئتمان تسهيل لجنة عن الصادرة التعليمات بموجب

 
 :والمؤسسي التجاري اإلقراض

 المتطلب��ات وإل��ى للبن��ك، اإلقليمي��ة االئتم��ان خط��ط إل��ى والمؤسس��ي، التج��اري اإلق��راض عل��ى لحص��ولل االئتم��ان طلب��ات كاف��ة تخض��ع
 .آخر إلى وقتٍ  من المطبقة التنظيمية

 ب�التوقيع، المفوض�ة الس�لطة نظ�ام ع�ن الص�ادرة المس�بقة الموافق�ة إل�ى الموسعة، التسهيالت أو االئتمانية الحدود كافة البنك يُخِضع حيث
 .ةاإلقليمي االئتمان جنةلل أو الفرع في االئتمان تسهيل للجنة العليا للسلطة والتابعة

 االئتم�ان خط�ة أس�اس عل�ى دول�ة، لكل الفردية الحدود تحديد يتم حيث. الخارجية الدول تخص للمخاطر حدوداً  البنك إدارة وضعت ولقد
 القي��ام م�ع. الخارجي��ة المخ�اطر عل��ى والرقاب�ة تقي��يم إل�ى باإلض�افة دول��ة لك�ل المقبول��ة االئتم�ان مخ��اطر احتم�االت تح��دد الت�ي التفص�يلية
 االئتم�ان تس�هيل لجن�ة قب�ل م�ن ةدوري�ال والمراجع�ة البن�ك ف�ي اإلقليم�ي االئتم�ان مخ�اطر إدارة قب�ل من الحدود لهذه المتكررة بالمراجعة

 .االقليمي

 
 التجزئة قروض

ً  ،تجزئة بقرض خاص طلب كل في النظر يتم  المعتم�د بالبن�ك، الخ�اص االئتم�ان دلي�ل ف�ي مح�دد ه�و كم�ا ب�المنتج، الخاص للبرنامج وفقا
، والتوقع�ات منه�ا للموافق�ة عل�ى ب�رامج المن�تج الس�لطة م�ن مختلف�ة مستويات تحديد تم حيث. اإلقليمية االئتمانية التسهيالت لجنة قبل من

 المعلوم��ات مث�لر ائتم�اني تفص�يلي (ويش�تمل ك�ل برن�امج من�تج، عل��ى معي�اوعل�ى الق�روض الفردي�ة واالئتم�ان بموج�ب ب��رامج المن�تج. 
لوث��ائق، باإلض��افة إل��ى المتطلب��ات التش��غيلية ) والمتطلب��ات التنظيمي��ة، والمتطلب��ات الخاص��ة بالتقي��د وبالل��دخل واألهلي��ة للعم��الء الس��كانية

 األخرى. 

 
 :أخرى ائتمان معززات أو ضمان ألي االعتبار في األخذ دون االئتمانية، المخاطر إلى للتعرض األقصى الحد

. المش�تقات ذل�ك ف�ي بم�ا الم�الي، مرك�زال تقري�ر ببن�ود الخاص�ة االئتم�ان مخ�اطرل للتع�رض قصىاأل الحد أدناه، المذكور الجدول يوضح
 واتفاقي�ات الرئيس�ية التص�فية اس�تخدام خ�الل م�ن ،الح�د عملي�ات ت�أثير قب�ل إجم�الي، ش�كل ف�ي التع�رض من األقصى الحد بيان يتم حيث

 . الدفاتر في المسجلة والمخصصات الضمان

 

  

 

 المالحظات

 للتعرض األقصى الحد إجمالي
  للمخاطر

٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠

 للتعرض األقصى الحد إجمالي
 للمخاطر

٣١/١٢/٢٠١٥ 

درهم' ٠٠٠  

 ٣٦٣،٧٨٤ ٣،٤٠١،٧٨٦ ٦ المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى األرصدة

 ١،١٢٠،٤٢١ ١،٠٧٣،٤٣١ ٧ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٦٦،٤٥٣ ١،٨٢٩،١١١ ٨ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ ٩ المقدمة والدفعات القروض

 ٣٤،٩٣٥ ١٥،٥٠٠  العمالء قبوالت

٥٠ 
 

 ١٠٧،٢٤٨ ١٦٣،٨٥٤ ١٠ أخرى أصول

  ٨،١٧٢،٧٠٢ ١١،٣٧٤،٤٤٦ 

 ٥٢٣،٥٤٥ ٣٥٢،٩٨٤ ٢٢ االعتماد وخطابات الضمانات خطابات

  ٨،٦٩٦،٢٤٧ ١١،٧٢٧،٤٣٠ 

  

٥١ 
 

 :األعلى االحتمال ذات االئتمان مخاطر تركيزات

 اعتب�ار قب�ل للبن�ك، المالي�ة األص�ول تحليل ويمكن. الصناعة وقطاع الجغرافية والمنطقة اآلخر، العميل قبل من المخاطر تراكيز إدارة تتم
 :يلي كما الجغرافية المناطق أساس على لالئتمان، أخرى معززات تحليل أو محتجز، ضمان أي

 

 األقصى الحد إجمالي   
   للمخاطر للتعرض

 اإلماراتي بالدرهم

٣١/١٢/٢٠١٦ 

 للتعرض األقصى الحد إجمالي
   للمخاطر

 اإلماراتي بالدرهم

٣١/١٢/٢٠١٥ 

   

 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠

   الجغرافية المناطق  

 ٥،١٨٥،٨٢٨ ٨،٤٧١،٩٠٥ المتحدة العربية اإلمارات  

 ٢،٩٨٤،٤٩٥ ٢،٨٩٩،٩٩٨ إيران  

 ٢،٠٤٠ ٢،٢٠٤ المتطورة والدول والتنمية االقتصادي التعاون منظمة  

 ٢٦٥ ٢٦٥ الخليجي التعاون مجلس دول  

 ٧٤ ٧٤ أخرى  

   ٨،١٧٢،٧٠٢ ١١،٣٧٤،٤٤٦ 

   

 الصناعة قطاع

  

 ٣٨٥ ٢٥،٩٢٧ الزراعة  

 ٣،٣٨٥،٥٩٣ ٦،٣١٩،٨٢٨ المالية المؤسسات  

 ٢،٥٦٣،٤٢٥ ٢،٦٠٩،٦٧٢ والتجزئة الجملة تجارة  

 ٣٢،٧٢٩ ٦٣،٦٧٨ االنشاء  

 ١،٢٦٨،٦٢٩ ١،٢٧٦،٦٨٨ الخدمات  

 ٧٦،٣٥٧ ٩٤،٥٠٢ الشخصية القروض  

 ٥٥٩،٢٢١ ٦٤٨،٤٠٣ التصنيع  

 ١٧٣،٣١٨ ١٦٦،٠٥٠ واالتصاالت النقل  

 ١٦٩،٦٩٨ أخرى  

١١،٣٧٤،٤٤٦ 

١١٣،٠٤٥ 

٨،١٧٢،٧٠٢    

٥٢ 
 

 

 األخرى يةاالئتمان التحسيناتو الضمان 

 اإلرش�ادات عل�ى االئتم�ان دلي�ل يحت�وي، حي�ث اآلخ�ر ب�الطرف المتعلقة االئتمان مخاطر تقدير على المطلوب، الضمان ونوع مبلغ يعتمد
 المالي�ة، األوراق ،النق�د: ه�ي علي�ه الحص�ول ي�تم ال�ذي للض�مان الرئيس�ية األن�واع. التقي�يم ومع�ايير الض�مان أن�واع على بالموافقة المتعلقة

 .واألشخاص للشركات سواء -والضمانات المدينة التجارية والذمم ،المخزون العقارية، الملكية على المفروضة عباءاأل

 بش�كلٍ  العادل�ة القيم�ة تق�ديرات تع�ديل ي�تم وال. األساس�ية االتفاقي�ة بحسب  اللزوم عند للضمان السوقية القيمة االقليمي االئتمان قسم يراقب
ً  المسددة المبالغ عن ضمانات احتجاز األغلب في يتم وال. قيمته انخفاض أو ،فردي بشكل قرض تقييم عند إال عام،  . البنوك إلى مقدما

 س�داد أو تخف�يض ف�ي عائ�دات. حي�ث تس�تخدم المنظم�ة بطريق�ة ،حيازته�ا اس�تعادة تم�ت التي الممتلكات في التصرف البنك خطة وتقتضي
 . التجاري نشاطه ممارسة في حيازتها مستردةال العقارات البنك شغل. وبشكٍل عام، ال يالمستحقة المطالبة

 

 :القروض وتصنيف االئتمان مراجعة إجراءات 

ً تقييم بالبنك، الداخلي التدقيق قسم يُباشر ً  ،دوري أساس على للجودة مستقالً  ا  العربي�ة اإلم�ارات بن�ك عن الصادرة إلرشاداتا من كلٍ ل وفقا
  . والمحتملة المتراكمة األداء مشاكل المبكر، التحديد في المساعدة بغرض الداخلية، خططوال المركزي المتحدة

ً  ٩٠ ائتمان سداد استحقاق تاريخ تجاُوز حال ففي  مخص�ص ف�تح ي�تم كم�ا. دخلال� على تقييدها يتم وال عليه، فائدة فرض يتم أكثر، أو يوما
 . باألصول المرتبطة المخاطر وتصنيف المستحق المبلغ استرداد احتمال: من كالً  أساس على المصنفة، األصول قيمة النخفاض

 المتوقع�ة النقدي�ة للت�دفقات الحالي�ة القيم�ة ص�افي حس�اب خ�الل م�ن بمحفظت�ه، خاص�ةال قيم�ةال انخف�اض خس�ائر إلى االحتياج البنك ويحدد
�ا أس�اس عل�ى استرداده احتمال أو قرض، لكل الحقاً، كم�ا ه�و  .مت�وفراً  س�عره ك�ان ح�ال ف�ي لألص�ل الس�وقية القيم�ة أو الض�مان، قيم�ة إمَّ

مطل�وب م�ن خ�الل توجيه�ات البن�ك المرك�زي ف�ي اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة، ف�إن البن�وك تأخ�ذ مخصص�ات خس�ائر الق�روض المطلوب��ة 
  ولوائح البنك المركزي. ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 
 :قيمتها انخفضت التي المقدمة الدفعاتو القروض

ً  علي��ه، المس�تحقة والفائ��دة مبلغه�ا أص��ل كام��ل تحص�يل م��ن ال�تمكن ع��دم احتم�ال البن��ك يح��دد الت�ي المقدم��ة ال�دفعاتو الق��روض وه�ي  وفق��ا
 . المقدمة الدفعات أو القرض اتفاقية في المذكورة التعاقدية للشروط

 
 :قيمتها انخفاض دون هاسداد استحقاق موعد تجاُوز تم التي القروض

 البن�ك يعتق�د أن دون مبلغه�ا، أصل دفعات أو التعاقدية، فائدتها سداد استحقاق موعد تجاُوز تم التي المالية واألوراق القروض تصنيف يتم
 الضمان مستوى أساس على قيمتها، انخفضت مالية وأوراق قروضا تصنيفها بمالئمة

 

 

ً  باعتباره��ا للبن��ك، المس��تحقة المب��الغ تحص��يل مرحل��ة أو/و المت��اح الت��أمين /   وليس��ت اس��تحقاقها، موع��د تج��اُوز ت��م مالي��ة وأوراق قروض��ا
 ً   . قيمتها انخفضت قروضا

 
 

 :القيمة انخفاض مخصصات

 مح��ددة مخصص��ات ف��تح وي��تم. الق��رض محفظ��ة ف��ي متكب��دةال للخس��ائر تقديرات��ه تمث��ل القيم��ة، انخف��اض لخس��ائر مخص��ص البن��ك يف��تح
  المالية األصول فئات من فئة لكل االئتمان نوعية. لخسارةا تكبد فيها تم التي الحاالت في الكبيرة، الفردية مخاطرال الحتماالت

 الج�دول يوض�ح. لالئتم�ان ال�داخلي التص�نيف باس�تخدام البن�ك قب�ل م�ن) الخزينة في النقد باستثناء( المالية األصول ائتمان نوعية إدارة تتم
 .بالبنك الخاص االئتمان تصنيف نظام على بناء األصول فئة خالل من االئتمان نوعية أدناه

٥٣ 
 

 

 اإلجمالي فردي بشكل قيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

 متدنية مخاطر 
 ومتوسطة

   االستحقاق تاريخ بعد

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 مصرف لدى البنكية األرصدة
 المركزي المتحدة العربية اإلمارات

٣،٤٠١،٧٨٦ ٠ ٠ ٣،٤٠١،٧٨٦ 

 الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية وفروعه

١،٠٧٣،٤٣١ ١٤ ٥٢١،١٥٢ ٥٥٢،٢٦٥ 

 ١،٨٢٩،١١١ ٤٦٠ ١،٨٢٥،٩٧١ ٢،٦٨٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٨٩٠،٧٦٤ ١،٩٦٩،٥٥١ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٧٨٨،٢٥٤ المقدمة والدفعات القروض

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ العمالء قبوالت

 ١٦٣،٨٥٤ ٥،٨١٢ ٠ ١٥٨،٠٤٢ أخرى أصول

 ١١،٣٧٤،٤٤٦ ١،٩٧٥،٨٣٧ ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٦،٩١٨،٥٢٧ اإلجمالي

 

 

 

 

 

 بشكل القيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر ٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ
 فردي

 اإلجمالي

   االستحقاق تاريخ بعد وعادلة متدنية مخاطر 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 اإلمارات مصرف لدى البنكية األرصدة
 المركزي المتحدة العربية

٣٦٣،٧٨٤ ٠ ٠ ٣٦٣،٧٨٤ 

 وفروعه الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية

١،١٢٠،٤٢١ ١٥ ٥٢١،٥١٢ ٥٩٨،٨٩٤ 

 ١،٨٦٦،٤٥٣ ٤٥٤ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٢،٦٩٢ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ١،٢٦٣،٣٥٦ ٣٥١،٠٤٣ ٣،٠٦٥،٤٦٢ المقدمة والدفعات القروض

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ العمالء قبوالت

 ١٠٧،٢٤٨ ٥،٦٩٠ ٠ ١٠١،٥٥٨ أخرى أصول

٥٣ 
 

 

 اإلجمالي فردي بشكل قيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

 متدنية مخاطر 
 ومتوسطة

   االستحقاق تاريخ بعد

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 مصرف لدى البنكية األرصدة
 المركزي المتحدة العربية اإلمارات

٣،٤٠١،٧٨٦ ٠ ٠ ٣،٤٠١،٧٨٦ 

 الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية وفروعه

١،٠٧٣،٤٣١ ١٤ ٥٢١،١٥٢ ٥٥٢،٢٦٥ 

 ١،٨٢٩،١١١ ٤٦٠ ١،٨٢٥،٩٧١ ٢،٦٨٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٨٩٠،٧٦٤ ١،٩٦٩،٥٥١ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٧٨٨،٢٥٤ المقدمة والدفعات القروض

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ العمالء قبوالت

 ١٦٣،٨٥٤ ٥،٨١٢ ٠ ١٥٨،٠٤٢ أخرى أصول

 ١١،٣٧٤،٤٤٦ ١،٩٧٥،٨٣٧ ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٦،٩١٨،٥٢٧ اإلجمالي

 

 

 

 

 

 بشكل القيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر ٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ
 فردي

 اإلجمالي

   االستحقاق تاريخ بعد وعادلة متدنية مخاطر 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 اإلمارات مصرف لدى البنكية األرصدة
 المركزي المتحدة العربية

٣٦٣،٧٨٤ ٠ ٠ ٣٦٣،٧٨٤ 

 وفروعه الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية

١،١٢٠،٤٢١ ١٥ ٥٢١،٥١٢ ٥٩٨،٨٩٤ 

 ١،٨٦٦،٤٥٣ ٤٥٤ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٢،٦٩٢ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ١،٢٦٣،٣٥٦ ٣٥١،٠٤٣ ٣،٠٦٥،٤٦٢ المقدمة والدفعات القروض

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ العمالء قبوالت

 ١٠٧،٢٤٨ ٥،٦٩٠ ٠ ١٠١،٥٥٨ أخرى أصول

٥٤ 
 

 ٨،١٧٢،٧٠٢ ١،٢٦٩،٥١٥ ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٤،١٦٧،٣٢٥ اإلجمالي

 
 تصنيفات من تصنيف لكل) المتاح النقد باستثناء( المالي مركزال كشف في للبنك المالية باألصول الخاصة االئتمان مخاطر احتمال إدراج تم وقد

 .الداخلية المخاطر
 

 مقدمة ودفعات قروض أخرى مالية أصول 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

     المخفض البند

 ١٠٥،٠٢٩ ٨٠٧،٣٣٨ ٠ ٠ الفرعي المعيار

 ٣٩١،٢٦٧ ٣٥٦،٨٠٩ ٠ ٠ فيه المشكوك

 ٧٦٧،٠٦٠ ٨٠٥،٤٠٤ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ الخسارة

 ١،٢٦٣،٣٥٦ ١،٩٦٩،٥٥١ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ المبلغ إجمالي

 ٣٥١،٠٤٣ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٣٨٤،٨١٩ ٢،٣٤٧،١٢٣ خفضم غير ولكن االستحقاق تاريخ بعد

 ٣،٠٦٥،٤٦٢ ٢،٧٨٨،٢٥٤ ١،١٠١،٨٦٣ ٤،١٣٠،٢٧٣ مخفضة وغير االستحقاق تاريخ يمضي لم

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ ٣،٤٩٢،٨٤١ ٦،٤٨٣،٦٨٢ الدفترية القيمة

 مطبق�ةال المخ�اطر عل�ى اإلدارة تركي�ز ذل�ك يس�هل حي�ث. االئتم�ان محفظ�ةب المتعلق�ة المخ�اطرة تص�انيف وأح�دث ب�أدق االحتف�اظ البنك خطة وتتطلب
 التحل��يالت م��ن العدي��دب التص��نيف، نظ��ام ويَ��دُعم. والمنتج��ات الجغرافي��ة، والمن��اطق األعم��ال، خط��وط بكاف��ة الخاص��ة االئتم��ان مخ��اطر مقارن��ة وعل��ى

 .اآلخر بالطرف المتعلقة المخاطر لقياس الرئيسية المدخالت إتاحة بغرض بالسوق، خاصة معالَجة بمعلومات المقترنة المالية، المنطقية

 فيم�ا ةالمالي� لواألص� فئات من فئة لكل ،استحقاقها تاريخ مضى والتي المخفضة غير والمالية االستثمارية لألصول المتقادم التحليل أدناه، الجدول في
 :يلي

 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،١٥٢ ٥١٩،١٥٧ ٠ ١،٩٩٥ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٥،٩٧١ ١،٨٢٥،٩٧١ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ١٣٢،٩٥٩ ١٣٢،٩٥٩ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٢،٤٧٨،٠٨٧ ٠ ١،٩٩٥ 

 ٥٤ 
 

 ٨،١٧٢،٧٠٢ ١،٢٦٩،٥١٥ ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٤،١٦٧،٣٢٥ اإلجمالي

 
 تصنيفات من تصنيف لكل) المتاح النقد باستثناء( المالي مركزال كشف في للبنك المالية باألصول الخاصة االئتمان مخاطر احتمال إدراج تم وقد

 .الداخلية المخاطر
 

 مقدمة ودفعات قروض أخرى مالية أصول 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

     المخفض البند

 ١٠٥،٠٢٩ ٨٠٧،٣٣٨ ٠ ٠ الفرعي المعيار

 ٣٩١،٢٦٧ ٣٥٦،٨٠٩ ٠ ٠ فيه المشكوك

 ٧٦٧،٠٦٠ ٨٠٥،٤٠٤ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ الخسارة

 ١،٢٦٣،٣٥٦ ١،٩٦٩،٥٥١ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ المبلغ إجمالي

 ٣٥١،٠٤٣ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٣٨٤،٨١٩ ٢،٣٤٧،١٢٣ خفضم غير ولكن االستحقاق تاريخ بعد

 ٣،٠٦٥،٤٦٢ ٢،٧٨٨،٢٥٤ ١،١٠١،٨٦٣ ٤،١٣٠،٢٧٣ مخفضة وغير االستحقاق تاريخ يمضي لم

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ ٣،٤٩٢،٨٤١ ٦،٤٨٣،٦٨٢ الدفترية القيمة

 مطبق�ةال المخ�اطر عل�ى اإلدارة تركي�ز ذل�ك يس�هل حي�ث. االئتم�ان محفظ�ةب المتعلق�ة المخ�اطرة تص�انيف وأح�دث ب�أدق االحتف�اظ البنك خطة وتتطلب
 التحل��يالت م��ن العدي��دب التص��نيف، نظ��ام ويَ��دُعم. والمنتج��ات الجغرافي��ة، والمن��اطق األعم��ال، خط��وط بكاف��ة الخاص��ة االئتم��ان مخ��اطر مقارن��ة وعل��ى

 .اآلخر بالطرف المتعلقة المخاطر لقياس الرئيسية المدخالت إتاحة بغرض بالسوق، خاصة معالَجة بمعلومات المقترنة المالية، المنطقية

 فيم�ا ةالمالي� لواألص� فئات من فئة لكل ،استحقاقها تاريخ مضى والتي المخفضة غير والمالية االستثمارية لألصول المتقادم التحليل أدناه، الجدول في
 :يلي

 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،١٥٢ ٥١٩،١٥٧ ٠ ١،٩٩٥ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٥،٩٧١ ١،٨٢٥،٩٧١ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ١٣٢،٩٥٩ ١٣٢،٩٥٩ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٢،٤٧٨،٠٨٧ ٠ ١،٩٩٥ 

 

٥٥ 
 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،٥١٢ ٥١٩،٦٩٨ ٠ ١،٨١٤ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٦٣،٣٠٧ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٣٥١،٠٤٣ ٣٥١،٠٤٣ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٢،٧٣٤،٠٤٨ ٠ ١،٨١٤ 

 

  

٥٦ 
 

 :شروطها بخصوص التفاُوض تم التي المالية األصول فئات من فئة لكل الدفترية القيمة أدناه،

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

 ١٥١،٩٦٤ ١٥٦،٧٦٤ المقدمة والدفعات القروض

 :السيولة مخاطر -٢ 
 . محدد وقتٍ  في المالية بالتزاماته الوفاء في لصعوبات البنك مواجهة مخاطر وهي

 :السيولة مخاطر إدارة 

 العادي�ة األوض�اع ف�ي س�دادها، اس�تحقاق عن�د بواجبات�ه للوف�اء كافي�ة س�يولة لت�وافر ،ذل�ك أمك�ن ما ،الضمان هي السيولة، إدارة تجاه البنك سياسة
 . للبنك التجارية بالشهرة باإلضرار المخاطرة أو مقبولة، غير خسائر تحمل دون والمتأزمة،

 المالي�ة الت�دفقات وتفاص�يل المالي�ة، والتزام�اتهم بأص�ولهم الخاص�ة الس�يولة محفظ�ة بخصوص أخرى عمل وحدات من معلومات الخزينة وتستلم
 أج�لٍ  خ�الل س�يولة إل�ى للتحوي�ل القابل�ة األص�ول م�ن بمحفظ�ة الخزين�ة تح�تفظ وعلي�ه،. مس�تقبالً  المتوقع�ة األعمال عن الناتجة األخرى، المتوقعة
. كك�ل البن�ك ل�دى كافي�ة بسيولة االحتفاظ لضمان البنوك، بين تسهيالت وعلى البنوك إلى مقدمة ودفعات قروض على األساس في تشتمل قصير،

 األج�ل، قص�يرة تقلب�ات بأية للوفاء الخزينة، من األجل قصيرة قروض خالل من واألفرع، العمل بوحدات الخاصة السيولة بمتطلبات الوفاء ويتم
 . هيكليةال سيولةلل متطلبات بأية للوفاء أجالً  طولاأل وتمويل

 
 :األصول التزامات لجنة

 وتموي��ل ، االلتزام��ات وهيك��ل األص��ول إدارة بغ��رض األص��ول، ع��ن المس��ؤولية لجن��ة إل��ى متع��ددة ص��الحيات بتف��ويض اإلقليم��ي الم��دير ق��ام
ً  ،ذل�ك من أكثر أو عام ربع كل اللجنة هذه وتجتمع. البنك استراتيجية  األص�ول وهيك�ل الس�يولة، مع�دالت مراجع�ة م�ن األوض�اع تتطلب�ه لم�ا وفق�ا

 واألوض�اع الفج�وات، وتموي�ل والقانوني�ة، الداخلي�ة المع�دالت ومتطلب�ات األجنب�ي، بالص�رف الخاصة والمخاطر الفائدة، ومعدالت وااللتزامات،
 عل�ى البن�ك إلدارة الس�يولة مخ�اطر ب�إدارة خاص�ة إرش�ادات بوض�ع اللجن�ة وتق�وم. الس�وقية والمالي�ة االقتص�ادية، والدولية األهلية، للسوق العامة
 . المراجعة هذه أساس

 
 :السيولة مخاطر إلى التعرض

 ص��افي نس�بة الس��يولة مخ�اطر إلدارة خزين�ةال قس��م وم�دير الحس�ابات، وم��دير ،االقليم�ي المخ�اطر م��دير يس�تخدمه ال�ذي رئيس��يال المقي�اس يش�كل
ً  النقدي��ة، المع��ادالتو النق��د عل��ى الس��ائلة، األص��ول ص��افي تش��تمل. وله��ذا الغ��رض، العم��الء م��ن الودائ��ع إل��ى الس��ائلة األص��ول  أي منه��ا مطروح��ا
 لتقي�يم المس�تخدم الحساب أسلوب تطابُق، دون ،ذلك يشابه .يتالال شهرال خالل السداد مستحقة والتزامات أخرى، قروض أو البنوك، من إيداعات

 المقدم�ة ال�دفعات مع�دل: وه�ي متك�رر بش�كل األخرى المؤشرات على المحكمة الرقابة مع. اإلقليمية اإلدارة وضعته الذي السيولة بحد البنك تقيد
 لجن�ة قب�ل م�ن المع�ايير ه�ذه ومراجع�ة المق�اييس، لكاف�ة مقارن�ة مع�ايير وض�ع وي�تم. المس�تقرة التموي�ل مصادر إلى االستخدام معدل اإليداع، إلى

 .نتظمم بشكل  األصول التزامات إدارة

 العم��الت وعب��ر متعاقب��ة نطاق��ات عل��ى مراقبته��ا ي��تم والت��ي االس��تحقاق، تط��ابق ع��دم تحلي��ل فه��ي الس��يولة لمراقب��ة األخ��رى الرئيس��ية األداة أم��ا
 .متعاقبة زمنية نطاقات على المستحقة السلبية النقدية التدفقات توجيهية مبادئ وضع تم. الوظيفية

 
 :بالسيولة المتعلقة المخاطر تخفيف

 ف�ي بم�ا والم�ودعين المس�تثمرين تنويع مثل ،سيولة استراتيجيات تنفيذ خالل من بالسيولة، المتعلقة المخاطر تخفيف مسؤولية الخزينة قسم تتحمل
 تس�هيالت بموج�ب أخ�رى إيراني�ة بن�وك م�ع باالش�تراك المخ�اطر البن�ك يخ�وض ذل�ك، إل�ى باإلضافة. التجارة وشركات بالجملة البيع عمالء ذلك

 المفروض�ة للعقوب�ات المتح�دة األم�م لرف�ع الدولي�ة النظ�رة بمراقب�ة محك�م بش�كل البن�ك يق�وم حي�ث. اإليران�ي المرك�زي البنك يدعمها تمويل إعادة
 .المخاطر إلى وسيولته البنك أعمال تعرض عدم تضمن بحيث األعمال الستمرار وخطط متطورة استراتيجيات وامتالك

٥٧ 
 

 
 :المتبقية التعاقدية االستحقاقات خالل من المالية االلتزامات تحليل

 غي�ر التعاقدي�ة الس�داد التزام�ات عل�ى ن�اءب الع�ام، نهاي�ة عن�د البن�ك عل�ى الس�داد مس�تحقة المالي�ة االلتزام�ات وض�ع أدن�اه، الموضح الجدول يوجز
 كاف�ة ف�ي البن�ك تَوقُّ�ع م�ع. ف�وري بش�كل ي�تم اإلش�عار تق�ديم أن باعتب�ار إش�عار، بموج�ب سدادها يتم التي المبالغ مع التعامل يتم حيث. المخصومة
ً  يكون تاريخ أول عند بالسداد العمالء من العديد مطالبة عدم األحوال،  النق�دي الت�دفق الج�دول يعك�س أن دون بالس�داد، القيام البنك من فيه مطلوبا
 .باإليداعات االحتفاظ تاريخ إليه يشير الذي المتوقع

 

 

 

٥٨ 
 

 اإلجمالي سنوات ٥ من أكثر سنوات ٥ -١ شهر ١٢ - ٣ أشهر ٣ من أقل الطلب تحت مالية التزامات

 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ 
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠
 إماراتي

       ٢٠١٦ ديسمبر ٣١

       

 ٣،١٢٢،١٨٠ ٠ ٠ ١،٨٠٠ ٣٦٩،٠٠٠ ٢،٧٥١،٣٨٠ أخرى بنوك إلى المستحق

 ٢،٥٣٦،٥٣٦ ٠ ١٤٨،٨٢٠ ٦٠٦،٥١٣ ٦٦٢،٤٧٩ ١،١١٨،٧٢٤ العميل إيداعات

 ٨٤٨،٩٥٧ ٠ ٠ ٩٦،٧٥٣ ١٤١،٧٥١ ٦١٠،٤٥٣ بالخارج وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٧١،١٠٤ ٠ ١،٩٥٢ ٠ ٠ ١٦٩،١٥٢ أخرى التزامات

 ٦،٦٩٤،٢٧٧ ٠ ١٥٠،٧٧٢ ٧٠٥،٠٦٦ ١،١٨٨،٧٣٠ ٤،٦٤٩،٧٠٩ المقطوعة غير المالية االلتزامات إجمالي

       

 اإلجمالي سنوات ٥ من أكثر سنوات ٥ -١ شهر ١٢- ٣ أشهر ٣ من أقل الطلب تحت مالية التزامات

 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ 
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ إماراتي

 إماراتي

       ٢٠١٥ ديسمبر ٣١

 ٩٦٨،٥٤٣ ٠ ٠ ٣١،٨٠٠ ٢٢،٤٠٠ ٩١٤،٣٤٣ أخرى بنوك إلى المستحق

 ١،٩٨١،٣٠٦ ٠ ٦٣،٨٩١ ٦٨٠،٢٨٣ ٤٢٤،٦٧٤ ٨١٢،٤٥٨ العميل إيداعات

 ٦٣٥،٤٤٠ ٠ ٠ ٩١،٧٥٢ ١٦٦،٤٥٤ ٣٧٧،٢٣٤ بالخارج وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ ٠ العمالء قبوالت

 ١٤٤،٠١٢ ٠ ١،٠٧٧ ٠ ٠ ١٤٢،٩٣٥ أخرى التزامات

٥٩ 
 

 ٣،٧٦٤،٢٣٦ ٠ ٦٤،٩٦٨ ٨٠٣،٨٣٥ ٦٤٨،٤٦٣ ٢،٢٤٦،٩٧٠ المقطوعة غير المالية االلتزامات إجمالي

٦٠ 
 

 السوقية المخاطر إدارة - ٣ 

 الت�ي الس�وق متغي�رات الحادث�ة التغيرات بسبب المالية، للسندات الالحقة النقدية التدفقات تقلب أو ،العادلة القيمة تقلُّب مخاطر السوقية، المخاطر تعني
 . األسهمو البضائع وأسعار األجنبي، الصرف أسعار الفائدة، أسعار: المثال سبيل على منها

 إل�ى الكلي�ة المخ�اطر ح�دود تقس�يم ي�تم حيث. المخاطر خطة لجنة قبل من عليها الموافقة تمت التي المخاطرة حدود داخل السوقية المخاطر إدارة وتتم
. األس�هم وأس�عار البض�ائع وأس�عار األجنب�ي، الصرف وسعر الفائدة، سعر ذلك في بما المتعددة، المخاطر عوامل إلى اإلشارة خالل من فرعية حدود
 األوض�اع ح�دود ذل�ك ف�ي بم�ا المخ�اطر، قي�اس أس�اليب من مزيج استخدام خالل من الحدود وضع يتم المعنية، للمنتجات المختلفة الطبيعة ضوء وفي

 . الحساسية وحدود

 األجنب�ي، الص�رف وأس�عار الفائ�دة، أسعار تقلبات على المترتبة المخاطر عن تنجم قد التي المحتملة الخسائر تقدير في مختلفة أساليب البنك ويستخدم
 .الثقة من معين وبمستوى محدد زمني أفق خالل األسهم وأسعار البضائع وأسعار

 
 الفائدة بسعر المتعلقة المخاطر إدارة

 نتيج�ة المخ�اطر ه�ذه إل�ى البن�ك ويتعرض. المالية السندات قيمة على الفائدة أسعار في تغيراتال تأثير احتمال من الفائدة بسعر المتعلقة المخاطر تنجم
 . وااللتزامات األصول ،وعمالت مبالغ في فجوات وجود أو في التطابق عدم

 الفائ�دة س�عر ف�ي ملحوظ�ة زي�ادة وج�ود بع�دم اإلدارة تعتق�د ول�ذلك للفائ�دة، ثاب�ت س�عرب ،للفائ�دة الخاض�عة البنك والتزامات أصول أغلب تتحمل حيث 
 . البنك على

ً س�نوي %١٠٫٧٧ نس�بة ه�و المقدم�ة ال�دفعات وعل�ى الق�روض عل�ى الفعل�ي الفائدة سعر إن ً  %٨٫٩٠ نس�بة: ٢٠١٥( ا  العمي�ل إي�داعات وعل�ى ،)س�نويا
ً سنوي %٤٫٨٢ نسبة ً سنوي %٣٫٤٦: ٢٠١٥( ا ً سنوي %٠٫٦٨ بنسبة بالبنك الخاصة القروض وعلى) ا ً سنوي %١٫٠٣ نسبة: ٢٠١٥( ا  ).ا

 ٣١ ف�ي المنته�ي الع�ام ع�ن البن�ك خس�ارة ف�إن ثابت�ة، األخ�رى المتغي�رات كافة بقاء مع العام خالل أساس نقطة ٥٠ بعدد الفائدة أسعار تدني حالة وفي
ً  زيدتل تكان ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ بتاريخ هي كما واألسهم ،٢٠١٦  ديسمبر  بمبل�غ ال�ربح انخف�ض: ٢٠١٥( إم�اراتي دره�م ١،٦٨٢،٢٦١ بمبلغ تقريبا

 ).إماراتي درهم ٥،٧٠٦،٣٢٧

 
 األجنبية بالعملة المتعلقة المخاطر

 لألوض�اع ح�دودا اإلقليم�ي الم�دير ح�دد ولق�د. األجنب�ي الص�رف أس�عار تغي�ر بس�بب المالي�ة الس�ندات قيم�ة تغي�ر مخاطر األجنبية العملة مخاطر تعني
 ض�من األوض�اع ه�ذه اس�تمرار لض�مان اس�تخدامها ي�تم تح�وط واس�تراتيجيات ي�ومي، أس�اس عل�ى عليه�ا الرقاب�ة ت�تم ح�دود وه�ي العم�الت، باستخدام
 . الحدود

 مخ�اطر آث�ار ،البن�ك وي�دير .األجنب�ي الص�رف مخ�اطر تقلي�ل بغرض األعمال تعاُمالت في المستخدمة العملة نفس باستخدام البنك أصول تمويل ويتم
 بالعمل�ة، المرتبط�ة المخ�اطر مس�توى عل�ى ح�دوداً  اإلقليم�ي الم�دير ويضع. النقدي وتدفقه المالي وضعه على ،السائدة األجنبية الصرف أسعار تقلبات
 المخ�اطرة ص�افي ك�ان الع�ام، نهاي�ة وعن�د. ي�ومي أس�اس عل�ى مراقبت�ه ت�تم م�ا وه�و والنهار، الليل فترات خالل باألوضاع يتعلق فيما إجمالي وبشكل
 :يلي كما أجنبية، عمالت شكل في والموضح بيانه، التالي الكبيرة

  

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم '٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  إماراتي درهم '٠٠٠

 )٨٠( ٧٥٢ يورو

 ١٦٨،٠٣١ ١١٠،٢٦٤ أمريكي دوالر

 )١٣١( )١٤٠( ياباني ين

 )٥٩( )٤٤( استرليني جنيه

٦١ 
 

 ٥٣٥ ٥٣٤ أخرى عمالت

 ١٦٨،٢٩٦ ١١١،٣٦٦ 

 

 م�ع المتح�دة، العربية اإلمارات دولة بدرهم بالمقارنة ،محددة أجنبية عملة سعر في %١٠ بنسبة انخفاض أثر بحساب أدناه الموضح التحليل ويقوم 
 ). للعملة الحساسة المالية وااللتزامات لألصول العادلة القيمة بسبب( والخسارة الربح على األخرى المتغيرات كافة أثر ثبات

 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم' ٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  إماراتي درهم '٠٠٠

 ٨ )٧٥( يورو

 ١٣ ١٤ ياباني ين

 ٦ ٤ استرليني جنيه

 )٥٤( )٥٣( أخرى عمالت

 )٢٧( )١١٠( 

  

 متعلق�ة مخ�اطرة أي�ة تش�كل ال األمريك�ي بال�دوالر األرص�دة ف�إن األمريك�ي، بال�دوالر الحالي الوقت في مرتبطة اإلماراتي الدرهم عملة أن وحيث
 . األمريكي بالدوالر الخاص األجنبي الصرف سعر تغيرات أثر إلى أعاله المذكور الجدول يشير ال وعليه،. بالعملة

 األسعار مخاطر

 تل�ك باس�تثناء( الس�وقية األس�عار تغي�رات بس�بب المالي�ة، للسندات الالحقة النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر إلى األسعار مخاطر تشير
 بش�كل المرتبط�ة العوام�ل أح�د بس�بب التغي�رات ه�ذه ح�دوث ع�ن النظ�ر بص�رف ،)بالعمل�ة المتعلق�ة المخ�اطر أو الفائ�دة س�عر مخ�اطر عن الناجمة
 .السوق في تداولها يتم التي المشابهة المالية السندات كافة في المؤثرة بالعوامل أو بُمصِدِرِه، أو مالي، بسند حصري

 
 التشغيلية المخاطر

 ع�ن أو األنظم�ة، أو األف�راد، أو الداخلي�ة، العملي�ات ف�ي اإلخف�اق أو كفاي�ة عدم عن ناجمة خسارة تكبُّد مخاطر إلى التشغيلية، المخاطر تشير
 .٢ بازل لتطبيق واإلعداد الممارسات أفضل مع يتوافق بما المخاطر هذه إدارة إلى البنك يهدف. خارجية أحداث

 ف�ي المتأص�لة المخ�اطر ومراجع�ة ،المخ�اطر تخف�يض،و ف�ي وال�تحكم ومراقب�ة وتقي�يم تحدي�د خ�الل م�ن التشغيلية المخاطر بإدارة البنك يقوم
 أج�ل م�ن البن�ك بأنش�طة المرتبط�ة العملي�ات تط�وير ت�م وق�د. الداخلي�ة االستش�ارة عملي�ات خ�الل م�ن التجارية والمنتجات واألنشطة العمليات
 بش�كل فروعب�ال الخاص�ة األم�وال غس�يل مكافح�ة  خط�ط مراجع�ة ت�تم ه�ذا وعل�ى. اإلرهابي�ة األنش�طة تمويل أو األموال غسيل أنشطة تجنب
 فق�د التش�غيلية، المخ�اطر إدارة استراتيجية من وكجزء. الدولية الممارسات وأفضل المحلية القانونية بالمتطلبات الكامل التقيد لضمان ،منتظم
 المتح�دة األمم عقوبات يخص فيما المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف عن الصادرة والتعميمات باإلشعارات التقيد على البنك عمل

ً  .العقوب�ات قائم�ة ف�ي تفاص�يلها ال�واردة األط�راف كاف�ة م�ع التعامل عن وتوقف  العقوب�ات رف�ع ت�م فق�د الش�املة، المش�تركة العم�ل لخط�ة وفق�ا
 يق�وم البن�ك أن كم�ا .ك�ذلك الس�ويفت توص�يل امكاني�ة اس�تعادة وتم�ت ٢٠١٦ ين�اير ١٦ م�ن اعتب�اراً  وفروعه إيران ملي بنك على المفروضة
 البن��ك يح��تفظ الداخلي��ة، الرقاب��ة بيئ��ة م��ن وكج��زء. العلي��ا اإلدارة إل��ى عنه��ا واإلب��الغ من��تظم أس��اس عل��ى التش��غيلية المخ��اطر خس��ائر بمراقب��ة
 المه�ام ب�ين المالئ�م التميي�ز إل�ى الحاج�ة عل�ى يش�دد البن�ك أن كم�ا. التجاري�ة أعمال�ه يخ�ص فيما الرقابية باإلجراءات الخاصة الكافية بالوثائق
 .التجارية األنشطة كافة في المستقل والتفويض الوظيفية،

 االحتياطي�ة بالتس�هيالت االحتف�اظ ي�تم أن�ه حي�ث. الك�وارث وق�وع ح�االت ف�ي النش�اط عملي�ات دع�م به�دف ،النشاط استمرار خطة تنفيذ يتم و
ً  البنك يقوم ذلك، على عالوة. الدورية التدريبات إجراء وكذلك ،الالزمة  فيم�ا المحتمل�ة الخس�ائر لتخف�يض الت�أميني الغطاء مسألة بتولي أيضا

٦٢ 
 

 .التشغيلية المخاطر يخص

  

٦٣ 
 

 :المالية للسندات العادلة القيمة -٢٧

 :يلي كما المالية وااللتزامات المالية لألصول العادلة القيم تحديد يتم

 عملي�ات قي�د تك�ون والت�ي القياس�ية واألحك�ام الش�روط ذات المالي�ة وااللتزام�ات المالي�ة لألص�ول العادل�ة الق�يم تحديد يتم  .١
 .الواردة السوق أسعار إلى الرجوع خالل من نشطة سائلة أسواق في تجارية

ً ) المش�تقة المالي��ة الس�ندات باس��تثناء( األخ��رى المالي�ة وااللتزام��ات المالي�ة لألص��ول العادل��ة الق�يم تحدي��د ي�تم  .٢  لنم��اذج وفق��ا
 القابل��ة الجاري��ة الس��وقية التع��امالت م��ن أس��عار باس��تخدام المخص��وم، النق��دي الت��دفق تحلي��ل عل��ى وبن��اء ع��ام بش��كل المقبول��ة األس��عار
 .المشابهة المالية للسندات التجارية واألسعار للمراقبة

 ،األس�عار ه�ذه إل�ى التوصل يتم لم حال وفي. الواردة األسعار باستخدام المشتقة المالية للسندات العادلة القيم احتساب يتم  .٣
 المش�تقات يخ�ص فيم�ا المالي�ة الس�ندات م�دة خ�الل المطب�ق اإلي�رادات منحن�ى باس�تخدام ،المخص�وم النق�دي التدفق تحليل استخدام يتم
 و االختيارية، المشتقات يخص فيما األسعار لوضع االختيارية والنماذج االختيارية، غير

 الفرض�يات كان�ت ح�ال ف�ي األس�عار لتحدي�د االختياري�ة النم�اذج باس�تخدام الم�الي الض�مان لعق�ود العادل�ة الق�يم تحديد يتم  .٤
 الخس�ائر، ومبل�غ الس�وق إلى المستندة االئتمانية المعلومات خالل من والمستنتج المحدد النظير قبل من التقصير إمكانية هي الرئيسية

 .للتقصير نظراً 

 :المال رأس إدارة -٢٨

 التنظيمي المال رأس

 األجنبي�ة ب�البنوك الخاص�ة والف�روع لبن�وكل الم�ال رأس متطلب�ات ومراقب�ة بتحدي�د المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف يقوم
 . المتحدة العربية اإلمارات دولة في تعمل التي

 لدول��ة المرك��زي البن��ك قب��ل م��ن الص��ادرة اإلرش��ادات م��ع يتواف��ق بم��ا وذل��ك ب��ه الخ��اص الم��ال رأس كفاي��ة نس��بة بحس��اب البن��ك يق��وم
 المرك��زي المتح�دة العربي�ة اإلم�ارات مص��رف قب�ل م�ن المح�ددة الم��ال ل�رأس األدن�ى الح�د نس��بة وتك�ون. المتح�دة العربي�ة اإلم�ارات

ً  المقدرة األصول من %١٢ ً  والمحتسبة للمخاطر، وفقا  .قبلهم من الصادرة لإلرشادات وفقا

 

 :مستويين على للبنك التنظيمي المال رأس تحليل يتم

 بع���د المحتج���زة، واإلي���رادات الق���انوني واالحتي���اطي المخص���ص الم���ال رأس يش���مل ال���ذي الم���ال، رأس ١ المس���توى  .١
 و وجدت إن المادية، غير واألصول التجارية للشهرة االقتطاعات

 ح��د مراع��اة م��ع  القيم��ة، النخف�اض الجم��اعي المخص��ص( الش��املة المخصص�ات يش��مل ال��ذي الم��ال، رأس ٢ المس�توى  .٢
ً  المقدرة باألصول الخاصة االئتمانية المخاطر من %١٫٢٥  .المؤهلة الثانوية وااللتزامات) للمخاطر وفقا

 المس�توى م�ال رأس يتجاوز أن المؤهل ٢ المستوى مال لرأس يمكن ال. المال رأس قاعدة عناصر على الحدود من العديد فرض يتم
 المس�توى م�ال رأس يك�ون أن يجب. ١ المستوى مال رأس من %٥٠ يتجاوز أن المؤهل ةالثانوي القروض مال لرأس يجوز وال ،١
ً  المق�در المتوس�ط من %٨ األقل على يكون أن ١  م�ن %٦٧ م�ن أكث�ر يك�ون أن ٢ المس�توى الم�ال ل�رأس يمك�ن وال للمخ�اطر، وفق�ا

 .١ المستوى مال رأس

 المس�تقبلي التط�وير عل�ى والعم�ل الس�وق ثق�ة عل�ى الحف�اظ بغ�رض وذل�ك قوي�ة، م�ال رأس قاع�دة عل�ى الحف�اظ في البنك خطة تتمثل
ً . لألعمال  أعل�ى ب�ين  الت�وازن على المحافظة إلى بالحاجة البنك ويقر المالكين إيرادات على المال رأس مستوى تأثير إقرار تم أيضا
 .جيد مالي رأس وضع خالل من المعروض والتأمين والمزايا أكبر مديونية ممكنة تكون أن يمكن التي اإليرادات

 .خارجية جهات فرضتها والتي لمالا برأس المتعلقة المتطلبات بكافة العام، خالل البنك التزم وقد

 .العام مدار على المال رأس إجراءات وكذلك بالبنك الخاصة المال رأس إدارة  خطط في جوهرية تغيرات هناك تكن لم

٦٤ 
 

 :يلي كما العام نهاية في للبنك التنظيمي المال رأس وضع كان وقد

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم '٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 ١ المستوى مال رأس إماراتي درهم '٠٠٠

 ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨ ٤٢٠،٧٦٠ القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١ ٢،٣٦٩،٩٦٤ المحتجزة اإليرادات

 ٣،٦٩٥،٠٠٩ ٣،٧٩٠،٧٢٤ ١ المستوى مال رأس إجمالي

   

   ٢ المستوى مال رأس

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ القيمة النخفاض الجماعي المخصص

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ ٢ المستوى مال رأس إجمالي

   

 ٣،٧٦٢،٧٠٢ ٣،٨٦١،٥٤٥ تنظيميةال المال رأس قاعدة إجمالي

   

ً  مقدرة األصول    للمخاطر وفقا

 ٤،٥١٢،٨١٦ ٤،٧٢٠،١٦٦ االئتمانية المخاطر

 ٢٧٠ ٨٢٦ السوق مخاطر

 ١،٣٢٩،٩٤٥ ١،٣٢٩،٩٤٥ التشغيلية المخاطر

ً  المقدرة األصول إجمالي  ٥،٨٤٣،٠٣١ ٦،٠٥٠،٩٣٧ للمخاطر وفقا

 %٦٤ %٦٤ التنظيمي المال لرأس بالنسبة المال رأس كفاية  معدل

 %٦٣ %٦٣ ١ المستوى مال رأس على المال رأس كفاية معدل

 

 المال رأس تخصيص 

 مبل�غ ويعتم�د. المخص�ص الم�ال رأس عل�ى المتحق�ق العائ�د تحس�ين إل�ى ،األس�اس ف�ي المحددة، واألنشطة العمليات على المال رأس تخصيص يهدف
 وأنش��طة لعملي�ات الم�ال رأس تخص�يص عملي�ة إج�راء وي�تم. التنظيم�ي الم�ال رأس عل�ى أساس�ي بش�كل نش�اط أو عملي�ة لك�ل المخص�ص الم�ال رأس
 األص�ول، إدارة لجن�ة قبل من المراجعة مراعاة مع االئتمانية والتسهيالت المخاطر إدارة قبل من العملية على القائمين هؤالء عن مستقل بشكل معينة

 .اللزوم عند االلتزامات

 الم�ال رأس تخص�يص كيفي�ة تحدي�د ف�ي المس�تخدم الرئيس�ي المب�دأ ه�و المخ�اطر حس�ب المعدل المال رأس على العائدات تحسين أن من الرغم وعلى
ً . الق�رار لص�ناعة المس�تخدم الوحي�د األس�اس ليس أنه إال معينة، أنشطة أو لعمليات البنك داخل  العملي�ات م�ع للتض�افر الالزم�ة العناي�ة إي�الء ي�تم أيض�ا

  خط��ط مراجع��ة ت��تم. بالبن��ك الخاص��ة األج��ل طويل��ة االس��تراتيجية ألغ��راضل النش��اط ومالئم��ة األخ��رى والم��وارد اإلدارة إتاح��ة األخ��رى، واألنش��طة

٦٥ 
 

 .منتظم بشكل وتخصيصه المال رأس إدارة يخص فيما فروعال

  وااللتزامات األصول أسعار تحديد إعادة -٢٩

 التقري�ر، إع�داد تاريخ في الفائدة، أسعار تحديد إعادة فترات أو النهائي االستحقاق فترة أساس على وااللتزامات األصول تسعير إعادة ملف تحديد يتم
 .أوالً  يأتي أيهما

 

  

٦٦ 
 

 أي تحميل بدون عام من أكثر عام إلى أشهر ٣ أشهر ٣ من أقل ٢٠١٦ ديسمبر، ٣١
 فائدة

 اإلجمالي

 درهم' ٠٠٠ 
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 إماراتي درهم' ٠٠٠

      

      األصول

 لدولة المركزي البنك في واألرصدة النقد
 المتحدة العربية اإلمارات

٣،٥٠١،٩٦٤ ٣،٥٠١،٩٦٤ ٠ ٠ ٠ 

 ١،٠٧٣،٤١٧ ٥٥٤،٢٦٠ ٠ ٠ ٥١٩،١٥٧ الخارج في وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٨،٦٥١ ٢،٦٨٠ ٠ ٠ ١،٨٢٥،٩٧١ األخرى البنوك من مستحق

 ٣،٨٩٢،٦٩٢ ٠ ١،١٠٧،٨٤٤ ٧٣،٥٠٥ ٢،٧١١،٣٤٣ والسلف القروض

 ١٥،٥٠٠ ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٦٨،٤٥٣ ١٦٨،٤٥٣ ٠ ٠ ٠ األخرى األصول

 ٤،٣٢٤ ٤،٣٢٤ ٠ ٠ ٠ والمعدات واآلالت الممتلكات

 ١٠،٤٨٥،٠٠١ ٤،٢٤٧،١٨١ ١،١٠٧،٨٤٤ ٧٣،٥٠٥ ٥،٠٥٦،٤٧١ )أ(          األصول إجمالي

      االلتزامات

 ٣،١٢٢،١٨٠ ٤١٥،٥١٩ ٠ ٠ ٢،٧٠٦،٦٦١ األخرى للبنوك المستحق

 ٢،٥٣٦،٥٣٦ ٧٤٤،٤٨٧ ١٤٨،١٨٩ ٦٠٦،٥١٤ ١،٠٣٧،٣٤٦  العمالء إيداعات

 ٨٤٨،٩٥٧ ٤٠٨،٢٢١ ٠ ٠ ٤٤٠،٧٣٦ الخارج في وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ١٥،٥٠٠ ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٧١،١٠٤ ١٧١،١٠٤ ٠ ٠ ٠ األخرى االلتزامات

 ٦،٦٩٤،٢٧٧ ١،٧٥٤،٨٣١ ١٤٨،١٨٩ ٦٠٦،٥١٤ ٤،١٨٤،٧٤٣ )ب(        االلتزامات إجمالي

 ٣،٧٩٠،٧٢٤ ٢،٤٩٢،٣٥٠ ٩٥٩،٦٥٥ )٥٣٣،٠٠٩( ٨٧١،٧٢٨ )ب - أ(  الفائدة سعر حساسية فارق

      :يلي ما ذلك ويمثل

 ١،٠٠٠،٠٠٠     المخصص المال رأس

 ٤٢٠،٧٦٠      القانوني االحتياطي

 ٢،٣٦٩،٩٦٤     المحتجزة اإليرادات

 ٣،٧٩٠،٧٢٤     الحصص إجمالي

٦٧ 
 

 

 

 أي تحميل بدون عام من أكثر عام إلى أشهر ٣ أشهر ٣ من أقل 

 فائدة

 اإلجمالي

 درهم '٠٠٠ 

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

      ٢٠١٥ ديسمبر، ٣١

      األصول

 لدولة المركزي البنك في واألرصدة النقد

 المتحدة العربية اإلمارات

٤٥٣،٤٤٤ ٤٥٣،٤٤٤ ٠ ٠ ٠ 

 في وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 الخارج

١،١٢٠،٤٠٦ ٦٠٠،٧٠٨ ٠ ٠ ٥١٩،٦٩٨ 

 ١،٨٦٥،٩٩٩ ٢،٦٩٢ ٠ ٠ ١،٨٦٣،٣٠٧ األخرى البنوك من مستحقال

 ٣،٨٧٠،٠٣٠ ٠ ١،٤٠٥،٧٠٤ ١٣٤،٢٣٧ ٢،٣٣٠،٠٨٩ والسلف القروض

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٠٨،٣٢٢ ١٠٨،٣٢٢ ٠ ٠ ٠ األخرى األصول

 ٠ والمعدات واآلالت الممتلكات

٤،٧١٣،٠٩٤ 

٠ 

١٣٤،٢٣٧ 

٠ 

١،٤٠٥،٧٠٤ 

٦،١٠٩ 

١،٢٠٦،٢١٠ 

٦،١٠٩ 

 )أ(          األصول إجمالي ٧،٤٥٩،٢٤٥

 االلتزامات

 ٩٦٨،٥٤٣ ٤٥٠،٧٣٠ ٠ ٠ ٥١٧،٨١٣ األخرى للبنوك المستحق

 ١،٩٨١،٣٠٦ ٦٠٤،٧٦٠ ٦٣،٨٩٢ ٦٨٠،٢٨٣ ٦٣٢،٣٧١  العمالء إيداعات

 في وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 الخارج

٦٣٥،٤٤٠ ١٨٢،٧٤٨ ٠ ٠ ٤٥٢،٦٩٢ 

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ٠ األخرى االلتزامات

١،٦٠٢،٨٧٦ 

٣،١١٠،٢١٨ 

٠ 

٦٨٠،٢٨٣ 

(٥٤٦،٠٤٦) 

٠ 

٦٣،٨٩٢ 

١،٣٤١،٨١٢ 

١٤٤،٠١٢ 

١،٤١٧،١٨٥ 

)٢١٠،٩٧٥( 

١٤٤،٠١٢ 

٣،٧٦٤،٢٣٦ 

٣،٦٩٥،٠٠٩ 

 )ب(        االلتزامات إجمالي

 )ب - أ(  الفائدة سعر حساسية فارق

 :يلي ما ذلك ويمثل

 ١،٠٠٠،٠٠٠     المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨      القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١     المحتجزة اإليرادات

     الحصص إجمالي ٣،٦٩٥،٠٠٩

 األخرى والقيود األجنبية األصول إدارة مكتب المتحدة، األمم -٣٠

٦٨ 
 

 تم�ت كم�ا ٢٠١٦ ين�اير ١٦ من اعتباراً  وفروعه إيران ملي بنك على المفروضة العقوبات رفع تم الشاملة، المشتركة العمل خطة بموجب
 .السويفت توصيل امكانية استعادة

 :المالي مركزال تقرير إصدار تاريخ بعد تحدث التي البارزة األحداث -٣١

 .المالية الكشوفات في عنها فصاحاإل تتطلب المالي مركزال تقرير صدور تاريخ بعد بارزة أحداث تقع لم

 السابق العام أرقام -٣٢

 .الحالي للعام التقديمي العرض مع لمطابقتها وذلك اللزوم عند السابق العام أرقام ترتيب إعادة أو تجميع إعادة تمت

٣٣-  ً  توج�د وال ،مقابله�ا الم�ذكورة بالمب�الغ للتحق�ق وقابل�ة بالفعل موجودة ،المالية الكشوفات في الواردة األصول كافة اإلدارة، نظر لوجهة وفقا
 .أعاله الواردة المالية الكشوفات في إدراجها يتم لم ذلك، خالفب أو مشروطة البنك، على التزامات أي
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عك�س حجم النمو الكبري الذي ت�سهده اجلائزة

يف ن�ضختها التا�ضعة وقرب�س  وبريطانيا  اأمريكا  من  م�ضاركات  الطفل” ت�ضتقبل  لكتاب  “ات�ضالت 

والأول مرة يف ��شتقطاب دور ن�شر 
خارج �ملنطقة، �الأمر �لذي ين�شجم 
مع ر�شالة �جلائزة �لتي تفتح باب 
�لن�شر  دور  جميع  �أم���ام  �مل�����ش��ارك��ة 
باللغة  لالأطفال  �لتي ت�شدر كتباً 
�لعربية من خمتلف �أنحاء �لعامل 

•• ال�صارقة-الفجر:

�ت�������ش���االت لكتاب  ك�����ش��ف��ت ج���ائ���زة 
�ملجل�س  ي��ن��ظ��م��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ط��ف��ل، 
�الإمار�تي لكتب �ليافعني، وترعاها 
��شتقبال  عن  “�ت�شاالت”،  �شركة 
من  م�����ش��ارك��ات  �لتا�شعة  ن�شختها 
�لعربي،  �لوطن  خ��ارج  دول  ث��الث 
�مل�شاركة يف �جلائزة  مل ي�شبق لها 

منذ �نطالقتها يف �لعام 2009.
و�ل�����دول �جل���دي���دة �مل�����ش��ارك��ة هي 
�الأمريكية  �مل���ت���ح���دة  �ل�����والي�����ات 
بثالث م�شاركات، وم�شاركة و�حدة 
لكل من �ململكة �ملتحدة، وقرب�س، 
�أعمال  �جل��ائ��زة  ��شتقبال  ويعك�س 
ت��ع��م��ل خ����ارج �ملنطقة  ن�����ش��ر  ل����دور 
�ل��ع��رب��ي��ة، �ل��ت��ن��ام��ي �ل��ك��ب��ر �لذي 

 0097165542345 فاك�س 
info@ �ل�����ك�����رتوين:  ب���ري���د   ،

uaebby.org.ae
�ت�����ش��االت لكتاب  وت��ع��ت��رب ج��ائ��زة 
�ل��ط��ف��ل �إح����دى �أرف����ع ج��و�ئ��ز �أدب 
�ل���ع���امل  و�أ�����ش����ه����ره����ا يف  �ل���ط���ف���ل 
روؤيتها،  لتكامل  وذل���ك  �ل��ع��رب��ي، 
وو����ش���وح �أه���د�ف���ه���ا �ل�����ش��اع��ي��ة �إىل 
ب�����ش��ن��اع��ة ك��ت��اب �لطفل  �الرت���ق���اء 
بثقافته  و�الرت�������ق�������اء  �ل����ع����رب����ي، 
ورف���ده���ا مب���ا ه���و مم��ي��ز ومو�كب 
مكانة  تعزيز  جانب  �إىل  للع�شر، 
�لبد�ئل  مو�جهة  يف  �لطفل  كتاب 
�جلائزة حتقق يف  �لتقنية، وظلت 
�شعيد  على  كبر�ً  تنامياً  ع��ام  كل 
ن�شختها  �شهدت  حيث  �مل�����ش��ارك��ات 
ب�  م�����ش��ارك��ة  ن�شبة  �أع��ل��ى  �مل��ا���ش��ي��ة 

ت�����ش��ه��ده �جل����ائ����زة، وجن���اح���ه���ا يف 
�لعربي  �ل��ط��ف��ل  الأدب  �ل���رتوي���ج 
عامليا، وحتفيز دور �لن�شر �الأوروبية 
بن�شر  �اله��ت��م��ام  �إىل  و�الأم��ري��ك��ي��ة 
�إ�شد�ر�ت باللغة �لعربية، ُتخاطب 

�الأطفال و�ليافعني �لعرب.
�ل��ع��ق��روب��ي، رئي�س  وق��ال��ت م����روة 
�ملجل�س �الإمار�تي لكتب �ليافعني: 
�جل��ه��ود �ل��ت��ط��وي��ري��ة �ل��ت��ي ظللنا 
�لعديد  �أ�شهمت يف حتقيق  نبذلها 
من �الإجناز�ت، ويتجلى ذلك على 
�شعيد رفد مكتبة �لطفل �لعربي 
باإ�شد�ر�ت ذ�ت فائدة وقيمة، تنمي 
م�����د�رك �ل�����ش��غ��ار وجت��ذب��ه��م �إىل 
عامل �لقر�ءة، وعلى �شعيد تو�شيع 
د�ئ����رة �مل�����ش��ارك��ات، و�ل���ي���وم جنني 
ث��م��ار ه��ذه �جل��ه��ود، حيث جنحنا 

كتب  فئتي  ع��ن  م�����ش��ارك��ة   151
بها  تقدمت  و�ليافعني،   �الأطفال 
دولة من   13 ن�شر، من  د�ر    53

خمتلف �أنحاء �لعامل.
لكتاب  �ت�شاالت  جائزة  وتت�شمن 
كتاب  فئة  ه��ي:  فئات  �شت  �لطفل 
�لعام للطفل، وقيمتها 300 �ألف 
درهم، يتم توزيعها بالت�شاوي على 
�ل��ن��ا���ش��ر و�مل���وؤل���ف و�ل��ر���ش��ام، وفئة 
وقيمتها  ل��ل��ي��اف��ع��ني،  �ل��ع��ام  ك��ت��اب 
�أل��ف دره��م، ت��وزع منا�شفة   200
بني �ملوؤلف و�لنا�شر، وفئة “�أف�شل 
ن�س”، وقيمتها 100 �ألف درهم، 
وفئة �أف�شل ر�شوم، وقيمتها 100 
�أل���ف دره����م، وف��ئ��ة �أف�����ش��ل �إخ���ر�ج 
وفئة  دره���م،  �أل��ف   100 وقيمتها 
للكتاب  ت��ف��اع��ل��ي  ت��ط��ب��ي��ق  �أف�����ش��ل 

دعوتها  �ل���ع���ق���روب���ي  وج�������ددت    .
و�لر�شامني  و�ملوؤلفني  للنا�شرين 
من جميع �أنحاء �لعامل، �لر�غبني 
بامل�شاركة يف �لن�شخة �لتا�شعة من 
ل��ك��ت��اب �لطفل،  �ت�����ش��االت  ج��ائ��زة 
 31 ق��ب��ل  ت���ق���دمي ط��ل��ب��ات��ه��م  �إىل 
�إغالق  م��وع��د  �جل���اري  �أغ�شط�س 

باب �مل�شاركات. 
وت�شتقبل �جلائزة �لن�شخ �ملطبوعة 
�لربيد  طريق  عن  �مل�شاركات  من 
�لعنو�ن  ع���ل���ى  وذل������ك  �ل�������ش���ري���ع 
�لتايل: �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
– مبنى  – �لق�شباء  – �ل�شارقة 
مكتب   – �الأول  �ل��ط��اب��ق   –  D
لكتب  �الإم��ار�ت��ي  �ملجل�س   -  45
 ،  1421 �������س.ب:   - �ل��ي��اف��ع��ني 
هاتف00 97165542111 : 

ف�شاًل  دره���م،  �أل���ف   100 بقيمة 
 300 ل���  �جل��ائ��زة  تخ�شي�س  ع��ن 
ور�س  �شل�شلة  لتنظيم  دره��م  �أل��ف 

عمل لبناء قدر�ت �ل�شباب �لعربي 
يف �لكتابة، و�لر�شم، �شمن برنامج 

ور�شة �لتابع للجائزة.

من اأ�سل 89 متقدمًا �ساركوا يف اأوىل اختبارات الأداء يف كال البلدين

اختبارات “من�ضد ال�ضارقة” يف كّل من تون�س والأردن اأوىل  يجتازون  م�ضاركًا   20
•• ال�صارقة-الفجر:

�لذي  �ل�شارقة”،  “من�شد  لربنامج  �لتمهيدية  �الأد�ء  �خ��ت��ب��ار�ت  �أ���ش��ف��رت 
تنظمه موؤ�ش�شة �ل�شارقة لالإعالم يف دورته �لعا�شرة هذ� �لعام، عن �ختيار 
20 متقدماً للم�شاركة يف مرحلته �ملقبلة من كّل من �جلمهورية �لتون�شية 
�الأول  �أم�س  �مل�شاركون  قّدمه  الفت  �أد�ء  عقب  �لها�شمية،  �الأردنية  و�ململكة 

�لثالثاء. 
و���ش��ه��دت �الخ��ت��ب��ار�ت ح�����ش��ور�ً ن��وع��ي��اً ���ش��ارك ف��ي��ه م��ن�����ش��دون م��ن خمتلف 
تون�س  يف  م�شاركني   10 �لتحكيم  جلنة  �ختارت  حيث  �لعربية،  �جلن�شيات 
 47 �أ�شل  �آخرين من  10 م�شاركني  42 متقدماً، فيما �ختارت  �أ�شل  من 
�إثره �النتقال �إىل �ملرحلة  �أد�ء قوّي ��شتحقو� على  متقدماً يف �الأردن، بعد 

ب���الده يف  ليمثل  منهم  و�ح���د  �خ��ت��ي��ار  يتم  �الخ��ت��ب��ار�ت، حيث  م��ن  �لثانية 
�لربنامج.

“من�شد  لربنامج  �ملنفذ  �ملنتج  ها�شم،  �لدين  جنم  ق��ال  �لنتائج  ه��ذه  ح��ول 
�ل�شارقة”: للمرة �الأوىل يتوجه �لربنامج �إىل تون�س، ليوؤكد بذلك روؤيته 
�لر�مية �إىل �لو�شول للمو�هب و�الأ�شو�ت �ملميزة يف �لوطن �لعربي باأكمله، 
حيث �شهدت ت�شفيات تون�س تناف�شاً قوياً، قّدم خالله �مل�شاركون باأد�ء ن�شيد 
ن�شيد�ً  �الأردنية عّمان  �لعا�شمة  �ملتقدمون يف  �ملن�شدون  قّدم  فيما  للوطن، 
�أكد على تنامي �الهتمام بالذ�ئقة �ل�شمعّية �لعربية، وعك�س تنوع  جماعياً 
�خلامات �ل�شوتّية و�الأ�شاليب �لفنّية �لتي ينتمي �إليها �ملن�شدون يف �لعامل 

�لعربي .
وي�شتعّد فريق �لربنامج يف �ل� 26 من �ل�شهر �جلاري، للذهاب �إىل �ململكة 

�ملغربية، و�جلمهورية �للبنانّية، للبحث عن �أعذب �الأ�شو�ت و�أجمل �ملو�هب، 
8 م�شاًء يف  �ل�شاعة  8 �شباحاَ وحتى  �ل�شاعة  حيث ي�شتقبل �ملتقدمني من 
فندق ذ� فيو يف �لعا�شمة �ملغربية �لرباط، ويف فندق كوليتي �إن يف مدينة 

طر�بل�س بلبنان.
وتتميز �لدورة �لعا�شرة للربنامج باختيارها �ثنني من �مل�شاركني يف �لدور�ت 
�ل�شابقة لتحكيم جوالت �ختبار�ت �لدورة �جلارية وفق بلد�نهم، حيث تاألفت 
عامر  ح�شني  �لتون�شيني  �ملن�شدين  من  تون�س  يف  �الختبار�ت  حتكيم  جلنة 
�الأردنيني  �ملن�شدين  �الأردن من  �لتحكيم يف  وتاألفت جلنة  وحممود فريح، 

�أحمد �أبو حطب وعبد�لقادر نا�شر �لدين.
وجتري �للجنة �ملنظمة للربنامج جوالت �ختبار�ت يف ع�شر دول عربية هي: 
�ملغرب ولبنان و�الإمار�ت، بعد جولتها يف كّل من �ململكة �لعربية �ل�شعودية 

و�شلطنة ُعمان و�ل�شود�ن و�جلز�ئر وم�شر وتون�س و�الأردن، حيث ت�شتقبل 
وحتى  �شباحاً   08:00 �ل�شاعة  م��ن  �ل���دول  جميع  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �مل��و�ه��ب 
08:00 م�شاء، ويخ�ش�س �لربنامج موعد�ً للتقّدمي عرب �الإنرتنت جلميع 
�لدول �بتد�ء من 10 �أغ�شط�س وحتى 10 �شبتمرب �ملقبل، وذلك على �ملوقع 

.www.smc.ae/munshid :الإلكرتوين ملن�شد �ل�شارقة�
�كت�شاف  �إىل  �لهادفة  �مل�شابقات  بر�مج  �أه��م  �أح��د  �ل�شارقة  من�شد  ويعترب 
�ملو�هب �الإن�شادية يف �لوطن �لعربي، حيث ي�شل هذ� �لعام �إىل عقده �الأول 
بعد تخريج ع�شر�ت �ملن�شدين �لذين �أ�شبحت لهم مكانتهم �لبارزة يف هذ� 
�ملجال، وبات لهم �شيت يف �أو�شاط �لفن �لهادف يف خمتلف �لدول �لعربية 
و�لغربية، حيث �شارك يف دور�ته �ل�شابقة مت�شابقون من فرن�شا، وبلجيكا، 

و�إيطاليا، و�إندوني�شيا، وماليزيا، و�لبو�شنة، وتركيا.
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 اإلجمالي فردي بشكل قيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

 متدنية مخاطر 
 ومتوسطة

   االستحقاق تاريخ بعد
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 المركزي المتحدة العربية اإلمارات

٣،٤٠١،٧٨٦ ٠ ٠ ٣،٤٠١،٧٨٦ 

 الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية وفروعه
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 وفروعه الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية
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٣،٤٠١،٧٨٦ ٠ ٠ ٣،٤٠١،٧٨٦ 

 الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية وفروعه

١،٠٧٣،٤٣١ ١٤ ٥٢١،١٥٢ ٥٥٢،٢٦٥ 

 ١،٨٢٩،١١١ ٤٦٠ ١،٨٢٥،٩٧١ ٢،٦٨٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٨٩٠،٧٦٤ ١،٩٦٩،٥٥١ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٧٨٨،٢٥٤ المقدمة والدفعات القروض

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ العمالء قبوالت

 ١٦٣،٨٥٤ ٥،٨١٢ ٠ ١٥٨،٠٤٢ أخرى أصول

 ١١،٣٧٤،٤٤٦ ١،٩٧٥،٨٣٧ ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٦،٩١٨،٥٢٧ اإلجمالي

 

 

 

 

 

 بشكل القيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر ٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ
 فردي

 اإلجمالي

   االستحقاق تاريخ بعد وعادلة متدنية مخاطر 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 اإلمارات مصرف لدى البنكية األرصدة
 المركزي المتحدة العربية

٣٦٣،٧٨٤ ٠ ٠ ٣٦٣،٧٨٤ 

 وفروعه الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية

١،١٢٠،٤٢١ ١٥ ٥٢١،٥١٢ ٥٩٨،٨٩٤ 

 ١،٨٦٦،٤٥٣ ٤٥٤ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٢،٦٩٢ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ١،٢٦٣،٣٥٦ ٣٥١،٠٤٣ ٣،٠٦٥،٤٦٢ المقدمة والدفعات القروض

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ العمالء قبوالت

 ١٠٧،٢٤٨ ٥،٦٩٠ ٠ ١٠١،٥٥٨ أخرى أصول

٥٣ 
 

 

 اإلجمالي فردي بشكل قيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

 متدنية مخاطر 
 ومتوسطة

   االستحقاق تاريخ بعد

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 مصرف لدى البنكية األرصدة
 المركزي المتحدة العربية اإلمارات

٣،٤٠١،٧٨٦ ٠ ٠ ٣،٤٠١،٧٨٦ 

 الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية وفروعه

١،٠٧٣،٤٣١ ١٤ ٥٢١،١٥٢ ٥٥٢،٢٦٥ 

 ١،٨٢٩،١١١ ٤٦٠ ١،٨٢٥،٩٧١ ٢،٦٨٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٨٩٠،٧٦٤ ١،٩٦٩،٥٥١ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٧٨٨،٢٥٤ المقدمة والدفعات القروض

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ العمالء قبوالت

 ١٦٣،٨٥٤ ٥،٨١٢ ٠ ١٥٨،٠٤٢ أخرى أصول

 ١١،٣٧٤،٤٤٦ ١،٩٧٥،٨٣٧ ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٦،٩١٨،٥٢٧ اإلجمالي

 

 

 

 

 

 بشكل القيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر ٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ
 فردي

 اإلجمالي

   االستحقاق تاريخ بعد وعادلة متدنية مخاطر 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 اإلمارات مصرف لدى البنكية األرصدة
 المركزي المتحدة العربية

٣٦٣،٧٨٤ ٠ ٠ ٣٦٣،٧٨٤ 

 وفروعه الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية

١،١٢٠،٤٢١ ١٥ ٥٢١،٥١٢ ٥٩٨،٨٩٤ 

 ١،٨٦٦،٤٥٣ ٤٥٤ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٢،٦٩٢ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ١،٢٦٣،٣٥٦ ٣٥١،٠٤٣ ٣،٠٦٥،٤٦٢ المقدمة والدفعات القروض

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ العمالء قبوالت

 ١٠٧،٢٤٨ ٥،٦٩٠ ٠ ١٠١،٥٥٨ أخرى أصول

٥٣ 
 

 

 اإلجمالي فردي بشكل قيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

 متدنية مخاطر 
 ومتوسطة

   االستحقاق تاريخ بعد

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 مصرف لدى البنكية األرصدة
 المركزي المتحدة العربية اإلمارات

٣،٤٠١،٧٨٦ ٠ ٠ ٣،٤٠١،٧٨٦ 

 الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية وفروعه

١،٠٧٣،٤٣١ ١٤ ٥٢١،١٥٢ ٥٥٢،٢٦٥ 

 ١،٨٢٩،١١١ ٤٦٠ ١،٨٢٥،٩٧١ ٢،٦٨٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٨٩٠،٧٦٤ ١،٩٦٩،٥٥١ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٧٨٨،٢٥٤ المقدمة والدفعات القروض

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ العمالء قبوالت

 ١٦٣،٨٥٤ ٥،٨١٢ ٠ ١٥٨،٠٤٢ أخرى أصول

 ١١،٣٧٤،٤٤٦ ١،٩٧٥،٨٣٧ ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٦،٩١٨،٥٢٧ اإلجمالي

 

 

 

 

 

 بشكل القيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر ٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ
 فردي

 اإلجمالي

   االستحقاق تاريخ بعد وعادلة متدنية مخاطر 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 اإلمارات مصرف لدى البنكية األرصدة
 المركزي المتحدة العربية

٣٦٣،٧٨٤ ٠ ٠ ٣٦٣،٧٨٤ 

 وفروعه الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية

١،١٢٠،٤٢١ ١٥ ٥٢١،٥١٢ ٥٩٨،٨٩٤ 

 ١،٨٦٦،٤٥٣ ٤٥٤ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٢،٦٩٢ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ١،٢٦٣،٣٥٦ ٣٥١،٠٤٣ ٣،٠٦٥،٤٦٢ المقدمة والدفعات القروض

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ العمالء قبوالت

 ١٠٧،٢٤٨ ٥،٦٩٠ ٠ ١٠١،٥٥٨ أخرى أصول

٥٤ 
 

 ٨،١٧٢،٧٠٢ ١،٢٦٩،٥١٥ ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٤،١٦٧،٣٢٥ اإلجمالي

 
 تصنيفات من تصنيف لكل) المتاح النقد باستثناء( المالي مركزال كشف في للبنك المالية باألصول الخاصة االئتمان مخاطر احتمال إدراج تم وقد

 .الداخلية المخاطر
 

 مقدمة ودفعات قروض أخرى مالية أصول 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

     المخفض البند

 ١٠٥،٠٢٩ ٨٠٧،٣٣٨ ٠ ٠ الفرعي المعيار

 ٣٩١،٢٦٧ ٣٥٦،٨٠٩ ٠ ٠ فيه المشكوك

 ٧٦٧،٠٦٠ ٨٠٥،٤٠٤ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ الخسارة

 ١،٢٦٣،٣٥٦ ١،٩٦٩،٥٥١ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ المبلغ إجمالي

 ٣٥١،٠٤٣ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٣٨٤،٨١٩ ٢،٣٤٧،١٢٣ خفضم غير ولكن االستحقاق تاريخ بعد

 ٣،٠٦٥،٤٦٢ ٢،٧٨٨،٢٥٤ ١،١٠١،٨٦٣ ٤،١٣٠،٢٧٣ مخفضة وغير االستحقاق تاريخ يمضي لم

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ ٣،٤٩٢،٨٤١ ٦،٤٨٣،٦٨٢ الدفترية القيمة

 مطبق�ةال المخ�اطر عل�ى اإلدارة تركي�ز ذل�ك يس�هل حي�ث. االئتم�ان محفظ�ةب المتعلق�ة المخ�اطرة تص�انيف وأح�دث ب�أدق االحتف�اظ البنك خطة وتتطلب
 التحل��يالت م��ن العدي��دب التص��نيف، نظ��ام ويَ��دُعم. والمنتج��ات الجغرافي��ة، والمن��اطق األعم��ال، خط��وط بكاف��ة الخاص��ة االئتم��ان مخ��اطر مقارن��ة وعل��ى

 .اآلخر بالطرف المتعلقة المخاطر لقياس الرئيسية المدخالت إتاحة بغرض بالسوق، خاصة معالَجة بمعلومات المقترنة المالية، المنطقية

 فيم�ا ةالمالي� لواألص� فئات من فئة لكل ،استحقاقها تاريخ مضى والتي المخفضة غير والمالية االستثمارية لألصول المتقادم التحليل أدناه، الجدول في
 :يلي

 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،١٥٢ ٥١٩،١٥٧ ٠ ١،٩٩٥ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٥،٩٧١ ١،٨٢٥،٩٧١ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ١٣٢،٩٥٩ ١٣٢،٩٥٩ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٢،٤٧٨،٠٨٧ ٠ ١،٩٩٥ 

 

٥٤ 
 

 ٨،١٧٢،٧٠٢ ١،٢٦٩،٥١٥ ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٤،١٦٧،٣٢٥ اإلجمالي

 
 تصنيفات من تصنيف لكل) المتاح النقد باستثناء( المالي مركزال كشف في للبنك المالية باألصول الخاصة االئتمان مخاطر احتمال إدراج تم وقد

 .الداخلية المخاطر
 

 مقدمة ودفعات قروض أخرى مالية أصول 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

     المخفض البند

 ١٠٥،٠٢٩ ٨٠٧،٣٣٨ ٠ ٠ الفرعي المعيار

 ٣٩١،٢٦٧ ٣٥٦،٨٠٩ ٠ ٠ فيه المشكوك

 ٧٦٧،٠٦٠ ٨٠٥،٤٠٤ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ الخسارة

 ١،٢٦٣،٣٥٦ ١،٩٦٩،٥٥١ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ المبلغ إجمالي

 ٣٥١،٠٤٣ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٣٨٤،٨١٩ ٢،٣٤٧،١٢٣ خفضم غير ولكن االستحقاق تاريخ بعد

 ٣،٠٦٥،٤٦٢ ٢،٧٨٨،٢٥٤ ١،١٠١،٨٦٣ ٤،١٣٠،٢٧٣ مخفضة وغير االستحقاق تاريخ يمضي لم

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ ٣،٤٩٢،٨٤١ ٦،٤٨٣،٦٨٢ الدفترية القيمة

 مطبق�ةال المخ�اطر عل�ى اإلدارة تركي�ز ذل�ك يس�هل حي�ث. االئتم�ان محفظ�ةب المتعلق�ة المخ�اطرة تص�انيف وأح�دث ب�أدق االحتف�اظ البنك خطة وتتطلب
 التحل��يالت م��ن العدي��دب التص��نيف، نظ��ام ويَ��دُعم. والمنتج��ات الجغرافي��ة، والمن��اطق األعم��ال، خط��وط بكاف��ة الخاص��ة االئتم��ان مخ��اطر مقارن��ة وعل��ى

 .اآلخر بالطرف المتعلقة المخاطر لقياس الرئيسية المدخالت إتاحة بغرض بالسوق، خاصة معالَجة بمعلومات المقترنة المالية، المنطقية

 فيم�ا ةالمالي� لواألص� فئات من فئة لكل ،استحقاقها تاريخ مضى والتي المخفضة غير والمالية االستثمارية لألصول المتقادم التحليل أدناه، الجدول في
 :يلي

 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،١٥٢ ٥١٩،١٥٧ ٠ ١،٩٩٥ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٥،٩٧١ ١،٨٢٥،٩٧١ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ١٣٢،٩٥٩ ١٣٢،٩٥٩ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٢،٤٧٨،٠٨٧ ٠ ١،٩٩٥ 

 

٥٤ 
 

 ٨،١٧٢،٧٠٢ ١،٢٦٩،٥١٥ ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٤،١٦٧،٣٢٥ اإلجمالي

 
 تصنيفات من تصنيف لكل) المتاح النقد باستثناء( المالي مركزال كشف في للبنك المالية باألصول الخاصة االئتمان مخاطر احتمال إدراج تم وقد

 .الداخلية المخاطر
 

 مقدمة ودفعات قروض أخرى مالية أصول 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

     المخفض البند

 ١٠٥،٠٢٩ ٨٠٧،٣٣٨ ٠ ٠ الفرعي المعيار

 ٣٩١،٢٦٧ ٣٥٦،٨٠٩ ٠ ٠ فيه المشكوك

 ٧٦٧،٠٦٠ ٨٠٥،٤٠٤ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ الخسارة

 ١،٢٦٣،٣٥٦ ١،٩٦٩،٥٥١ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ المبلغ إجمالي

 ٣٥١،٠٤٣ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٣٨٤،٨١٩ ٢،٣٤٧،١٢٣ خفضم غير ولكن االستحقاق تاريخ بعد

 ٣،٠٦٥،٤٦٢ ٢،٧٨٨،٢٥٤ ١،١٠١،٨٦٣ ٤،١٣٠،٢٧٣ مخفضة وغير االستحقاق تاريخ يمضي لم

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ ٣،٤٩٢،٨٤١ ٦،٤٨٣،٦٨٢ الدفترية القيمة

 مطبق�ةال المخ�اطر عل�ى اإلدارة تركي�ز ذل�ك يس�هل حي�ث. االئتم�ان محفظ�ةب المتعلق�ة المخ�اطرة تص�انيف وأح�دث ب�أدق االحتف�اظ البنك خطة وتتطلب
 التحل��يالت م��ن العدي��دب التص��نيف، نظ��ام ويَ��دُعم. والمنتج��ات الجغرافي��ة، والمن��اطق األعم��ال، خط��وط بكاف��ة الخاص��ة االئتم��ان مخ��اطر مقارن��ة وعل��ى

 .اآلخر بالطرف المتعلقة المخاطر لقياس الرئيسية المدخالت إتاحة بغرض بالسوق، خاصة معالَجة بمعلومات المقترنة المالية، المنطقية

 فيم�ا ةالمالي� لواألص� فئات من فئة لكل ،استحقاقها تاريخ مضى والتي المخفضة غير والمالية االستثمارية لألصول المتقادم التحليل أدناه، الجدول في
 :يلي

 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،١٥٢ ٥١٩،١٥٧ ٠ ١،٩٩٥ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٥،٩٧١ ١،٨٢٥،٩٧١ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ١٣٢،٩٥٩ ١٣٢،٩٥٩ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٢،٤٧٨،٠٨٧ ٠ ١،٩٩٥ 

 

٥٤ 
 

 ٨،١٧٢،٧٠٢ ١،٢٦٩،٥١٥ ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٤،١٦٧،٣٢٥ اإلجمالي

 
 تصنيفات من تصنيف لكل) المتاح النقد باستثناء( المالي مركزال كشف في للبنك المالية باألصول الخاصة االئتمان مخاطر احتمال إدراج تم وقد

 .الداخلية المخاطر
 

 مقدمة ودفعات قروض أخرى مالية أصول 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

     المخفض البند

 ١٠٥،٠٢٩ ٨٠٧،٣٣٨ ٠ ٠ الفرعي المعيار

 ٣٩١،٢٦٧ ٣٥٦،٨٠٩ ٠ ٠ فيه المشكوك

 ٧٦٧،٠٦٠ ٨٠٥،٤٠٤ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ الخسارة

 ١،٢٦٣،٣٥٦ ١،٩٦٩،٥٥١ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ المبلغ إجمالي

 ٣٥١،٠٤٣ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٣٨٤،٨١٩ ٢،٣٤٧،١٢٣ خفضم غير ولكن االستحقاق تاريخ بعد

 ٣،٠٦٥،٤٦٢ ٢،٧٨٨،٢٥٤ ١،١٠١،٨٦٣ ٤،١٣٠،٢٧٣ مخفضة وغير االستحقاق تاريخ يمضي لم

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ ٣،٤٩٢،٨٤١ ٦،٤٨٣،٦٨٢ الدفترية القيمة

 مطبق�ةال المخ�اطر عل�ى اإلدارة تركي�ز ذل�ك يس�هل حي�ث. االئتم�ان محفظ�ةب المتعلق�ة المخ�اطرة تص�انيف وأح�دث ب�أدق االحتف�اظ البنك خطة وتتطلب
 التحل��يالت م��ن العدي��دب التص��نيف، نظ��ام ويَ��دُعم. والمنتج��ات الجغرافي��ة، والمن��اطق األعم��ال، خط��وط بكاف��ة الخاص��ة االئتم��ان مخ��اطر مقارن��ة وعل��ى

 .اآلخر بالطرف المتعلقة المخاطر لقياس الرئيسية المدخالت إتاحة بغرض بالسوق، خاصة معالَجة بمعلومات المقترنة المالية، المنطقية

 فيم�ا ةالمالي� لواألص� فئات من فئة لكل ،استحقاقها تاريخ مضى والتي المخفضة غير والمالية االستثمارية لألصول المتقادم التحليل أدناه، الجدول في
 :يلي

 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،١٥٢ ٥١٩،١٥٧ ٠ ١،٩٩٥ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٥،٩٧١ ١،٨٢٥،٩٧١ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ١٣٢،٩٥٩ ١٣٢،٩٥٩ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٢،٤٧٨،٠٨٧ ٠ ١،٩٩٥ 

 

٥٤ 
 

 ٨،١٧٢،٧٠٢ ١،٢٦٩،٥١٥ ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٤،١٦٧،٣٢٥ اإلجمالي

 
 تصنيفات من تصنيف لكل) المتاح النقد باستثناء( المالي مركزال كشف في للبنك المالية باألصول الخاصة االئتمان مخاطر احتمال إدراج تم وقد

 .الداخلية المخاطر
 

 مقدمة ودفعات قروض أخرى مالية أصول 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

     المخفض البند

 ١٠٥،٠٢٩ ٨٠٧،٣٣٨ ٠ ٠ الفرعي المعيار

 ٣٩١،٢٦٧ ٣٥٦،٨٠٩ ٠ ٠ فيه المشكوك

 ٧٦٧،٠٦٠ ٨٠٥،٤٠٤ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ الخسارة

 ١،٢٦٣،٣٥٦ ١،٩٦٩،٥٥١ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ المبلغ إجمالي

 ٣٥١،٠٤٣ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٣٨٤،٨١٩ ٢،٣٤٧،١٢٣ خفضم غير ولكن االستحقاق تاريخ بعد

 ٣،٠٦٥،٤٦٢ ٢،٧٨٨،٢٥٤ ١،١٠١،٨٦٣ ٤،١٣٠،٢٧٣ مخفضة وغير االستحقاق تاريخ يمضي لم

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ ٣،٤٩٢،٨٤١ ٦،٤٨٣،٦٨٢ الدفترية القيمة

 مطبق�ةال المخ�اطر عل�ى اإلدارة تركي�ز ذل�ك يس�هل حي�ث. االئتم�ان محفظ�ةب المتعلق�ة المخ�اطرة تص�انيف وأح�دث ب�أدق االحتف�اظ البنك خطة وتتطلب
 التحل��يالت م��ن العدي��دب التص��نيف، نظ��ام ويَ��دُعم. والمنتج��ات الجغرافي��ة، والمن��اطق األعم��ال، خط��وط بكاف��ة الخاص��ة االئتم��ان مخ��اطر مقارن��ة وعل��ى

 .اآلخر بالطرف المتعلقة المخاطر لقياس الرئيسية المدخالت إتاحة بغرض بالسوق، خاصة معالَجة بمعلومات المقترنة المالية، المنطقية

 فيم�ا ةالمالي� لواألص� فئات من فئة لكل ،استحقاقها تاريخ مضى والتي المخفضة غير والمالية االستثمارية لألصول المتقادم التحليل أدناه، الجدول في
 :يلي

 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،١٥٢ ٥١٩،١٥٧ ٠ ١،٩٩٥ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٥،٩٧١ ١،٨٢٥،٩٧١ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ١٣٢،٩٥٩ ١٣٢،٩٥٩ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٢،٤٧٨،٠٨٧ ٠ ١،٩٩٥ 

 
٥٤ 

 

 ٨،١٧٢،٧٠٢ ١،٢٦٩،٥١٥ ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٤،١٦٧،٣٢٥ اإلجمالي

 
 تصنيفات من تصنيف لكل) المتاح النقد باستثناء( المالي مركزال كشف في للبنك المالية باألصول الخاصة االئتمان مخاطر احتمال إدراج تم وقد

 .الداخلية المخاطر
 

 مقدمة ودفعات قروض أخرى مالية أصول 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

     المخفض البند

 ١٠٥،٠٢٩ ٨٠٧،٣٣٨ ٠ ٠ الفرعي المعيار

 ٣٩١،٢٦٧ ٣٥٦،٨٠٩ ٠ ٠ فيه المشكوك

 ٧٦٧،٠٦٠ ٨٠٥،٤٠٤ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ الخسارة

 ١،٢٦٣،٣٥٦ ١،٩٦٩،٥٥١ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ المبلغ إجمالي

 ٣٥١،٠٤٣ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٣٨٤،٨١٩ ٢،٣٤٧،١٢٣ خفضم غير ولكن االستحقاق تاريخ بعد

 ٣،٠٦٥،٤٦٢ ٢،٧٨٨،٢٥٤ ١،١٠١،٨٦٣ ٤،١٣٠،٢٧٣ مخفضة وغير االستحقاق تاريخ يمضي لم

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ ٣،٤٩٢،٨٤١ ٦،٤٨٣،٦٨٢ الدفترية القيمة

 مطبق�ةال المخ�اطر عل�ى اإلدارة تركي�ز ذل�ك يس�هل حي�ث. االئتم�ان محفظ�ةب المتعلق�ة المخ�اطرة تص�انيف وأح�دث ب�أدق االحتف�اظ البنك خطة وتتطلب
 التحل��يالت م��ن العدي��دب التص��نيف، نظ��ام ويَ��دُعم. والمنتج��ات الجغرافي��ة، والمن��اطق األعم��ال، خط��وط بكاف��ة الخاص��ة االئتم��ان مخ��اطر مقارن��ة وعل��ى

 .اآلخر بالطرف المتعلقة المخاطر لقياس الرئيسية المدخالت إتاحة بغرض بالسوق، خاصة معالَجة بمعلومات المقترنة المالية، المنطقية

 فيم�ا ةالمالي� لواألص� فئات من فئة لكل ،استحقاقها تاريخ مضى والتي المخفضة غير والمالية االستثمارية لألصول المتقادم التحليل أدناه، الجدول في
 :يلي

 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،١٥٢ ٥١٩،١٥٧ ٠ ١،٩٩٥ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٥،٩٧١ ١،٨٢٥،٩٧١ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ١٣٢،٩٥٩ ١٣٢،٩٥٩ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٢،٤٧٨،٠٨٧ ٠ ١،٩٩٥ 

 

٥٥ 
 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،٥١٢ ٥١٩،٦٩٨ ٠ ١،٨١٤ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٦٣،٣٠٧ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٣٥١،٠٤٣ ٣٥١،٠٤٣ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٢،٧٣٤،٠٤٨ ٠ ١،٨١٤ 

 

  

٥٥ 
 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،٥١٢ ٥١٩،٦٩٨ ٠ ١،٨١٤ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٦٣،٣٠٧ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٣٥١،٠٤٣ ٣٥١،٠٤٣ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٢،٧٣٤،٠٤٨ ٠ ١،٨١٤ 

 

  

٥٥ 
 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،٥١٢ ٥١٩،٦٩٨ ٠ ١،٨١٤ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٦٣،٣٠٧ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٣٥١،٠٤٣ ٣٥١،٠٤٣ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٢،٧٣٤،٠٤٨ ٠ ١،٨١٤ 

 

  

٥٥ 
 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،٥١٢ ٥١٩،٦٩٨ ٠ ١،٨١٤ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٦٣،٣٠٧ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٣٥١،٠٤٣ ٣٥١،٠٤٣ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٢،٧٣٤،٠٤٨ ٠ ١،٨١٤ 

 

  

٥٦ 
 

 :شروطها بخصوص التفاُوض تم التي المالية األصول فئات من فئة لكل الدفترية القيمة أدناه،

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

 ١٥١،٩٦٤ ١٥٦،٧٦٤ المقدمة والدفعات القروض

 :السيولة مخاطر -٢ 
 . محدد وقتٍ  في المالية بالتزاماته الوفاء في لصعوبات البنك مواجهة مخاطر وهي

 :السيولة مخاطر إدارة 

 العادي�ة األوض�اع ف�ي س�دادها، اس�تحقاق عن�د بواجبات�ه للوف�اء كافي�ة س�يولة لت�وافر ،ذل�ك أمك�ن ما ،الضمان هي السيولة، إدارة تجاه البنك سياسة
 . للبنك التجارية بالشهرة باإلضرار المخاطرة أو مقبولة، غير خسائر تحمل دون والمتأزمة،

 المالي�ة الت�دفقات وتفاص�يل المالي�ة، والتزام�اتهم بأص�ولهم الخاص�ة الس�يولة محفظ�ة بخصوص أخرى عمل وحدات من معلومات الخزينة وتستلم
 أج�لٍ  خ�الل س�يولة إل�ى للتحوي�ل القابل�ة األص�ول م�ن بمحفظ�ة الخزين�ة تح�تفظ وعلي�ه،. مس�تقبالً  المتوقع�ة األعمال عن الناتجة األخرى، المتوقعة
. كك�ل البن�ك ل�دى كافي�ة بسيولة االحتفاظ لضمان البنوك، بين تسهيالت وعلى البنوك إلى مقدمة ودفعات قروض على األساس في تشتمل قصير،

 األج�ل، قص�يرة تقلب�ات بأية للوفاء الخزينة، من األجل قصيرة قروض خالل من واألفرع، العمل بوحدات الخاصة السيولة بمتطلبات الوفاء ويتم
 . هيكليةال سيولةلل متطلبات بأية للوفاء أجالً  طولاأل وتمويل

 
 :األصول التزامات لجنة

 وتموي��ل ، االلتزام��ات وهيك��ل األص��ول إدارة بغ��رض األص��ول، ع��ن المس��ؤولية لجن��ة إل��ى متع��ددة ص��الحيات بتف��ويض اإلقليم��ي الم��دير ق��ام
ً  ،ذل�ك من أكثر أو عام ربع كل اللجنة هذه وتجتمع. البنك استراتيجية  األص�ول وهيك�ل الس�يولة، مع�دالت مراجع�ة م�ن األوض�اع تتطلب�ه لم�ا وفق�ا

 واألوض�اع الفج�وات، وتموي�ل والقانوني�ة، الداخلي�ة المع�دالت ومتطلب�ات األجنب�ي، بالص�رف الخاصة والمخاطر الفائدة، ومعدالت وااللتزامات،
 عل�ى البن�ك إلدارة الس�يولة مخ�اطر ب�إدارة خاص�ة إرش�ادات بوض�ع اللجن�ة وتق�وم. الس�وقية والمالي�ة االقتص�ادية، والدولية األهلية، للسوق العامة
 . المراجعة هذه أساس

 
 :السيولة مخاطر إلى التعرض

 ص��افي نس�بة الس��يولة مخ�اطر إلدارة خزين�ةال قس��م وم�دير الحس�ابات، وم��دير ،االقليم�ي المخ�اطر م��دير يس�تخدمه ال�ذي رئيس��يال المقي�اس يش�كل
ً  النقدي��ة، المع��ادالتو النق��د عل��ى الس��ائلة، األص��ول ص��افي تش��تمل. وله��ذا الغ��رض، العم��الء م��ن الودائ��ع إل��ى الس��ائلة األص��ول  أي منه��ا مطروح��ا
 لتقي�يم المس�تخدم الحساب أسلوب تطابُق، دون ،ذلك يشابه .يتالال شهرال خالل السداد مستحقة والتزامات أخرى، قروض أو البنوك، من إيداعات

 المقدم�ة ال�دفعات مع�دل: وه�ي متك�رر بش�كل األخرى المؤشرات على المحكمة الرقابة مع. اإلقليمية اإلدارة وضعته الذي السيولة بحد البنك تقيد
 لجن�ة قب�ل م�ن المع�ايير ه�ذه ومراجع�ة المق�اييس، لكاف�ة مقارن�ة مع�ايير وض�ع وي�تم. المس�تقرة التموي�ل مصادر إلى االستخدام معدل اإليداع، إلى

 .نتظمم بشكل  األصول التزامات إدارة

 العم��الت وعب��ر متعاقب��ة نطاق��ات عل��ى مراقبته��ا ي��تم والت��ي االس��تحقاق، تط��ابق ع��دم تحلي��ل فه��ي الس��يولة لمراقب��ة األخ��رى الرئيس��ية األداة أم��ا
 .متعاقبة زمنية نطاقات على المستحقة السلبية النقدية التدفقات توجيهية مبادئ وضع تم. الوظيفية

 
 :بالسيولة المتعلقة المخاطر تخفيف

 ف�ي بم�ا والم�ودعين المس�تثمرين تنويع مثل ،سيولة استراتيجيات تنفيذ خالل من بالسيولة، المتعلقة المخاطر تخفيف مسؤولية الخزينة قسم تتحمل
 تس�هيالت بموج�ب أخ�رى إيراني�ة بن�وك م�ع باالش�تراك المخ�اطر البن�ك يخ�وض ذل�ك، إل�ى باإلضافة. التجارة وشركات بالجملة البيع عمالء ذلك

 المفروض�ة للعقوب�ات المتح�دة األم�م لرف�ع الدولي�ة النظ�رة بمراقب�ة محك�م بش�كل البن�ك يق�وم حي�ث. اإليران�ي المرك�زي البنك يدعمها تمويل إعادة
 .المخاطر إلى وسيولته البنك أعمال تعرض عدم تضمن بحيث األعمال الستمرار وخطط متطورة استراتيجيات وامتالك

٥٦ 
 

 :شروطها بخصوص التفاُوض تم التي المالية األصول فئات من فئة لكل الدفترية القيمة أدناه،

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

 ١٥١،٩٦٤ ١٥٦،٧٦٤ المقدمة والدفعات القروض

 :السيولة مخاطر -٢ 
 . محدد وقتٍ  في المالية بالتزاماته الوفاء في لصعوبات البنك مواجهة مخاطر وهي

 :السيولة مخاطر إدارة 

 العادي�ة األوض�اع ف�ي س�دادها، اس�تحقاق عن�د بواجبات�ه للوف�اء كافي�ة س�يولة لت�وافر ،ذل�ك أمك�ن ما ،الضمان هي السيولة، إدارة تجاه البنك سياسة
 . للبنك التجارية بالشهرة باإلضرار المخاطرة أو مقبولة، غير خسائر تحمل دون والمتأزمة،

 المالي�ة الت�دفقات وتفاص�يل المالي�ة، والتزام�اتهم بأص�ولهم الخاص�ة الس�يولة محفظ�ة بخصوص أخرى عمل وحدات من معلومات الخزينة وتستلم
 أج�لٍ  خ�الل س�يولة إل�ى للتحوي�ل القابل�ة األص�ول م�ن بمحفظ�ة الخزين�ة تح�تفظ وعلي�ه،. مس�تقبالً  المتوقع�ة األعمال عن الناتجة األخرى، المتوقعة
. كك�ل البن�ك ل�دى كافي�ة بسيولة االحتفاظ لضمان البنوك، بين تسهيالت وعلى البنوك إلى مقدمة ودفعات قروض على األساس في تشتمل قصير،

 األج�ل، قص�يرة تقلب�ات بأية للوفاء الخزينة، من األجل قصيرة قروض خالل من واألفرع، العمل بوحدات الخاصة السيولة بمتطلبات الوفاء ويتم
 . هيكليةال سيولةلل متطلبات بأية للوفاء أجالً  طولاأل وتمويل

 
 :األصول التزامات لجنة

 وتموي��ل ، االلتزام��ات وهيك��ل األص��ول إدارة بغ��رض األص��ول، ع��ن المس��ؤولية لجن��ة إل��ى متع��ددة ص��الحيات بتف��ويض اإلقليم��ي الم��دير ق��ام
ً  ،ذل�ك من أكثر أو عام ربع كل اللجنة هذه وتجتمع. البنك استراتيجية  األص�ول وهيك�ل الس�يولة، مع�دالت مراجع�ة م�ن األوض�اع تتطلب�ه لم�ا وفق�ا

 واألوض�اع الفج�وات، وتموي�ل والقانوني�ة، الداخلي�ة المع�دالت ومتطلب�ات األجنب�ي، بالص�رف الخاصة والمخاطر الفائدة، ومعدالت وااللتزامات،
 عل�ى البن�ك إلدارة الس�يولة مخ�اطر ب�إدارة خاص�ة إرش�ادات بوض�ع اللجن�ة وتق�وم. الس�وقية والمالي�ة االقتص�ادية، والدولية األهلية، للسوق العامة
 . المراجعة هذه أساس

 
 :السيولة مخاطر إلى التعرض

 ص��افي نس�بة الس��يولة مخ�اطر إلدارة خزين�ةال قس��م وم�دير الحس�ابات، وم��دير ،االقليم�ي المخ�اطر م��دير يس�تخدمه ال�ذي رئيس��يال المقي�اس يش�كل
ً  النقدي��ة، المع��ادالتو النق��د عل��ى الس��ائلة، األص��ول ص��افي تش��تمل. وله��ذا الغ��رض، العم��الء م��ن الودائ��ع إل��ى الس��ائلة األص��ول  أي منه��ا مطروح��ا
 لتقي�يم المس�تخدم الحساب أسلوب تطابُق، دون ،ذلك يشابه .يتالال شهرال خالل السداد مستحقة والتزامات أخرى، قروض أو البنوك، من إيداعات

 المقدم�ة ال�دفعات مع�دل: وه�ي متك�رر بش�كل األخرى المؤشرات على المحكمة الرقابة مع. اإلقليمية اإلدارة وضعته الذي السيولة بحد البنك تقيد
 لجن�ة قب�ل م�ن المع�ايير ه�ذه ومراجع�ة المق�اييس، لكاف�ة مقارن�ة مع�ايير وض�ع وي�تم. المس�تقرة التموي�ل مصادر إلى االستخدام معدل اإليداع، إلى

 .نتظمم بشكل  األصول التزامات إدارة

 العم��الت وعب��ر متعاقب��ة نطاق��ات عل��ى مراقبته��ا ي��تم والت��ي االس��تحقاق، تط��ابق ع��دم تحلي��ل فه��ي الس��يولة لمراقب��ة األخ��رى الرئيس��ية األداة أم��ا
 .متعاقبة زمنية نطاقات على المستحقة السلبية النقدية التدفقات توجيهية مبادئ وضع تم. الوظيفية

 
 :بالسيولة المتعلقة المخاطر تخفيف

 ف�ي بم�ا والم�ودعين المس�تثمرين تنويع مثل ،سيولة استراتيجيات تنفيذ خالل من بالسيولة، المتعلقة المخاطر تخفيف مسؤولية الخزينة قسم تتحمل
 تس�هيالت بموج�ب أخ�رى إيراني�ة بن�وك م�ع باالش�تراك المخ�اطر البن�ك يخ�وض ذل�ك، إل�ى باإلضافة. التجارة وشركات بالجملة البيع عمالء ذلك

 المفروض�ة للعقوب�ات المتح�دة األم�م لرف�ع الدولي�ة النظ�رة بمراقب�ة محك�م بش�كل البن�ك يق�وم حي�ث. اإليران�ي المرك�زي البنك يدعمها تمويل إعادة
 .المخاطر إلى وسيولته البنك أعمال تعرض عدم تضمن بحيث األعمال الستمرار وخطط متطورة استراتيجيات وامتالك
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 :األصول التزامات لجنة

 وتموي��ل ، االلتزام��ات وهيك��ل األص��ول إدارة بغ��رض األص��ول، ع��ن المس��ؤولية لجن��ة إل��ى متع��ددة ص��الحيات بتف��ويض اإلقليم��ي الم��دير ق��ام
ً  ،ذل�ك من أكثر أو عام ربع كل اللجنة هذه وتجتمع. البنك استراتيجية  األص�ول وهيك�ل الس�يولة، مع�دالت مراجع�ة م�ن األوض�اع تتطلب�ه لم�ا وفق�ا

 واألوض�اع الفج�وات، وتموي�ل والقانوني�ة، الداخلي�ة المع�دالت ومتطلب�ات األجنب�ي، بالص�رف الخاصة والمخاطر الفائدة، ومعدالت وااللتزامات،
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 ص��افي نس�بة الس��يولة مخ�اطر إلدارة خزين�ةال قس��م وم�دير الحس�ابات، وم��دير ،االقليم�ي المخ�اطر م��دير يس�تخدمه ال�ذي رئيس��يال المقي�اس يش�كل
ً  النقدي��ة، المع��ادالتو النق��د عل��ى الس��ائلة، األص��ول ص��افي تش��تمل. وله��ذا الغ��رض، العم��الء م��ن الودائ��ع إل��ى الس��ائلة األص��ول  أي منه��ا مطروح��ا
 لتقي�يم المس�تخدم الحساب أسلوب تطابُق، دون ،ذلك يشابه .يتالال شهرال خالل السداد مستحقة والتزامات أخرى، قروض أو البنوك، من إيداعات

 المقدم�ة ال�دفعات مع�دل: وه�ي متك�رر بش�كل األخرى المؤشرات على المحكمة الرقابة مع. اإلقليمية اإلدارة وضعته الذي السيولة بحد البنك تقيد
 لجن�ة قب�ل م�ن المع�ايير ه�ذه ومراجع�ة المق�اييس، لكاف�ة مقارن�ة مع�ايير وض�ع وي�تم. المس�تقرة التموي�ل مصادر إلى االستخدام معدل اإليداع، إلى

 .نتظمم بشكل  األصول التزامات إدارة

 العم��الت وعب��ر متعاقب��ة نطاق��ات عل��ى مراقبته��ا ي��تم والت��ي االس��تحقاق، تط��ابق ع��دم تحلي��ل فه��ي الس��يولة لمراقب��ة األخ��رى الرئيس��ية األداة أم��ا
 .متعاقبة زمنية نطاقات على المستحقة السلبية النقدية التدفقات توجيهية مبادئ وضع تم. الوظيفية

 
 :بالسيولة المتعلقة المخاطر تخفيف

 ف�ي بم�ا والم�ودعين المس�تثمرين تنويع مثل ،سيولة استراتيجيات تنفيذ خالل من بالسيولة، المتعلقة المخاطر تخفيف مسؤولية الخزينة قسم تتحمل
 تس�هيالت بموج�ب أخ�رى إيراني�ة بن�وك م�ع باالش�تراك المخ�اطر البن�ك يخ�وض ذل�ك، إل�ى باإلضافة. التجارة وشركات بالجملة البيع عمالء ذلك

 المفروض�ة للعقوب�ات المتح�دة األم�م لرف�ع الدولي�ة النظ�رة بمراقب�ة محك�م بش�كل البن�ك يق�وم حي�ث. اإليران�ي المرك�زي البنك يدعمها تمويل إعادة
 .المخاطر إلى وسيولته البنك أعمال تعرض عدم تضمن بحيث األعمال الستمرار وخطط متطورة استراتيجيات وامتالك
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 تس�هيالت بموج�ب أخ�رى إيراني�ة بن�وك م�ع باالش�تراك المخ�اطر البن�ك يخ�وض ذل�ك، إل�ى باإلضافة. التجارة وشركات بالجملة البيع عمالء ذلك

 المفروض�ة للعقوب�ات المتح�دة األم�م لرف�ع الدولي�ة النظ�رة بمراقب�ة محك�م بش�كل البن�ك يق�وم حي�ث. اإليران�ي المرك�زي البنك يدعمها تمويل إعادة
 .المخاطر إلى وسيولته البنك أعمال تعرض عدم تضمن بحيث األعمال الستمرار وخطط متطورة استراتيجيات وامتالك

٥٦ 
 

 :شروطها بخصوص التفاُوض تم التي المالية األصول فئات من فئة لكل الدفترية القيمة أدناه،

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

 ١٥١،٩٦٤ ١٥٦،٧٦٤ المقدمة والدفعات القروض

 :السيولة مخاطر -٢ 
 . محدد وقتٍ  في المالية بالتزاماته الوفاء في لصعوبات البنك مواجهة مخاطر وهي

 :السيولة مخاطر إدارة 

 العادي�ة األوض�اع ف�ي س�دادها، اس�تحقاق عن�د بواجبات�ه للوف�اء كافي�ة س�يولة لت�وافر ،ذل�ك أمك�ن ما ،الضمان هي السيولة، إدارة تجاه البنك سياسة
 . للبنك التجارية بالشهرة باإلضرار المخاطرة أو مقبولة، غير خسائر تحمل دون والمتأزمة،

 المالي�ة الت�دفقات وتفاص�يل المالي�ة، والتزام�اتهم بأص�ولهم الخاص�ة الس�يولة محفظ�ة بخصوص أخرى عمل وحدات من معلومات الخزينة وتستلم
 أج�لٍ  خ�الل س�يولة إل�ى للتحوي�ل القابل�ة األص�ول م�ن بمحفظ�ة الخزين�ة تح�تفظ وعلي�ه،. مس�تقبالً  المتوقع�ة األعمال عن الناتجة األخرى، المتوقعة
. كك�ل البن�ك ل�دى كافي�ة بسيولة االحتفاظ لضمان البنوك، بين تسهيالت وعلى البنوك إلى مقدمة ودفعات قروض على األساس في تشتمل قصير،

 األج�ل، قص�يرة تقلب�ات بأية للوفاء الخزينة، من األجل قصيرة قروض خالل من واألفرع، العمل بوحدات الخاصة السيولة بمتطلبات الوفاء ويتم
 . هيكليةال سيولةلل متطلبات بأية للوفاء أجالً  طولاأل وتمويل

 
 :األصول التزامات لجنة

 وتموي��ل ، االلتزام��ات وهيك��ل األص��ول إدارة بغ��رض األص��ول، ع��ن المس��ؤولية لجن��ة إل��ى متع��ددة ص��الحيات بتف��ويض اإلقليم��ي الم��دير ق��ام
ً  ،ذل�ك من أكثر أو عام ربع كل اللجنة هذه وتجتمع. البنك استراتيجية  األص�ول وهيك�ل الس�يولة، مع�دالت مراجع�ة م�ن األوض�اع تتطلب�ه لم�ا وفق�ا

 واألوض�اع الفج�وات، وتموي�ل والقانوني�ة، الداخلي�ة المع�دالت ومتطلب�ات األجنب�ي، بالص�رف الخاصة والمخاطر الفائدة، ومعدالت وااللتزامات،
 عل�ى البن�ك إلدارة الس�يولة مخ�اطر ب�إدارة خاص�ة إرش�ادات بوض�ع اللجن�ة وتق�وم. الس�وقية والمالي�ة االقتص�ادية، والدولية األهلية، للسوق العامة
 . المراجعة هذه أساس

 
 :السيولة مخاطر إلى التعرض

 ص��افي نس�بة الس��يولة مخ�اطر إلدارة خزين�ةال قس��م وم�دير الحس�ابات، وم��دير ،االقليم�ي المخ�اطر م��دير يس�تخدمه ال�ذي رئيس��يال المقي�اس يش�كل
ً  النقدي��ة، المع��ادالتو النق��د عل��ى الس��ائلة، األص��ول ص��افي تش��تمل. وله��ذا الغ��رض، العم��الء م��ن الودائ��ع إل��ى الس��ائلة األص��ول  أي منه��ا مطروح��ا
 لتقي�يم المس�تخدم الحساب أسلوب تطابُق، دون ،ذلك يشابه .يتالال شهرال خالل السداد مستحقة والتزامات أخرى، قروض أو البنوك، من إيداعات

 المقدم�ة ال�دفعات مع�دل: وه�ي متك�رر بش�كل األخرى المؤشرات على المحكمة الرقابة مع. اإلقليمية اإلدارة وضعته الذي السيولة بحد البنك تقيد
 لجن�ة قب�ل م�ن المع�ايير ه�ذه ومراجع�ة المق�اييس، لكاف�ة مقارن�ة مع�ايير وض�ع وي�تم. المس�تقرة التموي�ل مصادر إلى االستخدام معدل اإليداع، إلى

 .نتظمم بشكل  األصول التزامات إدارة

 العم��الت وعب��ر متعاقب��ة نطاق��ات عل��ى مراقبته��ا ي��تم والت��ي االس��تحقاق، تط��ابق ع��دم تحلي��ل فه��ي الس��يولة لمراقب��ة األخ��رى الرئيس��ية األداة أم��ا
 .متعاقبة زمنية نطاقات على المستحقة السلبية النقدية التدفقات توجيهية مبادئ وضع تم. الوظيفية

 
 :بالسيولة المتعلقة المخاطر تخفيف

 ف�ي بم�ا والم�ودعين المس�تثمرين تنويع مثل ،سيولة استراتيجيات تنفيذ خالل من بالسيولة، المتعلقة المخاطر تخفيف مسؤولية الخزينة قسم تتحمل
 تس�هيالت بموج�ب أخ�رى إيراني�ة بن�وك م�ع باالش�تراك المخ�اطر البن�ك يخ�وض ذل�ك، إل�ى باإلضافة. التجارة وشركات بالجملة البيع عمالء ذلك

 المفروض�ة للعقوب�ات المتح�دة األم�م لرف�ع الدولي�ة النظ�رة بمراقب�ة محك�م بش�كل البن�ك يق�وم حي�ث. اإليران�ي المرك�زي البنك يدعمها تمويل إعادة
 .المخاطر إلى وسيولته البنك أعمال تعرض عدم تضمن بحيث األعمال الستمرار وخطط متطورة استراتيجيات وامتالك

٥٧ 
 

 
 :المتبقية التعاقدية االستحقاقات خالل من المالية االلتزامات تحليل

 غي�ر التعاقدي�ة الس�داد التزام�ات عل�ى ن�اءب الع�ام، نهاي�ة عن�د البن�ك عل�ى الس�داد مس�تحقة المالي�ة االلتزام�ات وض�ع أدن�اه، الموضح الجدول يوجز
 كاف�ة ف�ي البن�ك تَوقُّ�ع م�ع. ف�وري بش�كل ي�تم اإلش�عار تق�ديم أن باعتب�ار إش�عار، بموج�ب سدادها يتم التي المبالغ مع التعامل يتم حيث. المخصومة
ً  يكون تاريخ أول عند بالسداد العمالء من العديد مطالبة عدم األحوال،  النق�دي الت�دفق الج�دول يعك�س أن دون بالس�داد، القيام البنك من فيه مطلوبا
 .باإليداعات االحتفاظ تاريخ إليه يشير الذي المتوقع

 

 

 

٥٨ 
 

 اإلجمالي سنوات ٥ من أكثر سنوات ٥ -١ شهر ١٢ - ٣ أشهر ٣ من أقل الطلب تحت مالية التزامات

 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ 
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠
 إماراتي

       ٢٠١٦ ديسمبر ٣١

       

 ٣،١٢٢،١٨٠ ٠ ٠ ١،٨٠٠ ٣٦٩،٠٠٠ ٢،٧٥١،٣٨٠ أخرى بنوك إلى المستحق

 ٢،٥٣٦،٥٣٦ ٠ ١٤٨،٨٢٠ ٦٠٦،٥١٣ ٦٦٢،٤٧٩ ١،١١٨،٧٢٤ العميل إيداعات

 ٨٤٨،٩٥٧ ٠ ٠ ٩٦،٧٥٣ ١٤١،٧٥١ ٦١٠،٤٥٣ بالخارج وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٧١،١٠٤ ٠ ١،٩٥٢ ٠ ٠ ١٦٩،١٥٢ أخرى التزامات

 ٦،٦٩٤،٢٧٧ ٠ ١٥٠،٧٧٢ ٧٠٥،٠٦٦ ١،١٨٨،٧٣٠ ٤،٦٤٩،٧٠٩ المقطوعة غير المالية االلتزامات إجمالي

       

 اإلجمالي سنوات ٥ من أكثر سنوات ٥ -١ شهر ١٢- ٣ أشهر ٣ من أقل الطلب تحت مالية التزامات

 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ 
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ إماراتي

 إماراتي

       ٢٠١٥ ديسمبر ٣١

 ٩٦٨،٥٤٣ ٠ ٠ ٣١،٨٠٠ ٢٢،٤٠٠ ٩١٤،٣٤٣ أخرى بنوك إلى المستحق

 ١،٩٨١،٣٠٦ ٠ ٦٣،٨٩١ ٦٨٠،٢٨٣ ٤٢٤،٦٧٤ ٨١٢،٤٥٨ العميل إيداعات

 ٦٣٥،٤٤٠ ٠ ٠ ٩١،٧٥٢ ١٦٦،٤٥٤ ٣٧٧،٢٣٤ بالخارج وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ ٠ العمالء قبوالت

 ١٤٤،٠١٢ ٠ ١،٠٧٧ ٠ ٠ ١٤٢،٩٣٥ أخرى التزامات

٥٩ 
 

 ٣،٧٦٤،٢٣٦ ٠ ٦٤،٩٦٨ ٨٠٣،٨٣٥ ٦٤٨،٤٦٣ ٢،٢٤٦،٩٧٠ المقطوعة غير المالية االلتزامات إجمالي

٦٠ 
 

 السوقية المخاطر إدارة - ٣ 

 الت�ي الس�وق متغي�رات الحادث�ة التغيرات بسبب المالية، للسندات الالحقة النقدية التدفقات تقلب أو ،العادلة القيمة تقلُّب مخاطر السوقية، المخاطر تعني
 . األسهمو البضائع وأسعار األجنبي، الصرف أسعار الفائدة، أسعار: المثال سبيل على منها

 إل�ى الكلي�ة المخ�اطر ح�دود تقس�يم ي�تم حيث. المخاطر خطة لجنة قبل من عليها الموافقة تمت التي المخاطرة حدود داخل السوقية المخاطر إدارة وتتم
. األس�هم وأس�عار البض�ائع وأس�عار األجنب�ي، الصرف وسعر الفائدة، سعر ذلك في بما المتعددة، المخاطر عوامل إلى اإلشارة خالل من فرعية حدود
 األوض�اع ح�دود ذل�ك ف�ي بم�ا المخ�اطر، قي�اس أس�اليب من مزيج استخدام خالل من الحدود وضع يتم المعنية، للمنتجات المختلفة الطبيعة ضوء وفي

 . الحساسية وحدود

 األجنب�ي، الص�رف وأس�عار الفائ�دة، أسعار تقلبات على المترتبة المخاطر عن تنجم قد التي المحتملة الخسائر تقدير في مختلفة أساليب البنك ويستخدم
 .الثقة من معين وبمستوى محدد زمني أفق خالل األسهم وأسعار البضائع وأسعار

 
 الفائدة بسعر المتعلقة المخاطر إدارة

 نتيج�ة المخ�اطر ه�ذه إل�ى البن�ك ويتعرض. المالية السندات قيمة على الفائدة أسعار في تغيراتال تأثير احتمال من الفائدة بسعر المتعلقة المخاطر تنجم
 . وااللتزامات األصول ،وعمالت مبالغ في فجوات وجود أو في التطابق عدم

 الفائ�دة س�عر ف�ي ملحوظ�ة زي�ادة وج�ود بع�دم اإلدارة تعتق�د ول�ذلك للفائ�دة، ثاب�ت س�عرب ،للفائ�دة الخاض�عة البنك والتزامات أصول أغلب تتحمل حيث 
 . البنك على

ً س�نوي %١٠٫٧٧ نس�بة ه�و المقدم�ة ال�دفعات وعل�ى الق�روض عل�ى الفعل�ي الفائدة سعر إن ً  %٨٫٩٠ نس�بة: ٢٠١٥( ا  العمي�ل إي�داعات وعل�ى ،)س�نويا
ً سنوي %٤٫٨٢ نسبة ً سنوي %٣٫٤٦: ٢٠١٥( ا ً سنوي %٠٫٦٨ بنسبة بالبنك الخاصة القروض وعلى) ا ً سنوي %١٫٠٣ نسبة: ٢٠١٥( ا  ).ا

 ٣١ ف�ي المنته�ي الع�ام ع�ن البن�ك خس�ارة ف�إن ثابت�ة، األخ�رى المتغي�رات كافة بقاء مع العام خالل أساس نقطة ٥٠ بعدد الفائدة أسعار تدني حالة وفي
ً  زيدتل تكان ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ بتاريخ هي كما واألسهم ،٢٠١٦  ديسمبر  بمبل�غ ال�ربح انخف�ض: ٢٠١٥( إم�اراتي دره�م ١،٦٨٢،٢٦١ بمبلغ تقريبا

 ).إماراتي درهم ٥،٧٠٦،٣٢٧

 
 األجنبية بالعملة المتعلقة المخاطر

 لألوض�اع ح�دودا اإلقليم�ي الم�دير ح�دد ولق�د. األجنب�ي الص�رف أس�عار تغي�ر بس�بب المالي�ة الس�ندات قيم�ة تغي�ر مخاطر األجنبية العملة مخاطر تعني
 ض�من األوض�اع ه�ذه اس�تمرار لض�مان اس�تخدامها ي�تم تح�وط واس�تراتيجيات ي�ومي، أس�اس عل�ى عليه�ا الرقاب�ة ت�تم ح�دود وه�ي العم�الت، باستخدام
 . الحدود

 مخ�اطر آث�ار ،البن�ك وي�دير .األجنب�ي الص�رف مخ�اطر تقلي�ل بغرض األعمال تعاُمالت في المستخدمة العملة نفس باستخدام البنك أصول تمويل ويتم
 بالعمل�ة، المرتبط�ة المخ�اطر مس�توى عل�ى ح�دوداً  اإلقليم�ي الم�دير ويضع. النقدي وتدفقه المالي وضعه على ،السائدة األجنبية الصرف أسعار تقلبات
 المخ�اطرة ص�افي ك�ان الع�ام، نهاي�ة وعن�د. ي�ومي أس�اس عل�ى مراقبت�ه ت�تم م�ا وه�و والنهار، الليل فترات خالل باألوضاع يتعلق فيما إجمالي وبشكل
 :يلي كما أجنبية، عمالت شكل في والموضح بيانه، التالي الكبيرة

  

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم '٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  إماراتي درهم '٠٠٠

 )٨٠( ٧٥٢ يورو

 ١٦٨،٠٣١ ١١٠،٢٦٤ أمريكي دوالر

 )١٣١( )١٤٠( ياباني ين

 )٥٩( )٤٤( استرليني جنيه

٦١ 
 

 ٥٣٥ ٥٣٤ أخرى عمالت

 ١٦٨،٢٩٦ ١١١،٣٦٦ 

 

 م�ع المتح�دة، العربية اإلمارات دولة بدرهم بالمقارنة ،محددة أجنبية عملة سعر في %١٠ بنسبة انخفاض أثر بحساب أدناه الموضح التحليل ويقوم 
 ). للعملة الحساسة المالية وااللتزامات لألصول العادلة القيمة بسبب( والخسارة الربح على األخرى المتغيرات كافة أثر ثبات

 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم' ٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  إماراتي درهم '٠٠٠

 ٨ )٧٥( يورو

 ١٣ ١٤ ياباني ين

 ٦ ٤ استرليني جنيه

 )٥٤( )٥٣( أخرى عمالت

 )٢٧( )١١٠( 

  

 متعلق�ة مخ�اطرة أي�ة تش�كل ال األمريك�ي بال�دوالر األرص�دة ف�إن األمريك�ي، بال�دوالر الحالي الوقت في مرتبطة اإلماراتي الدرهم عملة أن وحيث
 . األمريكي بالدوالر الخاص األجنبي الصرف سعر تغيرات أثر إلى أعاله المذكور الجدول يشير ال وعليه،. بالعملة

 األسعار مخاطر

 تل�ك باس�تثناء( الس�وقية األس�عار تغي�رات بس�بب المالي�ة، للسندات الالحقة النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر إلى األسعار مخاطر تشير
 بش�كل المرتبط�ة العوام�ل أح�د بس�بب التغي�رات ه�ذه ح�دوث ع�ن النظ�ر بص�رف ،)بالعمل�ة المتعلق�ة المخ�اطر أو الفائ�دة س�عر مخ�اطر عن الناجمة
 .السوق في تداولها يتم التي المشابهة المالية السندات كافة في المؤثرة بالعوامل أو بُمصِدِرِه، أو مالي، بسند حصري

 
 التشغيلية المخاطر

 ع�ن أو األنظم�ة، أو األف�راد، أو الداخلي�ة، العملي�ات ف�ي اإلخف�اق أو كفاي�ة عدم عن ناجمة خسارة تكبُّد مخاطر إلى التشغيلية، المخاطر تشير
 .٢ بازل لتطبيق واإلعداد الممارسات أفضل مع يتوافق بما المخاطر هذه إدارة إلى البنك يهدف. خارجية أحداث

 ف�ي المتأص�لة المخ�اطر ومراجع�ة ،المخ�اطر تخف�يض،و ف�ي وال�تحكم ومراقب�ة وتقي�يم تحدي�د خ�الل م�ن التشغيلية المخاطر بإدارة البنك يقوم
 أج�ل م�ن البن�ك بأنش�طة المرتبط�ة العملي�ات تط�وير ت�م وق�د. الداخلي�ة االستش�ارة عملي�ات خ�الل م�ن التجارية والمنتجات واألنشطة العمليات
 بش�كل فروعب�ال الخاص�ة األم�وال غس�يل مكافح�ة  خط�ط مراجع�ة ت�تم ه�ذا وعل�ى. اإلرهابي�ة األنش�طة تمويل أو األموال غسيل أنشطة تجنب
 فق�د التش�غيلية، المخ�اطر إدارة استراتيجية من وكجزء. الدولية الممارسات وأفضل المحلية القانونية بالمتطلبات الكامل التقيد لضمان ،منتظم
 المتح�دة األمم عقوبات يخص فيما المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف عن الصادرة والتعميمات باإلشعارات التقيد على البنك عمل

ً  .العقوب�ات قائم�ة ف�ي تفاص�يلها ال�واردة األط�راف كاف�ة م�ع التعامل عن وتوقف  العقوب�ات رف�ع ت�م فق�د الش�املة، المش�تركة العم�ل لخط�ة وفق�ا
 يق�وم البن�ك أن كم�ا .ك�ذلك الس�ويفت توص�يل امكاني�ة اس�تعادة وتم�ت ٢٠١٦ ين�اير ١٦ م�ن اعتب�اراً  وفروعه إيران ملي بنك على المفروضة
 البن��ك يح��تفظ الداخلي��ة، الرقاب��ة بيئ��ة م��ن وكج��زء. العلي��ا اإلدارة إل��ى عنه��ا واإلب��الغ من��تظم أس��اس عل��ى التش��غيلية المخ��اطر خس��ائر بمراقب��ة
 المه�ام ب�ين المالئ�م التميي�ز إل�ى الحاج�ة عل�ى يش�دد البن�ك أن كم�ا. التجاري�ة أعمال�ه يخ�ص فيما الرقابية باإلجراءات الخاصة الكافية بالوثائق
 .التجارية األنشطة كافة في المستقل والتفويض الوظيفية،

 االحتياطي�ة بالتس�هيالت االحتف�اظ ي�تم أن�ه حي�ث. الك�وارث وق�وع ح�االت ف�ي النش�اط عملي�ات دع�م به�دف ،النشاط استمرار خطة تنفيذ يتم و
ً  البنك يقوم ذلك، على عالوة. الدورية التدريبات إجراء وكذلك ،الالزمة  فيم�ا المحتمل�ة الخس�ائر لتخف�يض الت�أميني الغطاء مسألة بتولي أيضا

٦١ 
 

 ٥٣٥ ٥٣٤ أخرى عمالت

 ١٦٨،٢٩٦ ١١١،٣٦٦ 

 

 م�ع المتح�دة، العربية اإلمارات دولة بدرهم بالمقارنة ،محددة أجنبية عملة سعر في %١٠ بنسبة انخفاض أثر بحساب أدناه الموضح التحليل ويقوم 
 ). للعملة الحساسة المالية وااللتزامات لألصول العادلة القيمة بسبب( والخسارة الربح على األخرى المتغيرات كافة أثر ثبات
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 إماراتي درهم' ٠٠٠
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  إماراتي درهم '٠٠٠
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 ١٣ ١٤ ياباني ين

 ٦ ٤ استرليني جنيه

 )٥٤( )٥٣( أخرى عمالت

 )٢٧( )١١٠( 

  

 متعلق�ة مخ�اطرة أي�ة تش�كل ال األمريك�ي بال�دوالر األرص�دة ف�إن األمريك�ي، بال�دوالر الحالي الوقت في مرتبطة اإلماراتي الدرهم عملة أن وحيث
 . األمريكي بالدوالر الخاص األجنبي الصرف سعر تغيرات أثر إلى أعاله المذكور الجدول يشير ال وعليه،. بالعملة

 األسعار مخاطر

 تل�ك باس�تثناء( الس�وقية األس�عار تغي�رات بس�بب المالي�ة، للسندات الالحقة النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر إلى األسعار مخاطر تشير
 بش�كل المرتبط�ة العوام�ل أح�د بس�بب التغي�رات ه�ذه ح�دوث ع�ن النظ�ر بص�رف ،)بالعمل�ة المتعلق�ة المخ�اطر أو الفائ�دة س�عر مخ�اطر عن الناجمة
 .السوق في تداولها يتم التي المشابهة المالية السندات كافة في المؤثرة بالعوامل أو بُمصِدِرِه، أو مالي، بسند حصري

 
 التشغيلية المخاطر

 ع�ن أو األنظم�ة، أو األف�راد، أو الداخلي�ة، العملي�ات ف�ي اإلخف�اق أو كفاي�ة عدم عن ناجمة خسارة تكبُّد مخاطر إلى التشغيلية، المخاطر تشير
 .٢ بازل لتطبيق واإلعداد الممارسات أفضل مع يتوافق بما المخاطر هذه إدارة إلى البنك يهدف. خارجية أحداث
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 فق�د التش�غيلية، المخ�اطر إدارة استراتيجية من وكجزء. الدولية الممارسات وأفضل المحلية القانونية بالمتطلبات الكامل التقيد لضمان ،منتظم
 المتح�دة األمم عقوبات يخص فيما المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف عن الصادرة والتعميمات باإلشعارات التقيد على البنك عمل
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 يق�وم البن�ك أن كم�ا .ك�ذلك الس�ويفت توص�يل امكاني�ة اس�تعادة وتم�ت ٢٠١٦ ين�اير ١٦ م�ن اعتب�اراً  وفروعه إيران ملي بنك على المفروضة
 البن��ك يح��تفظ الداخلي��ة، الرقاب��ة بيئ��ة م��ن وكج��زء. العلي��ا اإلدارة إل��ى عنه��ا واإلب��الغ من��تظم أس��اس عل��ى التش��غيلية المخ��اطر خس��ائر بمراقب��ة
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٦٢ 
 

 .التشغيلية المخاطر يخص

  

٦٣ 
 

 :المالية للسندات العادلة القيمة -٢٧

 :يلي كما المالية وااللتزامات المالية لألصول العادلة القيم تحديد يتم

 عملي�ات قي�د تك�ون والت�ي القياس�ية واألحك�ام الش�روط ذات المالي�ة وااللتزام�ات المالي�ة لألص�ول العادل�ة الق�يم تحديد يتم  .١
 .الواردة السوق أسعار إلى الرجوع خالل من نشطة سائلة أسواق في تجارية

ً ) المش�تقة المالي��ة الس�ندات باس��تثناء( األخ��رى المالي�ة وااللتزام��ات المالي�ة لألص��ول العادل��ة الق�يم تحدي��د ي�تم  .٢  لنم��اذج وفق��ا
 القابل��ة الجاري��ة الس��وقية التع��امالت م��ن أس��عار باس��تخدام المخص��وم، النق��دي الت��دفق تحلي��ل عل��ى وبن��اء ع��ام بش��كل المقبول��ة األس��عار
 .المشابهة المالية للسندات التجارية واألسعار للمراقبة

 ،األس�عار ه�ذه إل�ى التوصل يتم لم حال وفي. الواردة األسعار باستخدام المشتقة المالية للسندات العادلة القيم احتساب يتم  .٣
 المش�تقات يخ�ص فيم�ا المالي�ة الس�ندات م�دة خ�الل المطب�ق اإلي�رادات منحن�ى باس�تخدام ،المخص�وم النق�دي التدفق تحليل استخدام يتم
 و االختيارية، المشتقات يخص فيما األسعار لوضع االختيارية والنماذج االختيارية، غير

 الفرض�يات كان�ت ح�ال ف�ي األس�عار لتحدي�د االختياري�ة النم�اذج باس�تخدام الم�الي الض�مان لعق�ود العادل�ة الق�يم تحديد يتم  .٤
 الخس�ائر، ومبل�غ الس�وق إلى المستندة االئتمانية المعلومات خالل من والمستنتج المحدد النظير قبل من التقصير إمكانية هي الرئيسية

 .للتقصير نظراً 

 :المال رأس إدارة -٢٨

 التنظيمي المال رأس

 األجنبي�ة ب�البنوك الخاص�ة والف�روع لبن�وكل الم�ال رأس متطلب�ات ومراقب�ة بتحدي�د المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف يقوم
 . المتحدة العربية اإلمارات دولة في تعمل التي

 لدول��ة المرك��زي البن��ك قب��ل م��ن الص��ادرة اإلرش��ادات م��ع يتواف��ق بم��ا وذل��ك ب��ه الخ��اص الم��ال رأس كفاي��ة نس��بة بحس��اب البن��ك يق��وم
 المرك��زي المتح�دة العربي�ة اإلم�ارات مص��رف قب�ل م�ن المح�ددة الم��ال ل�رأس األدن�ى الح�د نس��بة وتك�ون. المتح�دة العربي�ة اإلم�ارات

ً  المقدرة األصول من %١٢ ً  والمحتسبة للمخاطر، وفقا  .قبلهم من الصادرة لإلرشادات وفقا

 

 :مستويين على للبنك التنظيمي المال رأس تحليل يتم

 بع���د المحتج���زة، واإلي���رادات الق���انوني واالحتي���اطي المخص���ص الم���ال رأس يش���مل ال���ذي الم���ال، رأس ١ المس���توى  .١
 و وجدت إن المادية، غير واألصول التجارية للشهرة االقتطاعات

 ح��د مراع��اة م��ع  القيم��ة، النخف�اض الجم��اعي المخص��ص( الش��املة المخصص�ات يش��مل ال��ذي الم��ال، رأس ٢ المس�توى  .٢
ً  المقدرة باألصول الخاصة االئتمانية المخاطر من %١٫٢٥  .المؤهلة الثانوية وااللتزامات) للمخاطر وفقا

 المس�توى م�ال رأس يتجاوز أن المؤهل ٢ المستوى مال لرأس يمكن ال. المال رأس قاعدة عناصر على الحدود من العديد فرض يتم
 المس�توى م�ال رأس يك�ون أن يجب. ١ المستوى مال رأس من %٥٠ يتجاوز أن المؤهل ةالثانوي القروض مال لرأس يجوز وال ،١
ً  المق�در المتوس�ط من %٨ األقل على يكون أن ١  م�ن %٦٧ م�ن أكث�ر يك�ون أن ٢ المس�توى الم�ال ل�رأس يمك�ن وال للمخ�اطر، وفق�ا

 .١ المستوى مال رأس

 المس�تقبلي التط�وير عل�ى والعم�ل الس�وق ثق�ة عل�ى الحف�اظ بغ�رض وذل�ك قوي�ة، م�ال رأس قاع�دة عل�ى الحف�اظ في البنك خطة تتمثل
ً . لألعمال  أعل�ى ب�ين  الت�وازن على المحافظة إلى بالحاجة البنك ويقر المالكين إيرادات على المال رأس مستوى تأثير إقرار تم أيضا
 .جيد مالي رأس وضع خالل من المعروض والتأمين والمزايا أكبر مديونية ممكنة تكون أن يمكن التي اإليرادات

 .خارجية جهات فرضتها والتي لمالا برأس المتعلقة المتطلبات بكافة العام، خالل البنك التزم وقد

 .العام مدار على المال رأس إجراءات وكذلك بالبنك الخاصة المال رأس إدارة  خطط في جوهرية تغيرات هناك تكن لم

٦٤ 
 

 :يلي كما العام نهاية في للبنك التنظيمي المال رأس وضع كان وقد

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم '٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 ١ المستوى مال رأس إماراتي درهم '٠٠٠

 ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨ ٤٢٠،٧٦٠ القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١ ٢،٣٦٩،٩٦٤ المحتجزة اإليرادات

 ٣،٦٩٥،٠٠٩ ٣،٧٩٠،٧٢٤ ١ المستوى مال رأس إجمالي

   

   ٢ المستوى مال رأس

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ القيمة النخفاض الجماعي المخصص

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ ٢ المستوى مال رأس إجمالي

   

 ٣،٧٦٢،٧٠٢ ٣،٨٦١،٥٤٥ تنظيميةال المال رأس قاعدة إجمالي

   

ً  مقدرة األصول    للمخاطر وفقا

 ٤،٥١٢،٨١٦ ٤،٧٢٠،١٦٦ االئتمانية المخاطر

 ٢٧٠ ٨٢٦ السوق مخاطر

 ١،٣٢٩،٩٤٥ ١،٣٢٩،٩٤٥ التشغيلية المخاطر

ً  المقدرة األصول إجمالي  ٥،٨٤٣،٠٣١ ٦،٠٥٠،٩٣٧ للمخاطر وفقا

 %٦٤ %٦٤ التنظيمي المال لرأس بالنسبة المال رأس كفاية  معدل

 %٦٣ %٦٣ ١ المستوى مال رأس على المال رأس كفاية معدل

 

 المال رأس تخصيص 

 مبل�غ ويعتم�د. المخص�ص الم�ال رأس عل�ى المتحق�ق العائ�د تحس�ين إل�ى ،األس�اس ف�ي المحددة، واألنشطة العمليات على المال رأس تخصيص يهدف
 وأنش��طة لعملي�ات الم�ال رأس تخص�يص عملي�ة إج�راء وي�تم. التنظيم�ي الم�ال رأس عل�ى أساس�ي بش�كل نش�اط أو عملي�ة لك�ل المخص�ص الم�ال رأس
 األص�ول، إدارة لجن�ة قبل من المراجعة مراعاة مع االئتمانية والتسهيالت المخاطر إدارة قبل من العملية على القائمين هؤالء عن مستقل بشكل معينة

 .اللزوم عند االلتزامات

 الم�ال رأس تخص�يص كيفي�ة تحدي�د ف�ي المس�تخدم الرئيس�ي المب�دأ ه�و المخ�اطر حس�ب المعدل المال رأس على العائدات تحسين أن من الرغم وعلى
ً . الق�رار لص�ناعة المس�تخدم الوحي�د األس�اس ليس أنه إال معينة، أنشطة أو لعمليات البنك داخل  العملي�ات م�ع للتض�افر الالزم�ة العناي�ة إي�الء ي�تم أيض�ا

  خط��ط مراجع��ة ت��تم. بالبن��ك الخاص��ة األج��ل طويل��ة االس��تراتيجية ألغ��راضل النش��اط ومالئم��ة األخ��رى والم��وارد اإلدارة إتاح��ة األخ��رى، واألنش��طة

٦٤ 
 

 :يلي كما العام نهاية في للبنك التنظيمي المال رأس وضع كان وقد

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم '٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 ١ المستوى مال رأس إماراتي درهم '٠٠٠

 ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨ ٤٢٠،٧٦٠ القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١ ٢،٣٦٩،٩٦٤ المحتجزة اإليرادات

 ٣،٦٩٥،٠٠٩ ٣،٧٩٠،٧٢٤ ١ المستوى مال رأس إجمالي

   

   ٢ المستوى مال رأس

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ القيمة النخفاض الجماعي المخصص

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ ٢ المستوى مال رأس إجمالي

   

 ٣،٧٦٢،٧٠٢ ٣،٨٦١،٥٤٥ تنظيميةال المال رأس قاعدة إجمالي

   

ً  مقدرة األصول    للمخاطر وفقا

 ٤،٥١٢،٨١٦ ٤،٧٢٠،١٦٦ االئتمانية المخاطر

 ٢٧٠ ٨٢٦ السوق مخاطر

 ١،٣٢٩،٩٤٥ ١،٣٢٩،٩٤٥ التشغيلية المخاطر

ً  المقدرة األصول إجمالي  ٥،٨٤٣،٠٣١ ٦،٠٥٠،٩٣٧ للمخاطر وفقا

 %٦٤ %٦٤ التنظيمي المال لرأس بالنسبة المال رأس كفاية  معدل

 %٦٣ %٦٣ ١ المستوى مال رأس على المال رأس كفاية معدل

 

 المال رأس تخصيص 

 مبل�غ ويعتم�د. المخص�ص الم�ال رأس عل�ى المتحق�ق العائ�د تحس�ين إل�ى ،األس�اس ف�ي المحددة، واألنشطة العمليات على المال رأس تخصيص يهدف
 وأنش��طة لعملي�ات الم�ال رأس تخص�يص عملي�ة إج�راء وي�تم. التنظيم�ي الم�ال رأس عل�ى أساس�ي بش�كل نش�اط أو عملي�ة لك�ل المخص�ص الم�ال رأس
 األص�ول، إدارة لجن�ة قبل من المراجعة مراعاة مع االئتمانية والتسهيالت المخاطر إدارة قبل من العملية على القائمين هؤالء عن مستقل بشكل معينة

 .اللزوم عند االلتزامات

 الم�ال رأس تخص�يص كيفي�ة تحدي�د ف�ي المس�تخدم الرئيس�ي المب�دأ ه�و المخ�اطر حس�ب المعدل المال رأس على العائدات تحسين أن من الرغم وعلى
ً . الق�رار لص�ناعة المس�تخدم الوحي�د األس�اس ليس أنه إال معينة، أنشطة أو لعمليات البنك داخل  العملي�ات م�ع للتض�افر الالزم�ة العناي�ة إي�الء ي�تم أيض�ا

  خط��ط مراجع��ة ت��تم. بالبن��ك الخاص��ة األج��ل طويل��ة االس��تراتيجية ألغ��راضل النش��اط ومالئم��ة األخ��رى والم��وارد اإلدارة إتاح��ة األخ��رى، واألنش��طة

٦٤ 
 

 :يلي كما العام نهاية في للبنك التنظيمي المال رأس وضع كان وقد

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم '٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 ١ المستوى مال رأس إماراتي درهم '٠٠٠

 ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨ ٤٢٠،٧٦٠ القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١ ٢،٣٦٩،٩٦٤ المحتجزة اإليرادات

 ٣،٦٩٥،٠٠٩ ٣،٧٩٠،٧٢٤ ١ المستوى مال رأس إجمالي

   

   ٢ المستوى مال رأس

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ القيمة النخفاض الجماعي المخصص

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ ٢ المستوى مال رأس إجمالي

   

 ٣،٧٦٢،٧٠٢ ٣،٨٦١،٥٤٥ تنظيميةال المال رأس قاعدة إجمالي

   

ً  مقدرة األصول    للمخاطر وفقا

 ٤،٥١٢،٨١٦ ٤،٧٢٠،١٦٦ االئتمانية المخاطر

 ٢٧٠ ٨٢٦ السوق مخاطر

 ١،٣٢٩،٩٤٥ ١،٣٢٩،٩٤٥ التشغيلية المخاطر

ً  المقدرة األصول إجمالي  ٥،٨٤٣،٠٣١ ٦،٠٥٠،٩٣٧ للمخاطر وفقا

 %٦٤ %٦٤ التنظيمي المال لرأس بالنسبة المال رأس كفاية  معدل

 %٦٣ %٦٣ ١ المستوى مال رأس على المال رأس كفاية معدل

 

 المال رأس تخصيص 

 مبل�غ ويعتم�د. المخص�ص الم�ال رأس عل�ى المتحق�ق العائ�د تحس�ين إل�ى ،األس�اس ف�ي المحددة، واألنشطة العمليات على المال رأس تخصيص يهدف
 وأنش��طة لعملي�ات الم�ال رأس تخص�يص عملي�ة إج�راء وي�تم. التنظيم�ي الم�ال رأس عل�ى أساس�ي بش�كل نش�اط أو عملي�ة لك�ل المخص�ص الم�ال رأس
 األص�ول، إدارة لجن�ة قبل من المراجعة مراعاة مع االئتمانية والتسهيالت المخاطر إدارة قبل من العملية على القائمين هؤالء عن مستقل بشكل معينة

 .اللزوم عند االلتزامات

 الم�ال رأس تخص�يص كيفي�ة تحدي�د ف�ي المس�تخدم الرئيس�ي المب�دأ ه�و المخ�اطر حس�ب المعدل المال رأس على العائدات تحسين أن من الرغم وعلى
ً . الق�رار لص�ناعة المس�تخدم الوحي�د األس�اس ليس أنه إال معينة، أنشطة أو لعمليات البنك داخل  العملي�ات م�ع للتض�افر الالزم�ة العناي�ة إي�الء ي�تم أيض�ا

  خط��ط مراجع��ة ت��تم. بالبن��ك الخاص��ة األج��ل طويل��ة االس��تراتيجية ألغ��راضل النش��اط ومالئم��ة األخ��رى والم��وارد اإلدارة إتاح��ة األخ��رى، واألنش��طة

٦٤ 
 

 :يلي كما العام نهاية في للبنك التنظيمي المال رأس وضع كان وقد

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم '٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 ١ المستوى مال رأس إماراتي درهم '٠٠٠

 ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨ ٤٢٠،٧٦٠ القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١ ٢،٣٦٩،٩٦٤ المحتجزة اإليرادات

 ٣،٦٩٥،٠٠٩ ٣،٧٩٠،٧٢٤ ١ المستوى مال رأس إجمالي

   

   ٢ المستوى مال رأس

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ القيمة النخفاض الجماعي المخصص

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ ٢ المستوى مال رأس إجمالي

   

 ٣،٧٦٢،٧٠٢ ٣،٨٦١،٥٤٥ تنظيميةال المال رأس قاعدة إجمالي

   

ً  مقدرة األصول    للمخاطر وفقا

 ٤،٥١٢،٨١٦ ٤،٧٢٠،١٦٦ االئتمانية المخاطر

 ٢٧٠ ٨٢٦ السوق مخاطر

 ١،٣٢٩،٩٤٥ ١،٣٢٩،٩٤٥ التشغيلية المخاطر

ً  المقدرة األصول إجمالي  ٥،٨٤٣،٠٣١ ٦،٠٥٠،٩٣٧ للمخاطر وفقا

 %٦٤ %٦٤ التنظيمي المال لرأس بالنسبة المال رأس كفاية  معدل

 %٦٣ %٦٣ ١ المستوى مال رأس على المال رأس كفاية معدل

 

 المال رأس تخصيص 

 مبل�غ ويعتم�د. المخص�ص الم�ال رأس عل�ى المتحق�ق العائ�د تحس�ين إل�ى ،األس�اس ف�ي المحددة، واألنشطة العمليات على المال رأس تخصيص يهدف
 وأنش��طة لعملي�ات الم�ال رأس تخص�يص عملي�ة إج�راء وي�تم. التنظيم�ي الم�ال رأس عل�ى أساس�ي بش�كل نش�اط أو عملي�ة لك�ل المخص�ص الم�ال رأس
 األص�ول، إدارة لجن�ة قبل من المراجعة مراعاة مع االئتمانية والتسهيالت المخاطر إدارة قبل من العملية على القائمين هؤالء عن مستقل بشكل معينة

 .اللزوم عند االلتزامات

 الم�ال رأس تخص�يص كيفي�ة تحدي�د ف�ي المس�تخدم الرئيس�ي المب�دأ ه�و المخ�اطر حس�ب المعدل المال رأس على العائدات تحسين أن من الرغم وعلى
ً . الق�رار لص�ناعة المس�تخدم الوحي�د األس�اس ليس أنه إال معينة، أنشطة أو لعمليات البنك داخل  العملي�ات م�ع للتض�افر الالزم�ة العناي�ة إي�الء ي�تم أيض�ا

  خط��ط مراجع��ة ت��تم. بالبن��ك الخاص��ة األج��ل طويل��ة االس��تراتيجية ألغ��راضل النش��اط ومالئم��ة األخ��رى والم��وارد اإلدارة إتاح��ة األخ��رى، واألنش��طة

٦٥ 
 

 .منتظم بشكل وتخصيصه المال رأس إدارة يخص فيما فروعال

  وااللتزامات األصول أسعار تحديد إعادة -٢٩

 التقري�ر، إع�داد تاريخ في الفائدة، أسعار تحديد إعادة فترات أو النهائي االستحقاق فترة أساس على وااللتزامات األصول تسعير إعادة ملف تحديد يتم
 .أوالً  يأتي أيهما

 

  

٦٦ 
 

 أي تحميل بدون عام من أكثر عام إلى أشهر ٣ أشهر ٣ من أقل ٢٠١٦ ديسمبر، ٣١
 فائدة

 اإلجمالي

 درهم' ٠٠٠ 
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 إماراتي درهم' ٠٠٠

      

      األصول

 لدولة المركزي البنك في واألرصدة النقد
 المتحدة العربية اإلمارات

٣،٥٠١،٩٦٤ ٣،٥٠١،٩٦٤ ٠ ٠ ٠ 

 ١،٠٧٣،٤١٧ ٥٥٤،٢٦٠ ٠ ٠ ٥١٩،١٥٧ الخارج في وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٨،٦٥١ ٢،٦٨٠ ٠ ٠ ١،٨٢٥،٩٧١ األخرى البنوك من مستحق

 ٣،٨٩٢،٦٩٢ ٠ ١،١٠٧،٨٤٤ ٧٣،٥٠٥ ٢،٧١١،٣٤٣ والسلف القروض

 ١٥،٥٠٠ ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٦٨،٤٥٣ ١٦٨،٤٥٣ ٠ ٠ ٠ األخرى األصول

 ٤،٣٢٤ ٤،٣٢٤ ٠ ٠ ٠ والمعدات واآلالت الممتلكات

 ١٠،٤٨٥،٠٠١ ٤،٢٤٧،١٨١ ١،١٠٧،٨٤٤ ٧٣،٥٠٥ ٥،٠٥٦،٤٧١ )أ(          األصول إجمالي

      االلتزامات

 ٣،١٢٢،١٨٠ ٤١٥،٥١٩ ٠ ٠ ٢،٧٠٦،٦٦١ األخرى للبنوك المستحق

 ٢،٥٣٦،٥٣٦ ٧٤٤،٤٨٧ ١٤٨،١٨٩ ٦٠٦،٥١٤ ١،٠٣٧،٣٤٦  العمالء إيداعات

 ٨٤٨،٩٥٧ ٤٠٨،٢٢١ ٠ ٠ ٤٤٠،٧٣٦ الخارج في وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ١٥،٥٠٠ ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٧١،١٠٤ ١٧١،١٠٤ ٠ ٠ ٠ األخرى االلتزامات

 ٦،٦٩٤،٢٧٧ ١،٧٥٤،٨٣١ ١٤٨،١٨٩ ٦٠٦،٥١٤ ٤،١٨٤،٧٤٣ )ب(        االلتزامات إجمالي

 ٣،٧٩٠،٧٢٤ ٢،٤٩٢،٣٥٠ ٩٥٩،٦٥٥ )٥٣٣،٠٠٩( ٨٧١،٧٢٨ )ب - أ(  الفائدة سعر حساسية فارق

      :يلي ما ذلك ويمثل

 ١،٠٠٠،٠٠٠     المخصص المال رأس

 ٤٢٠،٧٦٠      القانوني االحتياطي

 ٢،٣٦٩،٩٦٤     المحتجزة اإليرادات

 ٣،٧٩٠،٧٢٤     الحصص إجمالي

٦٧ 
 

 

 

 أي تحميل بدون عام من أكثر عام إلى أشهر ٣ أشهر ٣ من أقل 

 فائدة

 اإلجمالي

 درهم '٠٠٠ 

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

      ٢٠١٥ ديسمبر، ٣١

      األصول

 لدولة المركزي البنك في واألرصدة النقد

 المتحدة العربية اإلمارات

٤٥٣،٤٤٤ ٤٥٣،٤٤٤ ٠ ٠ ٠ 

 في وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 الخارج

١،١٢٠،٤٠٦ ٦٠٠،٧٠٨ ٠ ٠ ٥١٩،٦٩٨ 

 ١،٨٦٥،٩٩٩ ٢،٦٩٢ ٠ ٠ ١،٨٦٣،٣٠٧ األخرى البنوك من مستحقال

 ٣،٨٧٠،٠٣٠ ٠ ١،٤٠٥،٧٠٤ ١٣٤،٢٣٧ ٢،٣٣٠،٠٨٩ والسلف القروض

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٠٨،٣٢٢ ١٠٨،٣٢٢ ٠ ٠ ٠ األخرى األصول

 ٠ والمعدات واآلالت الممتلكات

٤،٧١٣،٠٩٤ 

٠ 

١٣٤،٢٣٧ 

٠ 

١،٤٠٥،٧٠٤ 

٦،١٠٩ 

١،٢٠٦،٢١٠ 

٦،١٠٩ 

 )أ(          األصول إجمالي ٧،٤٥٩،٢٤٥

 االلتزامات

 ٩٦٨،٥٤٣ ٤٥٠،٧٣٠ ٠ ٠ ٥١٧،٨١٣ األخرى للبنوك المستحق

 ١،٩٨١،٣٠٦ ٦٠٤،٧٦٠ ٦٣،٨٩٢ ٦٨٠،٢٨٣ ٦٣٢،٣٧١  العمالء إيداعات

 في وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 الخارج

٦٣٥،٤٤٠ ١٨٢،٧٤٨ ٠ ٠ ٤٥٢،٦٩٢ 

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ٠ األخرى االلتزامات

١،٦٠٢،٨٧٦ 

٣،١١٠،٢١٨ 

٠ 

٦٨٠،٢٨٣ 

(٥٤٦،٠٤٦) 

٠ 

٦٣،٨٩٢ 

١،٣٤١،٨١٢ 

١٤٤،٠١٢ 

١،٤١٧،١٨٥ 

)٢١٠،٩٧٥( 

١٤٤،٠١٢ 

٣،٧٦٤،٢٣٦ 

٣،٦٩٥،٠٠٩ 

 )ب(        االلتزامات إجمالي

 )ب - أ(  الفائدة سعر حساسية فارق

 :يلي ما ذلك ويمثل

 ١،٠٠٠،٠٠٠     المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨      القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١     المحتجزة اإليرادات

     الحصص إجمالي ٣،٦٩٥،٠٠٩

 األخرى والقيود األجنبية األصول إدارة مكتب المتحدة، األمم -٣٠

٦٨ 
 

 تم�ت كم�ا ٢٠١٦ ين�اير ١٦ من اعتباراً  وفروعه إيران ملي بنك على المفروضة العقوبات رفع تم الشاملة، المشتركة العمل خطة بموجب
 .السويفت توصيل امكانية استعادة

 :المالي مركزال تقرير إصدار تاريخ بعد تحدث التي البارزة األحداث -٣١

 .المالية الكشوفات في عنها فصاحاإل تتطلب المالي مركزال تقرير صدور تاريخ بعد بارزة أحداث تقع لم

 السابق العام أرقام -٣٢

 .الحالي للعام التقديمي العرض مع لمطابقتها وذلك اللزوم عند السابق العام أرقام ترتيب إعادة أو تجميع إعادة تمت

٣٣-  ً  توج�د وال ،مقابله�ا الم�ذكورة بالمب�الغ للتحق�ق وقابل�ة بالفعل موجودة ،المالية الكشوفات في الواردة األصول كافة اإلدارة، نظر لوجهة وفقا
 .أعاله الواردة المالية الكشوفات في إدراجها يتم لم ذلك، خالفب أو مشروطة البنك، على التزامات أي
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عربي ودويل

�أم�����س وزير  �ل��رتك��ي عمر ت�شليك  �ل�����ش��وؤون �الأوروب���ي���ة  �ت��ه��م وزي���ر 
�أملانيا �شيغمار غابريال بانه ي�شتعيد يف ت�شريحاته خطاب  خارجية 

�ليمني �ملتطرف و�لعن�شريني مع جتدد �لتوتر بني �لبلدين.
وكتب ت�شليك على تويرت يف �شل�شلة من 29 تغريدة تنتقد غابريال 
�الأزمة  ح��دة  ت�شتد  حني  يف  كورتز  �شيبا�شتيان  �لنم�شاوي  ونظره 
بني برلني و�أنقرة �أن “غابريال ال يديل بت�شريحات خا�شة به. �إنه 

يتحدث عرب ن�شخ كالم �ليمني �ملتطرف و�لعن�شريني«.
وتدهورت �لعالقات �ي�شا بني تركيا و�لنم�شا خ�شو�شا حني حظرت 
فيينا زيارة وزير �القت�شاد �لرتكي نهاد زيبكجي للم�شاركة يف جتمع 

يف ذكرى �النقالب �لفا�شل �لذي وقع يف يوليو 2016 يف تركيا.
“هجمات �لعن�شريني و�لفا�شيني و�أعد�ء �ال�شالم  وتابع ت�شليك �ن 

ال تعني �شيئا لرتكيا«.
�لعالقات بني تركيا و�الحتاد  �ي�شا غابريال مبحاولة ن�شف  و�تهم 

�الوروبي عرب �لقول “للعن�شريني �نهم على حق«.
رجب  �لرتكي  �لرئي�س  �أن�شار  �لثالثاء  �الأول  �م�س  غابريال  �تهم 
�أ�شلوب �ردوغ���ان يف  �إن ح��دة  طيب �ردوغ���ان بتهديد زوج��ت��ه. وق��ال 
�لتعاطي مع برلني “دفع �لبع�س على ما يبدو �إىل حماولة تهديد 

وم�شايقة زوجتي«.

يف  �ل�شابع  �ال�شطول  قائد  �إعفاء  �م�س  �المركية  �لبحرية  �أعلنت 
�لذي  �لت�شادم  ح��ادث  بعد  مهامه  م��ن  �المركية  �لبحرية  �شالح 
�أوقع قتلى بني مدمرة وناقلة جتارية قبالة �شنغافورة، وي�شاف �ىل 

�شل�شلة من �حلو�دث �مل�شابهة موؤخر�.
�للو�ء �لبحري جوزف �وكوين من مهامه ب�شبب �نعد�م  ومت �عفاء 

�لثقة يف قدرته على �لقيادة بح�شب بيان �لبحرية.
وتقوم �لبحرية حاليا مبر�جعة عمل ��شاطيلها على م�شتوى �لعامل 
�ل��ذي وق��ع �م�س �الأول �الثنني بني �ملدمرة ج��ون ��س  بعد �حل��ادث 
ماكني وناقلة نفط �أدى �ىل فقد�ن ع�شرة بحارة و�إ�شابة 5 بجروح 
�إىل  و�أدى  �حلربية  �ل�شفينة  جنب  يف  �شقا  �لت�شادم  خلف  �أن  بعد 

ت�شرب �ملياه �ىل د�خلها.
و�ال�شطول �ل�شابع �لذي ي�شم �شفنا وغو��شات وطائر�ت، هو ركيزة 
يف  ح�شا�شة  مهمات  ويتوىل  �آ�شيا،  يف  �المركي  �لع�شكري  �لتو�جد 

بحر �ل�شني �جلنوبي وحول �شبه �جلزيرة �لكورية.
 2015 �ال���ش��ط��ول منذ �شبتمرب  ق��ي��ادة  �وك��وي��ن  ت��وىل �الدم����ر�ل 
1980. وت��ق��ول و���ش��ائ��ل �العالم  �ل��ب��ح��ري��ة م��ن��ذ  ب�����ش��الح  و�ل��ت��ح��ق 
�المركية �نه كان �شيتقاعد خالل ��شابيع. وعني يف مكانه �الدمر�ل 

فيل �شوير.

�لع�شرة  �الي��ام  يف  �مل�شلمة  �لروهينغا  �أقلية  من  �لالجئني  �آالف  فر 
�الأخرة �إىل بنغالد�س هربا من �لعمليات �لع�شكرية �لتي يخو�شها 
�جل��ي�����س غ���رب ب���ورم���ا، ع��ل��ى م���ا ن��ق��ل م�����ش��وؤول��ون يف ه���ذه �القلية 

�الربعاء.
وي�شن �جلي�س �لبورمي منذ ت�شرين �الأول �كتوبر هجوما يف والية 
“�شيا�شة رعب”  بانه  �ملتحدة  �المم  و�شفته  بورما(،  )غ��رب  ر�خ��ني 
 12 يف  �جلي�س  و�أع��ل��ن  �جلن�شية.  من  �ملحرومة  �القلية  ه��ذه  بحق 
�آب �غ�شط�س عن �ر�شال تعزيز�ت من مئات �جلنود �ىل هذه �ملنطقة 

لتكثيف �لعمليات.
و�أفاد قياديون يف هذه �القلية وكالة فر�ن�س بر�س عن دخول 3500 
�شخ�شا منها على �القل �ىل بنغالد�س بطريقة غر م�شروعة عرب 
نهر ناف �لذي يف�شل �لبلدين، رغم ت�شديد دكا دوريات جهاز خفر 

�ل�شو�حل.
�ل��ذي ع��رف ع��ن نف�شه با�شم عبد �خل��ال��ق يف  وق��ال �ح��د �لقياديني 
من  �لروهينغا  من   3000 ح��و�ىل  و�شل  وح��ده،  بالوخايل  خميم 
قر�هم يف منطقة ر�خني، م�شر� �إىل �ملخيم �الأق��رب �ىل �لنهر من 

جهة بنغالد�س.

عوا�صم

انقرة

طوكيو

دكا

ماتي�س يبحث يف تركيا ملفي 
�ضوريا والعراق 

•• انقرة-اأ ف ب:

�أجرى وزير �لدفاع �الأمركي جيم ماتي�س حمادثات �أم�س يف �نقرة متحورت 
يف  �إره��اب��ي��ة،  تركيا  تعتربها  م�شلحة  كردية  جمموعة  و��شنطن  ت�شليح  ح��ول 
حت���رك �أل��ق��ى ب��ظ��الل��ه ع��ل��ى �ل��ع��الق��ات ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن �ىل ج��ان��ب خ��ط��ة �قليم 

كرد�شتان �لعر�ق تنظيم ��شتفتاء حول �ال�شتقالل يثر قلق و��شنطن و�نقرة.
يف  �لتقدم  فيها  بحث  �لتي  �لعر�ق  من  �آتيا  و�ح��د  ليوم  �نقرة  ماتي�س  وو�شل 
تقوده  �ل��ذي  �لتحالف  �شركاء  وح��ث  �الإره��اب��ي،  د�ع�����س  تنظيم  �شد  �لعمليات 
�شد  �لعمليات  زخ��م  بعرقلة  �ل�شيا�شية  للق�شايا  �ل�شماح  ع��دم  على  و��شنطن 

�ملتطرفني.
و�أجرى ماتي�س يف �نقرة حمادثات مع نظره �لرتكي نور �لدين جانيكلي فيما 

�شيلتقي الحقا بالرئي�س رجب طيب �ردوغان.
�لتحالف  يف  ت�شارك  و�ل��ت��ي  �الأطل�شي  �شمال  حلف  يف  �لع�شو  �ن��ق��رة،  وت�شعر 
�لدويل �شد تنظيم د�ع�س �الإرهابي، بال�شخط ب�شبب ت�شليح و��شنطن وحد�ت 
حماية �ل�شعب �لكردية يف معركتها �شد تنظيم د�ع�س يف �لرقة، معقل �لتنظيم 

�ملتطرف يف �شمال �شوريا.
وتعترب �أنقرة وحد�ت حماية �ل�شعب �لكردية مرتبطة بحزب �لعمال �لكرد�شتاين 
�ملحظور يف تركيا، لكن و��شنطن عزت قر�رها �ىل قدرة هذه �ملجموعة يف قتال 

تنظيم د�ع�س على �الأر�س. 
ويف مايو �ملا�شي �أعلنت وز�رة �لدفاع �المركية �نها بد�أت ت�شليم ��شلحة خفيفة 
و�آليات �ىل وحد�ت حماية �ل�شعب �لكردية لدعم دورها يف �طار عمليات قو�ت 

�شوريا �لدميوقر�طية، حتالف ف�شائل كردية وعربية يقاتل تنظيم د�ع�س.
عيار�ت  ذ�ت  ور�شا�شات  كال�شنيكوف  كي-47  �ي��ه  ر�شا�شات  �ال�شلحة  وت�شمل 

�شغرة.

نتانياهو لبوتني: دور اإيران يف �ضوريا يهدد اإ�ضرائيل  باك�ضتان تطالب اأمريكا بعدم جعلها كب�س فداء

فتح: حما�س م�ستمرة باتخاذ اإجراءات انف�سالية يف غزة

الإحتالل يعتقل 800 طفل فل�ضطيني منذ بداية 2017

•• مو�صكو-اأ ف ب:

نتانياهو  بنيامني  �الإ�شر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  ن��دد 
�ل��رو���ش��ي فالدمير  �لرئي�س  �م���ام  �الأرب���ع���اء  �أم�����س 
و��شفا  �شوريا  يف  �الإي���ر�ين  �ل��وج��ود  بتعزيز  بوتني 

�ياه بانه ي�شكل تهديد� للعامل باأ�شره .
�شوت�شي  يف  ب��وت��ني  ��شتقبله  �ل���ذي  نتانياهو  وق���ال 
تبذل  �ي��ر�ن  �ن  �ال�شود  �لبحر  على  �لو�قع  �ملنتجع 
���ش��وري��ا.و����ش��اف خالل  ج��ه��ود� لتعزيز وج��وده��ا يف 
ت��ه��دي��د� ال���ش��ر�ئ��ي��ل ولل�شرق  ي�����ش��ك��ل  �ل��ل��ق��اء ه����ذ� 
�الو���ش��ط و�ل��ع��امل ب��اأ���ش��ره.ورو���ش��ي��ا، م��ع �ي���ر�ن، هي 
وتدخلت ع�شكريا يف  دم�شق  نظام  �ب��رز حلفاء  �ح��د 
�شبتمرب 2015 دعما لقو�ت �لرئي�س �ل�شوري ب�شار 
�ال�شد.و�عترب رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي �ن �جلهود 
�الإرهابي  د�ع�س  تنظيم  ملكافحة  �لهادفة  �لدولية 
�ي��ر�ن ت�شغل  مهمة ج��د� لكن �الم��ر �ل�شلبي هو �ن 
حيز� حيثما يهزم تنظيم د�ع�س �الإرهابي.ومنذ بدء 
�حلرب يف �شوريا عام 2011، تتابع ��شر�ئيل بانتباه 
�حلر�س  مع  لها  �ملجاورة  �لدولة  يف  �لو�شع  �شديد 

على عدم �الجنر�ر �ىل �لنز�ع و�الحتفاظ بحقها يف 
تهديد�  تعتربها  لقو�فل  �نتقائية  �شربات  توجيه 
لها وتقول �إنها حلزب �هلل �للبناين �و مو�قع للقو�ت 
عن  نتانياهو  ع��رب  يوليو  �ل�����ش��وري��ة.ويف  �لنظامية 
ورو�شيا يف  �ملتحدة  �لواليات  رف�شه هدنة عر�شتها 

جنوب �شوريا معترب� �نها تعزز تو�جد �ير�ن بح�شب 
ما قال م�شوؤول ��شر�ئيلي. ودخل وقف الإطالق �لنار 
مببادرة من �لواليات �ملتحدة ورو�شيا و�الردن حيز 
�ل�شويد�ء ودرعا  9 يوليو يف حمافظات  �لتنفيذ يف 

و�لقنيطرة. ويتم �اللتز�م به عموما.

•• كرات�صي-رويرتز:

رف�شت باك�شتان �أم�س �الأربعاء �نتقاد �لواليات �ملتحدة جلهودها يف مكافحة 
�الإرهاب وقالت �إن على و��شنطن �أال ت�شتخدمها ككب�س فد�ء لف�شل �جلي�س 

�الأمريكي يف �حلرب �الأفغانية.
وك�شف �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب يوم �الثنني عن ��شرت�تيجيته يف 
�إيو�ء  �إىل  �ملفتوحة هناك وم�شر�  باحلرب  �لتز�مه  �أفغان�شتان معرب� عن 

باك�شتان ملتمردي حركة طالبان �الأفغانية وجماعات م�شلحة �أخرى.
و�أن  �الأمريكية  �مل�شاعد�ت  بقطع  باك�شتان  �أمريكيون  م�شوؤولون  وه��دد 
�شمال  حلف  خ��ارج  كبر  كحليف  باك�شتان  مكانة  تخف�س  رمب��ا  و��شنطن 
�الأطل�شي وذلك من �أجل �ل�شغط عليها للعب دور �أكرب يف �إنهاء �أطول حرب 

تخو�شها �لواليات �ملتحدة حتى �الآن.
و�شم وزير �خلارجية �لباك�شتاين خو�جة �آ�شف �شوته �إىل جموع �الأ�شو�ت 
�لغا�شبة يف باك�شتان ب�شبب �النتقاد�ت �الأمريكية موؤكد� عدم �إيو�ء بالده 
الأي جماعات م�شلحة. وقال �آ�شف يف مقابلة مع قناة جيو �لتلفزيونية �أم�س 
�الأول �لثالثاء يجب عليهم �أال يجعلو� من باك�شتان كب�س فد�ء لف�شلهم يف 
له وال ميكن  مثيل  �الإره��اب ال  على  باحلرب  �لتز�منا  �أفغان�شتان.و�أ�شاف 
زعزعته.وتقاتل باك�شتان منذ �شنو�ت جماعات م�شلحة ت�شعى �إىل �الإطاحة 

باحلكومة من خالل �لتفجر�ت وعمليات �الغتيال.

•• رام اهلل-وكاالت:

قال نادي �الأ�شر �لفل�شطيني، �م�س �الأربعاء، �إن �شلطات 
�الح���ت���الل �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي حت����رم ن��ح��و 300 ط��ف��ل بني 
�أع��م��اره��م عن  ت��ق��ل  حم��ك��وم��ني وم��وق��وف��ني يف �شجونها 
در��شتهم  مو��شلة  من  فتيات،   10 بينهم  من  عاماً   18
عدة  لالعتقال  تعر�س  منهم  ع��دد�ً  �أن  خا�شة  بانتظام، 

مر�ت.
�عتقلت  �الحتالل  �شلطات  �أن  بيانه،  يف  �لنادي  و�أ���ش��اف 
800 ط��ف��ل غالبيتهم  �ل��ع��ام �جل����اري ن��ح��و  ب��د�ي��ة  م��ن��ذ 
ب�����ش��روط كان  �أُف�����رج ع��ن معظمهم  �ل��ق��د���س، ح��ي��ث  م��ن 
�أ�شهم يف حرمان  �الإجباري، و�لذي  �ملنزيل  منها �حلب�س 

�الأطفال من �لذهاب �إىل مد�ر�شهم بعد �الإفر�ج.
و�أ�شار �إىل �أنه وباالإ�شافة �إىل حرمان �الأطفال من �إكمال 
تعر�شو�  �لتي  �النتهاكات  فاإن  �العتقال،  جر�ء  د�ر�شتهم 
م�شرتهم  على  ب��ال��ت��اأث��ر  �شاهمت  �الع��ت��ق��ال  �أث��ن��اء  لها 
منهم  ج��زء  �أن  �إىل  الفتاً  عنهم،  �الإف���ر�ج  بعد  �لتعليمية 
تعر�س الإ�شابات بر�شا�س جي�س �الحتالل �أثناء �العتقال 

وت�شبب ذلك يف �إ�شابتهم باإعاقات يف �أج�شادهم.
يف  �ملعتقلني  �أع����د�د  �شعيد  على  �الأك���رب  �لن�شبة  وك��ان��ت 
�ملئات  �الح��ت��الل  �شلطات  �عتقلت  حيث   2015 �أو�خ���ر 
من �الأطفال، ويف 2016 بلغ عدد �ملعتقلني بني �شفوف 

�الأطفال نحو 1332 طفل.
�شلطات  ترتكبها  �لتي  �النتهاكات  �الأ�شر  نادي  و��شتنكر 
ويجدد  منهم،  �الأط��ف��ال  �شيما  �ملعتقلني  بحق  �الحتالل 
مطالبته للموؤ�ش�شات �حلقوقية �لدولية ببذل جهود �أكرب 
منظمة  ر�أ���ش��ه��ا  وعلى  �لفل�شطينيني،  �الأط��ف��ال  حلماية 
ي�شمن  مب��ا  “�ليوني�شف”،  ل��ل��ط��ف��ول��ة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
�ح�����رت�م ح��ق��وق��ه��م �مل��ك��ف��ول��ة مب��وج��ب �ل��ق��ان��ون �ل���دويل 

�الإن�شاين و�لقانون �لدويل حلقوق �الإن�شان.

�ىل ذل���ك، �أك���دت ح��رك��ة ف��ت��ح، �أم�����س �الأرب���ع���اء، �أن حركة 
باتخاذ  م�شتمرة  غ��زة  ق��ط��اع  على  ت�شيطر  �ل��ت��ي  حما�س 
عن  كامل  ب�شكل  وف�شله  �لقطاع،  يف  �نف�شالية  خطو�ت 

فل�شطني. 
وقال ع�شو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، جمال حمي�شن، 
حركة  و�إن  ق��ائ��م��اً،  �أ�شبح  غ��زة  قطاع  يف  “�النف�شال  �إن 
بالوحدة  ي��ت��ع��ل��ق  ب���رن���ام���ج  الأي  ت�����ش��ت��ج��ي��ب  ال  ح��م��ا���س 

�لفل�شطينية، وتتخذ خطو�ت �نف�شالية«.
و�أ�شاف �أن “�لقيادة �لفل�شطينية تعرف باأن حركة حما�س 
لن ت�شارك يف جل�شة �ملجل�س �لوطني �لفل�شطيني”، د�عياً 
حركة �جلهاد �الإ�شالمي �إىل عدم ربط موقفها مبو�قف 
�ملجل�س  جل�شات  يف  �مل�شاركة  لرف�شها  �إ���ش��ارة  يف  �أخ���رى، 

�لوطني.
و�أ�شار �أن “�لرئي�س حممود عبا�س م�شتعد للذهاب �إىل �أي 
�تفاقاً وحيد�ً  �لوحدة، و�أن هناك  �أجل حتقيق  مكان من 
هو �تفاق �لقاهرة، وبعده دخلت �لعدد من �جلهات مثل 
قطر وتركيا خلط �مل�شاحلة، و��شتجبنا لكل �ملبادر�ت مع 

تاأكيدنا على �تفاق �لقاهرة«.
ذ�هبة  �لفل�شطينية  �لف�شائل  �أن  على  حمي�شن،  و���ش��دد 
�شيا�شي  برنامج  لو�شع  �لوطني  �ملجل�س  �إىل عقد جل�شة 
يتو�فق عليه �جلميع وجتديد �شرعية موؤ�ش�شات منظمة 

�لتحرير.
وت��اب��ع ع�����ش��و �ل��ل��ج��ن��ة �مل��رك��زي��ة حل��رك��ة ف��ت��ح، جاهزون 
لعقد  بامل�شوؤولية  ت�شعر  وف�شائل  �جلميع،  م��ع  للحو�ر 

جل�شة �لوطني؛ �إال �أن بع�شهم ي�شع عقبات غر مربرة، 
بيد �أنه ال يجوز تفويت فر�شة عقد �ملجل�س. 

و�ل�شحف  �مل����و�ق����ع  م����ن  �ل���ك���ث���ر  ت����د�ول����ت  ذل������ك،  �ىل 
�لفل�شطينية منذ �شباح �م�س �الأربعاء تفا�شيل ما ك�شفته 
�شحيفة هاآرت�س عن تفا�شيل �عرت�فات ما ي�شمى �الإد�رة 
بوجود  �الإ�شر�ئيلي  �الح��ت��الل  ل�شلطت  �لتابعة  �ملدنية 
فوق  �أقيمت  �لغربية  بال�شفة  ��شتيطانية  3455 وحدة 

�أر��س خا�شة مبو�طنني فل�شطينيني.
�الأوىل  �مل��ح��ور  حم����اور،   3 �إىل  �الأر�����ش���ي  ه���ذه  وتنق�شم 
�أر����س  ع��ل��ى  ���ش��ي��دت  ��شتيطانية  وح����دة   1285 ي�شمل 
�أقيمت  �مل��ب��اين  وه����ذه  للفل�شطينيني،  خ��ا���ش��ة  مبلكية 
�لثاين ي�شم  �أو�شلو، و�ملحور  �تفاقية  �لتوقيع على  عقب 
�أر��شي  ع��ل��ى  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  ��شتيطانية  وح���دة   1048
�أعلن  و�لتي  �لفل�شطينيني،  للمو�طنني  خا�شة  مبلكية 
مكن  ما  دول��ة  �أر��شي  �خلطاأ  طريق  وعن  بال�شابق  عنها 

�شلطات �الحتالل و�شع �ليد عليها.
و�أما �ملحور �لثالث و�لذي ي�شم 1122 وحدة ��شتيطانية 
�لقائمة قبل �أكرث من 20 عاماً وقبل �لتوقيع على �تفاق 
من   874 فاإن  �ملدنية،  �الإد�رة  الإح�شائيات  �أ�شلو.ووفقاً 
�ملباين تتو�جد �شمن نفوذ بوؤر ��شتيطانية وم�شتوطنات 
قر�ر  ودون  �الحتالل  �شلطات  من  تر�خي�س  دون  قائمة 
�شادر عن �حلكومة �الإ�شر�ئيلية، وهي بغالبيتها تتو�جد 
بتخوم م�شتوطنات كبرة، كما �أن 411 وحدة ��شتيطانية 
للفل�شطينيني،  خ��ا���ش��ة  مب��ل��ك��ي��ة  �أر�����ش���ي  ف���وق  �أق��ي��م��ت 
�لتجمعات  بقلب  منعزلة  ��شتيطانية  وح���دة  وجميعها 
�لفل�شطينية.ويت�شح كذلك �أنه من بني �ل�1285 وحدة 
مبلكية  فل�شطينية  �أر����س  ف��وق  �أقيمت  �لتي  ��شتيطانية 
خا�شة، فاإن 543 منها قائمة على �أر��س خا�شة م�شجلة 
تعرف  �لتي  �ملدينة  �الإد�رة  قبل  من  حتى  بها  ومعرتف 

هوية و�أ�شحاب هذه �الأر��شي. 

ا�ستقالت باجلملة يف �سفوفه:

تون�س: حراك من�ضف املرزوقي ينفجر...!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

�ل���ربمل���ان من  ن�����و�ب يف   3 �أع���ل���ن     
حزب  �الإر�دة،  تون�س  ح���ر�ك  ح��زب 
�ملن�شف �ملرزوقي، وعدد من �أع�شاء 
�ملكتب �لتنفيذي و�لهيئة �ل�شيا�شية 
�ملحلية  و�ملكاتب  �ل�شيا�شي  -�ملكتب 
�الأربعاء،  �أم�س  �جلهوية،  و�ملجال�س 

عن ��شتقاالتهم ر�شميا من �حلزب.
بيان  �مل�����ش��ت��ق��ي��ل��ون، يف  و�أو�����ش����ح     
�إىل  �أ�شباب �ال�شتقالة تعود  �أّن  لهم، 
جتاهل ما عرفه �حل��زب من حتّول 
تاأ�شي�شه، بربوز  ه��اّم، بعد �شنة على 
قياد�ت جديدة، يف �ملوؤمتر �النتخابي 
�ملرحلة  ق���ي���ادة  ع��ل��ى  ق�����ادرة  �الأول 
و�لتنظيمية  �ل�شيا�شية  بتحدياتها 
�إ�شافة  �النتخابية،  و��شتحقاقاتها 
�لتقليدي  �ملحيط  �ل��ت��ز�م  ع��دم  �إىل 
�ملوؤمتر  مبخرجات  �حل��زب  ملوؤ�ش�س 
و�ل�شلوك  �ل�شفافّية  من  وباملطلوب 
دور  له من  ك��ان  وم��ا  �لدميقر�طي، 
�الأ�شمى  �مل��وؤمت��ر  ه��دف  �إجها�س  يف 
�النتخابّية  ن��ت��ائ��ج��ه  ع��ل��ى  و�ل��ق��ف��ز 
وت��اأج��ي��ل �الن��ط��الق��ة �مل���رج���ّوة مما 
�أزم��ة �شاملة باتت  �أدخ��ل �حل��زب يف 
ت���ه���ّدد وج�������وده.   و�أ�����ش����ارو� �ىل �أن 

ب�����ش��ب��ب غياب  ����ش��ت��ق��ال��ت��ه��م ج�����اءت 
وتدهور  �مل���ط���ل���وب  �ل��ث��ق��ة  ع��ن�����ش��ر 
و�لرفاقّية  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  �ل���رو�ب���ط 
�لفئوي  �ل��ت�����ش��اح��ن  ع��ق��ل��ّي��ة  وح��ل��ول 
ب�شبب  �ل��ه��ّد�م،  و�لتطاحن  �ل��د�ئ��م 
عند  �مل���ت�������ش���خ���م���ة  �ل����رنج���������ش����ي����ات 
منطق  وت��و����ش��ل  �ل��ق��ي��اد�ت،  بع�س 
�ل��رت���ش��ي��ات و�ل��ت�����ش��وي��ات �ل���ذي كان 

قيادية  تعيني وجوه  �إىل  �أف�شى  قد 
��ف��ق م��ن��ذ �ل��ت��اأ���ش��ي�����س على  ق��دمي��ة �ُتُّ
يف  ل���غ���ره���ا  �ل���ف���ر����ش���ة  ت������رتك  �أن 
�لعامة..  و�الأم���ان���ة  �لهيئة  رئ��ا���ش��ة 
و�لهيكلة  �لتنفيذّية  �الإد�رة  ومّثلت 
�حلاد  للتجاذب  جم��االت  و�الإع����الم 
�ل�شرخ  وتعميق  �جل��ه��د  و����ش��ت��ن��ز�ف 
حّتى �شار �حل��زب ح��زب��ني.   و�أبرز 

��شتقالة  �أ����ش���ب���اب  م���ن  �أّن  �ل���ب���ي���ان 
�ل�شيا�شي  �ملكتبني  و�أع�����ش��اء  ن���و�ب 
�أي�شا  �مل��رزوق��ي  حل��زب  و�لتنفيذي 
م��ق��ّدر�ت �حلزب  ك��ّل  �أقلّية  �متالك 
�خلا�شة  �أن�شطتها  يف  توّظفها  �لتي 
وت��دع��م ب��ه��ا م��و�ق��ع��ه��ا �ل��ف��ئ��وي��ة، يف 
ح��ني ي��غ��رق �حل����زب يف ع��ج��ز مايل 
فظيع مل تعد تنفع معه م�شاهمات 

تثبيت  �أّج��ل  �ملبا�شرة مما  �ملنا�شلني 
وحدته  و�أ����ش���ع���ف  �حل������زب  ه��ي��ك��ل��ة 
لال�شتحقاقات  وجاهزيته  و�نت�شاره 
�إىل  م�شر�  �لعاجلة”،  �النتخابّية 
�أفرزها  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  “هام�شية 
ب�شبب  فعلها  وحم���دودي���ة  �مل���وؤمت���ر 
تهمي�شها  �إىل  ���ش��غ��رة  ف��ئ��ة  ���ش��ع��ي 
يت�شنى  حتى  مهامها  من  و�إفر�غها 

لها تنفيذ �أجند�تها �خلا�شة.
�لقائمة  �أن  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د  ومت     
�ملم�شاة من نو�ب و�أع�شاء عن �ملكتب 
�ل�شيا�شية  �لهيئة  وع��ن  �لتنفيذي 
با�شتقاالت  و����ش���رتف���ق  م���ف���ت���وح���ة 
و�ملكاتب  �جلهوية  �ملجال�س  �أع�شاء 
�مل��ح��ل��ي��ة و�مل��ن��خ��رط��ني �إ���ش��اف��ة �إىل 
منفردة  �ال���ش��ت��ق��االت  بع�س  ت��ق��دمي 
�لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب  �أع�����ش��اء  لبع�س 

و�لهيئة �ل�شيا�شية و�ملنخرطني.
�مل�شتقيلني  ق��ائ��م��ة  �أن  �ىل  ي�����ش��ار     
�حلريزي  م�����ربوك  �ل����ن����و�ب  ت�����ش��م 
دخيل  و�شربي  �شعيد  بن  و�إبر�هيم 
�لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب  �أع�����ش��اء  وك��ذل��ك 
�لعابدي  ورب���ي���ع  ����ش��م��اع��ي��ل  زه����ر 
وغ�������ش���ان �مل����رزوق����ي و�إب���ر�ه���ي���م بن 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �شعيد و���ش��ربي دخ��ي��ل 

�أع�شاء من �لهيئة.

مركز عمان ملراقبة هدنة �ضوريا يبا�ضر العملترامب: زعيم كوريا ال�ضمالية بداأ يحرتمنا 
•• �صيول-اأ ف ب:

�عترب �لرئي�س �الأمركي دونالد تر�مب �أن �لزعيم 
�ل���ك���وري �ل�����ش��م��ايل ك��ي��م ج����ون����غ-�أون ب����د�أ يحرتم 
�لواليات �ملتحدة رغم ك�شف بيونغ يانغ �م�س عن 
و�إ�شد�ر  �ل�����ش��اروخ��ي  برناجمها  لتطوير  خطط 

زعيمها �أمر� بزيادة �النتاج.
مع  كبر  ب�شكل  �الأخ����رة  �لت�شريحات  وتتباين 
�ملا�شية حيث  �الأ�شابيع  �شاد خالل  �لذي  �خلطاب 
توعد تر�مب بيونغ يانغ ب�النار و�لغ�شب، وتاأتي يف 
وقت خفت فيه �لتوتر�ت بعد تر�جع كيم عن خطة 

الإط���الق و�ب���ل م��ن �ل�����ش��و�ري��خ نحو ج��زي��رة غو�م 
�الأمركية �ملطلة على �ملحيط �لهادئ.

و�حتدمت �حلرب �لكالمية بني و��شنطن وبيونغ 
�ل�شمالية جتربتني على  كوريا  �جرت  بعدما  يانغ 
ت�شع  يوليو  يف  للقار�ت  عابرة  بال�شتية  �شو�ريخ 
ع��ل��ى م���ا ي��ب��دو ق�����ش��م��ا م���ن �ل���ق���ارة �الم��رك��ي��ة يف 

مرماها.
و�عترب تر�مب خالل جتمع الأن�شاره يف فينيك�س 
بوالية �ريزونا �أن كيم بد�أ يحرتم �لواليات �ملتحدة، 
�إىل  تيلر�شون  �أ�شار وزير خارجيته ريك�س  وبعدما 
بر�جمها  ب�شاأن  �ل�شمالية  كوريا  مع  �ملحادثات  �أن 

يف  ممكنة  تكون  ق��د  �الأ�شلحة  لتطوير  �مل��ح��ظ��ورة 
�مل�شتقبل �لقريب.

وفر�شت و��شنطن كذلك عقوبات جديدة �لثالثاء 
على �شركات و�أفر�د يف �ل�شني ورو�شيا ي�شتبه �أنها 
�ل�شمالية، و�لتي حذرت  تتعامل جتاريا مع كوريا 
بكني - �أهم حليف لبيونغ يانغ - باأنها ال ت�شاعد يف 

�لتو�شل �إىل حل.
هو�  �ل�شينية  �خل��ارج��ي��ة  با�شم  �ملتحدثة  وق��ال��ت 
�شونيينغ �م�س �الربعاء �ن �لعقوبات ال ت�شاعد يف 
�لتو�شل �إىل حل للم�شكلة وال يف �لثقة �ملتبادلة وال 

ت�شهل �لتعاون مع �ل�شني.

•• عمان-اأ ف ب:

مركز  �ن  �أم�����س  �الأردن��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �أعلنت 
�شوريا  جنوب  يف  �لنار  �ط��الق  وق��ف  ملر�قبة  عمان 
�مركي-رو�شي-  �ت��ف��اق  مب��وج��ب  ي�����ش��ري  و�ل����ذي 

�ردين منذ 9 يوليو �ملا�شي، با�شر عمله.
وذك���ر ب��ي��ان ر���ش��م��ي ن��ق��ال ع��ن ن��اط��ق ر���ش��م��ي با�شم 
وز�رة �خلارجية و�شوؤون �ملغرتبني �أن “مركز عمان 
با�شر  �شوريا  جنوب  يف  �لنار  �إط��الق  وق��ف  ملر�قبة 
عمله مب�شاركة ممثلني عن �ململكة �الردنية ورو�شيا 

و�لواليات �ملتحدة«.

�تفقت  كانت  �لثالث  “�لدول  فان  �لبيان  وبح�شب 
على �إن�شاء �ملركز �شمن �خلطو�ت �لتي �أقرها �تفاق 
دع��م وق��ف �إط���الق �ل��ن��ار �مل��وق��ع يف عمان” �ل�شهر 
�ملا�شي. ويهدف �ن�شاء �ملركز �ىل “مر�قبة وتثبيت 
وتعزيز وقف �إطالق �لنار يف جنوب �شوريا، و�شواًل 
�جلنوب  يف  ت�شعيد  خ��ف�����س  م��ن��ط��ق��ة  �إق���ام���ة  �إىل 
بحدود  ���ش��وري��ا  م��ع  �ململكة  وت�����ش��رتك  �ل�شوري”. 

برية تزيد على 370 كيلومرت�.
ت�شري  �ردين  �م��رك��ي-رو���ش��ي-  �ت��ف��اق  ومب��وج��ب 
هدنة منذ 9 يوليو �ملا�شي يف ثالث حمافظات يف 

جنوب �شوريا هي �ل�شويد�ء ودرعا و�لقنيطرة.

انغول تنتخب رئي�ضا 
لطي �ضانتو�س 

•• لواندا-اأ ف ب:
�الإدالء  �أم���������س  �الن����غ����ول����ي����ون  ب�������د�أ 
باأ�شو�تهم يف �نتخابات عامة �شت�شكل 
نهاية حلكم �لرئي�س جوزي �دو�ردو 
دو����س ���ش��ان��ت��و���س �ل���ذي ����ش��ت��م��ر 38 
عاما لكنه من �ملتوقع �أن متدد حكم 
حزبه يف بلد يو�جه �زمة �قت�شادية.

غر  ���ش��ان��ت��و���س  دو������س  ق�����ر�ر  و�دى 
�النتخابات  خ��و���س  ب��ع��دم  �مل��ت��وق��ع 
و�شعه  �إىل  ت��ق��اري��ر  ن�شبته  و�ل����ذي 
�شيا�شي  �نتقال  �أك��رب  �ىل  �ل�شحي، 
م��ن��ذ ع���ق���ود يف �ن����غ����وال، �ح����د �كرب 

م�شدري �لنفط يف �فريقيا.
ه���و وزير  �ل��رئ��ا���ش��ة  وم��ر���ش��ح��ه �ىل 
لورن�شو،  ج������و�و  �ل�������ش���اب���ق  �ل����دف����اع 
ويتوقع �ن يتجنب �إج��ر�ء �أي تغير 
ف���وري يف ح��ك��وم��ة ك��ث��ر� م��ا تو�جه 
يف  وف�شلها  �لف�شاد  ب�شبب  �نتقاد�ت 

حل م�شكلة �لفقر �ملدقع.
ع�شية  لل�شحافيني  لورن�شو  وق���ال 
�عادة  �شتكون  مهمتي  �الن��ت��خ��اب��ات 
“�ذ�  �الق���ت�������ش���اد.و�أ����ش���اف  �ن���ع���ا����س 
يذكرين  �ن  �أمتنى  ذل��ك،  جنحت يف 
�القت�شادية  �ملعجزة  كرجل  �لتاريخ 
دو�س  حكم  ف��رتة  �نغوال«.�شهدت  يف 
���ش��ان��ت��و���س �ل��ط��وي��ل��ة، ن��ه��اي��ة حرب 
 1975 م��ن  ��شتمرت  د�م��ي��ة  �هلية 
�ال�شتثمار�ت  و�زده���ار   ،2002 �ىل 
فيما  �حل��������رب،  ب���ع���د  م����ا  ف������رتة  يف 
�لنفطي.  �حتياطها  �لدولة  ��شتغلت 

- حر�ك تون�س �الر�دة يف عني �الع�شار
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•• الفجر - 
خرية ال�صيباين

•• اإيلني بيلني-اأ ف ب:

�أو  �ملانيا  يف  جديد  من  حياتهم  بناء  يف  �أملو� 
بالن�شبة  �ملنفى  رحلة  لكن  �ل�شويد  �أو  فرن�شا 
بلغاريا،  �ل�شوريني توقفت يف  �لالجئني  ملئات 

�أنف�شهم  على  �الع��ت��م��اد  �ال  ميكنهم  ال  حيث 
من  حياتهم  ل��ي��ب��د�أو�  �لبع�س  ت�شامن  وعلى 

جديد.
عاما   57 �لبالغ  ج��اب��ر  فهيم  �ل�����ش��وري  وق��ف 
عاجز� عن �لكالم عندما ُترجمت له هتافات 

�لقريبة  بيلني  �إي��ل��ني  �شاحة  يف  �ملتظاهرين 
يهتفون  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن  �شوفيا  �لعا�شمة  م��ن 
ح�شب ما  “قاومنا �لعثمانيني ولن نقبلكم”، 

يروي جابر.
ذنبه �لوحيد �أنه �أر�د �ال�شتقر�ر يف هذه �ملنطقة 
 23 مع زوجته و�بنهما �الأ�شغر �أحمد �لبالغ 
عاما. مل يتوقع جابر مثل هذه �ملعار�شة من 
�لقوميني  �لنا�شطني  وبع�س  �لبلدية  رئي�س 

�لذين تظاهرو� �شد عائلته �الآتية من حلب.
وت���ق���ول زوج���ت���ه ف��اط��م��ة ب���ط���اي م���ن مطبخ 
�مل��ن��زل ملدة  ن��خ��رج م��ن  �مل��ت��و����ش��ع مل  منزلهم 
���ش��ه��ري��ن ب��ع��د ه����ذه �ل��ت��ظ��اه��رة �ل��ع��د�ئ��ي��ة يف 

فرب�ير.
�لعائلة  عانته  �ل��ذي  �ل�شعب  �لو�شع  ��شتمر 
حتى يوليو �ملا�شي حني منحها رئي�س �لبلدية 
�إذن �إقامة بعد �أن ح�شلت على بطاقات �أجانب 
لهم و�شع �إن�شاين. وكانت �لعائلة و�شلت �إىل 

بلغاريا يف يونيو 2016.
ونادر� ما ي�شتقّر الجئون يف بلغاريا �لتي تعّد 

م�شتوى  �أدن���ى  وت�شجل  ن�شمة  م��الي��ني   7،1
وي�شتخدمها  �الوروب�����ي،  �الحت���اد  يف  معي�شي 
م��ع��ظ��م �ل���الج���ئ���ني ب���و�ب���ة ل���دخ���ول �الحت����اد 

�الوروبي.
�ألف مهاجر طلبات جلوء   58 �أكرث من  قدم 
معظمهم  يكمل  �أن  ق��ب��ل   2013 م��ن��ذ  فيها 

طريقهم �ىل دول �أكرث ��شتقطابا لهم.
�ملهاجرين  م��ئ��ات  ���ش��ن��وي��ا  ب��ل��غ��اري��ا  �ىل  ي�����ش��ل 
توفر  غياب  يف  وعر�قيون  �شوريون  غالبيتهم 
ب��دي��ل ب��ع��د �إغ�����الق ط��ري��ق �ل��ب��ل��ق��ان يف ربيع 
بع�س  ي��خ��ت��ار  �الأح���ي���ان،  بع�س  ويف   .2016
�ملهاجرين بلغاريا مثل عائلة جابر �لتي حلقت 
�أو�خر  يف  و���ش��ل  �ل���ذي  حممد  �الأك���رب  بابنها 

2013 ويعمل يف جمال �الإلكرتونيات.
يرى �ملحلل و�مل�شت�شار �حلكومي �ل�شابق يافور 
يف  تقف  �لعقبات  م��ن  �شل�شلة  �أن  �شيديروف 
طريق �الندماج منها �لعد�ئية �لتي يو�جهها 
�لتي تعك�س تو�فقا  �إيلني بيلني  �لالجئون يف 

�شد �لالجئني يف �ملجتمع �لبلغاري.

•• بغداد-اأ ف ب:

�أكد وزير �خلارجية �لرتكي مولود ت�شاو�س �أوغلو �أم�س 
�أربيل، مركز �قليم كرد�شتان  �إىل  يف بغد�د قبل توجهه 
�لعر�ق، �ن �ال�شتفتاء �ملقرر حول ��شتقالل �الإقليم خطاأ.
وقال �أوغلو خالل موؤمتر �شحايف م�شرتك مع نظره 
�لعر�قي �بر�هيم �جلعفري وفقا للرتجمة “جئت �ليوم 
الأوؤكد على �ننا ندعم �لوحدة �لعر�قية ووحدة �لعر�ق 
م�شعود  ك��رد���ش��ت��ان  �قليم  رئي�س  ك��ام��ل«.و�ع��ل��ن  ب�شكل 
�إجر�ء  �شيتم  �أنه  �ملا�شي،  يونيو  �ل�شابع من  ب��ارز�ين يف 
��شتفتاء يف مناطق �لعر�ق �لكردية يف 25 �شبتمرب على 

�إقامة دولة م�شتقلة.
�ملباحثات  م���ن  ت��رك��ي��ا  م��وق��ف  ح���ول  ����ش���وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد� 
ب��ني �رب��ي��ل وب��غ��د�د ح��ول �ال���ش��ت��ف��ت��اء، ق��ال �وغ��ل��و قر�ر 
�ال�شتفتاء، خطاأ و�ليوم عندما �قوم بزيارة �ربيل �شاكرر 

و�أقول �نه قر�ر خطاأ.
و�كد �ن وجودي هنا �ليوم للتاأكيد على �ننا ندعم وحدة 

�لعر�ق و�شالمة �أر��شيه .
وخاطب �وغلو �قليم كرد�شتان، قائال “�كرر مرة �خرى، 
على �ربيل �ن ت�شتفيد من �حلقوق �لتي تطلبها �شمن 

�حلدود �لعر�قية �لو�حدة«.

�ذ�  “نحن م�شتعدون للعب دورنا،  �أوغلو  وقال ت�شاو�س 
تلقينا طلبا من �لطرفني، النهاء هذه �مل�شاكل«.

مع  �شيما  وال  بغد�د  يف  �مل�شوؤولني  مع  مباحثاته  وبعد 
�لعبادي،  �ل��وزر�ء حيدر  ورئي�س  ف��وؤ�د مع�شوم  �لرئي�س 
يتوجه �لوزير �لرتكي �ىل �قليم كرد�شتان حيث يلتقي 

بارز�ين.
يف  حمافظات  ث��الث  من  �ملكون  كرد�شتان  �إقليم  يتمتع 

�شمال �لعر�ق باحلكم �لذ�تي منذ �لعام 1991.
و�شبق �ن حذر ت�شاو�س �وغلو خالل مقابلة تلفزيونية 

م��������ن��������ت�����������������ش��������ف 
�غ�شط�س �حلايل، 
�ال�شتفتاء  �ن  من 
��شتقالل  ع����ل����ى 
كرد�شتان”  �قليم 
�شوى  ي������وؤدي  ل���ن 
ت������ف������اق������م  �ىل 
يف  �لو�شع” 
م�شيفا  �ل���ع���ر�ق، 
�ن “هذ� ميكن �أن 
حرب  �إىل  ي�����وؤدي 

�أهلية«.

ت�ضاو�س اأوغلو يعترب ا�ضتفتاء كرد�ضتان خطاأ

•• وا�صنطن-وكاالت:

مهاجمي  �أن  �الإل���ك���رتوين  و�ن  ديفن�س  م��وق��ع  يف  وود  غ��ر�مي��ي  كتب 
بر�شلونة قتلو� 14 �شخ�شاً- وهي ح�شيلة عادية لهجوم ينفذه د�ع�س 
�ملهاجمني وه��و يقفز مثل جمنون يف  �أح��د  ت��رى  �أوروب���ا. وعندما  يف 
�شو�رع كامربيل�س �الإ�شبانية قبل �أن تقتله �ل�شرطة، تعرف ملاذ� مل تكن 
ح�شيلة �العتد�ء �أعلى. فهوؤالء لي�شو� كوماندو�س مدربني، يتحركون 
بهدوء وتخطيط مثل مهاجمي باتاكالن يف باري�س يف نوفمرب 2015. 

�إنهم هو�ة، و�إذ� ح�شلو� على تدريب، فاإنهم مل يظهرو� ذلك. 
و�أ�شاف وود �أن �لهّم �الأكرب مل�شوؤويل مكافحة �الإرهاب، ويف �حلقيقة لكل 
�شخ�س يهمه �أن ال يتحول �إالأى �أ�شالء يف مرتو �النفاق يف بروك�شل �أو 
يقتل بالر�شا�س يف م�شرح باري�شي، يكمن يف عودة �ملقاتلني �الأجانب، 
�أوطانهم.  �إىل  وع��ادو�  �لقتل،  على  وتدربو�  �شوريا،  �إىل  ذهبو�  �لذين 
ومبا �إننا ال نعرف �لكثر عن هوؤالء �لنا�س، والأننا ال نعرف �إال �لقليل 

عن �لعائدين، فاإن �أي معلومات عنهم ت�شتحق تدقيقاً عن كثب. 

تقرير دويل
�أ�شدر مكتب �الأمم �ملتحدة ملكافحة �الإرهاب تقرير�ً  و�ل�شهر �ملا�شي، 
�ل�شعيد  حامد  و�شعى  �شوريا.  غ���ادرو�  �لذين  �الأج��ان��ب  �ملقاتلني  عن 
وريت�شارد باريت، موؤلفا كتاب “تعزيز فهم ظاهرة �ملقاتلني �الإرهابيني 
�الأجانب يف �شوريا” �إىل تتبع �ملقاتلني �الأجانب من د�ع�س �لعائدين 
حماولتهم  خ��الل  عليهم  �لقب�س  مت  قلة  �إىل  باالإ�شافة  �شوريا،  من 
�لو�شول �إىل هناك. وو�حد من هوؤالء �لذين مل يذهبو�، ��شتجاب يف 
�للحظة �الأخرة ملنا�شدة و�لدته �لبقاء يف �ملنزل. ومن �ل�شعب �لقول 
�إبنها،  �نقذت حياة  �الأه��ل �جليدين الأنها  �إذ� كانت ت�شتحق جائزة  ما 

�و �لتوبيخ �لعلني الأنها ربت مثل هذ� �لفتى �الأحمق يف �ملقام �الأول. 
�أن  �إىل �شوريا للقتال، ومبا  �أجنبي  �ألف مقاتل   40 �أكرث من  و�شافر 
مثل  در����ش��ات  ف��اإن  �الأ�شلية،  بلد�نهم  �إىل  �شيعودون  منهم  �لكثرين 
�لكّتاب  �أوجه ق�شور باعرت�ف  �لقر�ءة، على رغم وجود  هذه ت�شتحق 

�أنف�شهم. �إن �لعيوب �أكرث �إثارة لالإهتمام من �لنتائج. 

الكالم على  وافقوا  �سخ�سًا   26
26 �شخ�شاً  �أن �مل��وؤل��ف��ني حت��دث��ا ع��ن م��و���ش��وع �جل��ه��اد م��ع  و�أو����ش���ح 
بال�شبط، فيما رف�س 17 �آخرون �لرد على �أ�شئلة عن �جلهاد لكنهم 

كانو� يرغبون بالتحدث عن نو�حي �أخرى من رحلتهم.
 و�إذ� كان هذ� �لرقم مثر�ً لل�شحك جلهة حجمه، ال يجب �ال�شتهانة 

يتحدث عن ع�شويته يف جماعة  �شخ�شاً  �أن جتد  �ل�شعوبة  به. فمن 
�أجريت من قبل عانت من �مل�شكلة  �إرهابية. وكل �ال�شتطالعات �لتي 

نف�شها.

�سجناء
�شبع دول  �قناع  �ملوؤلفني جنحا يف  ف��اإن  �ملتحدة  وحتى مع دعم �الأمم 
فقط باأن ت�شمح بالو�شول �إىل �شجناء متهمني بالقتال مع �جلهاديني 

يف �شوريا.
 ولفت �إىل �أن �مليل لدى �الأ�شخا�س لت�شوير نف�شهم باأنهم �شحايا �أدى 
�لعائدين. وزعم هاري �شارفو �الأملاين  �إدع��اء�ت �شخيفة من قبل  �إىل 
�أنه مل يقتل  �أو  باأنه مل يكن يعرف ما هو د�ع�س،  �لعائد من �شوريا، 
فرتة  بعد  وظهر  �لتنظيم.  مع  �لق�شرة  خدمته  ف��رتة  خ��الل  �أح���د�ً 
وي�شارك  د�ع�س  �إىل  بانتمائه  �شارفو متباهياً  فيه  بد�  ق�شرة فيديو 

على ما يبدو يف �إعد�م �أ�شرى.

�ن ت�����ش��ب��ح �ل���ب���الد جم����دد� ب���وؤرة 
للهجمات �الإرهابية.

   غر �ن �لتكلفة �لب�شرية و�ملالية 
لهذ� �لتدخل ُمّرة وقا�شية: مقتل 
هذه  يف  �أمريكي  جندي   2400
�أل��ف جريح، ومنذ  �حل��رب، و20 

عام 2013 �إىل �ن�شحاب �لقو�ت 
�الأمريكية، كان يرى هذ� �ل�شر�ع 
�ملايل،  �ملحا�شب  مب��ف��رد�ت  فقط 

يقول كرمي باكز�د. 
�مل�شوؤولية،  دّفة  �ىل  �شعوده  ومع 
ب����ات �ل��رئ��ي�����س �الأم���ري���ك���ي يرى 

�الإد�ر�ت  خم��ت��ل��ف  ب�����اأن  م����ذّك����ر� 
كانت عاجزة عن حماربة طالبان 
�شرعي  نظام  وتكري�س  ع�شكريا، 

�قل ف�شاد� .
   �ال �ن هذه �حل�شيلة �لرهيبة، 
بان�شحاب  ���ش��ت��ع��ّج��ل  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 

16 ع��ام��ا، �أن��ف��ق��ت �حل��ك��وم��ة ما 
الإعادة  ي��ورو  مليار   110 يقارب 

�إعمار �لبالد. 
ويلخ�س كرمي بكز�د �ن �لواليات 
ثالثة  ي��ع��ادل  م��ا  �نفقت  �ملتحدة 
نتائج،  دون  م����ار�����ش����ال  خ���ط���ط 

كرمي  بح�شب  �مل��ن��ط��ق��ة،  م���غ���ادرة 
باكز�د.

لن يغريوا م�سار احلرب
تر�مب،  ل��دون��ال��د  بالن�شبة  �م���ا 
دعا  عندما  �خ���ر.  ره���ان  ين�شاف 

�أك���رث م��ن جي�س ورح��ي��ل��ه، حتّث 
�الأمريكيني على مو��شلة  �لقادة 
منطلق  فمن  �لع�شكري.  �جلهد 
�أخ���الق���ي، وج����ر�ء �الأم�����و�ل �لتي 
زهقت،  �ل��ت��ي  و�الرو�ح  �أن��ف��ق��ت، 
فاإن �لواليات �ملتحدة ال ت�شتطيع 

يف ا�ستدارة 180 درجة:

لهذا عزز ترامب الوجود الأمريكي يف اأفغان�ضتان...!    مّددت �لواليات �ملتحدة عقدها 
يف �أفغان�شتان. وعلى عك�س وعوده 
�أعلن  �النتخابية،  حملته  خ��الل 
ت��ر�م��ب �الث��ن��ني �ملا�شي  دون��ال��د 
للقو�ت  �ن�شحاب  �أي  ي�شتبعد  �أنه 
و�عرتف  �لبالد.  من  �الأمريكية 
�ل��رئ��ي�����س �الم��ري��ك��ي، �ل����ذي كان 
�ن�شحاب  ي��ف�����ش��ل  ق��ري��ب  الم�����س 
�نعطاف  �ن��ه  �لع�شكرية،  �ل��ق��و�ت 
�أي�شا  ول���ك���ن  درج�������ة،   180 ب����� 
لالإد�رة  �خرى  ��شتد�رة  وخا�شة، 

�الأمركية يف هذ� �مللف.
�لذي  �لع�شكري  �لتدخل  منذ     
ق�����رره ج�����ورج دب��ل��ي��و ب���و����س بعد 
ه��ج��م��ات 11 ���ش��ب��ت��م��رب، �ط���ردت 
�ل�شلطة،  م����ن  ط���ال���ب���ان  ح���رك���ة 
للجنود  �لع�شكرية  �لبّزة  �ن  غر 
كابول  يف  ت����ز�ل  ال  �الأم��ري��ك��ي��ني 
�أخ����رى، ع��ل��ى �لرغم  �أم��اك��ن  ويف 
باالن�شحاب،  �ملتكررة  �لوعود  من 

و�لتي مل تتج�ّشد �أبد�.
   وحتى دونالد تر�مب، �لذي لوح 
ب�شعار  �لرئا�شية  �حلملة  خ��الل 
ب�شحب  ووع���د  �أوال”،  “�أمريكا 
بالده من �حلروب �ملختلفة، مبا 
يف ذلك حرب �أفغان�شتان، مل يكن 
هو  وه��ا  �لقاعدة.  لهذه  ��شتثناء 
يعلن �الث��ن��ني، �ر���ش��ال ح��و�يل 4 
كابول.  �ىل  �إ���ش��ايف  ج��ن��دي  �الف 
“فر�غ”  جتنب  �إىل  يهدف  ق��ر�ر 
من �شاأنه �أن ُيفيد �إرهابيي تنظيم 

�لقاعدة، وكذلك تنظيم د�ع�س.
ح�شاد مّر

�و  م����ربر� �شطحيا  ل��ي�����س  ه���ذ�     
خ���ي���ال���ي���ا، ي����وؤك����د ك�����رمي ب����اك����ز�د، 
�ل���ع���الق���ات  �ل���ب���اح���ث يف م���ع���ه���د 
�ل�����دول�����ي�����ة و�ال�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
و�ملتخ�ش�س يف �أفغان�شتان و�إير�ن 
و�لعر�ق، وي�شيف �ن ترك فجوة 
عودة  �ىل  �شيوؤدى  �فغان�شتان  يف 
�ل�شلطة مع �حتمال  طالبان �ىل 

ويعترب  خمتلف.  ب�شكل  �الأم����ور 
ت���ر�م���ب  دون�����ال�����د  �ن  �ل����ب����اح����ث 
�ل��ق��ر�ر، يتحرك من  باتخاذ ه��ذ� 
فهو  و�الن��ف��ة.  �ل��ك��ربي��اء  منطلق 
يخو�س معركة تو�زن �لقوى مع 
ترك  ميكنه  وال  و�ل�شني،  رو�شيا 
�النطباع بوجود �ندحار وهزمية. 
ويف خطوة نادرة، �عرتف دونالد 
ت����ر�م����ب ب���ا����ش���ت���د�رت���ه ق����ائ����ال : 
عندما  ج���د�  خمتلفة  �ل���ق���ر�ر�ت 

تكون يف �ملكتب �لبي�شاوي.
�الف   4 ����ش���ي���ن�������ش���اف  �ذن،      
 8  400 �ىل  �أم���ري���ك���ي  ج���ن���دي 
ج��ن��دي �مل��ن��ت�����ش��ري��ن ح��������������������ال��ي��ا يف 

�فغ�����ان�ش�����تان. 
4 �الف  �أن  ويعلم دونالد تر�مب 
جندي لن يغّرو� م�شار �حلرب، 
�إىل  ب��اك��ز�د، م�شر�  ك��رمي  يحذر 
�أوب���ام���ا، �رتفع  �أن���ه يف ظ��ل ع��ه��د 
جندي،  �أل����ف   100 �إىل  �ل���ع���دد 
�لفاعلّية.  دون حتقيق مزيد من 
�لعدد من  بهذ�  ويعترب �خلبر: 

�جلنود، 
�ل���دف���اع عن  ي���اأم���ل يف  �أن  مي��ك��ن 
�ل���ك���ربى، وم��ن��ع �حلكومة  �مل����دن 

من �ل�شقوط.
   »يف �لو�قع، ما تدركه �حلكومات 
�أف��غ��ان�����ش��ت��ان ه��ي �خلطوة  �أن  ه��و 
باك�شتان  م��ع  �آ���ش��ي��ا،  نحو  �الأوىل 
�لنووية و�إير�ن و�ل�شني ورو�شيا. 
�أهمية  ذ�ت  �لبالد  ف��اإن  وبالتايل 
بالن�شبة  ك���ب���رة  ج��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
يحّلل   ،“ �مل���ت���ح���دة  ل����ل����والي����ات 

�خلبر.
   �ن �إد�رة تر�مب كانت تنوي وقف 
�اللتز�م �لع�شكري، خ�شو�شا من 
�مل�شت�شار  ب���ان���ون،  �شتيف  ج��ان��ب 
�الأبي�س،  �ل��ب��ي��ت  يف  �ل��ع��ق��ائ��دي 
 19 يف  �ق�����ال�����ت�����ه  مت������ت  �ل����������ذي 

�أغ�شط�س. 
وكان هذ� �الأخر يرغب يف مزيد 
�أفغان�شتان  ح�����رب  خ�����ش��خ�����ش��ة 
- �ل��ت��ي ب����د�أت يف ع��ه��د �أوب���ام���ا - 
�جلي�س..  ب��دل  مرتزقة  ب��اإر���ش��ال 

م�شار مل يخرته دونالد تر�مب.

لجئون �ضوريون ورحلة الندماج ال�ضعبة يف بلغاريا 
�حلرب �لتي ال تنتهي

��شتد�رة جديدة لدونالد تر�مب�ربعة �الف جندي �مريكي ��شايف

تعزيز �لوجود �المريكي لن يغر �لو�شع يف  �فغان�شتان

- رغم احل�ضيلة الرهيبة ل ي�ضتطيع 
المريكان مغادرة املنطقة 

- اأفغان�ضتان بوابة اآ�ضيا وذات اأهمية 
جيو�ضيا�ضية كبرية بالن�ضبة للوليات املتحدة 

- يف معركته مع رو�ضيا وال�ضني ل ميكن 
لرتامب ترك النطباع بوجود هزمية

- يدرك الرئي�س الأمريكي اأن 4 اآلف 
جندي لن يغريوا م�ضار احلرب

- انفقت الوليات املتحدة ما يعادل ثالثة خطط مار�ضال دون نتائج

ما ل تعرفه عن املقاتلني الأجانب يف داع�س 
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عربي ودويل

قبل الذكرى الع�سرين لرحيلها:

حّمى الليدي ديانا جتتاح و�ضائل الإعالم الأوروبية...!

�أغ�شط�س   31 هو  �لر�شمي  �لتاريخ 
1997.. ولكن مبا �أننا نتعاطى مع 
�شعبية  �الأك���رث  �ملو��شيع  م��ن  و�ح��د 
�لع�شور،  ك���ل  يف  �ع��الم��ي��ا  وت���ن���اوال 
�ل��ذك��رى حّلت  وك����اأّن  �ن��ط��ب��اع  ي�شود 
بيننا، مبا �ن �ل�شباق من �جل �أف�شل 
�وىل، و�مللحق �الأكرث جماال، و�ل�شور 
�الأكرث بريقا و�ثارة قد �نطلق فعليا 

منذ عدة �أ�شابيع.
   �شال�شل وطبعات خا�شة يف �أك�شاك 
وثائقية  و�أف��������الم  �ل�������ش���ح���ف،  ب���ي���ع 
و�الآالف  �إذ�ع��ي��ة،  وب��ر�م��ج  ح�شرية، 
�لفيديو  و�أ�����ش����رط����ة  �ل�������ش���ور  م����ن 
و�ملن�شات  �الإخ���ب���اري���ة  �مل���و�ق���ع  ع��ل��ى 
للحدث  خم�����ش�����ش��ة  �الف���رت�����ش���ي���ة 
�مللكي: بعد ع�شرين �شنة عن وفاتها 
�ملاأ�شاوية، ال تز�ل �الأمرة ديانا معدنا 
ثمينا مربحا للغاية بالن�شبة للعديد 
�لتي  �الأوروبية،  �الإعالم  من و�شائل 
فهمت جيد� �أن �لرهان على �ل�شغف 
�لر��شخ للجمهور ب�اأمرة �لقلوب، ال 
ك��ب��ر�.   يف بريطانيا،  ميثل خطر� 
�لر�حلة �شمان  ويلز  �أم��رة  تو��شل 
ل�شحف وجم���الت، يف  ه��ائ��ل  �شحب 
�أزم��ة منوذج من حيث �لق�شايا كما 
�آخ��ر، من خالل �لكثر  �أي مكان  يف 
مبنا�شبة  �خل��ا���ش��ة  �ل��ط��ب��ع��ات  م���ن 
لرت�جيديا  �ل���ع�������ش���ري���ن  �ل����ذك����رى 
�مر�أة  �خر  ديانا:  �ملتاألقة  �أمل��ا.  ج�شر 
�ل���ل���وؤل���وؤ.. م��ل��ف ر�ئ���ع يف �ل���د�خ���ل! ، 
�ملثال،  �شبيل  ع��ل��ى  م���وؤخ���ر�،  �أع��ل��ن��ت 
�لديلي ميل، �لتي ن�شرت �شباح �أم�س 
�ل�شفحة  على  �أخ��رى،  �الربعاء مرة 
�النرتنت،  على  ملوقعها  �لرئي�شية 
مو�شوعا تناول �شهادة �بنيها عندما 

    ل��ي��زب��ي��ث ب��ي�����ش��وف، �خل���ب���رة يف 
�ل���ع���ائ���ل���ة �مل���ال���ك���ة ب��ه��ي��ئ��ة �الذ�ع�������ة 
فيلما  ���ش��ت��ب��ث  �ل���ت���ي  �ل���ن���م�������ش���اوي���ة، 
�أبد  دي��ان��ا �ىل   - �أن��ت��ج��ت��ه،  وث��ائ��ق��ي��ا 
�مل�شتمر  �ل�شحر  �أن  تعتقد  �الآبدين، 
مل�شرها  ن��ت��ي��ج��ة  ه����و  دي  ل���ل���ي���دي 
�لنظام  بني  ممزقة  �م��ر�أة  �ملاأ�شاوي، 
و�شائل  و���ش��غ��ط  و�إي���ث���اره���ا،  �مل��ل��ك��ي، 
�الإعالم.    ال يوجد مو�شوع �شيء يف 
حد ذ�ت��ه، بل مل نعد بحاجة لقر�ءة 
على  لنتذكر  �ل�شور  على  �لتعليقات 
فبالن�شبة  �لتقاطها،  حلظة  �ل��ف��ور 
ملجلة �يل، على �شبيل �ملثال، فان ديانا 
تو��شل �إثارة �لر�أي �لعام، و�ل�شبب: 
�لعامل،...  �أنحاء  جميع  يف  �لتز�مها 
ول��ك��ن �أي�����ش��ا وق��ب��ل ك��ل ���ش��يء وعيها 
�إىل  باالإ�شافة  �ذ  باالأ�شلوب.  �حل��اد 
لها  كان  �لر�ئجة،  لالأ�شياء  �إب��ر�زه��ا 
�أي�شا �شل�شلة من �الأ�شر�ر �ملحرو�شة 
جيد�. و�أحدثها؟ �لغمو�س – �لذي 
فّكت رموزه �أخر� - حول �شاعتيها، 
�أبد�.  تقريبا  عنهما  تتخلى  ال  �لتي 
نتنف�س �الن ب�شكل �أف�شل ...    ر�أي 
�لنف�شي  ل��ل��م��ح��ل��ل  �جل������دل  م���ث���ر 
ج�����ر�ر ميلر،  �ل��ف��رن�����ش��ي  و�مل���خ���رج 
لهذ�  �شريرية  ق���ر�ءة  ي��ق��رتح  �ل���ذي 
كخر�فة  لي�س  �ال�شتثنائي.  �مل�شر 
تر�جيديا  بو�شفها  ول��ك��ن  ح��زي��ن��ة، 
�شيء،  ب�شكل  تنتهي  �أن  ب��د  ال  ك���ان 
للتلفزيون  وث��ائ��ق��ي  فيلم  يف  وذل���ك 
�لفرن�شي، �ملر�أة �لتي �أخطاأت عنو�ن 
�الخرة  �شنتها  �ن  و�أو���ش��ح  حياتها. 
كانت �نتحارية، وكل قر�ر قادها �إىل 
�لع�شرين  �لذكرى  �ن  قاتلة.  نتيجة 
تثر ديانا-مانيا جديدة. ما ُيعجب 
هو ما ينتهي ب�شكل موؤمل. �ننا نحب 
�الأمر�ت �أكرث عندما مينت، بانتباه 
�كلي حلوم �لب�شر: �لنا�س ال يحبون 

�الأمر�ت �ل�شعيد�ت .

�ملاأ�شاوي  �مل�شر  نف�س  مع  �ل�شعبي، 
�أو  م��ون��رو،  وم��ارل��ني  كيلي،  لغري�س 
يف  فهي  �لبلجيكية.  �أ�شرتيد  �مللكة 
نف�س �لوقت جنمة عاملية، و�الأمرة 
�لقربان، و�لبطلة رغما عنها خلر�فة 
�نتهت ب�شكل �شيء. �ن ماأ�شاة حياتها 

جعلتها خالدة . 
غورتلر،  ماتيا�س  ي��رى  جانبه،  م��ن 
�لتي  غ�������اال،  �الأ����ش���ب���وع���ي���ة  م����دي����ر 
���ش��ت��ق��رتح �أي�����ش��ا ط��ب��ع��ة خ��ا���ش��ة، �ن 
للغاية:  قوية  ت��ز�ل  ال  دي��ان��ا  �شعبية 
الأر�شتقر�طية  �جلمهور  �جن��ذ�ب  �ن 
بتلك  �رتباطا مبا�شر�  �ليوم يرتبط 
متكلف  ع��امل  نو�مي�س  ك�شرت  �لتي 

ومت�شّنع وثابت ال يتغّر.
   وع���الوة على ذل���ك، ح���اول �شقيق 
بّث  منع  ي��ول��ي��و،  نهاية  �الأم����رة، يف 
�ململكة  يف  ج���دي���د  وث���ائ���ق���ي  ف��ي��ل��م 
�ملتحدة، تثر فيه ديانا حبها، وف�شل 

قال لنا و�لدنا �أن و�لدتنا ماتت.
�إي��ط��ال��ي��ا وكانها  ت��ب��دو     ويف ح���ني 
بالذكرى،  ُي��ذك��ر  �ه��ت��م��ام��ا  ت��ع��ر  ال 
�أوروبية  بلد�ن  �إعالم يف  و�شائل  فاإن 
مكانة  مل���ن���ح���ه���ا  ت���خ���ط���ط  �أخ����������رى 
�إيو�  قالت  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف  كبرة. 
�ملجلة  حت��ري��ر  رئي�شة  وي��ي��ت��زوري��ك، 
وي�شوكي  �ل���ب���ول���ن���دي���ة  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 
�أوب���ك���ا����ش���ي: ن����اأخ����ذ ه�����ذه �ل���ذك���رى 
ديانا  و�شتحتّل  �جل���د،  حممل  على 
يز�ل  ال  �ذ  �أغ�شط�س  طبعة  غ��الف 
�لبولنديون مفتونني بها. وال بد من 
�الإ�شارة هنا �ىل �ن ما يقارب �ملليون 
�ملتحدة.  �ململكة  يف  يعي�شون  منهم 
�الأ�شبوعية  تنتظر  مل  بلغاريا،  ويف 
�لعظيم  �ليوم  ت�شا�شا   24 �ل�شعبية 
�الأ�شبوع  �ل�شادر  عددها  يف  وكر�شت 
يف  لديانا،  �شفحات  خم�س  �ملا�شي، 
�ل�شفحات  من  �شو�يزر  تكثف  حني 

وتقرتح  �أ�شبوعني،  منذ  �لتذكارية 
�حللقة  يف  م�شل�شال  م��وق��ع��ه��ا  ع��ل��ى 
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    يف فرن�شا، مل يتخّلف �لتلفزيون 
ح�شدت  فقد  �لركب:  عن  �لعمومي 
لل�شابع  ق��و�ت��ه��ا  ج��م��ي��ع   2 ف��رن�����ش��ا 
و�ل��ع�����ش��ري��ن م���ن �أغ�����ش��ط�����س يف يوم 
خا�س. يف �لربنامج، بث �لعديد من 
حتقيق  وعر�س  �لوثائقية،  �الأف��الم 
على فرتتني بعد �لظهر ويف �مل�شاء. 
وفاة �لليدي دي �دت �إىل ذهول تام، 
وب��ع��د ع�����ش��ري��ن ع���ام���ا، ح���ان �لوقت 
من  �مللكية  �إىل  جلبته  م��ا  ل��در����ش��ة 
حقا،  دي��ان��ا  ه��ي  وم��ن  ��شافية،  روح 
�ملالكة  �ل��ع��ائ��الت  ي��ق��ول �خل��ب��ر يف 
�أي�شا يف  �شتيفان برن، �لذي ي�شاهم 
ع��دد خا�س لكل من جملة ج��ور دو 

فر�ن�س وتيلي- لوزير.
   ويعترب برن، �ن ديانا يف �لبانتيون 

ب�شاعة لو �ن �لك�شف حدث و�الأمر 
ت�شارلز على �لعر�س.

�الح�������و�ل، عّدلت  ك���ل  ول���ك���ن، يف     
�وتارها  جيد  ب�شكل  �ملالكة  �الأ���ش��رة 
�ىل درجة �نها �شاهمت بنف�شها يف ما 

ي�شبه تقدي�س ديانا �شبن�شر. 
�ل�شحفي �لبولندي �إيو� فيت�شوريك، 
�ل��ب��ح��ر من  ه���ذ�  �إىل  �أي�����ش��ا  ي�شيف 
�ل���دم���وع �ن دي���ان���ا �أّث�����رت ع��م��ي��ق��ا يف 
�لعائلة �ملالكة وتطّور �لنظام �مللكي. 
�ب��ن��ي��ه��ا ب��ح��ي��ث يظالن  وق�����د رّب������ت 
�أنه  وعلمتهما  �لنا�س،  م��ن  قريبني 
�إظهار  �خل��ط��اأ  �و  �ل��ع��ي��ب  م��ن  لي�س 
“بعيدين  ه��ن��ا  ون��ح��ن  ع��و�ط��ف��ه��م��ا. 
جد� عن �جلمود �لذي مييز �جليل 
�ل���ق���دمي، وي��ك��ف��ي روؤي�����ة ك��ي��ف يبدو 
�الأم������ر ول���ي���ام د�ف���ئ���ا وح���ن���ون���ا مع 

�أوالده.
امراأة "ممزقة"

ف�شول  هناك  �أن  �شحيح  �لوثائقي. 
�المر  �ن  غ��ر  م��ن �جلمهور،  معني 

خمتلف متاما.
ل اإمكانية لالإذلل 

�شّجلت يف  �مل��ال��ك��ة  �لعائلة  �ن  ث��م      
�ملّدة �الخرة �لعديد من �لنقاط يف 
�لقلوب - خ�شو�شا �أع�شاءها �ل�شباب 
�لنيل منها،  ��شتحالة  درج��ة  �ىل   –
تقول �جلارديان: “بعد وفاة �الأمرة 
دي���ان���ا، ب��ذل��ت �مل��ل��ك��ة ج��ه��د� �شخما 
للتعبر عن م�شاعرها. و�ليوم يعمل 
�الأمر ويليام و�الأمر هاري ل�شالح 
�ملر�شى  ت�����ش��اع��د  خ��ري��ة  م��ن��ظ��م��ات 
عقليا، ويحت�شنان بحر�رة �ل�شيد�ت 
�أن  �شحيح  �ل�����ش��ن...  يف  �مل��ت��ق��دم��ات 
�ل��ف��ي��دي��و حمرجة  ب��ع�����س م��ق��اط��ع 
ل��ل��غ��اي��ة، ول���ك���ن ب�����ش��ك��ل م����ا، يحبط 
ما  و�الذالل:  �الإه��ان��ة  خطر  ن�شرها 
�أكرث  �شيكون  كان  �ليوم،  ب�شعا  يبدو 

ب���االأم���ر ت�����ش��ارل��ز. وحتى  زو�ج���ه���ا 
�ل�شرية ال  �الأ���ش��رط��ة  ل��و كانت ه��ذه 
ك���ان من  ���ش��يء ج��دي��د،  تك�شف ع��ن 
تقدير  ح�شب  ن�شرها،  عدم  �الأف�شل 
مقال  يف  �الإي����رل����ن����دي  �ل���ف���اح�������س 

ر�شدته يوروتوبيك.
   ه��ن��اك �م����ر�أة ���ش��اب��ة يف حم��ن��ة، مل 
ي��ك��ن زو�ج��ه��ا ���ش��ع��ي��د�، ويف ن���ز�ع مع 
�لقناة  ب�����ررت  ه���ك���ذ�  �أ����ش���ه���اره���ا... 
�لوثائقي،  ف��ي��ل��م��ه��ا  ب����ث  �ل���ر�ب���ع���ة 
وقال  �ل��وط��ن��ي��ة.  بامل�شلحة  متعللة 
نائب رئي�س ق�شم �الإب��د�ع ر�لف يل، 
�إن حمتويات �لت�شجيالت ت�شتحق �ن 
لي�شت  �نها  �إال  للعموم،  تكون وثيقة 
���ش��ادق��ة ح��ق��ا.. ال مي��ك��ن �إن���ك���ار �أنه 
حتى بعد ع�شرين عاما من وفاتها، 
ي���ز�ل �ه��ت��م��ام �جل��م��ه��ور بالليدي  ال 
�أن��ه كان من  دي حّيا، وه��ذ� ال يعني 
�لفيلم  ب���ث ه���ذ�  �ل��ع��ام��ة  �مل�����ش��ل��ح��ة 

ديانا و�لرق�س على �جلر�ح

�لنهاية �ملا�شاوية المر�ة ممزقة

ربت �بنيها على �ن يكونا قريبني من �لنا�س و�ال يخافا �لتعبر عن عو�طفهما

�لود�ع �الخر المرة �لقلوب

زو�ج فا�شل رغم �ملظاهر

ديانا يف لقاء ملقاومة �اللغام

- عّدلت الأ�ضرة املالكة ب�ضكل جيد اوتارها اىل درجة 
انها �ضاهمت يف ما ي�ضبه تقدي�س ديانا �ضبن�ضر

- حان الوقت لدرا�ضة ما جلبته اإىل امللكية
 من روح اإ�ضافية ومن تكون ديانا حقا

- �ضنتها الخرية كانت انتحارية، 
وكل قرار قادها اإىل نتيجة قاتلة

- ال�ضحر امل�ضتمر لليدي دي
 هو نتاج م�ضريها املاأ�ضاوي

- اأدرك الإعالم الأوروبي اأن الرهان على ال�ضغف الرا�ضخ للجمهور باأمرية القلوب ل ميثل خطرًا كبريا

- حملل نف�ضي يقرتح قراءة “�ضريرية” لهذا امل�ضري ال�ضتثنائي ولدراما كان ل بد اأن تنتهي ب�ضكل �ضيء

•• بنغازي-اأ ف ب:

قتل ت�شعة ع�شكريني على �الأقل ومدنيان بقطع �لر�أ�س فجر �أم�س يف هجوم 
ن�شب �إىل م�شلحني �إرهابيني و��شتهدف موقعا لقو�ت �مل�شر خليفة حفرت 
يف �جلفرة �إىل �جلنوب من �شرت �لو�قعة على بعد 500 كلم �شرق �لعا�شمة 

طر�بل�س، وفق متحدث ع�شكري.
وقال �لناطق با�شم �جلي�س �لوطني �لليبي �لعقيد �أحمد �مل�شماري لفر�ن�س 
بر�س �إن ت�شعة جنود على �الأقل قتلو� ذبحا ووجدت روؤو�شهم مف�شولة عن 
�أج�شادهم �إ�شافة �إىل مدنيني �آخرين قتال بذ�ت �لطريقة يف متركز للقو�ت 

و�تهم تنظيم د�ع�س  �لتابعة للقيادة �لعامة للجي�س �لليبي جنوب �شرت”. 
بالوقوف خلف �لهجوم �الإرهابي.

وقع �لهجوم �لذي مل تعلن �ي جهة حتى �الن تبنيه فجر �الربعاء و��شتهدف 
بو�بة مر�قبة تابعة للقو�ت �ملو�لية حلفرت يف منطقة �جلفرة جنوب �شرق 
حفرت  �مل�شر  ب��ق��ي��ادة  �لليبي  �ل��وط��ن��ي  �جلي�س  �لليبية.�شيطر  �لعا�شمة 
ت�شم  �لتي  �ملنطقة  يونيو على هذه  بد�ية  ليبيا يف  �شرق  �لقوي يف  �لرجل 
باخل�شو�س قاعدة جوية. وكانت �لقاعدة حتى ذلك �لتاريخ حتت �شيطرة 
ما يعرف ب�شر�يا �لدفاع عن بنغازي وهي جمموعات م�شلحة مناوئة حلفرت 

بني عنا�شرها م�شلحون متطرفون مت طردهم من بنغازي.

•• �صيدا-رويرتز:

�لفل�شطينية قتال يف  فتح  �أع�شاء حركة  �ثنني من  �إن  قالت م�شادر طبية 
لبنان  يف  لالجئني  �حل��ل��وة  ع��ني  مبخيم  متطرفة  جماعات  م��ع  ��شتباكات 
�لد�ئرة منذ  �ال�شتباكات  �شتة يف  �إىل  �لقتلى  �الأربعاء مما يرفع عدد  �م�س 
نحو �أ�شبوع.وبد�أت �ال�شتباكات يف �ملخيم يف وقت متاأخر من م�شاء �خلمي�س 
�ملا�شي بني مقاتلني مت�شددين وقوة م�شرتكة ت�شم �لف�شائل �لفل�شطينية 
�أمني  م�شدر  �ملخيم.وقال  �أم��ن  عن  �مل�شوؤولة  فتح  حركة  وبينها  �لرئي�شية 
كما  قبل  قتلو� من  �ملقاتلني  و�ثنني من  فتح  �أع�شاء  �آخرين من  �ثنني  �إن 

ت�شاعدت  �ال�شتباكات  �أن  �مل�شدر  مدنيون.وذكر  بينهم  �شخ�شا   15 �أ�شيب 
�ليوم عندما �أ�شابت �أعرة نارية ثالثة �أ�شخا�س خارج �ملخيم، منهم �ثنان 
من قو�ت �الأمن �للبنانية.ون�شب �لقتال يوم �خلمي�س �ملا�شي بعدما �أطلق 
قائد ف�شيل م�شلح متعاطف مع جماعة بدر �الإ�شالمية �لنار على مقر �لقوة 
�الأمنية �مل�شرتكة.ولقي �شبعة �أ�شخا�س حتفهم يف �أبريل ني�شان يف ��شتباكات 

باملخيم بني جماعة بدر و�لقوة �الأمنية �مل�شرتكة بعد ن�شرها هناك.
�الأمن  ق���و�ت  �شلطة  ن��ط��اق  خ���ارج  ل��ب��ن��ان  يف  �لفل�شطينية  �مل��خ��ي��م��ات  وت��ق��ع 
 12 يف  فل�شطيني  �أل��ف الجئ   450 نحو  ويعي�س  بعيد.  �إىل حد  �للبنانية 

خميما يف لبنان.

قتيالن يف ا�ضتباكات مبخيم عني احللوة بلبنان مقتل 11 يف هجوم لداع�س جنوب ليبيا  

ال�ضرطة تو�ضع حتقيقاتها اىل اخلارج ب�ضاأن امل�ضتبه بهم يف اعتداءي بر�ضلونة
•• بر�صلونة-اأ ف ب:

منفذي  خمطط  م�شار  ر�شم  و�خل���ارج  ��شبانيا  يف  �ل�شرطة  تعيد 
�عتد�ءي كاتالونيا �لذين كانو� يح�شرون العتد�ء �أكرب با�شتخد�م 

كمية هائلة من �ملتفجر�ت، ح�شب �عرت�فات �أحد �مل�شتبه بهم.
لكل  �رهابية”  “�عتد�ء�ت  �رتكاب  تهمة  �ال�شباين  �لق�شاء  ووّجه 
من حممد حويل �شمالل و�دري�س �وكابر وهما �ثنان من �مل�شتبه 
بهم �الأربعة �لذين ال يز�لون على قيد �حلياة من �أع�شاء �خللية 

�الإرهابية �ملتهمة بالتح�شر لالعتد�ءين.
�خلمي�س  �شخ�شا   15 مبقتل  �لت�شبب  بعد  �آخ��رون  ثمانية  وقتل 
ده�شا  و13  �شكني  ب��ط��ع��ن��ات  �ث��ن��ان  بينهم  �مل��ا���ش��ي��ني،  و�جل��م��ع��ة 

بر�شلونة  يف  الر�مبال  �شارع  يف  �شغرة  حافلة  �الأوىل  مبركبتني، 
غرب  ج��ن��وب  يف  كامربيل�س  يف   ”3 �ي  “�ودي  ���ش��ي��ارة  و�ل��ث��ان��ي��ة 
كاتالونيا.و�أفرج عن حممد عالء، �مل�شتبه به �لثالث مالك �شيارة 

�الودي على �أن يبقى حتت مر�قبة �لق�شاء، لعدم كفاية �الأدلة.
�أما �مل�شتبه به �لر�بع �شهل �لقريب فقد جدد �لقا�شي مدة توقيفه 
يف  �لهاتفية  لالت�شاالت  حمل  �شاحب  وه��و  �لتحقيق.  ذم��ة  على 
يقطن  ك��ان  حيث  �لبرينيه  �شفح  على  �ل�شغرة  ري��ب��ول  مدينة 

معظم �مل�شتبه بهم.
�أفاد متحدث با�شم �شرطة كاتالونيا وكالة فر�ن�س بر�س �أن �ل�شرطة 
دهمت ليل �لثالثاء �الأربعاء حمل �مل�شتبه به �لر�بع و�شقة �شكنية 
�أخرى يف مدينة فيالفر�نكا ديل بينيد�س، على بعد 50 كلم غرب 

بر�شلونة.وتو�شعت �لتحقيقات �ىل �خلارج الأن معظم �مل�شتبه بهم 
مغربيون و�شجلو� تنقالت يف بلجيكا و�شوي�شر� وفرن�شا.

خو�ن  �ال�شبانية  �لد�خلية  وزي��ر  �ملو�شوع  يبحث  �أن  �ملتوقع  ومن 
كولومب  ج��ر�ر  �لفرن�شي  نظره  مع  باري�س  يف  زوي��دو  �ينا�شيو 
�شيارة  �أغ�شط�س   12 �لتقط يف  باري�س  ر�د�ر� قرب  �أن  �أك��د  �ل��ذي 
يف  �لده�س  عملية  تنفيذ  يف  ��شتخدمت  �لتي   ”3 �ي  “�ودي  �ل 

كامربيل�س، وبد�خلها �أربعة �أ�شخا�س.
�أتو� فعليا  “بي �ف �م تي يف” “نعرف �نهم  وقال كولومب لقناة 

�ىل باري�س ونقلنا هذه �ملعلومات” �ىل ��شبانيا.
ومل تعلق �ل�شلطات �ملغربية على �ملعلومات �لتي وردت يف �ل�شحف 

�ال�شبانية عن توقيف عدة �أ�شخا�س يف �ملغرب.

•• الفجر - 
خرية ال�صيباين
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اإعــــــــــالن
خمر  �ل�ش�����ادة/مطبخ  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

وجباب رخ�شة رقم:CN 1771551 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عي�شى خالد حممد عي�شى �ل علي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شالح عبد�هلل عبد�لرحمن حممد ��شبيعان �لطنيجي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24

اإعــــــــــالن
�لفلك  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1016265:للهند�شة و�ملقاوالت ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عاهد معروف عارف �لرطروط %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد �شالح نا�شر ح�شني �حلارثي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مقهى ومرطبات 
�ملحرو�شة رخ�شة رقم:CN 1028610 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل ح�شن عبد�هلل علي �ملن�شوري %100

تعديل وكيل خدمات
حذف حممد حا�شر خمي�س �شيف �لعميمي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف فر��س ناجي �جلميده

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24

اإعــــــــــالن
كو�ليتي  �ل�ش�����ادة/هاي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2027571:للهد�يا �العالنية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شهاب �شامل فرج �شامل �لتميمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف منى يو�شف يعقوب علي �حلو�شني

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24

اإعــــــــــالن
�لطريق  �ل�ش�����ادة/�جنحة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 1368705:لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمده يو�شف �حمد �ل علي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل حممد �حمد حممدي فرد �ملرزوقي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�خلطوة �ل�شريعة 

 CN 1888326:ل�شيانة �لتكييف رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمده يو�شف �حمد �ل علي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل حممد �حمد حممدي �ملرزوقي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24

اإعــــــــــالن
وثالجات  �ملكيفات  لت�شليح  خالد  غالم  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1318949 
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 3.90*0.70 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/حمل غالم خالد لت�شليح �ملكيفات وثالجات
GULAM KHALID AIR CONDITIONERS & ERFRIGERIGERATORS REPAIRS SHOP

�ىل/ جرين �شتار ل�شيانة �لتكييف �ملركزي 
GREEN STAR CENTRAL AIR CONDITIONING MAINTEANCE

�ملهري �ىل  �شعيد خادم  �شامل  �ملالك/ور�شة  تعديل عنو�ن/Builiding Owner Name من 
�شمو �ل�شيخ عمر بن ز�يد بن �شلطان و�خرين

Floor من - �ىل UNIT TYPE/تعديل عنو�ن
تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي )4329902(

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح و�شيانة مكيفات �لهو�ء ومعد�ت �لتربيد وتنقية �لهو�ء )3312007(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �ملربد�ت و�لغ�شاالت و�ل�شخانات )9522001(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شتار ماركت�س ميديل �ي�شت لتجارة �ملو�د 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لغذ�ئية و�لع�شائر رخ�شة رقم:2173979 

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.20*0.6 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/ماركت�س ميديل �ي�شت لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية و�لع�شائر

STAR MARKETS MIDDLE EAST FOODSTUFFS & JUICES TRADING

�ىل/ �شتار ماركت�س ميديل �ي�شت لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية و�لع�شائر ملالكها خالد حممد 

عبد�هلل �لعتبية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 

 STAR MARKETS MIDDLE EAST FOODSTUFFS & JUICES TRADING OWNED BY

KHALID MOHAMED ABDULLA ALOTAIBA - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيت �ملندي و�ملظبي

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1053614 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة فهد حممد عمر عبد�هلل %40

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة عبد�لرحمن حممد عمر بلبحيث %15
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة �شاره حممد عمر بلبحيث %5

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة �ليازيه حممد عمر بلبحيث %5
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة خالد حممد عمر بلبحيث %15
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة هز�ع حممد عمر بلبحيث %10

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة ملي�س حممد عمر بلبحيث %5
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة �شيماء حممد عمر بلبحيث %5

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف ورثة حممد عمر عبد�هلل عمر بلبحيث
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 6*1 �ىل 1*6

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
 تعديل ��شم جتاري من/بيت �ملندي و�ملظبي

AL MANDI & AL MADHBI HOUSE
�ىل/ بيت �ملندي و�ملظبي ذ.م.م 

AL MANDI & AL MADHBI HOUSE LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لك�شخة  ركن  �لتجاري  باال�شم    CN رقم:1162300 
�لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  �لرجالية  للخياطة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24

اإعــــــــــالن
ق�شر  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1126958:لب�شتان للرجال رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شامل عبيد مرزوق علي �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد مرزوق علي �ل�شام�شي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24

اإعــــــــــالن
زووم  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1324881:للحالقة �لرجالية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شامل عبيد مرزوق علي �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد مرزوق علي �ل�شام�شي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24

اإعــــــــــالن
�المل  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للحالقة رخ�شة رقم:CN 1122784 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل عبيد مرزوق علي �ل�شام�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبيد مرزوق علي �ل�شام�شي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24

اإعــــــــــالن
�الملنيوم  العمال  حلي�س  بن  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�لزجاج  رخ�شة رقم:1133231 
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*3

 تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة بن حلي�س العمال �الملنيوم و�لزجاج
BIN HALIS ALUMINIUM & GLASS EST

�ىل/ منة لتجارة �ملعد�ت �ملعدنية 
MANNA METAL TRADING

�لنعيمي �ىل  تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني منطقة �ليحر بناية مطر خليفة �شامل 
�لعني �لعني �شناعية �لعني �ل�شيخ/حمد بن �شامل بن حم

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لعدد �ملعدنية و�دو�ت �لور�س - بالتجزئة )4752019(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال تركيبات �اللو�ح �لزجاجية )4330014(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تركيبات �الملنيوم )4330013(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لزميل العمال �حلد�دة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�شة رقم:1155554 
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �لزميل العمال �حلد�دة
AL ZAMEEL METAL WORK EST

�ىل/ موؤ�ش�شة �لزميل لت�شليح �ملكيفات 
AL ZAMEEL A/C REPAIRS EST

تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح و�شيانة مكيفات �لهو�ء ومعد�ت �لتربيد وتنقية �لهو�ء 
)3312007(

تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حد�دة وحلام )2592005(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملربع �الول للمقاوالت 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة   رخ�شة رقم:1224449 
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/�ملربع �الول للمقاوالت �لعامة
THE FIRST BOX OF THE GENERAL CONTRACTING

�ىل/ �بر�ج �لقمة للمقاوالت �لعامة 
ABRAJ AL QIMAH GENERAL CONTRACTING

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك: �لذهب �ال�شود لتجارة �لفحم و�حلطب �س.ذ.م.م
fire line: طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم :275290     بتاريخ :2017/6/19
با�ش������م :�لذهب �ال�شود لتجارة �لفحم و�حلطب �س.ذ.م.م

�ملالك   3 رقم  م�شتودع  �ل�شناعية  �لق�شي�س  دبي  �م��ارة  �ملتحدة  �لعربية  �الم��ار�ت  وعنو�نه:دولة 
عقار�ت حكومة دبي - هاتف:0503480693 فاك�س: 042675474 - �شندوق �لربيد:86531 

 �مييل:esmaeilkarim1971@gmail.com دبي
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:34 �لتبغ و�أدو�ت �ملدخنني و�أعو�د �لثقاب

خط  وبينهم  و�البي�س  �الحمر  باللون  م�شتطيل  عن  عبارة  �لتجارية  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
فا�شل باللون �ال�شود ب�شكل مموج بد�خل �للون �الحمر كملة fire line باللغة �لالتينية باللون 

�لبني ب�شكل مميز.
�ال�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  اأغ�صط�س 2017 العدد 12105

منوذج اعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك: مركز هدى �اللو�شي �لطبي �لتخ�ش�شي ذ.م.م
HUDA MEDICAL CENTER: طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم :277155     بتاريخ :2017/7/30
با�ش������م :مركز هدى �اللو�شي �لطبي �لتخ�ش�شي ذ.م.م

وع��ن��و�ن��ه: م��رك��ز ه���دى �الل��و���ش��ي �ل��ط��ب��ي �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي  - ���ش��ار ع �الحت����اد ، �ل�����زور� ، ف��الم��ن��ك��و رق���م 41 ، 
 Abu Dhabi - 114176:هاتف:00971502374003 - �شندوق �لربيد

 �مييل:huda_alalousi@yahoo.com عجمان
�خلدمات   ، �ل�شحية  �لرعاية  خدمات   ، طبي  مركز  بالفئة:44  �لو�قعة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 

�لطبية
و�شف �لعالمة:�لعالمة ترمز للعائلة خط على �ليمني ميثل �الم و�خلط على �لي�شار ميثل �الب ويف �لو�شط 
بينهم ميثل �لطفل وكل �لعالمة عبارة عن �شكل و�حد من �الأ�شنان الن مركزنا يقدم عالج �أمر��س �لن�شائية 

و�لوالدة وطب �الأطفال و�الأ�شنان.
�ال�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  اأغ�صط�س 2017 العدد 12105

منوذج اعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك: �ملجموعه �ملتحدة لتموين �ل�شيار�ت �ملتنقله باملو�د �لغذ�ئية
cheesy: طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم :276722     بتاريخ :2017/7/18
با�ش������م :�ملجموعه �ملتحدة لتموين �ل�شيار�ت �ملتنقله باملو�د �لغذ�ئية

وعنو�نه:�ل�شارقة - �شناعية رقم 13 �شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد - حمل رقم 7 - هاتف:
 �شندوق �لربيد:22720 - �مييل:tim787@gmail.com �ل�شارقة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 �الأطعمة و�مل�شروبات
و�شف �لعالمة:كلمة cheesy باالحرف �لالتينية ب�شكل مميز.

�ال�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12105 بتاريخ 2017/8/24اخلمي�س  24  اأغ�صط�س 2017 العدد 12105

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيوتي ليدي لتجارة 

 CN 1536311:ل�شر��شف و�لبطانيات رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مهره �حمد عو�س %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عو�شه حممد �شيف �ملزروعي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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�لقتالية  �لفنون  مهد �ملالكم �المركي فلويد مايويذر وبطل 
�اليرلندي كونور ماكغريغور للمو�جهة �ملرتقبة بينهما �ل�شبت 
من  تزيد  كالمية  بحرب  �الأم��رك��ي��ة،  فيغا�س  ال���س  مدينة  يف 

حماوة �لنز�ل �لذي يعد من �الأغلى يف تاريخ �ملالكمة.
�لنبيل، ومنهم عدد  �لفن  ريا�شة  �الآالف من م�شجعي  وجتمع 
�أبناء �جلالية �اليرلندية، يف والية نيفاد� �الأمركية  كبر من 
�لثالثاء، مع و�شول �لنجمني - كل على حدة - �ىل مدينة ال�س 

فيغا�س، �أبرز مدن �لقمار يف �لواليات �ملتحدة و�لعامل.
وكان مايويذر )40 عاما(، بطل �لعامل �ل�شابق يف وزن �لو�شط 
و�لذي مل يهزم يف م�شرته، عاد عن �عتز�له ملو�جهة ماكغريغور 
)29 عاما(، �أحد �أبرز جنوم �لفنون �لقتالية �ملختلطة )“�أم �أم 

�يه”(.
�نتقاد�ت  يالقي  ج��ول��ة،   12 م��ن  ن��ز�ل  يف  �لنجمان  و�شيلتقي 
ر�أو� فيه مو�جهة دعائية  �لذين  �ملالكمة  �لعديد من م�شجعي 
�ال�شتعر��شية  �مل�شارعة  ن��ز�الت  و�أق��رب �ىل  ريا�شية،  �أكرث من 

�ل�شائدة يف �لواليات �ملتحدة، �أكرث منها �ىل مبارزة حقيقية يف 
ذوي  �شخ�شيني  بحر��س  �أحيط  �لذي  مايويذر  وكان  �ملالكمة. 
بنية �شخمة، ظهر يف حفل تقدمي على م�شرح ن�شب �أمام قاعة 
وحيث  متفرج،  �ألف  لع�شرين  تت�شع  �رينا” �لتي  موبايل  “تي 

�شيقام �لنز�ل �شد �اليرلندي �ل�شبت.
و�أقر مايويذر �لفائز ب� 12 لقبا عامليا يف خم�شة �أوز�ن خمتلفة، 
ب��اأن تفوقه لي�س  �ل��ن��ز�ل،  و�مل��ر���ش��ح �الأوف���ر حظا للفوز يف ه��ذ� 
م�شمونا، ال�شيما و�نه بلغ �الأربعني من �لعمر وخا�س �آخر نز�ل 

له قبل عامني.
وقال “هذ� ما يجعل هذ� �لنز�ل مثر�، كل �شيء يجوز”، م�شدد� 

يف �لوقت نف�شه على �نه قادر على تلقني مناف�شه در��شا.
�أ�شاف �ملالكم �مللقب ب� “موين”، “هذ� �لنز�ل لن ي�شتمر حتى 

نهاية �جلوالت �ل� 12، ت�شتطيعون �ملر�هنة على ذلك”، ال�شيما 
و�ن مناف�شه يخو�س �أول نز�ل يف �ملالكمة، وهو �لقادم من حلبة 

�لفنون �لقتالية.
مل  �ل��ذي  ماكغريغور  و�شول  �شودف  �لقاعة،  مغادرته  وخ��الل 
�ل�شهر  فعل  كما  و�شتمه  �المركي  مناف�شه  ��شتفز�ز  يف  ي��رتدد 
وتخللت  �ملرتقب.  للنز�ل  ترويجية  جولة  خالل  �ي�شا  �ملا�شي 
�مل���و�ج���ه���ة ع��م��ل��ي��ة ت���د�ف���ع ب���ني م��ر�ف��ق��ي �ل��ن��ج��م��ني و�ملدربني 

و�ملقربني منهما.
من جهته، مل يرتدد ماكغريغور يف �شب �لزيت على �لنار و�إظهار 
فائ�س ثقته بنف�شه، وقدرته على �إف�شال �لرهانات �لتي ت�شب يف 
معظمها ل�شالح مناف�شه �الأمركي، ومنهم بطل �لعامل للوزن 
�شاحقا”  “فوز�  رجح  �لذي  جو�شو�  �نطوين  �النكليزي  �لثقيل 

لالأمركي. وقال ماكغريغور “هذ� �لنز�ل لي�س قريبا حتى من 
�أ�شعب نز�ل خ�شته يف م�شرتي. �شاأ�شحقه لقب تاأقلمت ب�شكل 

مثايل مع �ملالكمة”ز
و�شاأثبت  وم�شتعد،  ج��د�  ر����س  �أن��ا  مميز،  �شخ�س  “�أنا  �أ���ش��اف 
�أو  �ن ه��ذ� )�ل��ن��ز�ل( �شينتهي يف ج��ول��ة  �آب/�أغ�����ش��ط�����س   26 يف 
جولتني، رمبا �شاأدد له لكمة و�أوؤذيه �ذ� جنا منها، �شاأقرر ما �ذ� 

كنت �شاأحرجه �أو �أجرحه ب�شكل خطر”.
وتابع “�أنا هادىء وبارد �الأع�شاب، كما �أكون يف كل قتال. �أمتتع 
باللياقة و�شاأكون بال رحمة. �أعتقد �نه �شيفقد �لوعي يف جولة 

و�حدة”.
وك����ان م��اي��وي��ذر ق���ال يف ت�����ش��ري��ح��ات ���ش��اب��ق��ة مل��وق��ع �لكرتوين 
�أمركي متخ�ش�س ب�شوؤون �للياقة �لبدنية، �ن مناف�شه �شيعاين 

للو�شول �ىل �لوزن �ملطلوب )77 كلغ حد� �أق�شى( قبل موعد 
�لنز�ل.

�أ�شاف “كونور ماكغريغور ثقيل �لوزن حاليا �عتقد �نه يزن 82 
كلغ حاليا، وال يز�ل لديه خم�شة كيلوغر�مات خل�شارتها”.

و�شرعان ما رد �اليرلندي على هذه �لت�شريحات بالقول �ن على 
مايويذر “�ن ي�شمت. دعوه ي�شتمر يف �شلو�ته، �شلو�ت �لوزن، 

�شلو�ت �لتعب، �شلو�ت لكي �أخطو خطوة �ىل �لور�ء”.
�أمر� تقليديا قبل  �لت�شريحات  وغالبا ما يعد هذ� �لنمط من 
ن���ز�الت �مل��الك��م��ة، �ال �ن ه��ذ� �ل��ن��ز�ل يختلف ع��ن غ��ره جلهة 
�الأرباح �ملالية �ملتوقعة. وبح�شب �لتقدير�ت، �شيتخطى مردوده 

دوالر. مليون   500
�ملتحدة،  �لواليات  �لتلفزيونية يف  �لقنو�ت  �لنز�ل على  وملتابعة 
�لتقدير�ت  وت�شر  دوالر�.   99،99 دف��ع  ف��رد  كل  على  يتعني 
ون�شفها  دوالر،  مليون  �ىل �ن مايويذر قد يح�شل على 200 

تقريبا ملاكغريغور.

حرب كالمية قبل النزال بني مايويذر وماكغريغور

ن���ق���رتب م���ن �الأم����ت����ار �الأخ�������رة ،، 
�لرت�شح  فرتة  على  �ل�شتار  الإ�شد�ل 
بن  حممد  جلائزة  �لتا�شعة  للدورة 
ر��شد �آل مكتوم لالإبد�ع و�لتي بد�أتها 
منذ �الول من �أبريل �ملا�شي وتغلق 
�لرت�شح  ط��ل��ب��ات  ����ش��ت��ق��ب��ال  �أب������و�ب 
و�لثالثون  �حل����ادي  ي���وم  ن��ه��اي��ة  يف 
فئاتها  تنوعت  �جل��اري،  �ل�شهر  من 
)م�شتوى  �ملحلي  بني  وم�شتوياتها 
�ملتحدة(  �ل��ع��رب��ي��ة  �الم�����ار�ت  دول����ة 
با�شتهد�ف  �ل��ع��رب��ي  �مل�����ش��ت��وى  �إىل 
عاملية  و�آف���اق  �لعربية  �ل���دول  كافة 
�لريا�شية  �مل��ن��ظ��م��ات  خ����الل  م���ن 
�لدولية ، ملن تتوفر فيهم �شروطها 
وم�����ع�����اي�����ره�����ا م�������ن �الإجن���������������از�ت 
�لتطبيقية  و�البتكار�ت  و�الإبد�عية 
يف �ملجال �لريا�شي  . خالل �لفرتة 
�ملا�شية �شهدت �لدورة �لتا�شعة من 
و�هتمام  وت�����ش��اب��ق  ت��ف��اع��ل  �جل��ائ��زة 
ك���ب���ر م�����ن خم���ت���ل���ف �مل���وؤ����ش�������ش���ات 

�لريا�شية  و�الحت�����اد�ت  و�مل��ن��ظ��م��ات 
حم��ل��ًي��ا وع���رب���ًي���ا ودول����ًي����ا، وم�����از�ل 
�ملجال مفتوحا فيما تبقت من �يام 
و�حلكام  �لريا�شيني  م��ن  ل��الأف��ر�د 
�أ�شحاب  و�الإد�ري�����������ني  و�مل�����درب�����ني 
و�البتكار�ت  �لريا�شية  �الجن����از�ت 
وكذلك  �مل����ج����ال   يف  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
و�ملنتخبات  للفرق  بالن�شبة  �حل��ال 
�لريا�شية .. �ما يف جمال �ملوؤ�ش�شات 
ف���م���ح���ور �ل���ت���ن���اف�������س ف���ي���ه���ا حم���دد 
ل���ه���ذه �ل�������دورة وه����و مت��ك��ني �مل�����ر�أة 
�لرت�شح  ف��م��ج��ال   ، �ل���ري���ا����ش���ة  يف 
�لريا�شية  �ملوؤ�ش�شات  لكافة  مفتوح 
لهم مبادر�ت  ريا�شية ممن  و�لغر 
ونتائج  �آث��ار  لها  وم�شاريع  وب��ر�م��ج 
ونتائج  �ل��و�ق��ع  �أر���س  على  �إيجابية 
عالية �جلودة تدعم �ملر�أة يف �ملجال 
للرت�شح  دع����وة  وه����ي   . �ل��ري��ا���ش��ي 
لنيل �شرف �لفوز بجو�ئزها للذين 
م�شبوقة  غ����ر  �إجن���������از�ت  ح���ق���ق���و� 

�شبتمرب   21 م���ن  �ل���ف���رتة  خ����الل 
2016 حتى 31 �أغ�شط�س 2017 
، حيث �أنها ٌتعد �الأكرب من نوعها يف 
�لقطاع �لريا�شي بالعامل من حيث 
�ملالية  �جل��و�ئ��ز  وقيمة  ف��ئ��ات  ت��ن��وع 
�ل��ب��ال��غ��ة �أك����رث م���ن ���ش��ب��ع��ة ماليني 
�لعامل  يف  و�الأوىل  �إم���ار�ت���ي  دره���م 
تعنى مبجال  �ل��ت��ي  �الإط����الق  ع��ل��ى 

�الإبد�ع يف �لعمل �لريا�شي.
وتنوعت قنو�ت �لرت�شح للجائزة من 
�لر�شمي  �الل��ك��رتوين  �ملوقع  خ��الل 
 mbrawards.ae ل��ل��ج��ائ��زة 
للجائزة  �ل��ذك��ي  �لتطبيق  ع��رب  �أو 
يتيح  و�ل�����ذي   mbrawards
�مللف  ج��م��ي��ع حم���ت���وي���ات  حت��م��ي��ل 
�ملرت�شح و�لوثائق �ملطلوبة و�عتماد 
�ملقدمة  �لطلبات  ح���االت  ومتابعة 
ب���االإ����ش���اف���ة    . �مل���رت����ش���ح���ني  م�����ن 
�الأمانة  ف��ري��ق  ج��ه��ود  ت��ظ��اف��ر  �ىل 
ت��ع��زي��ر �شعادة  ل��ل��ج��ائ��زة يف  �ل��ع��ام��ة 

�ملتعاملني من خالل توفر خدمة 
�ال�شتف�شار�ت  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  �ل�����رد 

�لتو��شل  �أو  �جل��ائ��زة   �أنظمة  ع��رب 
�مل���ب���ا����ش���ر  . و���ش��ي��ت��م �الإع�������الن عن 

�لتا�شعة  ب��ال��دورة  �لفائزين  �أ�شماء 
من �جلائزة خالل موؤمتر �شحفي 

يعقد خ��الل �الأ���ش��ب��وع �الأخ���ر من 
�شهر نوفمرب، و�الحتفاء بالفائزين 

دورة  خلتام  �ل�شنوي  �حلفل  خ��الل 
�جلائزة يوم 10 يناير 2018 .

بفندق  �الأول  �أم�����س  م�����ش��اء   �ختتم 
�أب��و ظبي، مهرجان  دو���ش��ت ث��اين يف 
�أب�����و ظ��ب��ي �ل������دويل ل��ل�����ش��ط��رجن �ل� 
ظبي  �أب�����و  ن�����ادي  ن��ظ��م��ه  24،�لذي 
و�ل��ث��ق��اف��ة حت���ت رعاية  ل��ل�����ش��ط��رجن 
�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان 
�لريا�شي  ظبي  �أب���و  جمل�س  رئي�س 
و����ش���ط ح�شور  �خل����ت����ام  ج�����اء  وق�����د 
و�لريا�شيني  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن  مميز 
�ل���ر�ع���ي���ة للحدث  مم��ث��ل��ي �جل���ه���ات 
�ل�شطرجني �لكبر و�لوفود �مل�شاركة 
�الأ�شاتذة  ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب  ت���وج  وق���د 
�مل�شري  �ل��ك��ب��ر  �ل�����دويل  �الأ����ش���ت���اذ 
با�شم  �ل����دك����ت����ور  �أف���ري���ق���ي���ا  وب���ط���ل 
�ملهرجان  كاأ�س  ليحرز  �شمر  �أم��ني 
�لذهبي و�مليد�لية �لذهبية وت�شليمه 
مبلغ 13 �ألف دوالر، وحل يف �ملركز 
�لالعب  �الأول  �مل�������ش���ن���ف  �ل����ث����اين 
�الجن���ل���ي���زي دي��ف��ي��د ����ش���ورت و�ل����ذي 
7500 دوالر ويف  ح�شل على مبلغ 
�شوبر�  �أري��ان  �لهندي  �لثالث  �ملركز 
دوالر   5500 م��ب��ل��غ  ع��ل��ى  وح�����ش��ل 
، ف��ي��م��ا ح���ل يف �مل���رك���ز �ل���ر�ب���ع بطل 
�الإمار�ت �لدويل �شامل عبد �لرحمن 
و�شمل  دوالر   3500 م��ب��ل��غ  ون����ال 
�ملركز  و�مل��ادي حتى  �لعيني  �لتكرمي 

�لعا�شر.

تتويج الفائزين
بطولة  �أب�����ط�����ال  �ل���ت���ت���وي���ج  و����ش���م���ل 
��شتحق  ف����ق����د  �ل������وط������ن«  »ح�����م�����اة 
�خلوري  عبا�س  �حمد  �الأول  �مل��رك��ز 
وثالثا  ���ش��ل��ط��ان  �إب���ر�ه���ي���م  و�ل���ث���اين 
بلقب  وف���از  �ل��رم��ي��ث��ي،  �ح��م��د عتيق 

بارتكي  ع��ائ��ل��ة  �ل��ع��ائ��ل��ي  �ل�����ش��ط��رجن 
�ملركز  ويف  بوري�شا  عائلة  و�ل��ث��ان��ي��ة 
مانوف..و��شتحق  ع��ائ��ل��ة  �ل��ث��ال��ث 
�ملفتوحة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب 
�مل�شري عبد �حلميد عرفان و�لثاين 
و�لثالث  نيوزيلند�  مو�شى  �شليمان 
جائزة  �أم��ا  ماباتيد.  �الآن  �لفلبيني 
فقد   1700 حت��ت  م�شنف  �أف�����ش��ل 
فاز بها بطل �الإم���ار�ت ح��ارب نا�شر 
�لبطولة  ب��ل��ق��ب  وف����از  �ل�����ش��ام�����ش��ي. 
�إبر�هيم  �شلطان  �الإمار�تي  �ملفتوحة 
�ل�شطرجن  ب���ط���ول���ة  ل���ق���ب  وح����ق����ق 
�ل�شربي  بلقبها  ت��وج  فقد  �خلاطف 
..وح����ق����ق جائزة  �ن���دي���ج  �ل��ك�����ش��ن��در 
�أف�����ش��ل ن��ت��ي��ج��ة الع��ب��ه م�����ش��ارك��ة يف 
هاريكا  �الأوكر�نية  �الأ�شاتذة  بطولة 
�أف�شل  ج����ائ����زة  ون�������ال  درون������اف������ال 
 2400 م��ن  �ق���ل  لت�شنيف  نتيجة 

�ال�شرت�يل ري�شي �شارد�ين.

اأف�سل النتائج
و���ش��م��ل �ل��ت��ك��رمي �أف�����ش��ل �ل��ن��ت��ائ��ج يف 
ب���ط���والت �مل���ه���رج���ان �مل��خ��ت��ل��ف��ة ويف 
�لذهبي  �الإم�����ار�ت  بطل  مقدمتهم 
نتيجة  كاأف�شل  �لرحمن  عبد  �شامل 
�الأ�شاتذة  بطولة  يف  �إم��ار�ت��ي  الع��ب 
�إبر�هيم  �لتكرمي  و�شمل  �لرئي�شية 
�لبطولة  يف  نتيجة  كاأف�شل  �شلطان 
كاأف�شل  �لزرعوين  وخلود  �ملفتوحة 
العبه �إمار�تية يف �لبطولة �ملفتوحة 
كاأف�شل  �ل�شام�شي  نا�شر  وح���ارب   ،
نا�شئ وعائ�شة �شيف �ل علي كاأف�شل 

نا�شئة .
�لالعبني  �أف�����ش��ل  �ل��ت��ك��رمي  و���ش��م��ل 

و�ل����الع����ب����ات يف ب����ط����والت �مل���ر�ح���ل 
�ل��ت��ك��رمي عو�شة  و���ش��م��ل  �ل��ع��م��ري��ة 
م���ب���ارك �ل�����ش��ام�����ش��ي ،و���ش��ع��ي��د عادل 
�لوهابي  �حمد  وفاطمة  �حلو�شني  
،لطيفة  �مل���زروع���ي  ع���ب���د�هلل  ،خ���ال���د 
،خ��ل��ي��ف��ة عامر  �ل���درم���ك���ي  حم���م���د 
�ل���ط���ال���ع���ي ،م�������ره ع���ب���د �ل���ع���زي���ز، 
�خلوري،عائ�شة  حم���م���ود  ع��ي�����ش��ى 
وح�����م�����ي�����د�ن  ع�����ل�����ي  �ل  ع�������ب�������د�هلل 
نا�شر  �لزعابي|،وحمد  حم���م���د 

�ل�شام�شي،وموزة نا�شر �ل�شام�شي .

احلمادي:
�أ���ش��اد خ��ال��د ع���الق �حل��م��ادي مدير 
�مل�����ه�����رج�����ان ب����ال����رع����اي����ة �ل���ك���رمي���ة 

بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  �ملتجددة من 
�أبو  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
�مل�شتمر  و�ل���دع���م  �ل��ري��ا���ش��ي،  ظ��ب��ي 
�ل���ذي ي��ج��ده �مل��ه��رج��ان م��ن خمتلف 
مقدمتها  ويف  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لهيئات 
يف  �شاهم  مما  �لرئا�شة  �شوؤون  وز�رة 
�الإقبال  ظ��ل  يف  �مل�شتمرة  جن��اح��ات��ه 
�مل��ت��ز�ي��د، و�ل���ذي ك��ان حت��دي��ا للجنة 
�ملحدودة  �لفرعية  و�للجان  �ملنظمة 
لر�حة  �ل��ل��ي��ايل  �شهرت  �ل��ت��ي  �ل��ع��دد 
�شيوف �لبالد من خمتلف �لقار�ت، 
م���وؤك���د�ً ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل��ت��و����ش��ل بني 
خمتلف قطاعات �ل�شباب و�لريا�شة 
باللعبة مما  �لنهو�س  ي�شهم يف  مما 
كافة  يف  �ل��دول��ة  �أب��ن��اء  على  ينعك�س 

�مل��ج��االت، وث��م��ن �حل��م��ادي دع��م كل 
�جل���ه���ات �ل���ت���ي ���ش��اه��م��ت يف �إجن����اح 
مقدمتها  ويف  �ل�شطرجني،  �حل��دث 
�ل�شريك  �ل��رئ��ا���ش��ة  �����ش����وؤون  وز�رة 
ظبي  �أب��و  وجمل�س  �ملميز  �لرئي�شي 
�ال�شرت�تيجي  �ل�شريك  �ل��ري��ا���ش��ي 
وب���ل���دي���ة �أب�������و ظ���ب���ي ،ن��������ادي ت����ر�ث 
لل�شياحة  ظبي  �أب��و  ،هيئة  �الإم���ار�ت 
و�لثقافة ،وجمموعة �شركات حممد 
و�أي  و�أوالده،وم���ي���اه  ر�شول �خل��وري 
وير� ،وفريق فخر �أبو ظبي �لتطوعي  
�أب��و ظبي  ث��اين  دو���ش��ت  و�إد�رة فندق 
لل�شباب  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  �شكر  ،ك��م��ا 
وكافه  �ل�شطرجن  و�حت��اد  و�لريا�شة 
�ل��وز�ر�ت وو�شائل �الإع��الم �ملختلفة، 

وموعدنا يف �ملهرجان �ل 25 �ملقبل 
�لذي �شيكون مميز�.

با�سم اأمني: 
�أعرب �الأ�شتاذ �لدويل �لكبر �لدكتور 
بالتتويج  ���ش��ع��ادت��ه  �أم���ني ع��ن  ب��ا���ش��م 
ب��ال��ق��ب م��ه��رج��ان �ب��وظ��ب��ي �ل���دويل 
بال�شكر  وت��ق��دم   ،24 �ل���  لل�شطرجن 
�إىل نادي �أبوظبي �لريا�شي و�لرعاة 
�لد�عمني للحدث �ل�شطرجني على 
روعة �لتنظيم و�لزخم �جلماهري. 
وق������ال ب���ا����ش���م �أم������ني ح�����ش��م��ت لقب 
تاريخي  يف  �لثانية  للمرة  �ملهرجان 
�أن  �لفخر  ويل   ،2007 بعد �إجن��از 
�تو�جد يف هذ� �لتجمع �ل�شطرجني 

�لكبر و�لذي �شم نخبة من م�شنفي 
�الأ�شاتذة  ف��ئ��ة  خ�����ش��و���ش��اً  �ل���ع���امل، 
�أ�شتاذ   50 قر�بة  فيها  �شارك  و�لتي 
دويل، م�شر�ً �إىل �ن �الإمار�تي �شامل 
مناف�شيه  ����ش��د  ك���ان  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
و�شواًل �إىل �للقب حيث تعادال حتى 
نقاط،   6 يف  �الأخ����رة  قبل  �جل��ول��ة 
ل��ك��ن �ل��ت��وف��ي��ق ح��ال��ف��ه و����ش��ت��ط��اع �ن 
يح�شم �للقب، وم�شدد�ً على �أن �شامل 
�شطرجنية  م��وه��ب��ة  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
كبرة يف �الإمار�ت و�لقارة �الآ�شيوية.  
و�أ���������ش��������اف: م����ه����رج����ان �أب����وظ����ب����ي 
ملمار�شي  ق��ب��ل��ة  ����ش��ب��ح  ل��ل�����ش��ط��رجن 
خمتلفة  دول  م���ن  �الأذك����ي����اء  ل��ع��ب��ة 
حر�شه  �إىل  �لعامل،باالإ�شافة  ح��ول 
هو�ة،  �لفئات  جميع  ��شتقطاب  على 
نا�شئني، حمرتفني، �أ�شاتذة، وتتعدد 
فئاته حيث ي�شم بجانب �لبطوالت 
و�ل�شباب  ك��ال��ن��ا���ش��ئ��ني  �مل����ع����روف����ة 
لل�شطرجن  ب���ط���والت  و�الأ�����ش����ات����ذة، 
�لوطن  حماة  فئة  بجانب  �لعائلي، 
فيها  ر�أي  و�ل��ذي  �حلالية،  للن�شخة 
�لالعبني  من  كبر�ً  و�قبااًل  جتاوباً 

�الإمار�تيني و�جلماهر.

�سامل عبدالرحمن: 
ت���ق���دم �ل��ف��ت��ى �ل���ذه���ب���ي �الإم����ار�ت����ي 
���ش��امل ع��ب��د �ل��رح��م��ن ب��ال�����ش��ك��ر �إىل 
�أبوظبي لل�شطرجن على دعمه  نادي 
�لذي  �جليد  و�لتنظيم  للمهرجان 
�شخ�شية،  ب�شفة  ودع��م��ه  ب��ه،  حظى 
 24 �ل����  �ل��ن�����ش��خ��ة  �أن  �إىل  وم�����ش��ر�ً 
ب�����ش��ك��ل كبر،  ن��اج��ح��ة  ل��ل��م��ه��رج��ان 
عديدة،  ف��ئ��ات  وج���ذب  للتنوع  ن��ظ��ر�ً 

�لتنوع هو �شر تفوق �ملهرجان  وهذ� 
وجن���اح���ه ب���ني ك��ث��ر م���ن �الأح�����د�ث 

�ل�شطرجنية على �مل�شتوى �لدويل.
ي���ح���ال���ف���ن���ي �حل���ظ  و�أ��������ش�������اف: مل 
�لرغم  �مل��ه��رج��ان، على  ب��اإح��ر�زل��ق��ب 
م��ن ق��رب��ي م��ن �ل��ت��ت��وي��ج، و�جلوالت 
و�أبرزها  ذل��ك  عك�شت  خ�شتها  �لتي 
ت���ع���اديل م���ع �ل���دك���ت���ور ب��ا���ش��م �أم���ني 
�الأ�شتاذ �لدويل �لكبر، حتى �جلولة 
��شتمتع  �ن���ه  �إىل  والف���ت���اً  �ل�����ش��اب��ع��ة، 
يفر�س  و�ل��و�ج��ب  بامل�شاركة  ك��ث��ر�ً 
كربى  يف  و�لتناف�س  �لتو�جد  عليه 
�الأح���������د�ث �ل�����ش��ط��رجن��ي��ة ول�����ه كل 
قائمة  يت�شدر  �ن  و�الع��ت��ز�ز  �لفخر 

�ملمثلني لدولة �الإمار�ت.
و�أو�����ش����ح ����ش���امل ع��ب��د�ل��رح��م��ن بان 
تركيزه ين�شب حالياً على �لتح�شيل 
وبالن�شبة  �جل���ام���ع���ي،  �ل����در������ش����ي 
�شيدر�شها  ف��اأن��ه  �ملقبلة،  مل�شاركاته 
مع  �لتن�شيق  �إي��ج��اد  م��ع  حينها،  يف 
للبطوالت،  �ملنظمة  �ملعنية  �جلهات 
و�ل���ت���ح�������ش���ي���ل �ل�����در�������ش�����ي. و����ش���دد 
�لقائمني  �أن  ع��ل��ى  �ل��ذه��ب��ي  �ل��ف��ت��ى 
لل�شطرجن  �ب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  ع��ل��ى 
�حلدث  تطوير  على  د�ئ��م��اً  يعملون 
�أخ�����ر،  �إىل  ع�����ام  م����ن  �ل�����ش��ط��رجن��ي 
�الإمار�ت  يف  �للعبة  �ن  �إىل  وم�شر�ً 
خ�شو�شاً  كبر،  ب�شكل  تنت�شر  باتت 
�ل�شطرجنية،  �الأن���دي���ة  �ه��ت��م��ام  م��ع 
و�الإعد�د �جليد، وموؤكد�ً على وجود 
لها  �شيكون  و�ع��دة  �إمار�تية  مو�هب 
�شاأن يف �مل�شتقبل، مع عدم ��شتعجال 
�ل��ن��ت��ائ��ج و�ل���رتك���ي���ز ع��ل��ى �الإع������د�د 

�الأمثل.

اأ�ضبوع وتنتهي رحلة الرت�ضح لـ »جائزة حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم لالإبداع الريا�ضي« 
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�علنت �للجنة �ملنظمة �لعليا لبطولة 
لرماية  �ل��ع��امل��ي��ة  ف��اط��م��ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�ل�����ش��ي��د�ت �ن �جل���ول���ة �ل��ر�ب��ع��ة من 
مر�ك�س  مدينة  يف  �شتنظم  �لبطولة 
�ملقبل  �ك����ت����وب����ر  م���ط���ل���ع  �مل���غ���رب���ي���ة 
�لر�ميات  �ك���رب ع���دد م��ن  مب�����ش��ارك��ة 

لتكون م�شك �خلتام لعام 2017 .
�لري�شي  نا�شر  د.�أحمد  �للو�ء  و�أ�شاد 
رئي�س �للجنة �ملنظمة �لعليا لبطولة 
لرماية  �ل��ع��امل��ي��ة  ف��اط��م��ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�ل�شيد�ت بالرعاية و�لدعم �لكرميني 
تقدمهما  �ل����ل����ذي����ن  و�ل����ك����ب����ري����ن 

�ل�شيخة  �شمو  �الم���ار�ت  �م  للبطولة 
�الحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
�الأعلى  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
رئي�شة  �الأ���ش��ري��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
و�لطفولة  لالأمومة  �الأعلى  �ملجل�س 
مما ��شهم يف حتقيق هذه �لنجاحات 
�لر�ئعة للبطولة �لتي تعد �لبطولة 
�ل�شيد�ت  لرماية  و�الأغلى  �الأ�شخم 
��شبحت يف مقدمة  و�لتي  �لعامل  يف 
للرماية  �ل�����دويل  �الحت�����اد  �أن�����ش��ط��ة 
وحت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ر م��ن جميع 

�لر�ميات يف �لعامل .

�بوظبي  جمل�س  �ىل  �ل�شكر  ووج���ه 
�ل�شيخ  �شمو  ر��شهم  وعلى  �لريا�شي 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
جم��ل�����س �أم����ن����اء م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي�����د بن 
�آل نهيان لالأعمال �خلرية  �شلطان 
ومتابعته  ل��ت��وج��ي��ه��ات��ه  و�الإن�����ش��ان��ي��ة 

�مل�شتمرة للحدث.
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �����ش���اد  ك��م��ا 
�لتي  �ل��ك��رمي��ة  ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات  �لعليا 
حت��ظ��ى ب��ه��ا �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة �لعليا 
بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  م��ن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 

�ل�����وزر�ء وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة �ل���ذى �مر 
�شاأنها  �لتي من  �ل�شبل  بتوفر كافة 
ي��ل��ي��ق بها  �ل��ب��ط��ول��ة مب���ا  ت���خ���رج  �ن 
ولتعك�س �ل�شورة �حل�شارية لدو�تنا 
�ليها  و�شلت  �ل��ت��ي  و�مل��ك��ان��ة  �لغالية 
�شموه  وج��ه  فيما  �لعامل  �شعوب  بني 
�لر�بعة  للجولة  �الع����د�د  ب�����ش��رورة 
حتت�شنها  و�ل����ت����ي  �ل���ب���ط���ول���ة  م����ن 
�شهر  �ملغربية مطلع  مدينة مر�ك�س 
من  ع��دد  �ك��رب  ودع���وة  �أكتوبر�ملقبل 
لعام  �خلتام  م�شك  لتكون  �لر�ميات 

.  2017

وث����م����ن �ل����ت����ع����اون �مل���ث���م���ر و�ل���ب���ن���اء 
�شفارتنا  �أ�شرة  �لكبر من  و�الهتمام 
�شقر  �����ش����ع����ادة  وخ����ا�����ش����ة  روم�������ا  يف 
لدى  �ل��دول��ة  �شفر  �لري�شي  نا�شر 
تعاون  �شاكر�  �الإيطالية  �جلمهورية 
ل��و���ش��ي��ان��و رو�شي  �ل���ربمل���اين  �ل��ن��ائ��ب 
رئي�س  �ل���دويل  �الحت���اد  رئي�س  نائب 
�الحت����اد �الي���ط���ايل �ل����ذي ح�����ش��د كل 
الإجناح  و�لفنية  �لر�شمية  �لطاقات 

�حلدث .
ر��شد  �ل��ل��و�ء  �شعادة  رف��ع  م��ن جانبه 
ب����ن ع���اب���ر �ل���ه���ام���ل���ي رئ���ي�������س �حت����اد 

و�ل�شهم  و�لقو�س  للرماية  �الم��ار�ت 
�ىل  و�لربيكات  �لتهاين  �آي��ات  ��شمى 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �الم�����ار�ت  �أم 
�لن�شخة  جناح  مبنا�شبة  مبارك  بنت 
فاطمة  �ل�شيخة  بطولة  من  �لثالثة 
بنت مبارك �لعاملية لرماية �ل�شيد�ت 
�ن  متمنيا  �يطاليا  يف  �أقيمت  و�لتي 
�ملغرب  يف  �ل��ر�ب��ع��ة  �لن�شخة  تتحول 
 2017 ل��ع��ام  ختامي  مهرجان  �ىل 
. ووج����ه ل����وؤي ح�����ش��ن �ل��ن��ع��ي��م �ملدير 
�لتنفيذي للبطولة �ل�شكر و�لعرفان 
غر  ب��ال��ن��ج��اح��ات  �الم������ار�ت  �أم  �ىل 

�لن�شخة  يف  حتققت  �ل��ت��ي  �مل�شبوقة 
فاطمة  �ل�شيخة  بطولة  من  �لثالثة 

بنت ميارك �لعاملية لرماية �ل�شيد�ت 
و�لتي �قيمت باإيطاليا منذ �يام.

ح���ق���ق الع������ب م��ن��ت��خ��ب �الإم���������ار�ت 
�أول  �ل��ك��ث��ري  ت��اي حممد  ل��ل��م��و�ي 
م��ي��د�ل��ي��ة ل���الإم���ار�ت يف ظ��ل �حتاد 
و�لكيك  ت�����اي  ل���ل���م���و�ي  �الإم����������ار�ت 
ب��وك�����ش��ي��ن��ج �مل�����ش��ه��ر ح��دي��ث��ا وذل���ك 
�لبحرين  بطولة  م�شاركته  خ��الل 
�ملفتوحة للفنون �لقتالية �ملختلطة 
�شملت  �لثانية و�لتي  ن�شختها  يف 
 – – م��و�ي تاي  مناف�شات �ملالكمة 
م�شارعة – قتال حر و�لتي �ختتمت 
ه���ذ� �الأ���ش��ب��وع حت��ت رع��اي��ة �ل�شيخ 
خالد بن حمد �ل خليفة و بتنظيم 
�لقتالية  للفنون  �ل��ب��ح��ري��ن  �حت���اد 
�مل��خ��ت��ل��ط��ة مب�����ش��ارك��ة �ل��ع��دي��د من 
�أبطال دول �خلليج �لعربي وقد جاء 
على  ب��ف��وزه  �ل�شاعد  بطلنا  تتويج 
وزن  يف  �شقر  �ل���رز�ق  عبد  �لكويتي 
كاملة  �شيطرة  بعد  كلغم   56 حتت 

خالل جوالت �ملبار�ة �لثالثة .
خ���ت���ام  يف  ت����ك����رمي����ه  يف  و��������ش�������ارك 

�ل��ب��ط��ول��ة م��ن ق��ب��ل رئ��ي�����س �الحتاد 
�لبحرين للفنون �لقتالية �ملختلطة 
���ش��ع��ادة �ل��ع��ق��ي��د خ��ال��د ع��ب��د �لعزيز 
بعثة  ق��دم��ت  ق���د  فيما    ، �خل���ي���اط 
تذكاريا   درع����ا  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا 
عامر  �شعيد  ع��ب��د�هلل  �شعادة  با�شم  
�حتاد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لنيادي 
بن  خ��ال��د  لل�شيخ  للعبة  �الإم������ار�ت 
للبطولة  لرعايته  خليفة   �ل  حمد 
لرئي�س  �أخ�����ر  درع�����ا  و  �ل���ن���اج���ح���ة، 
�لبحريني للعبة  �شعادة  �الحت����اد 
�خلياط،  �لعزيز  عبد  خالد  �لعقيد 
وذلك تقديريا للجهود �لتي يبذلها 
�ملو�ي  لريا�شتي  �لبحريني  �الحتاد 
تاي و �لكيك بوك�شينج و فنون �لقتال 
�ملختلطة  وبدوره قدم �خلياط درع 
�الحتاد �لبحريني �لتذكاري ل�شعادة 
ميالد  مبنا�شبة  �ل��ن��ي��ادي  ع��ب��د�هلل 
�أول  يف  للم�شاركة  ت��ق��دي��ر�  �الحت���اد 
�ل�شقيق.  لالحتاد  خارجية  بطولة 

للمو�ي  �الإم����ار�ت  �حت���اد  تلقي  كما 
�لدعوة  ب��وك�����ش��ي��ن��ج  و�ل���ك���ي���ك  ت����اي 
لفنون  �لعامل   للم�شاركة يف بطولة 
ت�شت�شيفها  �لتي  �ملختلطة  �لقتالية 
من  �لفرتة  خالل  �لبحرين  مملكة 

. �لقادم  نوفمرب   19-12
ع�شو  �لعبدويل  فهد  �ل�شيد  وذك��ر 
�مل�شاركة  ب��اأن  �الحتاد   �إد�رة  جمل�س 
جاءت  �لبحرين  مملكة  بطولة  يف 
�شعيد  ع��ب��د�هلل  �شعادة   بتوجيهات 
�ل��ن��ي��ادي رئي�س �حت���اد و�لتي  ع��ام��ر 

ت���و����ش���ي ب���������ش����رورة �مل���������ش����ارك����ة يف 
�الإقليمية   و  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل���ب���ط���والت 
لرفع كفاأه �لالعبني �ل�شباب بهدف 
تلك  م���ث���ل  �خل�������رب�ت يف  �ك���ت�������ش���اب 
�مل��م��ي��زة الأل��ع��اب �لدفاع  �ل��ب��ط��والت 
عن �لنف�س �لتي جتد كل �هتمام من 
�لدعم  ظ��ل  يف  ب��ال��دول��ة  �مل�شئولني 
و�الهتمام �لذي يجده قطاع �ل�شباب 

و�لريا�شة من �لقيادة �لر�شيدة.
و�أ�����ش����ار ب����ان �الحت������اد ي�����ش��ر وفقا 
لالإ�شرت�تيجية �لتي حددها جمل�س 

�إد�رة �الحتاد يف �أول �جتماع له بعد 
�لكيك  بريا�شة  ل��الرت��ق��اء  �إ���ش��ه��اره 
للقاعدة  ت����اي  �مل�����و�ي  و  ب��وك�����ش��ي��ن��ج 
�للعبة  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  �ل���ت���ي  �ل��ك��ب��رة 
فوز  ويعترب   ، �لدولة  م�شتوى  على 
�لكثري  حممد  �ل�شاعد  �ل��الع��ب 
بعد  لالحتاد   خارجي   �جن���از  �أول 
�إ����ش���ه���اره يف �ب���ري���ل �مل��ا���ش��ي و�ل���ذي 
�ل��ف��رتة �لوجيزة  �إع����د�ده خ��الل  مت 
�يجابية  بنتائج  يب�شر  مما  �ملا�شية 

خالل �لفرتة �لقادمة.

بطولة ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك لرماية ال�ضيدات 
تنتقل اإىل املغرب مطلع اأكتوبر

حممد الكثريي يحقق اأول ميدالية لالإمارات يف ظل احتاد 
الإمارات للمواي تاي والكيك بوك�ضينج

»رعاية ال�ضباب والريا�ضة« تبحث مع 
وفد نيبايل تبادل اخلربات

يف  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة  بحثت 
و�ل�شباب  �لريا�شة  وز�رة  من  وف��د  مع  بدبي  مقرها 
�شبل  �الحت��ادي��ة  �لدميقر�طية  نيبال  جمهورية  يف 
�ل��ت��ع��اون وت��ب��ادل �خل����رب�ت ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن يف �ملجال 

�ل�شبابي و�لريا�شي.
جاء ذلك خالل زيارة �لوفد �لنيبايل �لذى ي�شم 16 
م�شوؤواًل وموظفاً برئا�شة �شعادة “ر�م بر�شام” �الأمني 
نيبال  يف  و�ل�شباب  �لريا�شة  ل����وز�رة  �مل�شاعد  �ل��ع��ام 
للهيئة حيث �لتقى ب�شعادة �بر�هيم عبد�مللك، �الأمني 
و�لريا�شة،  �ل�����ش��ب��اب  ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ام��ة  للهيئة  �ل��ع��ام 
للهيئة،  �مل�شاعد  �لعام  �الأم��ني  �ملدفع،  خالد  و�شعادة 

وعدد من �مل�شوؤولني.
جمال  يف  تفاهم  م��ذك��رة  م�شروع  �ل��ط��رف��ان  وناق�س 
مع�شكر�ت  �إق���ام���ة  و�إم��ك��ان��ي��ة  و�ل��ري��ا���ش��ة  �ل�����ش��ب��اب 
�لوفد على  �لبلدين كما �طلع  ريا�شية متبادلة بني 
�لريا�شية  �لفعاليات  و�إد�رة  �خل��رب�ت  تطوير  كيفية 
يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �إىل جانب �لتعرف 
على �لتجارب �لناجحة للهيئة و�لقو�نني �لتي حتكم 

�لعالقة بني �لهيئة و�الحتاد�ت �لريا�شية.
بالبادرة  و�شفه  ما  عبد�مللك  �بر�هيم  �شعادة  وثمن 
بني  �لثنائية  للعالقات  تر�شيخاً  تاأتي  �لتي  �لطيبة 
موؤكد�  �ل�شقيقة  نيبال  وجمهورية  �الإم����ار�ت  دول���ة 
�أخ��رى تفتح  للقاء�ت  �شتكون بد�ية  �ل��زي��ارة  ه��ذه  �أن 

�ملجال لتعزيز �لتعاون بني �جلانبني.
�ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة  جن��اح  �أن  �ىل  و����ش��ار 
و�ل��ري��ا���ش��ة ج���اء ن��ت��اج��اً ط��ب��ي��ع��ي��اً ل��ت��وج��ي��ه��ات ودعم 
�حلكومة �لر�شيدة، �إىل جانب دور �ملجال�س �لريا�شية 
يف دعم خطط و بر�مج �لهيئة و�لعالقة �لقوية بني 

�لهيئة و�للجنة �الأولومبية �لوطنية.
من جانبه توجه �شعادة “ر�م بر�شام” بخال�س �ل�شكر 
و�لتقدير �إىل �لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة 
مثمنا هذ� �للقاء �لذي من �شاأنه رفد قطاع �ل�شباب 
جديدة  وم�شاريع  بناءة  باأفكار  �لنيبايل  و�لريا�شة 
م�شيد� بالنجاح �لذي ��شتطاعت �أن حترزه �لهيئة يف 
دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة فكانت بحق منوذجاً 

جدير�ً لال�شتفادة منه ونقل خرب�ته.
مل�شاريع  بد�ية  �شتكون  �لزيارة  �أن هذه  �شعادته  و�أك��د 
�إىل حتقيقها  ي��ط��م��ح  و�إجن������از�ت ج��دي��دة  م�����ش��رتك��ة 
�الإمار�تيني  �الأخ���وة  مع  بالتعاون  �لنيبايل  �ل�شباب 
نيبال  جمهورية  يف  طبيعية  مقومات  وج��ود  ظل  يف 

ت�شاعد على كل ذلك.
و�لهد�يا  �ل��دروع  �لطرفني  بتبادل  �الجتماع  و�نتهى 
�ىل  �ل��دع��وة  بر�شام”  “ر�م  �ل�شيد  ووج��ه  �لتذكارية 
زيارة  �إىل  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة 
�أقرب  يف  �الحت��ادي��ة  �لدميقر�طية  نيبال  جمهورية 

فر�شة.

ك�شفت طر�ن �الإمار�ت و�جلولة �الأوروبية للجولف عن جتديد 
�إ�شافية متتد حتى  �شنو�ت  �أرب��ع  �إىل  يربطهما  �ل��ذي  �تفاقهما 

عام 2021 .
وت�شمل �التفاقية �جلديدة باأن ي�شبح طر�ن �الإم��ار�ت �شريكا 
�شتقام  حيث   ،2018 �ملقبل  �لعام  �لعريق  ر�ي��در  لكاأ�س  ر�شميا 
�لوطني  �مللعب  يف  �لعريقة  �لعاملية  للبطولة  �ل�42  �لن�شخة 
24 من  للجولف يف فرن�شا يف �شهر �شبتمرب2018 مب�شاركة 
�أف�شل العبي �جلولف من �أوروبا و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

يف  �شي�شتمر  �لوطني  �لناقل  ف���اإن  �التفاقية  جت��دي��د  وبح�شب 

رعاية عدد من �أبرز بطوالت �جلولة �الأوروبية �لتي تقام حتت 
�ملقبل  ن��وف��م��رب  �شهر  يف  وتختتم  دبي”  �إىل  “�ل�شباق  ع��ن��و�ن 
باإقامة بطولة جولة مو�نئ دبي �لعاملية �ملرموقة يف دبي، وهذه 
ما�شرتز  ون���وردي���ا  دبليو”  �إم  “بي  ب��ط��ول��ة  ت�����ش��م:  �ل��ب��ط��والت 
وبطولة ما�شرتز �لت�شيك، وبطولة ��شكتلند� �ملفتوحة وبطولة 
وجوهان�شبرج  �ملفتوحة  �إيطاليا  وبطولة  �لربتغال  ما�شرتز 
نيل�شون  وبطولة  �ملفتوحة  �أفريقيا  جنوب  وبطولة  �ملفتوحة، 

مانديال.
روزنامة  يف  حدثا  ع�شر  ت�شعة  حاليا  �الإم���ار�ت  ط��ر�ن  ويدعم 

�جلولة �الأوروبية �لتي تقام للعام �لتا�شع حتت عنو�ن “�ل�شباق 
هرنيك  �ل�شويدي  �حل��ايل  �لعام  ن�شخة  يف  دبي” وي�شارك  �إىل 
لهم  �شبق  والع��ب��ني  دب���ي  �إىل  �ل�����ش��ب��اق  ل��ق��ب  ح��ام��ل  �شتين�شون 
مارتن  و�الأمل����اين  وي�����ش��ت��وود  يل  �الإجن��ل��ي��زي  منهم  ب��ه  �لتتويج 
كامير و�الإيرلنديل �ل�شمايل روري ماكلروي و�الإجنليزي لوك 
دونالد. و�عرب كل من �ل�شر تيم كالرك رئي�س �شركة طر�ن 
�الإمار�ت ونيك تاريت مدير �ملكتب �الأوروبي لل�شياحة �الأوروبية 
تثمينهم  �الأوروبية عن  �لتنفيذي للجولة  �لرئي�س  بيلي  وكيث 

لهذه �ل�شر�كة. 

طريان الإمارات راعيا للجولة الأوروبية للجولف حتى 2021
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الفجر الريا�ضي

�آل نهيان رئي�س جمل�س  �ل�شيخ نهيان بن ز�يد  �أ�شدر �شمو 
�أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلرية 
ب�شاأن  ق��ر�ر�  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  رئي�س  و�الإن�شانية 
ت�شكيل �ملكتب �لتنفيذي ل� طو�ف �أبوظبي بن�شخته �لر�بعة 

لعام 2018.

ووفقا للقر�ر.. يرت�أ�س �ملكتب �لتنفيذي �شعادة عارف حمد 
يف  وي�شم  �لريا�شي  �أبوظبي  ملجل�س  �لعام  �الأم��ني  �لعو�ين 
�لقيادة  ممثل  �ل�شام�شي  بطي  خليفة  �لعميد  ع�شويته 
�لعامة ل�شرطة �أبوظبي وعبد �لرحيم �لبطيح ممثل �شركة 
�ل�شوؤون  د�ئ��رة  ممثل  �ملن�شوري  وحممد  لالإعالم  �أبوظبي 

�مل�شرتكة  �للجنة  ممثل  �لعفيفي  وح��م��د  و�لنقل  �لبلدية 
عمر�ن  يو�شف  وعبد�لنا�شر  �مل��روري��ة  و�حل��ل��ول  لل�شالمة 
�لزعابي  �شلطان  للدر�جات وحممد  �الإم��ار�ت  �حتاد  ممثل 
م�شطفى  وط��الل  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  ممثل 
�إ�شماعيل  و�أح���م���د  �لقبي�شي  ع��ب��د�هلل  و�أح���م���د  �ل��ه��ا���ش��م��ي 

علي  عبد�لر�شا  ون��وف  �لعامري  �شامل  ومبارك  �حلو�شني 
خليفة  و�شامل  �مل�شعبي  حممد  و�أح��م��د  ديكياتي  ودوت�شيو 

�ملري مقرر�.
روؤي����ة جمل�س  ي��ق��ام �شمن  �أب��وظ��ب��ي  ط���و�ف  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�أبوظبي عا�شمة عاملية  �أبوظبي �لريا�شي �لطاحمة جلعل 

خطط  ت�شجلها  �لتي  �لكبرة  �لنجاحات  ودع��م  للريا�شة 
��شت�شافة �أهم �لفعاليات �لريا�شية �لعاملية.

وحققت �لن�شخة �لثالثة ل� طو�ف �أبوظبي جناحات كبرة.. 
حيث �متد مل�شافة 671 كم موزعة على 4 مر�حل ومب�شاركة 

حمرتفا. فريقا   20 ميثلون  عامليا  در�جا   160

نهيان بن زايد ي�ضدر قرارا بت�ضكيل املكتب التنفيذي لـ»طواف اأبوظبي 2018« 

رونـــي يعتــــزل اللعــــب دوليــــــًا
و�شع �لهد�ف �لتاريخي للمنتخب �النكليزي لكرة �لقدم و�ين روين، حد� 
مل�شرته �لدولية، باعالنه �عتز�ل �للعب مع منتخب �الأ�شود �لثالثة على 

رغم ��شتدعائه جمدد� من قبل �ملدرب غاريث �شاوثغيت.
مع  مبار�ة   119 يف  هدفا   53 عاما،   31 �لبالغ  �الأ�شقر  �لفتى  و�شجل 
منذ  �شفوفه  عن  وغ��اب  قيادته  �شارة  خ�شر  �ن��ه  �ال  �النكليزي،  �ملنتخب 

مع  �ملا�شي  �ملو�شم  كثرة  مباريات  خو�شه  ع��دم  ظل  يف  �أ�شهر، 
�لربتغايل  ت��ويل  منذ  يونايتد  مان�ش�شرت  �ل�شابق  فريقه 
لل�شياطني  �لفني  �جلهاز  على  �ال�شر�ف  مورينيو  جوزيه 

�حلمر يف �شيف �لعام 2016.
وعاد روين هذ� �ل�شيف �ىل فريق بد�يته �يفرتون، وحقق 
2017-2018، �شملت ت�شجيله  �نطالقة جيدة ملو�شم 

هدفه �لرقم 200 يف �لدوري �ملمتاز، وذلك يف مرمى 
مان�ش�شرت �شيتي �الثنني.

وحتقق ما توقع �ملعلقون ح�شوله، وهو �ن 
�ملنتخب،  �ىل  ��شتدعاءه  �شاوثغيت  يعيد 

ك��ان �الع��ت��ذ�ر وك�شف  �ن رد روين  �ال 
قر�ر �العتز�ل.

ك��ان من  وق��ال �لالعب يف بيان 
ب��ي غاريث  يت�شل  �ن  �ل��ر�ئ��ع 

�الأ�شبوع  ه����ذ�  ���ش��اوث��غ��ي��ت 
يريدين  �ن���ه  يل  ل��ي��ق��ول 

ت�شكيلة  يف  جم����������دد� 
للمباريات  �ن���ك���ل���رت� 

ل��ك��ن، وبعد  �مل��ق��ب��ل��ة 
طويال  �ل��ت��ف��ك��ر 

�أبلغت  وم���ل���ي���ا، 
�نني  غ�����اري�����ث 
قررت �العتز�ل 
من  ن����ه����ائ����ي����ا 

�للعب دوليا.
�أ����������������ش���������������اف 
�ل������������الع������������ب 

�ل����������ذي د�ف������ع 
�ملنتخب  �أل����و�ن  ع��ن 

لطاملا  عاما   14 الأكرث من 
مميز�  �نكلرت�  ملنتخب  �للعب  ك��ان 

�ختياري  بالن�شبة �يل. يف كل مرة مت 
ك��الع��ب �و ك��ق��ائ��د، ك��ان �م��ت��ي��از� ويتعني 

علي �شكر كل �شخ�س �شاعدين، لكني �عتقد 
بان �لوقت قد حان للرحيل.

وتابع هذ� قر�ر �شعب فعال وناق�شته مع عائلتي، 
مدربي يف �يفرتون )�لهولندي رونالد كومان( 

و�ملقربني مني.
بعد م�شرة  �يفرتون  وك��ان روين عاد �ىل 
مان�ش�شرت  م����ع  م���و����ش���م���ا   13 �م����ت����دت 
يونايتد، �أ�شبح خاللها هد�فه �لتاريخي 

�أي�شا مع 253 هدفا.
ب���ني خ��ط��وة �عتز�ل  �ل���الع���ب  وق�����ارن 

�ل��ل��ع��ب دول���ي���ا، وق�����ر�ره �ل��رح��ي��ل عن 
�ل���ن���ادي �ل����ذي ���ش��ه��د �أب����رز حمطات 

جنوميته �لقارية و�لدولية.
وقال �الأربعاء كان قر�ر رحيلي عن 

لكنني  �شعبا،  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت 

�يفرتون.  يف  بيتي  �ىل  بالعودة  �ل�شحيح  �لقر�ر  �تخذت  �نني  من  و�ث��ق 
موؤكد�  �لنجاحات،  حتقيق  على  مل�شاعدته  جهودي  كل  تركيز  �ري��د  �الن 

بقاءه “من �أكرث م�شجعي �ملنتخب �النكليزي �شغفا.
وحيا يونايتد العبه �ل�شابق بعد قر�ر �العتز�ل بتغريدة عرب ح�شابه على 

موقع تويرت، منوها مب�شرته مع �ملنتخب �النكليزي.
و�أك��د روين �ن من �الأم��ور �لقليلة �لتي ت�شعرين بالندم هو �نني 
�نكليزي حقق جناحات يف  ت�شكيلة منتخب  ف��رد� من  �أك��ن  مل 

بطولة كربى.
لقب  على  �لكربى  �لبطوالت  يف  �نكلرت�  ر�شيد  ويقت�شر 

مونديال 1966.
�لذين  �ل��الع��ب��ني  م��ع  غ��اري��ث  يتمكن  �ن  يف  روين  و�أم����ل 
حتقيق  م��ن  �ملنتخب،  �شفوف  �ىل  ي�شتدعيهم 
يقف  �ن  و�مت���ن���ى  �ل���ط���م���وح���ات  ه����ذه 
�مل��ن��ت��خ��ب يوما  �جل��م��ي��ع خ��ل��ف 
حقيقة  �حل��ل��م  �شي�شبح  م��ا 
و�أت���ط���ل���ع ق���دم���ا الأك����ون 
م���������وج���������ود� ك�����اأح�����د 
�ملنتخب  م�شجعي 
�شفة  ب�������اأي  �و 

�أخرى.
وخ���������ا����������س 
ين  و ر
م��������ب��������ار�ت��������ه 
�الأوىل  �ل���دول���ي���ة 
�شد ����ش��رت�ل��ي��ا ودي���ا يف 
وكان   ،2003 فرب�ير  �شباط   12
�ألو�ن  ع��ن  ي��د�ف��ع  الع��ب  �أ�شغر  حينه  يف 
�ملنتخب، �ذ كان يبلغ من �لعمر 17 عاما 

و111 يوما فقط.
�أي���ل���ول �شبتمرب  �ل�����ش��اد���س م��ن  و�أ���ش��ب��ح يف 
هدفا  ي�شجل  الع��ب  �أ�شغر  نف�شه  �ل��ع��ام  م��ن 
مقدونيا  ���ش��د  م���ب���ار�ة  يف  وذل����ك  للمنتخب، 
)2-1( وكان يبلغ من �لعمر يف حينه 17 عاما 

و317 يوما.
وخ��ا���س روين �آخ��ر م��ب��ار�ة دول��ي��ة ل��ه م��ع �ملنتخب 
��شكتلند�،  �شد   2016 �لثاين نوفمرب  ت�شرين  يف 
وذل����ك ���ش��م��ن �ل��ت�����ش��ف��ي��ات �مل��وؤه��ل��ة �ىل ك��اأ���س �لعامل 

رو�شيا. يف  �ملقررة   2018
م�شرة  �ن  ك��الرك  غريغ  �النكليزي  �الحت��اد  رئي�س  و�عترب 
روين ت�شتحق �عتباره “�أ�شطورة”. �أ�شاف �ليوم تنتهي حقبة يف 
كرة �لقدم �لدولية )...( و�ين روين هو �أيقونة جيله و�أ�شطورة ال 

�شك بها للعبة.
وغرد ح�شاب �ملنتخب �النكليزي على تويرت بالقول 53 هدفا. 119 

مبار�ة. �أ�شطورة لالأ�شود �لثالثة �ىل �الأبد. �شكر� و�ين روين.
وعرب تويرت �أي�شا، هناأ غاري لينيكر، �أحد �أبرز �لالعبني �ل�شابقني يف 

تاريخ �ملنتخب، روين على م�شرة ر�ئعة.
وكان لينيكر �لذي يعمل حاليا كمعلق تلفزيوين، قال يف وقت �شابق 
�الأربعاء، �ن ��شم روين يجب �ن يدرج بني �أف�شل ع�شرة العبني يف 
تاريخ �نكلرت�، مبديا �عتقاده باأنه مل ينل �لتقدير �لذي ي�شتحقه. 

�أ�شاف كان العبا ر�ئعا لكرة �لقدم �النكليزية.

�جتمع العبو فريق بر�شلونة لكرة �لقدم، �أم�س �الأربعاء، يف غد�ء جماعي 
الإظهار  حماولة  يف  �لكاتالونية،  بالعا�شمة  جافا  حي  يف  �ملطاعم  باأحد 
وحدة �لبلوغر�نا عقب �الأحد�ث �لتي تعاقبت خالل �ل�شاعات �الأخرة، 

وفقاً ملا ذكرته �شحيفة ماركا �الإ�شبانية.
عرب  لهم  ���ش��ور�ً  ن�شرو�  �أن  بعد  �شديدة  �نتقاد�ت  �لفريق  العبو  وو�ج��ه 
مو�قع �لتو��شل �الجتماعي برفقة �لرب�زيلي نيمار د� �شيلفا بعد �شاعات 
�ملهاجم ملطالبته  دع��وى �شد  ق��ر�ره برفع  �لنادي عن  �إع��الن  قليلة من 
بتعوي�س قيمته 8.5 ماليني يورو، قيمة جزء �أويل من مكافاأة قدرها 
30 مليون يورو كان جنم �ل�شيلي�شاو ح�شل عليها ملو�فقته على جتديد 
لباري�س  و�النتقال  ف�شخه  يقرر  �أن  قبل  �ملا�شي،  �لعام  �لنادي  عقده مع 

�لفريق فح�شب، بل  �لغد�ء �جلماعي العبو  �شان جرمان. ومل يح�شر 
�لطاقم  وكافة  وم�شاعدوه  فالفردي  �إرن�شتو  �لفني  �ملدير  �أي�شاً  ح�شر 
�لفني. و�أثارت تلك �ل�شور ��شتياء �إد�رة �لنادي �لكاتالوين، �لتي ��شتبعدت 

يف �لوقت ذ�ته وجود �شوء نية ور�ئها.
و�نتقل نيمار هذ� �ل�شيف من بر�شلونة �إىل باري�س �شان جرمان مقابل 

عقده. يف  �جلز�ئي  �ل�شرط  قيمة  يورو  مليون   222
مدريد  ري��ال  �أم���ام  كبرة  بخ�شارة  �ملو�شم  ��شتهل  �ل��ذي  �ل��ف��ري��ق،  وك��ان 
�ال�شتعد�د�ت  �إط��ار  يف  �ليوم  �شباح  تدريباً  �أج��رى  �الإ�شباين،  �ل�شوبر  يف 
�لدوري  ج���والت  ث��اين  يف  �مل��ق��ب��ل،  �ل�شبت  �أالف��ي�����س  ديبورتيفو  مل��و�ج��ه��ة 
ريال  �أم��ام  �الأوىل  مبار�ته  يف  �لفوز  حقق  بعدما  �لقدم،  لكرة  �الإ�شباين 

بيتي�س بثنائية نظيفة.  
�النتقاالت  ���ش��وق  يف  عليه  يح�شد  ال  م��وق��ف  يف  بر�شلونة  و�أ���ش��ب��ح  ه��ذ� 
�لبع�س  و�شفقها  �إذ  �لنهاية،  خط  من  �قرت�بها  مع  �حلالية،  �ل�شيفية 

باالأ�شو�أ عرب �لتاريخ بالن�شبة للنادي �لكاتالوين والإد�رته.
وبعد عدة حماوالت بائ�شة من من قبل �إد�رة �لنادي �لكاتالوين للتعاقد 
من  �الإجن��ل��ي��زي،  ليفربول  �شفوف  من  كوتينيو  �لرب�زيلي  �لنجم  من 
�لفرن�شي،  ج��رم��ان  ���ش��ان  �إىل  ن��ي��م��ار  �ل��رب�زي��ل��ي  رح��ي��ل  تعوي�س  �أج���ل 
�أ�شارت �شحيفة “ذ� �شن” �أن بر�شلونة بد�أ بالبحث عن بد�ئل قبل فو�ت 

�الأو�ن.
فالفردي،  �إرن�شتو  �الإ���ش��ب��اين  بر�شلونة،  م���درب  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 

�أن��ظ��اره جت��اه الع��ب وي�شت ه��ام يونايتد �الإجن��ل��ي��زي، �الأرجنتيني  وج��ه 
مانويل النزيني، يف حال ��شتمر ليفربول على رف�س �لعرو�س �ملقدمة 

لكوتينيو. 
ويو�جه بر�شلونة �أي�شاً �شعوبة يف �إقناع برو�شيا دورمتوند �الأملاين على 
�لرب�شا  �إد�رة  تقدمت  �إذ  دميبلي،  عثمان  �ل�شابة  موهبته  ع��ن  �لتخلي 
ب�150  �أن دورمتوند يطالب  �إىل  130 مليون يورو،  �إىل  بعر�س ي�شل 

مليون يورو لقاء رحيل عن �لالعب عن �شفوفه.
يذكر �أن النزيني �شبق له �للعب يف �شفوف �جلزيرة �الإمار�تي، يف مو�شم 
وي�شت  �شفوف  �أبوظبي” �إىل  “فخر  يعره  �أن  قبل   ،2015-2014

هام، �لذي �نتقل له ب�شكل نهائي يف 2016.

لعبـــو بر�ضلـــونـــة يـــواجهــــون الأزمــــة بغــــداء جماعـــــي

�ضان جرمان ياأ�ضف لدعوى 
بر�ضلونة �ضد نيمار 

�لقدم  لكرة  �لفرن�شي  �شان جرمان  باري�س  ن��ادي  �أب��دى 
بر�شلونة  ن��ادي  رفعها  �لتي  �لق�شائية  للدعوى  �أ�شفه 
�ن�شم  �ل��ذي  نيمار  �لرب�زيلي  مهاجمه  بحق  �ال�شباين 
�شفقة  يف  �ل��ث��اين  م��ن  ق��ادم��ا  �الأول  �ىل  �ل�����ش��ه��ر  ه���ذ� 
�شيقا�شي  �ن��ه  �أعلن  �لكاتالوين  �لنادي  وك��ان  قيا�شية. 
نيمار �لذي �ن�شم �ىل �شان جرمان مقابل 222 مليون 
يورو، على خلفية خمالفته �شروط عقده معه، مطالبا 

�ياه برد مكافاأة تلقاها ودفع تعوي�س مايل.
�أخذ  �نه  �لثالثاء  ليل  بيان  يف  �لباري�شي  �لنادي  و�أ�شار 
نادي  ن�����ش��ره   �ل���ذي  �ل�شحايف  بالبيان  وت��ف��اج��اأ،  علما، 
بر�شلونة لكرة �لقدم، و�إعالنه �ل�شروع يف �إجر�ء ق�شائي 

يف ��شبانيا بحق العبه �ل�شابق.
و���ش��دد ع��ل��ى �ن���ه ك��م��ا ن��ي��م��ار، �ح����رتم ب�����ش��ر�م��ة جممل 
�لقو�نني و�لقو�عد �ملطبقة، وال ميكنه - جمدد� - �شوى 

�ن يبدي �أ�شفه الأ�شلوب نادي بر�شلونة لكرة �لقدم.
�أغ�شط�س،  �آب   11 يف  ت��ق��دم  �ن��ه  �أع��ل��ن  بر�شلونة  وك���ان 
�ملدينة  �ل��ع��م��ل يف  �أم������ام حم��ك��م��ة  ق�����ش��ائ��ي��ة  ب���دع���وى 
�شبق  �ل��ذي  �ملبلغ  با�شتعادة  فيها  يطالب  �لكاتالونية، 
بنود  خمالفته  ب�شبب  ع��ق��ده  لتجديد  ك��م��ك��اف��اأة  دف��ع��ه 

�لعقد، و8،5 ماليني يورو كتعوي�شات، و10 باملئة 
�شان  يقوم  �ن  بر�شلونة  وطلب  ك��ف��و�ئ��د.  �إ�شافية 
�ملبالغ �ملطلوبة يف حال عدم متكن  جرمان بدفع 

�الحتاد  �أب��ل��غ  �ن��ه  �ىل  م�شر�  ذل���ك،  م��ن  نيمار 
�ال���ش��ب��اين ل��ك��رة �ل��ق��دم ب��ه��ذه �ل��دع��وى، ليقوم 

مبتابعتها مع �الحتادين �لدويل و�لفرن�شي.
كما �أعربت �شركة �ن �ن كون�شولتاريا �لتي متثل 

نيمار �لثالثاء عن مفاجاأتها من �لدعوى مت تلقي 
عقده  نيمار  الح���رت�م  ن��ظ��ر�  بده�شة  �خل��رب  ه��ذ� 

م��ا يتعلق  �ل��وق��ت، م�شيفة يف  ذل��ك  �ل�����ش��اري يف 
�ملن�شو�س   ،2016 ع��ق��د  ل��ت��وق��ي��ع  ب��امل��ك��اف��اآت 
بر�شلونة،  يدفعها  مل  و�ل��ت��ي  �لعقد  يف  عليها 
بد�أ )نيمار( بالفعل �الجر�ء�ت �لر�شمية �مام 

�ملحكمة �ملخت�شة.
و�ن�����ش��م ن��ي��م��ار �ىل ب��ر���ش��ل��ون��ة ق���ادم���ا من 

���ش��ان��ت��و���س �ل���رب�زي���ل���ي عام 
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وق�������ام يف 
�شيف 

�نه  �ال  مو��شم.  خلم�شة  عقده  بتمديد   2016 �ل��ع��ام 
ق��ام بدفع  �ل�شيف �ىل �شان جرمان و�ل��ذي  �نتقل ه��ذ� 
مع  �ل���دويل  �ملهاجم  عقد  لف�شخ  �جل��ز�ئ��ي  �لبند  قيمة 
ناديه �ال�شباين، و�لبالغة 222 مليون يورو. ويف �أعقاب 
�خلطوة، رف�س بر�شلونة دفع مكافاأة لنيمار بقيمة 26 
�الأوىل  �ل�شنة  �نق�شاء  بعد  ت�شتحق  كانت  ي��ورو،  مليون 

يوليو  مت����وز   31 �أي  �مل����م����دد،  ع���ق���ده  م���ن 
با�شم  م��ت��ح��دث  و�أ����ش���ار   .2017

نيمار  �ن  �ىل  حينها  �ل��ن��ادي 
�لنادي  مع  عقده  يكمل  مل 
... ونظر� �ىل خرقه �لعقد 
ل���ن يدفع”  �ل���ن���ادي  ف����ان 

�ملكافاأة.

كاوازاكي يقرتب 
من ن�ضف نهائي 

دوري ابطال ا�ضيا 
�شوطا  ف��رون��ت��ال  ك��او�ز�ك��ي  قطع 
ك��ب��ر� ن��ح��و ب��ل��وغ ن�����ش��ف نهائي 
�لقدم،  ��شيا يف كرة  �بطال  دوري 
و�شيفه  مو�طنه  على  ف��وزه  بعد 
�أور�و� ريد د�ميوندز 3-1، �م�س 

يف ذهاب ربع �لنهائي.
ويلتقي �ملتاأهل من هذه �ملو�جهة 
�شيبغ  �شنغهاي  ب��ني  �ل��ف��ائ��ز  م��ع 
وغو�نغجو �يفرغر�ند �ل�شينيني 
�لذهاب  مو�جهة  �نتهت  �للذين 
ل�شنغهاي  ���ش��اح��ق  ب��ف��وز  بينهما 
-4�شفر �لثالثاء. و�شجل للفائز 
قائده يو كوبايا�شي )32 و85( 
 ،)50( �أل�����ش��ي��ن��ي��و  و�ل���رب�زي���ل���ي 
وللخا�شر يوكي موتو )76( على 

ملعب كاو�ز�كي تودوروكي.
�مل�����ب�����ار�ة �ل���ت���ا����ش���ع���ة على  وه������ذه 
خ�شارة  دون  �ل����ق����اري  �مل�����ش��ت��وى 
مبار�ة  يخو�س  �ل��ذي  لكاو�ز�كي 
�الياب على �أر�س خ�شمه يف 13 

�أيلول �شبتمرب.
�ل�����ذي �شجل  ك��وب��اي��ا���ش��ي  وق�����ال 
�أور�و�  م��رم��ى  يف  �ي�����ش��ا  ه��دف��ني 
يف   1-4 ع���ل���ي���ه  �ل�����ف�����وز  خ������الل 
�ملا�شي  �ل�شهر  �لياباين  �ل��دوري 
�لفوز  نحقق  �ن  �ملهم  من  “كان 
هدفا  تلقينا  لكننا  �ر���ش��ن��ا.  على 
هناك  �ىل  ن����ذه����ب  �ن  وي����ج����ب 

لنح�شم �ملهمة”.
�لعابه  ���ش��ان��ع  �ور�و�  ع��ن  وغ���اب 
يو�شوكي كا�شيو�غي �لذي تعر�س 

لال�شابة خالل عملية �الحماء.
و�خ��ف��ق��ت �الن���دي���ة �ل��ي��اب��ان��ي��ة يف 
تتويج  م��ن��ذ  ����ش��ي��ا  �أب���ط���ال  دوري 
2008، علما  �أو�شاكا عام  غامبا 
�للقب قبل ذلك  �أح��رز  �أورور�  �ن 

بعام.
وكان �لعني �المار�تي تعادل �شلبا 
�أر���ش��ه �الث��ن��ني م��ع �لهالل  على 
وبر�شيبولي�س  �ل���������ش����ع����ودي، 
�الي���������ر�ين م����ع ���ش��ي��ف��ه �اله���ل���ي 
�ل�شعودي 2-2 يف �شلطنة عمان.

ويقام ن�شف �لنهائي يف 26 و27 
�ي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��رب ذه����اب����ا، و17 
�الول/�ك����ت����وب����ر  ت�����ش��ري��ن  و18 
�يابا، و�لنهائي بني بطلي �لغرب 
ت�شرين  18 و25  و�ل�شرق يف 

�لثاين نوفمرب.



    
تلجاأ للطالق لعدم وجود مرحا�س يف املنزل

�حلياة  ��شتحالة  نتيجة  �لطالق،  �إىل طلب  �لن�شاء  تلجاأ  ما  ع��ادة 
�لزوجية، ون�شوب خالفات حادة مع �أزو�جهن، لكن �شيدة هندية، 
ح�شلت على �لطالق ل�شبب غر متوقع، وهو عدم وجود مرحا�س 

يف �ملنزل!
ق�شت حمكمة �الأ�شرة يف والية ر�ج�شتان �شمايل �لهند يوم �جلمعة 
عدم  ب�شبب  زوجها،  عن  �النف�شال  طلبت  �م��ر�أة  بطالق  �ملا�شي، 
�إىل �لبحث عن مكان يف  وجود مرحا�س يف �ملنزل، مما ��شطرها 

�خلارج لق�شاء حاجتها، طو�ل زو�جها �لذي �متد �إىل 5 �شنو�ت.
�لكثر من  �لقرى، عادة ما يتحملن  �لن�شاء يف  �إن  �لقا�شي  وقال 
�الأمل �جل�شدي، بانتظار حلول �لظالم، لق�شاء حاجتهن يف �لهو�ء 
�لطلق، م�شر�ً �إىل �أن ذلك من �أهم �مل�شاكل �ل�شحية �لتي تعاين 

منها �لن�شاء يف �لبالد.
�لتعر�س  �لهند، يف ح��االت  �ل��ط��الق يف  ع��ادة على  �مل���ر�أة  وحت�شل 
للق�شوة �أو �لعنف �أو �ملطالبات �ملالية غر �ل�شرورية، ولي�شت هذه 
�ملرة �الأوىل، �لتي حت�شل فيها �مر�أة على �لطالق ب�شبب عدم توفر 

مرحا�س يف �ملنزل، بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
ويف �لعام �ملا�شي، رف�شت فتاة عقد قر�نها على خطيبها يف والية 
�أن �متنع عن بناء مرحا�س يف منزل  �أوتر بر�دي�س �لهندية، بعد 
�لزوجية. ويف حادثة �أخرى، رف�شت �مر�أة �لعودة �إىل منزل و�لدي 

زوجها، �إىل �أن مت ت�شييد مرحا�س بد�خله.
– نحو  �لهند  �شكان  ن�شف  من  يقرب  ما  �أن  �ليوني�شيف،  وتفيد 
 %  70 �لعر�ء، وح��و�يل  �أل��ف �شخ�س- يق�شون حاجتهم يف   600
من �ملنازل ال حتتوي على مرحا�س، على �لرغم من �أن �أكرث من 
90 % من �ل�شكان لديهم �إمكانية �لو�شول �إىل �لهو�تف �ملحمولة. 
ووعد رئي�س �لوزر�ء �لهندي ناريندر� مودي ببناء مرحا�س يف كل 

منزل، بحلول 2019، للق�شاء على هذه �مل�شكلة.

الهند حتظر الطالق "بالثالثة"
حظرت �ملحكمة �لعليا يف �لهند ممار�شة �لطالق بالثالثة و�لتي 
فوري،  ب�شكل  بائناً  ط��الق��اً  زوجاتهم  بتطليق  للم�شلمني  ت�شمح 
قر�رها  �ملحكمة  �أ�شدرت  �مل��دين.  �لبالد  لد�شتور  منافية  وعدتها 
"�لطالق بالثالثة" الإ�شد�ر  ��شتجابة اللتما�س ن�شاء كن �شحايا 
حكم ب�شاأن هذه �ملمار�شة �ل�شائعة �لتي يقوم خاللها �لرجل �مل�شلم 
مر�ت  طالق" ث��الث  "�أنت  كلمة  ت��ك��ر�ر  مب��ج��رد  زوج��ت��ه  بتطليق 
ح��االت مت  �إعالمية عن  تقارير  �لوقت عينه. وحتدثت  يف  لفظياً 
فيها �لطالق عرب ر�شالة، مثل حالة �شيار� بانو وهي من �ملتقدمات 
بال�شكوى، �أو عن طريق تطبيق "�شكايب" لالت�شال عرب �الإنرتنت 

�أو حتى ر�شالة ن�شية ق�شرة "و�ت�س �آب".
الأبرز  ينتمون  ق�شاة   5 ت�شم  �لتي  �لعليا  �ملحكمة  هيئة  و�رت���اأت 
و�ل�شيخية  و�الإ���ش��الم  و�مل�شيحية  �لهندو�شية  وه��ي  �لهند  دي��ان��ات 
و�ل�شريعة  للقر�آن  "خمالف  بالثالثة  �لطالق  �أن  و�لزر�د�شتية، 
�نتهاكاً  وي�شكل  �لدينية  �ل�شعائر  مم��ار���ش��ة  �شمن  ب��ه  يعتد  وال 
�ل�شماح  �إن  حكمهم،  يف  �لق�شاة  وق��ال  �لد�شتورية".  لالأخالقيات 
للرجل "باإنهاء �لزو�ج تبعاً الأهو�ئه وب�شكل �عتباطي" يعد ت�شرفاً 
�أن  �إثماً ال ميكن  �أن ما يعده �لدين  و�أ�شافو�  �شارخاً".  "تع�شفياً 
�أدن���ى يف ه��ذه �مل��م��ار���ش��ة ولكنها  يجيزه �ل��ق��ان��ون. ن��ظ��رت حم��اك��م 
�لطالق  �شرعية  يف  �لعليا  �ملحكمة  فيها  تنظر  �لتي  �الأوىل  �مل��رة 
بالثالثة. ورحبت �شار�يا بانو مبا و�شفته باأنه "حلظة تاريخية" 
عندما  �الأمل  معنى  "عرفت  �ملحكمة  �أم���ام  لل�شحافيني  وق��ال��ت 

تنف�شل �لعائلة. ال �أود الأي كان �أن يعاين ما عانيته".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ينفجر ثديها بعد عملية ا�ضتئ�ضال
�أنها معر�شة  ك�شفت �شيدة بريطانية كيف �نفجر ثديها مرتني بعد عملية ��شتئ�شال �لثدي، وذلك بعدما علمت 

لالإ�شابة بال�شرطان مثل عائلتها.
وبح�شب �شحيفة مرور �لربيطانية، �أز�لت �ملحا�شبة لويز فر�نكلني ثدييها يف فرب�ير 2014، بعد �أن تاأكدت �أنها 

.% 90  - ورثت �لطفرة �لور�ثية BRCA1 �لتي ت�شبب �الإ�شابة ب�شرطان �لثدي بن�شبة ترت�وح بني 60 
�ل�شتة  �إذ بد�أ ثديها يتورم على مدى �الأ�شابيع  و�أول عملية الإع��ادة ثدييها با�شتخد�م دهون بطنها باءت بالف�شل، 

�لتالية لعملية تنظيف �حل�شوة �لدهنية، قبل �أن ينفجر نتيجة تعفن بع�س �لدهون �لباقية.
�أنني مبللة، و�كت�شفت �أن ثديي �الأي�شر قد �نفجر  �أدركت  وقالت لويز: كنت م�شتلقية يف �ل�شرير ذ�ت ليلة عندما 
وكان ي�شّرب �لدهون �مليتة �ل�شائلة. و��شتغرق ذلك عدة �أ�شهر لل�شفاء، وعندما �نتهيت من �لتعايف، �أ�شبح ثديي ي�شبه 
�لفاكهة �ملنكم�شة. ويف يناير �لعام 2015، قررت لويز �ملحاولة مرة �أخرى، فخ�شعت  للعملية نف�شها الإعادة بناء 

�لثدي �مل�شاب، ولكن لالأ�شف رف�س ج�شمها �لدهون مرة �أخرى، مما ت�شبب يف �نفجار �حل�شوة للمرة �لثانية.
و�أك��دت لويز: كنت قد خرجت للتو من �حلمام وعندما �شرعت يف جتفيف ج�شمي، �نفجر ثديي، وكانت �لدهون 
تت�شرب منه ب�شكل مثر لال�شمئز�ز. و�أ�شافت: لقد �كتفيت من �لدهون و�شاأحتاج �إىل ح�شوة �شيليكون، رغم �أن ذلك 

�شيمنحني ثديني خمتلفني يف �حلجم و�مللم�س، ولكني ال �أمانع.
وت�شارك لويز يف زيادة �لوعي ب�شرطان �لثدي �لور�ثي، من خالل �مل�شاركة يف جمعية خرية مع 11 �مر�أة �أخرى، 

ت�شررت من تلك �لطفرة �لور�ثية من �أجل م�شاعدة مر�شى �ل�شرطان يف بريطانيا.
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بريطانيون يجتهدون لإبقاء ذكرى ديانا حية 
�لفنجان يف  �لكابوت�شينو يف طبق  ف�شكب معظم  د�ود  �لتوتر عبدول  غلب 

�ملرة �الأوىل �لتي قام فيها على خدمة �الأمرة �لر�حلة ديانا.
وبعد 20 عاما تقريبا على مقتلها يف حادث �شيارة يف نفق يف باري�س ما ز�ل 
�ل�شعب" يف  "�أمرة  باأنها  �لتي ي�شفها  �مل��ر�أة  ب�شور  عبدول يعمل حماطا 
ديانا" يف جهد �شخ�شي منه الإبقاء  "مقهى  ��شم  �أطلق عليه  �لذي  مقهاه 
1989 على  �أ�ش�شه ع��ام  �ل��ذي  ذك��ر�ه��ا على قيد �حل��ي��اة. وق��ال ع��ن مقهاه 
�الأمرة  ت�شكنه  كانت  �لذي  �لق�شر  كن�شنجتون جاردنز، حيث  مقربة من 
�أن  عبدول  ويعترب  لها".   حتية  �ملكان  ه��ذ�  يظل  �أن  لها  "وعدي  �لر�حلة 
�الحتفاء بحياة �الأمرة �لر�حلة هي "عمله �ليومي" يف �ملقهى �لذي كانت 
�شلطة  يتناولو� طبق  �أن  �لزبائن  باإمكان  بات  بانتظام وحيث  ديانا  ترتاده 
�أنه  �لدو�م" م�شيفا  �ل�شعب على  �أم��رة  "�إنها  وق��ال  برجر.  ديانا  �أو  ديانا 
�أن �لن�شيان قد يطويها يوما ما. لكن �لكثر من �لربيطانيني  ال ي�شدق 

�ل�شباب ال ي�شعرون باالفتتان باالأمرة �لر�حلة رغم تفهمهم لذلك.
وغطى �الإعالم �لربيطاين و�لعاملي تفا�شيل �ل�شر�عات �لتي خا�شتها ديانا 

لالندماج يف �لعائلة �ملالكة.

الأمري هاري يدافع عن ت�ضارلز
د�فع �الأمر هاري عن �لطريقة �لتي �عتنى بها و�لده �الأمر ت�شارلز به 
وباأخيه �الأكرب وليام يف �لفرتة �لتي تلت مقتل و�لدتهما �الأمرة ديانا يف 

حادث �شر يف باري�س قبل 20 عاما تقريبا.
وجاء ت�شريح �الأمر هاري يف فيلم وثائقي بثت هيئة �الإذ�عة �لربيطانية 

بي. بي. �شي ملحة عامة عنه .
وقعت  �لتي  �الأح���د�ث  �أيام" عن  �شبعة  "ديانا،  �لوثائقي  �لفيلم  ويتحدث 
بعد مقتل ديانا مبا�شرة قبل 20 عاما مع �شديقها دودي �لفايد يف حادث 
حتطم �شيارة يف نفق بالعا�شمة �لفرن�شية باري�س �أثناء مطاردة �مل�شورين 

�ملتطفلني لهما.
وفاة  عن  عاما،  و12   15 بعمر  كانا حينها  �للذ�ن  وه��اري،  وليام  وحت��دث 
مدى  على  وق��ائ��ع��ه  د�رت  �آخ���ر  وث��ائ��ق��ي  فيلم  يف  �الأوىل  للمرة  و�ل��دت��ه��م��ا 
ت�شعني دقيقة وبث يف يوليو متوز لكن �أيا منهما مل يذكر �لدور �لذي لعبه 

و�لدهما يف تلك لفرتة.
وق��ال ه��اري ع��ن و�ل���ده، وري��ث �لعر�س �ل��ربي��ط��اين، �إن��ه ك��ان م��وج��ود� من 

�أجلنا. 
و�أ�شاف "�أحد �أ�شعب �الأ�شياء �لتي يتعني على �أحد �لو�لدين �ن يفعلها هو 

�أن يبلغ �الأبناء بوفاة �لطرف �لثاين".

العثور على جثة 
بال راأ�س ل�ضحفية 
�م�س   �لدمناركية  �ل�شرطة  قالت 
�لر�أ�س  م��ق��ط��وع��ة  �أن���ث���ى  ج��ث��ة  �إن 
و�الأط������������ر�ف ج���رف���ت���ه���ا �الأم��������و�ج 
لل�شحفية  ت���ع���ود  ك��وب��ن��ه��اج��ن  يف 
تعتقد  �ل��ت��ي  وول  كيم  �ل�شويدية 
�ل�شرطة �أنها ُقتلت على يد خمرتع 
�لتي  غو��شته  على منت  دمناركي 
وول،  و�ع���ت���ربت  ب��ن��ف�����ش��ه.  �شنعها 
بحثا عن ق�شة  كانت جت��ري  �لتي 
�ملخرتع �لدمناركي بيرت ماد�شني، 
�أخذها  بعدما  �ملفقودين  ع��د�د  يف 
بو��شطة  بحرية  رحلة  ماد�شني يف 
غ��و����ش��ت��ه �ل��ت��ي ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا 17 
مرت� يف 10 �أغ�شط�س �آب.  وينفي 
�ل�شحفية.  ق��ت��ل  ت��ه��م��ة  م��اد���ش��ني 
وقال �ملتحدث با�شم �ل�شرطة ين�س 
�لفحو�س  نتائج  عن  معلنا  مولر  
�ملُقطعة  �جلثة  على  �أُج��ري��ت  �لتي 
ل�����ش��رر كبر  ت��ع��ر���ش��ت  �إن �جل��ث��ة 
و�أ�شار �إىل �أنه كانت هناك حماولة 
و�لغاز�ت  �لهو�ء  �إف��ر�غ  للتاأكد من 
د�خ���ل �جل��ث��ة ح��ت��ى ال تطفو على 
در�جة  �شائق  وك��ان  �لبحر.  �شطح 
�أثناء  �جل��ث��ة  �كت�شف  ق��د  ه��و�ئ��ي��ة 

عبوره قرب �ل�شاطئ.
و�الأطر�ف  �ل��ر�أ���س  �أن  وذك��ر مولر 
مت ف�شلها عن �جل�شد كما �أظهرت 
فحو�شات تطابق �حلم�س �لنووي 
عينات  م����ع  ل��ل��ج��ث��ة  دي.�إن.�إي�������������ه 
فر�شاة  م����ن  �ل�������ش���رط���ة  ج��م��ع��ت��ه��ا 
�أ�شنان وفر�شاة �شعر وول باالإ�شافة 
�إىل �آث����ار دم����اء وج����دت ع��ل��ى منت 
�ل�شرطة  ت�شتطع  ومل  �ل��غ��و����ش��ة. 
�أنها  كما  �لوفاة  �شبب  حتديد  بعد 
غو��شني  بو��شطة  تبحث  ت��ز�ل  ال 

عن �أجز�ء �أخرى من �جلثة.

يهاجم موظًفا يف 
م�ضت�ضفى بـال�ضاطور

ه����اج����م ����ش���ع���ودي يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى �ل�������والدة 
�أثناء  �ملوظفني  �أحد  �الأح�شاء  يف  و�الأطفال 
م��ر�ج��ع��ة ح��ال��ة زوج���ت���ه �ل�����ش��ح��ي��ة، وذلك 

با�شتخد�م �ل�شاطور.
�إىل  �ملو�طنني  �أح��د  ح�شر  �لتفا�شيل،  ويف 
�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى وه���و يف ح��ال��ة م��ت��وت��رة ب�شبب 
�ل�شحية وحت��دث مع موظف  حالة زوجته 
�ال�شتقبال، �إال �أن خالفا ن�شب بينهما تعالت 
�مل��و�ط��ن تر�جع  �إث���ره �الأ���ش��و�ت، لكن  على 
وبيده  ل��ي��ع��ود  ���ش��ي��ارت��ه  �إىل  وخ����رج  الح��ق��ا 

�شاطور، بح�شب �شحيفة "�حلياة".
وحال �ملوجودون دون وقوع �العتد�ء، فيما 
�أكد �ملدير �لعام لل�شوؤون �ل�شحية �أنه �شيتم 
�ت��خ��اذ ج��م��ي��ع �الإج�������ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة �شد 
�ملتهم، وتطبيق �لعقوبات �مل�شددة. يذكر �أن 
�لعا�شمة  يف  �أ�شبوع  قبل  �شبطت  �ل�شرطة 

�لريا�س، مو�طنا تعدى على طبيب مقيم.

فيلم رعب ي�ضيبها بنوبة ه�ضتريية  
نوبات  م��ن  ت��ع��اين  وه��ي  �مل�شت�شفى  �إىل  بر�زيلية  ف��ت��اة  نقلت 
كريي�شن"  "�أنابيل:  �لرعب  فيلم  �شاهدت  �أن  بعد  ه�شترية، 
�لذي حظي ب�شعبية كبرة منذ بد�ية عر�شه يف دور �ل�شينما 
زيارة  عاماً، يف   20 �لعمر  �لبالغة من  �لفتاة  وكانت  �لعاملية. 
�إىل �شينما مبدينة تري�شينا �شمايل �لرب�زيل، حل�شور عر�س 
فيلم "�أنابيل: كريي�شن" يف وقت متاأخر، قبل �أن ت�شقط على 
�الأر�س يف بهو �ل�شينما، ور�حت ت�شرخ ب�شكل ه�شتري، وكاأن 
�شريرة قد متلكتها.  وتظهر �لفتاة يف مقطع �لفيديو  روح��اً 
على  م�شتلقية  وه��ي  حممول،  هاتف  عرب  ت�شويره  مت  �ل��ذي 
ت�شرخ  وه��ي  �ل�شينما،  د�ر  خ���ارج  للت�شوق  م��رك��ز  يف  �الأر�����س 
وت�شعل ب�شكل متكرر. وحاول �الأ�شدقاء تهدئة �لفتاة، عندما 
بعد  �ل�شينما  م��غ��ادرة  ع��ق��ب  وج��ه��ه��ا،  يف  نف�شها  تلكم  ر�ح���ت 
�إىل  و�أ�شارت تقارير �شحفية حملية،  ليلة �جلمعة.  منت�شف 
لنقل  متحرك،  كر�شي  ��شتخد�م  �إىل  ��شطرو�  �مل�شعفني  �أن 
�مل�شت�شفى ب�شكل  �إىل  �أن تنقل  �لت�شوق، قبل  �لفتاة من مركز 
عاجل يف والية بياو، بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 
يف  غريب،  ب�شكل  تت�شرف  ب��د�أت  �لفتاة  �أن  �لتقارير،  و�أف��ادت 
لدى  وخا�شة  �لفيلم،  عر�س  خ��الل  رع��ب��اً  �الأك���رث  �للحظات 
�لفتاة  توجهت  �ل��ع��ر���س،  �نتهى  وع��ن��دم��ا  �ل�شيطان.  ظ��ه��ور 
ب�شكل  وجهها  يف  نف�شها  تلكم  ور�ح��ت  �ل�شيار�ت،  موقف  �إىل 
ه�شتري، قبل �أن تنهار وتقع على �الأر�س، فيما جتمع بع�س 

�ملت�شوقني يف حماولة لتهدئتها.

طفل عبقرّي يتفّوق على اأين�ضتاين!
مب�شابقة  ع��ام��اً،   12 �لعمر  من  �لبالغ  ر�ه���ول،  �لطفل  ف��از 
لعام  �ل��ع��ب��ق��ري  �ل��ط��ف��ل   -  Child Genius 2017"
على  خاللها  ف��از  حُم��ت��ِدم��ة،  نهائيٍة  ج��ول��ِة  بعد   ،"2017
و�حٍد من �أ�شغر �ملتناف�شني يف �مل�شابقة. �كت�شح ر�هول �أمام 
�لنهائية من  �شنو�ت، يف �جلولة   9 رون��ان،  �لطفل  مناف�شه 
�مل�شابقة وبنتيجة 10-4، حيث يعتقد �أن معدل ذكائه يفوق 
 The Mirror �شحيفة  ذكرته  ملا  وفقاً  �أين�شتاين  �أل��ربت 
�لربيطانية. كان تلميذ �ملدر�شة، �لقادم من �شاحية بارنيت 
برنامج  م�شابقة  نهاية  حتى  ي�شمد  طفل  �آخ��ر  �للندنية، 
 9 رون��ان،  باكت�شاح على مناف�شه  فاز  �أن  بعد  �لر�بعة  �لقناة 
�شنو�ت، يف �جلولة �لنهائية بنتيجة 10-4. ومتكن ر�هول، 
بعد  �للقب  �للندنية، من ح�شم  بارنيت  �لقادم من �شاحية 
هوملان  وليام  �لفنانني  مب�شاركة  يتعلَّق  �شوؤ�ٍل  على  �إجابته 
�لرفائيلية  قبل  م��ا  ح��رك��ة  ميليه يف  �إي��ف��رت  وج���ون  ه��ان��ت 
بفرٍح كبر  �أ�شعر  �ل�شغر:  �لفتى  �لفنية. وبعد فوزه، قال 
لفوزي بامل�شابقة، لقد �أبلى رونان وكل �ملت�شابقني �الآخرين 
بالًء ح�شناً. �أ�شكركم. ودخل ر�هول �مل�شابقة بو��شطة و�لده 
�ملعلومات،  تكنولوجيا  قطاع  يف  مدير�ً  يعمل  �لذي  مين�س، 

و�لذي و�شف فوز �بنه باالإجناز �ال�شتثنائي.

يهرب املخدرات بطائرة م�ضرية
و�جه �أمركي يدعى جورج �إدوين ريفير� تهمة تهريب نحو 
�ملك�شيك  م��ن  �مليثامفيتامني  خم��در  م��ن  كيلوغر�مات  �شتة 
بو��شطة طائرة م�شرة يف عملية و�شفت باأنها تكتيك جديد 
يف حماوالت �ملهربني �ملتكررة لنقل �ملو�د �ملخدرة �إىل �لواليات 
خم�س  �مل�شرة  �لطائرة  با�شتخد�مه  ريفير�  و�أق��ر  �ملتحدة. 
حمطة  �إىل  ب�شاعته  لنقل  �ملا�شي  �آذ�ر  منذ  �شتا  �أو  م���ر�ت 

برتول يف �شان دييغو يعمل فيها متو�طئون معه. رجل يلتقط �سورة بعد اأن هداأ اإع�سار هاتو الذي �سرب هونغ كونغ، ال�سني. )رويرتز(

�ضاحب اأغنية 'دي�ضبا�ضيتو' 
يك�ضف �ضر انت�ضارها

�أجرتها  تلفزيونية  مقابلة  خ��الل 
�ل���ف���ن���ان  ق�������ال   ON ق����ن����اة  م����ع����ه 
�لبورتريكي لوي�س فون�شي �شاحب 
"دي�شبا�شيتو"  �ل�شهرة  �الأغ��ن��ي��ة 
�أك����رث  حت���ق���ق  �أن  ي���ت���وق���ع  مل  �إن������ه 
م��ن م��ل��ي��ون م�����ش��اه��دة ي��وم��ي��اً بعد 
�إطالقها. و�أ�شار �أثناء �للقاء �لذي 
�أج�����ري م��ع��ه ع��ل��ى ه��ام�����س �حلفل 
�أح��ي��اه يف م�شر: ك��ان هديف  �ل��ذي 
م�شاهدة.  م��ل��ي��ون  �إىل  �ل��و���ش��ول 
لكنني فوجئت بارتفاع �لعدد حتى 

بلغ 5 ماليني يف �ليوم �الأول.
و�أ����ش���اف: ك���ان ه���ذ� ق��ي��ا���ش��ي��اً. ويف 
8 ماليني  �ل���ث���اين ح��ق��ق��ن��ا  �ل���ي���وم 
�أ�شبح  ثم  مليوناً.   12 �لثالث  ويف 
 20 �ليومية  �مل�����ش��اه��د�ت  متو�شط 

مليون م�شاهدة وهذ� ال ُي�شدق.
�لبورتوريكي  �ل���ف���ن���ان  وك�������ش���ف 
�أث��ن��اء وج���وده يف  تلقى مكاملة  �أن���ه 
�إيطاليا من �ملغني �لكندي جا�شنت 
بيرب يطلب منه �أن ي�شمح له بغناء 
دي�شبا�شيتو. وقال: كانت فرحتي ال 
ت�شدق. كان هذ� ر�ئعاً فلم �أت�شور 
جا�شنت  م��ث��ل  ع��امل��ي��اً  م��ط��رب��اً  �أن 
�أد�ءه  �شمعت  وح��ني  ُيغنيها.  بيرب 
وج���دت �أن���ه �أع��ط��ى �الأغ��ن��ي��ة نكهة 
فتح  م��ا  ه��ذ�  �أن  و�أعتقد  خمتلفة. 
بلد�ن  يف  لتنت�شر  �الأب���و�ب  �أمامها 
تعرفه وال تعرفني. �أنا حقاً ممنت 
�الأغنية  ع���رف  �شخ�س  ول��ك��ل  ل��ه 

و�أحبها.
20 عاماً لكنني  �أغني منذ  وختم: 
�إىل  بالن�شبة  جديد�ً  فناناً  مازلت 
�حل�شول  �إىل  و�أط��م��ح  �لكثرين. 
"غر�مي" �الأمركية،  على جائزة 

علماَ �أن لدي �لالتينية.

ع�ضابة متخ�ض�ضة ب�ضرقة البطاقات الإئتمانية
ع�شابًيا  ت�شكياًل  �مل�شرية،  �الأم��ن  �أجهزة  �شبطت 
�ل��ق��ر���ش��ن��ة على  ت��خ�����ش�����س يف �رت����ك����اب ج���ر�ئ���م 

�لبطاقات �الئتمانية لعمالء �لبنوك.
�مل�شرية  �لبنوك  �أح��د  باكت�شاف  �لو�قعة  وب���د�أت 
م�شرفية  �أر����ش���دة  ع��ل��ى  قر�شنة  عمليات  وج���ود 
رف�����س بع�س  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ع��م��الئ��ه،  ل��ب��ع�����س 
�الئتمانية  �لبطاقات  ��شتخد�م  �الأجنبية  �لبنوك 

�خلا�شة بعمالئهم يف �إمتام عمليات �شر�ء.
�أ���ش��ح��اب �لبطاقات  �ل��ب��ن��ك ع���دم ق��ي��ام  و�ك��ت�����ش��ف 
�لبطاقات  بع�س  على  مديونية  ووج��ود  باإمتامها 
عمليات  ب��اإج��ر�ء  للعمالء  ت�شمح  �لتي  �الئتمانية 
ت�شوق على �أن يتم �ل�شد�د يف �أوقات الحقة، حيث 
��شتوىل �لبع�س على بيانات بطاقاتهم �الئتمانية 
ن��ح��و غر  ع��ل��ى  و����ش��ت��خ��دم��وه��ا  �حتيالية  ب��ط��رق 

م�شروع، مما عر�س �لبنك الأ�شر�ر مادية.
للفح�س  عمليات  غرفة  �لد�خلية  وز�رة  و�شكلت 

�أجريت  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��ري��ات  �ل��وق��ائ��ع  لتلك  �لفني 
�مل�شرفية،  �جل����ر�ئ����م  م��ك��اف��ح��ة  �إد�رة  مب��ع��رف��ة 
و�أ�شفرت عن �كت�شاف ت�شكيل ع�شابي من 3 �شباب 

م�شريني.
�أف�����ر�د �ل��ع�����ش��اب��ة ع��ل��ى ب��ي��ان��ات بطاقات  وح�����ش��ل 
�ئ��ت��م��ان��ي��ة خ��ا���ش��ة ب��ع��م��الء ب��ن��وك �أج��ن��ب��ي��ة بطرق 
�ل��ق��ر���ش��ن��ة ع����رب �شبكة  �ح��ت��ي��ال��ي��ة ع����ن ط���ري���ق 
�حلا�شب  تقنيات  يف  خربتهم  م�شتغلني  �الإنرتنت 
�الآيل باتباع �أ�شلوب �حتيايل ي�شمى ت�شيد �لبيانات 

.”phishing“
وب��ع��دم��ا ����ش��ت��وىل �ل�����ش��ب��اب �ل��ث��الث��ة ع��ل��ى �أر�شدة 
ت�شوق  بعمليات  قامو�  �لعمالء،  بع�س  وح�شابات 
�إل���ك���رتوين و����ش��ع��ة ب��ا���ش��م ع��م��الء ب��ن��وك م�شرية 
على ح�شاب  �لعمليات  تلك  قيمة  طالبني حتميل 
�ل�����ش��ح��اي��ا �أ����ش���ح���اب �ل��ب��ط��اق��ات �مل�����ش��ت��وىل على 

بياناتها.

اأمل و جورج كلوين يتربعان 
مبليون دولر ملكافحة احلقد

وزوجته  ك��ل��وين  ج���ورج  �الم��رك��ي  �ملمثل  ب��ه  ت��ربع  مبلغ  دوالر،  مليون 
ملكافحة  �شنرت  ل��و  بوفرتي  ���ش��اذرن  جلمعية  �ل��دي��ن  علم  �م��ل  �ملحامية 
ت�شامن  وم��وج��ة   �شارلوت�شفيل  �ح���د�ث  على  قليلة  �ي���ام  بعد  �حل��ق��د 
�لتي تهتم مبكافحة  �ملال للمنظمات  �ملتحدة جلمع  �لواليات  كبرة يف 
يف  �ملتطرفة  �ل��ت��ح��رك��ات  بر�شد  تعنى  �مل��ذك��ورة  �جلمعية  �لعن�شرية. 
�أمركا، و�إن موؤ�ش�شة جورج و�مل كلوين كلوين فاوندي�شن فور جا�شت�س 

تو�شلت ل�شر�كة معها للهدف نف�شه.
وللتو�شيح فياأتي تربع جورج و�أمل بعد �ملو�جهات �لتي وقعت منذ �أيام 
يف  للعن�شرية  مناه�شني  ومتظاهرين  �جل��دد  للنازيني  موؤيدين  بني 

�شارلوت�شفيل يف فرجينيا.


