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نباتات تطرد البعو�ض من املنزل

من  �أ�صحابه  ويحرم  �ملنزل  يف  �لإزع���اج  من  �لكثري  �لبعو�ض  ي�صبب 
�لمر��ض  �لعديد من  ينقل  �أنه  �إىل  بالإ�صافة  ه��ادىء،  ب�صكل  �لنوم 

�لتي ت�صبب �لوفاة يف بع�ض �حلالت.
ويلجوؤون  �مل�صكلة  ه��ذه  م��ن  �لتخل�ض  كيفية  يف  �ل��ك��ث��ريون  ويحتار 
�لكثري  يثبت  مل  �لتي  �لأخ���رى  و�لأ�صاليب  �حل�صرية  �ملبيد�ت  �إىل 
هاك  ليف  موقع  و�أورد  �ملنزل،  من  �لبعو�ض  طرد  يف  فعاليته  منها 
على  وت�صاعد  �ملنزل  يف  زر�عتها  ميكن  �لتي  �لنباتات  من  جمموعة 

طرد �لبعو�ض منه.
حر�رة  �إىل  حتتاج  �لتي  �لنباتات  من  نوع  وهي  �ل�صرتونيال    1-
ر�ئحة  ومتتلك  �مل��ن��زل  د�خ��ل  �أ�صي�ض  يف  زر�ع��ت��ه��ا  وميكن  معتدلة، 
ع��ط��ري��ة ت�����ص��ب��ه �مل�����ص��ك ت�����ص��اع��د ع��ل��ى ط����رد �ل��ب��ع��و���ض م���ن �لغرفة 
د�ئم  ب�صكل  �ل�صم�ض  لأ���ص��ع��ة  بتعري�صها  وين�صح  فيها،  �مل��و���ص��وع��ة 

وت�صميد �لرتبة �ملزروعة فيها بالأ�صمدة �لع�صوية.
ع�صبة  �لنبتة  ه���ذه  ع��ل��ى  �لبع�ض  يطلق  �ل��ل��ي��م��ون��ي��ة   ع�صبة   2-
وميكن  �لبعو�ض،  �إب��ع��اد  ت�صتطيع  نفوذة  بر�ئحة  وتتميز  �لبعو�ض، 
�صاحلة  نبتة  وه��ي  �لنافذة  حافة  �أو  �ل�صرفة  على  ب�صهولة  زر�عتها 

لالأكل �أي�صاً كما ت�صاعد على عالج �لتهاب �حللق و�آلم �ملعدة.
ب�صهولة  تنمو  �لتي  �لزينة  نباتات  من  وه��و  �ل��ري   �لنعناع   3-
�أن  �لأب���ح���اث  �ل���ع���امل، و�أث��ب��ت��ت  �أن���ح���اء  وتنت�صر زر�ع���ت���ه يف خم��ت��ل��ف 
يف  م���ر�ت  بع�صر  �أف�صل  �ل���ري  �لنعناع  يف  �مل��وج��ود  �لعطري  �ل��زي��ت 

طرد �لبعو�ض من بع�ض �أنو�ع �ملبيد�ت �حل�صرية �ملعروفة.
�أن  قبل  �لوقت  بع�ض  �جلبل  �إكليل  نبتة  تتطلب  �جلبل   �إكليل   4-
مزروعة  نبتة  من  عليها  �حل�صول  �لأف�صل  من  لذلك  بالنمو  تبد�أ 
على  �ل��ق��درة  تعطيها  مم��ي��زة  ر�ئ��ح��ة  �لنبتة  ه��ذه  ومتتلك  م�صبقاً، 
طرد �لبعو�ض و�حل�صر�ت، وهي نبتة �صاحلة لالأكل وتو�صف لعالج 

�لعديد من �لأمر��ض.

القهوة لتمييز الروائح يف متاجر العطور
زكية  ت��ف��وح منهم  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��ح��ة  ت��ك��ون  �أن  �ل��ك��ث��ريون على  يحر�ض 
وي�صتخدمون  �ملجتمع،  ويف  �لعمل  بزمالء  �لختالط  عند  وعطرة، 
�إنتاجها وتزويدها  �ل�صركات على  تتناف�ض  �لتي  �لعطور  �لغاية  لهذه 

باأف�صل �لرو�ئح �جلذ�بة.
�لريا�صية، جتعل  �لتمارين  �لعمل �لطويلة، وممار�صة  �صاعات  �أن  �إل 
�ل��رو�ئ��ح �لكريهة ت��ف��وح منا م��ن وق��ت لآخ���ر، و�لأم���ر �مل��زع��ج �أن��ن��ا ل 
ن�صتطيع �أن ن�صم رو�ئحنا �لكريهة يف كثري من �لأحيان، مما يجعلنا 
�آخرين،  �أ�صخا�صاً  �لرو�ئح  هذه  �أزعجت  حال  يف  لالنتقاد،  معر�صني 

ونحن خارج �أو حتى دخل �ملنزل.
باأن  �خلا�صة،  رو�ئحنا  �صم  م��ن  متكننا  ع��دم  �صبب  �خل���ر�ء  وي�صرح 
�ل�صخ�صية  �لإن�����ص��ان  لر�ئحة  ت�صتجيب  �لتي  �لأن���ف  يف  �مل�صتقبالت 
�صم  على  �ل��ق��درة  ميلك  فالإن�صان  عملي،  ب�صكل  �لعمل  ع��ن  توقفت 
�لر�ئحة، ول تعود  �لأن��ف يتعود على ه��ذه  �لأ���ص��ل، ولكن  ر�ئحته يف 
�أخ��رى يف  رو�ئ��ح  تبحث عن  يجعلها  �ل�صم، مما  م�صتقبالت  توؤثر يف 

�لبيئة �ملحيطة.
على  �لقدرة  ل�صتعادة  طريقة  هناك  �أن  حيث  للقلق،  د�ع��ي  ل  ولكن 
�صم ر�ئحتك �ل�صخ�صية، وذلك عن طريق �ل�صتعانة بكوب من �لقهوة 
�ملجمعات  �لعطور�ت يف  زيارة متاجر  له  �صبق  و�أي �صخ�ض  �ل�صاخنة، 
يف  �لعاملون  يقدم  حيث  �ملفهوم،  ه��ذ�  ي�صتوعب  �أن  ميكنه  �لتجارية 
�ل�صم  حا�صة  ملنح  ب�صمها،  ليقومو�  للزبائن  �لنب  حبوب  �ملتاجر  هذه 

��صرت�حة �صريعة، قبل �لنتقال �إىل جتريب عطر �آخر.
وي�صرح �خلر�ء هذه �لظاهرة باأن �لنب عن�صر قوي ونفوذ �لر�ئحة، 
كان  �لتي  �لرو�ئح  من  �صريعة  ��صرت�حة  �لأن��ف  يف  �مل�صتقبالت  مينح 
�أن  �إل  �ل��ق��ه��وة،  على  تكن مدمناً  ل��و مل  وحتى  �ل��ي��وم،  ط��و�ل  ي�صمها 
ر�ئحتك  ت�صم  �أن  لتتمكن من  �لزكية،  بر�ئحتها  �ل�صتعانة  بالإمكان 

�خلا�صة من جديد. 
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املتجمد  املحيط  يف  ت�سبح  بال�ستيكية  قطعة  مليار    300
ك�صف تقرير جديد �أن مئات �لأطنان من �لبال�صتيك تدمر �ملحيط �ملتجمد 

�ل�صمايل، وتلحق �صرر� كبري� بالكوكب. 
ويتمثل �خلطر �لأكر يف �بتالع �لأ�صماك وغريها من �حليو�نات �لرية 
للبال�صتيك �لذي يحتوي على مو�د كيميائية �صامة تت�صرب �إىل قاع �لبحر، 

ما قد يخلق "بقعة �صاخنة" من �لنفايات �لقاتلة.
وقال �لباحثون �إن �إجمايل �لبال�صتيك �لعائم يف �ملياه �خلالية من �جلليد 
1200 طن تقريبا،  �إىل   100 يف �ملحيط �ملتجمد �ل�صمايل، يرت�وح بني 
كتقدير  بال�صتيكي  منتج  مليار   300 م��ن  تتكون  ط��ن   400 بينها  م��ن 

متو�صط �ملدى، بح�صب ما ذكره معدو �لدر��صة.
للنفايات  م�صدود  طريق  ه��و  �ل�صمايل  �لقطب  �أن  �إىل  �لباحثون  وي�صري 
و�لوليات  �أوروب��ا  قبالة  �لأطل�صي  �ملحيط  يف  �مللقاة  �لعائمة  �لبال�صتيكية 
�ملقرة  �إىل  �ملحيط  تيار�ت  �جتاحت  قد  �لنفايات  �إن هذه  قائلني  �ملتحدة، 

�لقطبية.
و�أظهر �لتقرير �أن �لتلوث قرب غرينالد ويف بحر بريينغ �صمال �لرنويج 
�لكثافة  ذ�ت  �ملناطق  يف  متوقعا  ك��ان  مما  بكثري  �أعلى  ك��ان  رو�صيا،  وغ��رب 
�لذي  �ل��ت��ل��وث  �م��ت��د�د  كيفية  ع��ن  �لتقرير  وك�صف  �ملنخف�صة،  �ل�صكانية 

ي�صنعه �لإن�صان حتى �إىل �أجز�ء نائية من �لعامل.
 Tara Oceans" ب��ع��ث��ة  �أج���رت���ه���ا  ����ص��ت��ق�����ص��ائ��ي��ة  در������ص����ة  ووج������دت 
�لقطب  يف  موقعا   42 من  عينات  �أخ��ذت  و�لتي   ،"circumpolar
يف  �ل�صغرية  �لبال�صتيكية  �لقطع  م��ن  �لآلف  مئات  هناك  �أن  �ل�صمايل، 
�لكثري من  �لأطل�صي، وكان  �ملحيط  �صرق  �صمال  كل كلم مربع يف منطقة 
�أوروبا  من  �صمال  عائما  ك��ان  وق��د  ج��د�  قدميا  يبدو  ما  على  �لبال�صتيك 

و�أمريكا �ل�صمالية.

اأول نظارة �سم�سية 
من املاريجوانا

غال�صكو  ج���ام���ع���ة  يف  خ����ري����ج  ����ص���م���م 
باإ�صكتلند� �أول نظارة م�صنوعة من نبات 
�ل��ق��ن��ب، ح��ي��ث د���ص��ن ���ص��ام وي���ن �صركته 
�ل�صم�صية  �لنظار�ت  �صناعة  يف  �خلا�صة 
يدوياً  �مل�صغولة  �لفاخرة  و�لك�ص�صو�ر�ت 
و��صتوحى  �مل��اري��ج��و�ن��ا.  على  و�ملعتمدة 
وين فكرة نظارة �لقنب، نظر�ً لأن هذ� 
من  �أك��ر  منذ  كاألياف  ُي�صتخدم  �لنبات 
�صناعة  يف  يدخل  فهو  �صنة،  �آلف   10
كل �صيء مثل �لورق و�لطعام و�لأن�صجة 
�حليوي  و�ل���ب���ال����ص���ت���ي���ك  و�ل�����ده�����ان�����ات 
وغ��ريه��ا م��ن �مل��ن��ت��ج��ات، ب��الإ���ص��اف��ة �إىل 
�أنه نبات �صهل زر�عته ل يحتاج �إىل تربة 
زر�عته  وميكن  �آف��ات  مبيد�ت  �أو  خ�صبة 
�مل���اء، مقارنة  م��ن  قليلة  كمية  وج��ود  يف 
يف  وي��ن  و��صتخدم  �لأخ���رى.  بالنباتات 
للبيئة،  نظارته مو�د م�صتد�مة �صديقة 
ومتانتها  بخفتها  وتتميز  �صناعتها،  يف 
وم�صادة للماء وع�صرية، م�صري�ً �إىل �أن 
�لوقود  ��صتخد�م  للتوقف عن  �لأو�ن  �آن 
على  و�لعتماد  �ل�صناعة  يف  �لأح��ف��وري 
�ملو�د �مل�صتد�مة و�ملو�رد �ملتجددة �صديقة 

للبيئة، بح�صب موقع �صكوت�ض مان. 
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بوابات للم�ساة ملنع 
جتاوز الإ�سارة احلمراء

ووهان  مدينة  يف  �ل�صلطات  جل���اأت 
مرور  ب��و�ب��ات  تركيب  �إىل  �ل�صينية 
�لتقاطعات  ع��ن��د  ب��امل�����ص��اة  خ��ا���ص��ة 
�ملزدحمة، ملنعهم من جتاوز �لإ�صارة 
�حل���م���ر�ء ع��ل��ى �ل���ط���رق���ات، ب��ع��د �أن 
�حلو�دث  من  بالعديد  ذل��ك  ت�صبب 

�لقاتلة يف �ملدينة.
وت��ع��م��ل �حل��ك��وم��ة يف �ل�����ص��ني على 
�إط���الق �لعديد م��ن �حل��م��الت، ملنع 
�مل�����ارة م���ن ع��ب��ور �ل�������ص���ارع، ق��ب��ل �أن 
�خلا�صة  �خل�صر�ء  �لإ���ص��ارة  ت�صيء 
بهم، لكن هذه �حلمالت و�لغر�مات 
�إي��ق��اف ذل��ك، حيث د�أب  مل تفلح يف 
�مل����ارة ع��ل��ى ق��ط��ع �ل�����ص��و�رع ُف����ر�دى 
و���ص��م��ن ج��م��اع��ات، غ���ري مكرتثني 
ب���ح���رك���ة �مل���������رور، مم����ا ي��������وؤدي �إىل 
�ختناقات مرورية وحو�دث خطرية 
ب�صكل متكرر، بح�صب موقع �أوديتي 
�ملا�صيني  �ل��ع��ام��ني  ويف  ����ص���ن���رت�ل. 
�ل��ع��دي��د من  �إىل  جل����اأت �حل��ك��وم��ة 
�لو�صائل بهدف منع �ملارة من قطع 
�ل�صارع على �لإ�صارة �حلمر�ء، ومن 
ب���ني ذل����ك �إرغ�������ام �مل��خ��ال��ف��ني على 
للت�صهري  خ�����ص��ر�ء  ق��ب��ع��ات  �رت�����د�ء 
ب��ه��م، ور���ص��م خ��ط��وط ح��م��ر�ء على 
يفكرون  �ل��ن��ا���ض  جل��ع��ل  �ل��ر���ص��ي��ف 
ك����ث����ري�ً ق���ب���ل ق���ط���ع �ل���������ص����ارع، لكن 
�ل���و����ص���ائ���ل مل تثبت  م���ن ه����ذه  �أي������اً 
�لآن  �مل�صوؤولون  ويحاول  فعاليتها. 
يف �مل��دي��ن��ة جت���ري���ب �أ����ص���ل���وب �آخ����ر، 
وذل���ك ع��ر ����ص��ت��خ��د�م ب��و�ب��ات �آلية 
�لإ�صارة  تتحول  �إىل عندما  تفتح  ل 
�للون  �إىل  ب��امل��اّرة  �مل��روري��ة �خلا�صة 
�لنوع  �لبو�بات من  وهذه  �لأخ�صر، 
�مل�����ص��ت��خ��دم يف حم��ط��ات �مل����رتو، ويف 
ت��رك��ي��ب��ه��ا على  �ل���وق���ت �حل�����ايل مت 
جانب �لعديد من معابر �مل�صاة، و�إذ� 
�ل�صلطات  تخطط  فعاليتها  �أثبتت 

لتعميمها على كافة �أنحاء �ملدينة.
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن ب��اإم��ك��ان �ملارة 
�ل��ق��ف��ز م��ن ف���وق ه���ذه �ل��ب��و�ب��ات �أو 
�للتفاف حولها، �إل �أنهم �صيفكرون 
ك��ث��ري�ً ق��ب��ل ف��ع��ل ذل���ك، ح��ي��ث تقوم 
بت�صويرهم  �مل����ر�ق����ب����ة  ك����ام����ري�ت 
�للوحات  ع��ل��ى  ����ص���وره���م  وع���ر����ض 

�لرقيمة يف �ملدينة. 

منر يباغت �سائحة 
ميل"  "ديلي  ���ص��ح��ي��ف��ة  ن�������ص���رت 
�لريطانية فيديو مروعاً، لهجوم 
�صائحة  ع���ل���ى  من�����ر  م�����ن  ����ص���ر����ض 
���ص��ي��ن��ي��ة، وح����اول �ل��ت��ه��ام��ه��ا خالل 
طبيعية  مبحمية  ب��ج��ول��ة  قيامها 

للحيو�نات يف جنوب �إفريقيا.
ت�صويره  مت  �لذي  �لفيديو  و�أظهر 
يتجه  وه��و  �لفهد،  حممول  بهاتف 
يفاجئها  �أن  قبل  �ل�صحية  ناحية 
ويقفز عليها، حماوًل ق�صم رقبتها، 
لكن �صرعان ما تدخل �أحد �حلر��ض 

لإنقاذها و�إبعاد �لفهد عنها.

خم�سة اأ�سياء ل ين�ساها 
الأطفال عن اآبائهم

�أطفالاً  يكونو�  و�أن  ر�ئعون،  �أطفال  لديهم  يكون  �أن  يف  يرغبون  و�لأمهات  �لآباء  جميع 
ولكن  يكربون،  حني  للمجتمع  ومفيدين  �مل�سوؤولني،  �لأ�سخا�ص  مثل  ويت�سرفون  لطفاء، 
�لذي  �حلا�سر  خالل  طيبة  ب��ذوٍر  زرع  من  بدلاً  �مل�ستقبل  يف  بقوة  �لآب��اء  يفكر  ما  ا  غالباً
�أن  يجب   � و�ح��داً ا  �سيئاً �أمامهم  و�أن  �سغار،  �أطفالهم  �أن  يعتقدون  �لآب��اء  بع�ص  يعي�سونه، 
يقومو� به، �أل وهو �لطاعة، ول �سيء غري �لطاعة. و�لنتيجة �ملرتتبة عن ذلك، ح�سب 

موقع “nospensees” �لفرن�سي �ملتخ�س�ص يف علم �لنف�ص و�لرتبية، �أننا 
�لبالغني  ومن  �لمتثاليني،  غري  �لأطفال  من  و�ملزيد  �ملزيد  على  نح�سل 

قوية  تربية  �أج��ل  من  معايري  هناك  يكون  ل  وعندما  �لأ�سقياء. 
و�ملنغلقة  �ملتمردة  �ل�سلوكات  �حتمالت  ف��اإن  وم�ستقرة،  ومنطقية 

غري  �ل�سلطوية،  �أو  �مل��ز�ج،  بحكم  فهم  قوية،  ت�سبح  �لأطفال  عند 
حمبة  عالقة  �إقامة  يف  يف�سلون  فهم  �حل��الت.  كل  يف  م�ستقرين 

ا �سامتة،  وثيقة مع �آبائهم و�أمهاتهم، ويقيمون بدلاً من ذلك حرباً
حياتنا،  �أج��ز�ء  �أهم  من  و�حدة  �لطفولة  �سدهم.  مفتوحة  �أو 

ترتك  وهكذ�  �لنقي،  و�لقلب  �ل�سليم  �لعقل  ركائز  تن�ساأ  ففيها 
�أحياناًا،  �إيجابية  �لأب��د،  �إىل  ب�سمة  �لآب��اء  مو�قف  بع�ص 

و�سلبية يف �أحيان �أخرى، ولكن يف معظم �لوقت، تكون هذه 
�. هناك، ح�سب علماء �لرتبية،  �لب�سمة عميقة جداً

�لأطفال: نفو�ص  يف  ر��سخة  �ستظل  �سلوكيات   5

� �لأطفال ل ين�سون �لإ�ساءة �أبداً
م��ا م��ن ع��الق��ة م��ث��ال��ي��ة، ول���ص��ي��م��ا ب��ني �لآب����اء و�أبنائهم، 
فهناك د�ئًما �أوقات تناق�ض و�صر�ع، وهذ� طبيعي متاًما، 
و�إن ما يتغري هي �لكيفية �لتي حُتل بها هذه �ل�صعوبات، 
�أن  باعتقادهم  يعتقدون، خطاأ  �لآب��اء  ولالأ�صف، كثري من 

�لإ�صاءة للطفل �أد�ة تعليمية جيدة.
فهم يعتقدون �أنه ب�صوء �ملعاملة رمبا ي�صتطيعون تخويف 
�لطفل حتى يفعل بال�صبط ما يريدونه منه، ولكن هذه 
�ل�صلوكيات ت�صبح �لدليل على غياب تقدير �لذ�ت وم�صدر 
��صتياء وكر�هية، فهم ي�صعون �لطفل يف و�صع معقد جًد�، 
�خلوف،  ا  �أي�صً ويتعلم  نف�صه  �لوقت  يف  ويكره  يحب  فهو 
فقلب �لطفل ح�صا�ض جًد�، و�إذ� �أ�صيب باجلرح با�صتمر�ر 

ا عدمي �لإح�صا�ض. �صي�صبح مع مرور �لوقت �صخ�صً

�لطريقة �لتي نتعامل فيها مع �لو�لد �لآخر
بها  �ل���ذي ينطلق  �ل��ن��م��وذج  ه��ي  �لأب و�لأم  ب��ني  �ل��ع��الق��ة 
�لطفل لبلورة موقف �إز�ء عالقاته �لزوجية م�صتقباًل. �إذ 
من �ملمكن جًد� �أنه بوعي �أو بغري وعي، �أن يعيد مع �صريكه 
ا بالتاأكيد مع  ما ر�آه يف بيته بني و�لديه، ف�صوف يكرره �أي�صً

�لأ�صخا�ض �لآخرين �لذين يحبهم.
ل ب��د م��ن �لتفكري ب���اأن �ل�����ص��ر�ع��ات ب��ني �ل��و�ل��دي��ن تولد 
�لقلق و�لكتئاب عند �لأطفال. ومن �لنتائج �ملحتملة �أنه 
�إليه �نتباه  �صيجلب �إىل نف�صه �مل�صاكل، فقط حتى يجذب 
على  م��رك��ز�ن  لأنهما  �إل��ي��ه،  ي�صغيان  ل  �للذين  و�ل��دي��ه، 

�ل�صر�ع �لذي يحافظان عليه بينهما، بالإ�صافة �إىل ذلك، 
�لعاطفية على قاعدة هذه �لأمناط  �صوف يبني عالقاته 

�لتي تعلمها.

�للحظات �لتي ي�سعرون فيها باحلماية
خم���اوف �لأط��ف��ال �أك���ر و�أك���ر ح��دة م��ن خم���اوف �لآباء 
�حل����دود بني  ب�صهولة  و�ل�����ص��غ��ار ل مي��ي��زون  و�لأم���ه���ات، 
�لو�قع و�خليال، و�لآباء هم �لأ�صخا�ض �لذين يثقون بهم 
�إليه  �لذي هم بحاجة  بالأمن  �ل�صعور  �أكر لتحقيق هذ� 
�إذ� كان �لآباء  لكي يتعلمو� وي�صتك�صفو� �ملجهول، ولذلك، 
بالعجز  �أطفالهم  ي�صعر  ف�صوف  �ملخاوف  هذه  م�صدر  هم 

�لتام.
يجب على �لآباء �أن ي�صغو� بعناية �إىل هذه �ملخاوف، دون 
يفهمون  يجعلوهم  �أن  يجب  منها.  �لتقليل  �أو  �نتقادها 
�لأطفال  ���ص��ع��ور  ي��زي��د م��ن  لي�صو� يف خ��ط��ر. وه���ذ�  �أن��ه��م 
بالأمن، ويجعل �صلة �حلب و�لحرت�م مع �لو�لدين �أقوى 

و�أعمق.

غياب �لعناية
�إليه و�لد�ه مرتبٌط  بالن�صبة للطفل، �حلب �لذي يقّدمه 
ل  فهم  منهما.  يتلقاه  �ل���ذي  ب��اله��ت��م��ام  وث��ي��ًق��ا  �رت��ب��اًط��ا 
ي�صاركونهم  ل  ه����وؤلء  ك���ان  �إذ�  و�ل��دي��ه��م  ب��ح��ب  ي��وؤم��ن��ون 
�وقاتهم ملعرفتهم �أكر، ولكي يكونو� على بينة من عاملهم 

�خلا�ض.

لهم  �أه��دي��ا  ق��د  �لأم  �أو  �لأب  �أن  �أب���ًد�  ين�صون  �لأط��ف��ال ل 
ا  �إنهم يريدون قمي�صً ا �أخ�صر يف حني قالو� مر�ًر�  قمي�صً
�أرجو�نًيا، �أو �إنهم وعدوهم ب�صيء ومل يوفو� به �أبًد� . فهم 
ل�صت  “�أنت  تقول،  ر�صالة  �أو  �إه��م��ال،  وكاأنه  ه��ذ�  يعي�صون 
يف  �لأمل  ب�صمة  تبقى  �ل�صبب  فلهذ�  يكفي”،  مب��ا  مهًما 

قلوبهم.

تقييم �لأ�سرة
�أو و�ل��دت��ه��م كانا  �أن و�ل��ده��م  �لأط���ف���ال ي��ت��ذك��رون د�ئ��ًم��ا 
�إع��ط��اء �لأول��وي��ة للعائلة يف ظ��روف معينة،  ق��ادري��ن على 
وي��ح��ب��ون �لح��ت��ف��الت، مب��ا حتمله  ف��الأط��ف��ال يحتاجون 
�أو قليلة، ولذلك فبالن�صبة  �إليهم من هد�يا كثرية كانت 
و�ملنا�صبات  �لأعياد  �لآب��اء  ياأخذ  �أن  ا  �أي�صً �ملهم  من  �إليهم 

على حممل �جلد.
ف��اإن �لطفل يتعلم  �لآب��اء �لأ�صرة فوق كل �صيء،  �إذ� و�صع 
قيمة �لولء و�ملودة، فحني يكر �صوف يكون قادًر� على �أن 
ي�صع جانًبا �لتز�مات �أخرى لكي يذهب �إىل و�لديه عندما 
و�صوف  يعو�صانه،  و�ل��دي��ه  �أن  و�صي�صعر  �إل��ي��ه،  يحتاجان 

ميتلك �ملزيد من �لفر�ض لتقدمي �ملودة وتلقيها.
تظل  �لطفولة  مرحلة  يف  ُتطبع  �لتي  �لب�صمات  ه��ذه  كل 
تر�فقنا بقية حياتنا، ففي كثري من �لأحيان، �لفرق بني 
�لرتبية  بال�صر�عات،  مليئة  وح��ي��اة  عقلًيا  �صحية  حياة 
�مل�صبعة باحلب و�حلنان هي �أف�صل هدية ميكن لإن�صان �أن 

يقدمها لالآخر.

العنب... فوائده 
ال�سحّية �ستذهلكم

�ل��ق�����ص��رة، ينمو على  ن��اع��م  �ل��ع��ن��ب ث��م��ر 
���ص��ج��رة خ�����ص��ب��ي��ة. وي���ت���ف���اوت ل����ون ثمار 
�ألو�نها  وتكون  �أ�صنافها  بح�صب  �لعنب 
�أو  بنف�صجية  �أو  ح��م��ر�ء  �أو  ���ص��ود�ء  �إم���ا 

خ�صر�ء.
��صتهالك  �أّن  ع����ّدة  در�����ص���ات  و�أظ���ه���رت 
�لأغذية �لنباتّية كالعنب بكمّيات كبرية 
ا  بع�صً �صنعّدد  مهمة،  �صحّية  فو�ئد  له 

منها:
�لإ�صابة  خطر  من  �لعنب  يخفف   1-

مبر�ض �ل�صرطان
قوّي  �أك�صدة  م�صاد  على  �لعنب  يحتوي 
يف  وُي�صاهم  �لبوليفينول  با�صم  ُي��ع��رف 
�ل�صرطان،  �أن����و�ع  م��ن  �ل��ك��ث��ري  مكافحة 
�لقولون و�لرو�صتات  �صرطان  مبا فيها 
و�لبلعوم  و�ل�����ف�����م  و�ل�����رئ�����ة  و�مل����������ريء 

و�لبنكريا�ض و�صرطانات بطانة �لرحم.
باأمر��ض  -2 يخفف من خطر �لإ�صابة 

�لقلب
ت��ع��ت��ر م����ادة �ل��ك��ري���ص��ي��ت��ني �مل���وج���ودة يف 
�لعنب من م�صاد�ت �للتهاب �لطبيعية، 
وت�����ص��اه��م يف �حل���ّد م��ن م�����ص��اك��ل �ل���دورة 
�لدموية و�أمر��ض �لقلب وخطر �لإ�صابة 
�لألياف  وت��وؤدي  �ل�صر�يني. هذ�  بت�صلب 
�لغذ�ئية �ملوجودة يف �لعنب �لأحمر �ىل 
تقليل م�صتويات �لكول�صرتول و�لروتني 

.)LDL( لدهني �ملنخف�ض �لكثافة�
�لإم�صاك مكافحة   3-

ي�����ص��اع��د ت��ن��اول �لأط��ع��م��ة �ل��غ��ن��ّي��ة باملاء 
ك��ال��ع��ن��ب و�ل��ب��ط��ي��خ ع��ل��ى ت��ل��ي��ني �ل����ر�ز 
وتنظيم حركة �لأمعاء وعملها، وبالتايل 

يكافح �لإم�صاك.

الريا�سة 
املفرطة..  

اإدمان اأم 
�سلوك 
قهري؟
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�ش�ؤون حملية

با�ست�سافة موؤ�س�سات ر�ئدة يف جمال �لهند�سة

جامعة الإمارات تنظم فعاليات يوم الهند�سة امليكانيكية

لتعزيز �لتعاون �لعلمي �مل�سرتك

كلية الأغذية والزراعة يف جامعة الإمارات ت�ست�سيف وفدا علميا من جامعة بوغور الزراعية الإندوني�سية

تر�أ�ص وفد"�أبوظبي �لتقني" لزيارة "�سهد�ء �لوطن"

مبارك ال�سام�سي: "واحة الكرامة" اأكادميية كربى جت�سد املكانة ال�سامية لل�سهداء 

مب�ساركة �أكرث من 500 خبري  حملي ودويل

�سركة "�سحة" تنظم موؤمتر النخبة الدويل اخلام�ض لأمرا�ض اجلهاز اله�سمي لدى الأطفال

•• العني – الفجر

يوم  فعاليات  �لإم��ار�ت  بجامعة  �لهند�صة  كلية  نظمت 
يف  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  مبنى  ف��ى  �مليكانيكية  �لهند�صة 
با�صت�صافة  وذل���ك  �ل��ع��ني،  �حل���رم �جل��ام��ع��ي مب��دي��ن��ة 
عدد من موؤ�ص�صات �لدولة �لر�ئدة يف جمال �لهند�صة 

�مليكانيكية.
�لهند�صة  كلية  عميد   – �لكا�ض  �صباح  �لدكتور  و�أك��د 

ب��اجل��ام��ع��ة-�أن �ل��ه��دف م��ن ف��ع��ال��ي��ات ه���ذ� �ل��ي��وم هو 
�مل�صاريع  لأب��رز  �ملقدمة  �لعرو�ض  �لطلبة من  ��صتفادة 
مع  �خل���ر�ت  وت��ب��ادل  �مليكانيكية  �لهند�صة  جم��ال  يف 
�ملوؤ�ص�صات  م��ن  �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف  و�خل�����ر�ء  �ملخت�صني 
�ملجالت  يف  �لتقنيات  �أح���دث  تطبق  �ل��ت��ي  و�ل�����ص��رك��ات 
�لهند�صية �ملختلفة يف �لدولة، مبا يتما�صى مع ر�صالة 
�جلامعة ب�صرورة بناء �ل�صر�كات مع موؤ�ص�صات �لدولة 

�ملرموقة لتحقيق �لتكامل �لعلمي.

م�صاعد  – �أ�صتاذ  �لدين  عماد  �لدكتور  �أ���ص��ار  وب���دوره 
بق�صم �لهند�صة �مليكانيكية – �أن فعاليات يوم �لهند�صة 
للتعريف  �حل��ال��ي��ة  ن�صختها  يف  ت��ت��وج��ه  �مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
ممتعة  بيئة  خلق  �إىل  بالإ�صافة  و�أهميتها،  بال�صناعة 
م�صابقة  مثل  �مل��وج��ودة  �مل�صابقات  خ��الل  م��ن  للطلبة 
فر�صة  للطلبة  ي��ت��ي��ح  مم��ا  و���ص��ي��ارة،  ط��ائ��رة  ت�صنيع 
�لتعرف على ��صتخد�مات �لهند�صة �مليكانيكية وفر�ض 

�لعمل �ملتاحة لهم.

وت�صمنت فعاليات هذ� �ليوم، تقدمي نبذة عن برنامج 
�لف�صاء �لذي تقدمه �لكلية حديثاً بالتعاون مع �صركة 
جديدة  م���ه���ار�ت  تنمية  �إىل  ي��ه��دف  و�ل����ذي  م��ب��ادل��ة، 
للطلبة من خالل تقدمي ور�ض وحما�صر�ت ورحالت 
معر�ض  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �ل��ف�����ص��اء،  �صناعة  يف  تخت�ض 
�صركة  مثل  �ملوؤ�ص�صات  من  عدد  فيه  ي�صارك  م�صاحب 
�صرت�تا وم�صدر و )MBCC(، وعدد من �جلامعات 

.RIT مثل جامعة �أبوظبي وجامعة

•• العني – الفجر

�لتعاون  ت��ط��وي��ر  يف  �لإم������ار�ت  ج��ام��ع��ة  ر���ص��ال��ة  �صمن 
�لأكادميي و�لبحثي �مل�صرتك مع �ملوؤ�ص�صات و�جلامعات 
�لعلمي  �لبحث  ق���در�ت  لتعزيز  �ملتخ�ص�صة  �لبحثية 
وفد�  و�ل��زر�ع��ة  �لأغ��ذي��ة  كلية  ��صت�صافت  و�لب��ت��ك��ار، 
جمهورية  " من  �لزر�عية  بوغور  "جامعة  من  علميا 
باملبنى  �لب���ت���ك���ار �حل���ك���وم���ي،  �ن��دون��ي�����ص��ي��ايف خم��ت��ر 
�ملفو�ض  �لوزير  دج��ام��او�ر-  روفيتا  بح�صور  �لهاليل، 
لل�صوؤون �لقت�صادية يف �صفارة �جلمهورية �لإندوني�صية 
بريبايانتو  �آري  هيج  �ل��دك��ت��ور  و�لأ���ص��ت��اذ  �أب��وظ��ب��ي،  يف 
و�لروفي�صور  بال�صفارة،  و�لثقافة  للعلوم  -�ملفو�ض 
�لبحث  ل�صوؤون  �ملدير  م�صاعد  نازيل-  �صجيفل  ري��ز�ل 
�لعلمي، و�أحمد خمل�ض يو�صف – نائب مدير �جلامعة 
ل�صوؤون �خلريجني، و�لوفد �ملر�فق من روؤ�صاء �لأق�صام 
�لهيئة  و�أع�����ص��اء  �لبحثية  �مل���ر�ك���ز  وم�����در�ء  �لعلمية 
و�ل��زر�ع��ة بجامعة  �لأغ��ذي��ة  و�أ���ص��رة كلية   ، �لتدري�صية 

�لإمار�ت.
ويهدف �للقاء �إىل تعزيز �لتعاون �مل�صرتك يف خمتلف 
جمالت وتخ�ص�صات �لعلوم �لزر�عية بني �جلامعتني، 
�لزر�عية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل���ب���ح���وث  جم�����الت  يف  وخ���ا����ص���ة 
�ل���زر�ع���ي، وت��ط��وي��ر �ملنتجات  �مل�����ص��رتك��ة، و�لق��ت�����ص��اد 
�لعلوم  تخ�ص�صات  وخمتلف  و�حل��ي��و�ن��ي��ة،  �ل��زر�ع��ي��ة 

�لإنتاج  وتخ�ص�صات  �ل��ت��غ��ذي��ة،  وم�����ص��اري��ع  �لبيطرية 
�جلامعي  �لتعليم  م��ظ��ل��ة  ع��ر  و�حل���ي���و�ين،  �ل��ن��ب��ات��ي 
و�لبحوث �لزر�عية �لتطبيقية، كما تناول �للقاء بحث 
�صبل �لتعاون �لعلمي �ملتخ�ص�ض يف �ملجالت �لزر�عية 
�لأكادميية، وفر�ض توقيع مذكرة تفاهم تعزز من نقل 
و�لنباتي  �ل��زر�ع��ي  و�لب��ت��ك��ار  �جلامعتني  ب��ني  �ملعرفة 

و�حليو�ين، وكذلك �لتبادل �لعلمي �لطالبي.  

لل�صوؤون  �ملفو�ض  دجاماو�ر-�لوزير  روفيتا  و�أو�صحت 
�لق��ت�����ص��ادي��ة يف ���ص��ف��ارة �جل��م��ه��وري��ة �لإن��دون��ي�����ص��ي��ة يف 
�أبوظبي �أن مثل هذه �للقاء�ت �لتي جتمع �جلامعتني 
و�لبحثية  �ل��زر�ع��ي��ة  �ل��ع��ل��وم  ت��ط��وي��ر  �ل��وط��ن��ي��ت��ني يف 
�لتعاون  د�ئ��رة  �لفر�ض يف تو�صيع  �إىل مزيد من  يقود 
�لإم��ار�ت يف خمتلف  �إندوني�صيا ودول��ة  بني جمهورية 
�لتعليم  وز�رت�����ي  ع��ر  �ل��ع��ل��وم  وجم����الت  تخ�ص�صات 

�ل�صقيقني،  �ل��ب��ل��دي��ن  ل���دى  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل 
حيث تعد جامعة بوغور �لزر�عية من �أعرق �جلامعات 
�لقارة  يف  �ل��زر�ع��ي��ة  �لعلوم  يف  �لوطنية  �لإندوني�صية 
يا�صر�م ما�صيجايا  �لروفي�صور موه  �لأ�صيوية.  وقدم 
– رئي�ض جامعة بوغور IPBU -عر�ض تعريفي عن 
�جلامعة  روؤي���ة  و��صتعر�ض  �ل��زر�ع��ي��ة،  ب��وغ��ور  جامعة 
�لعامة  و�ل�صيا�صة  �أجلها،  من  �أن�صئت  �لتي  و�لأه���د�ف 
بالإ�صافة  �ل��ب��ح��ث��ي،  و�ل���زر�ع���ي  �لأك���ادمي���ي  للتعليم 
 ،2045 �ل��ع��ام  حتى  �مل�صتقبلية  �جل��ام��ع��ة  روؤي���ة  �إىل 
 9 ع��دده��ا  �ل��ب��ال��غ  �لتخ�ص�صات  جم���الت  و��صتعر�ض 
طالب   26500 ط��الب��ه��ا  ع���دد  وي��ب��ل��غ  ت��خ�����ص�����ص��ات، 
ت��دري�����ض وهي  1240 ع�����ص��و ه��ي��ئ��ة  وط���ال���ب���ة، وب��ه��ا 
�ل�����ص��ري��ك �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي ل��ل��دول��ة يف جم���الت �لعلوم 
�ل��زر�ع��ي��ة و�لق��ت�����ص��اد �ل���زر�ع���ي، وب��ه��ا جم��م��وع��ة من 
و�لتخ�ص�صات  �ل��ع��ل��وم  خم��ت��ل��ف  يف  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  �مل���ر�ك���ز 
�لبيئة  وتطوير  �لزر�عة،  و��صتد�مة  و�لبيئة  �لزر�عية 
�ل��ب��ح��ري��ة و�ل�����ص��م��ك��ي��ة، و�ل���زر�ع���ة �حل��ي��وي��ة، وتطوير 
�لزر�عية  ،و�لب��ت��ك��ار�ت  �ل��زر�ع��ي��ة  �لطبية  �ل��ع��الج��ات 
�لبحثية، باأجمايل بلغ 22 مركز بحثي،  ولها �صر�كات 
�لعلوم  دول��ة يف جم��ال   70 ��صرت�تيجية مع ما يفوق 
�لزر�عية، وت�صنف رقم 61 �صمن �أف�صل 100 جامعة 
حول �لعامل QS ، يف جمال �لبحوث �لزر�عية و�ملر�كز 

�لبحثية يف �لقارة �لأ�صيوية.

•• ابوظبى – الفجر
قام وفد من �لإد�رة �لعليا و�ملوظفني يف مركز �أبوظبي 
مبارك  برئا�صة  و�مل��ه��ن��ي،  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم 
�صعيد �ل�صام�صي مدير عام �ملركز، بزيارة و�حة �لكر�مة 
باأبوظبي، حيث قال  �لكبري  ز�يد  �ل�صيخ  مقابل جامع 
جت�صد  ك��رى  �أك��ادمي��ي��ة  �لكر�مة  و�ح��ة  �أن  �ل�صام�صي 
�ملكانة �ل�صامية �لتي يحظى بها �صهد�ء �لوطن كونهم 
"�أحياء عند ربهم يرزقون"، وكذلك ت�صري بو�صوح �ىل 
�لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  ل��دى  و�لعظيمة  �لكبرية  مكانتهم 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  يف  ممثلة 
�ل�صمو  ���ص��اح��ب  و  �هلل،  �ل��دول��ة حفظه  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان 
�ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة، �لذي �أكد �أن ت�صحيات 
ذ�كرتنا  يف  حمفورة  �صتبقى  �لإم���ار�ت  و�أبطال  �صهد�ء 
عنو�ناً للفخر و�لعزة و�ملنعة ومناذج م�صرفة يف �لبذل 
�ملزدهر لوطننا  �مل�صتقبل  و�لعطاء ومنارة ت�صيء درب 
و�صتبقى درو�صاً عميقة لإلهام �لأجيال �لقادمة باأ�صمى 
و�ل��ولء و�لنتماء للوطن و�حلفاظ  �لت�صحية  معاين 

على �أمنه و��صتقر�ره وعزة وكر�مة �صعبه.

وقد قام مبارك �ل�صام�صي ووفد �أبوظبي �لتقني بجولة 
تفقدو� خاللها ميد�ن �لفخر �لذي يت�صمن م�صاحات 
و��صعة لإقامة خمتلف �لفعاليات و�ملنا�صبات �لوطنية، 
كما تفقدو� جناح �ل�صرف �لذي يت�صمن �أ�صماء �صهد�ء 

�لوطن �لأبر�ر، �إ�صافة �ىل زيارة ن�صب �ل�صهيد، حيث 
��صتمعو� من �إد�رة "و�حة �لكر�مة" ل�صرح حول �ملعاين 
�لتي  ومكوناته  �لن�صب  لت�صميم  �خل��ال��دة  �ل��رم��زي��ة 
ت�صتمل على �ألو�ح معدنية ي�صل عددها �إىل 31 لوحاً 

عن  يعر  ت�صميم  �صمن  بع�صها  على  ت�صتند  معدنياً 
�لتي  �لقيم  وه��ي  و�لت�صامن  و�ل��وح��دة  �ل��ق��وة  معاين 
�ل��ر���ص��ي��دة و�صعب  �ل��ق��ي��ادة  ب��ني  �ملتينة  �ل��ع��الق��ة  مت��ي��ز 

�لإمار�ت �لأ�صيل.

•• اأبوظبي –  الفجر

يجتمع يف �لعا�صمة �لإمار�تية �أبوظبي �أكر من 500 خبري حملي ودويل 
من متخ�ص�صي �أمر��ض �جلهاز �له�صمي و�لتغذية و�لكبد عند �لأطفال 
حل�صور موؤمتر �لنخبة �لدويل �خلام�ض لأمر��ض �جلهاز �له�صمي لدى 
�لأطفال �لذي تنظمه مدينة �ل�صيخ خليفة �لطبية، �إحدى من�صاآت �صركة 
�أبوظبي للخدمات �ل�صحية "�صحة"، �بتد�ء من �ليوم وملدة ثالثة �أيام يف 

فندق �إنرتكونتيننتال.
يقام �ملوؤمتر بدعم من جمعية �لأطباء �لعرب لأمر��ض �جلهاز �له�صمي 
لأمر��ض  �ل�صمالية  �أم��ريك��ا  وجمعية  �لأط��ف��ال،  ل��دى  و�لتغذية  و�لكبد 
�لكومونويلث  ور�بطة  �لأطفال،  لدى  و�لتغذية  و�لكبد  �له�صمي  �جلهاز 
لأمر��ض �جلهاز �له�صمي و�لكبد و�لتغذية لدى �لأطفال، وجمعية �أمريكا 

�لالتينية لأمر��ض �جلهاز �له�صمي و�لكبد و�لتغذية لدى �لأطفال.
وقال رئي�ض �ملوؤمتر �لدكتور حممد مقد�دي، رئي�ض ق�صم �أمر��ض �جلهاز 
�لطبية، و�حلا�صل على  �ل�صيخ خليفة  �لأطفال يف مدينة  �له�صمي لدى 
�لأمريكية:"ل  �ملتحدة  �لوليات  كلينيك يف  كيلفالند  ملحقية مهنية يف 
تز�ل هناك حتديات عديدة تو�جه �صحة وتغذية ورفاهية �لأطفال يف كافة 
�لعو�قب  من  �لتحذير  وخ��ر�ء  كمتخ�ص�صني  و�جبنا  ومن  �لعامل  �أنحاء 
�لعتبار.  بعني  وتوؤخذ  ج��ادة  عنايًة  تلق  مل  �إن  �لتحديات  لتلك  �ملحتملة 
وتابع �لدكتور مقد�دي �لذي يحمل �صهادتي �لبورد �لأمريكية و�لأردنية 
يف طب �لأطفال و�أمر��ض �جلهاز �له�صمي عند �لأطفال:  �صيطرح �ملوؤمتر 

�ل��ب��د�ن��ة عند �لأط��ف��ال وزر�ع����ة �لكبد  مو��صيع ج��دي��دة يف جم��ال ع��الج 
وح�صا�صية �لقمح و�حلليب و�لتهاب �لبنكريا�ض و�لتغذية عن طريق فتحة 
ور�صات  و�صنقيم  �لالجئني،  �لأط��ف��ال  �صحة  ق�صية  �صنناق�ض  كما  �ملعدة، 

عمل حول �ملناظري و�لتغذية وقيا�ض درجة �حلمو�صة.
و�لكبد  �له�صمي  �جل��ه��از  �أم��ر����ض  ��صت�صاري  ع���ز�ز  ع��ام��ر  دك��ت��ور   وعلق 
ي�صارك  قائاًل:  �لطبية  خليفة  �ل�صيخ  مدينة  يف  �لأطفال  لدى  و�لتغذية 
�أكر من 50 متحدثاً متخ�ص�صاً من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ودول 
�جلنوبية  و�أمريكا  �ملتحدة  و�لوليات  و�أوروب��ا  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ض 
و�أفريقيا يف �لرنامج �لذي ي�صمل �آخر �لتطور�ت يف هذ� �ملجال، و�أحدث 
�ملحا�صر�ت وور�ض �لعمل �لتي تغطي تطور�ت �لأمر��ض �لور�ثية و�ملناعية 
و�لتطور�ت �ل�صريرية يف جمال �أمر��ض �جلهاز �له�صمي و�لكبد و�لتغذية 

عند �لأطفال. 
مع  بالتعاون  �له�صمي  �جلهاز  �أم��ر����ض  فريق  ي�صتطيع  ق��ائ��اًل:  و�أ���ص��اف 
�أمر��ٍض  معاجلة  �لطبية  خليفة  �ل�صيخ  مدينة  يف  �لأطفال  تغذية  �أطباء 
تغذوية معقدة عند �لر�صع و�لأطفال با�صتخد�م �أحدث �لتقنيات �ملبتكرة.

وقال �لدكتور جمال �جُلعبة، رئي�ض مركز طب �لأطفال يف مدينة �ل�صيخ 
خليفة �لطبية، و�ملجاز من �لبورد �لأمريكي يف جمال طب �لأطفال ومن 
�لنخبة  �لأطفال: يهدف موؤمتر  �ل�صماء عند  �لأمريكية للغدد  �جلمعية 
و�لتغذية  �له�صمي  �جلهاز  �أطباء  من  �مل�صاركني  �ملتخ�ص�صني  �إم��د�د  �إىل 
لإلقاء  علمياً  �ملثبتة  �ل�صريرية  �ملعلومات  باأحدث  �لأط��ف��ال  عند  و�لكبد 
�أطباء  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �حل��ال��ي��ة  للتحديات  �لرئي�صة  �حل��ل��ول  على  �ل�����ص��وء 

يف  �ملوؤمتر  وي�صاهم  و�لعامل،  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لأطفال يف 
خمتلف در��صات �حلالت �لتفاعلية  وور�صات �لعمل �لتي تلقي �ل�صوء على 

�أحدث �لتطور�ت يف �ملو�صوعات ذ�ت �لعالقة بزر�عة �لكبد.
�ل�صحية  للخدمات  �أبوظبي  �صركة  بذلت  "لقد  مقد�دي  �لدكتور  وختم 
�لأطفال  لتحقيق تطور�ت مبتكرة يف جمال طب  كبرية  "�صحة" جهود�ً 
جهودهم  على  ن�صكرهم  ونحن  لأطفالنا،  �أف�صل  مكاناً  �لعامل  هذ�  جلعل 
لأطفالنا  م�صتقباًل  وف��ر  مم��ا  �مل��وؤمت��ر،  ه��ذ�  ه��دف  ع��ززت  �لتي  �مل�صتمرة 

�صحياً �أف�صل."

وفد دار زايد للثقافة الإ�سالمية من 
املهتدين اجلدد يعود من رحلة العمرة

•• العني – الفجر  

عاد وفد د�ر ز�يد للثقافة �لإ�صالمية من �ملهتدين �جلدد وموظفي �لد�ر 
�إىل �أر�ض �لوطن قادماً من �لأر��صي �ملقد�صة  بعد تاأدية منا�صك �لعمرة .

للثقافة  ز�ي��د  د�ر  تنظمها  �لتي  �لر�مج  و  �لأن�صطة  �صمن  �لرحلة  وتاأتي 
�لإ�صالمية للمهتدين �جلدد، لرت�صيخ �لقيم �لإ�صالمية يف نفو�صهم. 

و  �لعمرة،  �مل�صاركون منا�صك  �أدى  �ملكرمة حيث  بزيارة مكة  �لرنامج  بد�أ 
بعدها قامو�  بزيارة �مل�صاعر �ملقد�صة يف مكة �ملكرمة و�لتي متثلت يف زيارة 
�إىل زي��ارة غار حر�ء  جبل �لرحمة يف عرفات و منى و مزدلفة، بالإ�صافة 
وغار ثور وموقع �صلح �حلديبية، حيث ��صتمعو� ل�صرح مف�صل عن �مل�صاعر 
�ملقد�صة. وت�صمن �لرنامج كذلك زيارة ملتحف عمارة �حلرمني يف مكة ، 
�إذ تعرف �لوفد فيها على مر�حل تطور �لعمارة يف �مل�صجد �حلر�م و�مل�صجد 

�لنبوي ومعجزة ماء زمزم ، ولقت �لزيارة �إعجاب �مل�صاركني يف �لرحلة .
وقام �لوفد بعد �لنتهاء من �أد�ء منا�صك �لعمرة بزيارة �ملدينة �ملنورة، حيث 
�أدو� �ل�صالة يف �مل�صجد �لنبوي، و �أ�صتمل برنامج زيارتهم للمدينة �ملنورة 
عدد�َ من �لأن�صطة �لثقافية و�لتعليمية، ت�صمن  زيارة قر �لبقيع وجبل 
�لقبلتني وم�صجد  �إىل زيارة م�صجد  ، بالإ�صافة  �أحد  �أحد ومقرة �صهد�ء 

قباء و�ل�صالة فيهما ، ومعرفة منزلتهما يف �لإ�صالم .
بالإ�صافة �إىل ذلك قام �لوفد بزيارة ملتحف �أ�صماء �هلل �حل�صنى يف �ملدينة 
، تعرفو� فيها على معاين �أ�صمائه تعاىل و�صفاته ، و�أثر�لعمل بها يف حياة 
�مل�صلم . وقد تخلل �لرنامج �لعديد من �ملحا�صر�ت و�جلل�صات �لتعريفية 
بالإ�صالم وتعاليمه من خالل م�صريف �لرحلة ، و�لإجابة على ��صتف�صار�ت 

�ملهتدين �جلدد ، وتعليمهم قيم �لإ�صالم و�آد�به .
�جلدير بالذكر �ن د�ر ز�يد للثقافة �لإ�صالمية توفد �ملهتدين �جلدد �صنوياً 
لهدفها  حتقيقاً  وذل��ك  و�لعمرة  �حل��ج  برنامج  �صمن  �ملقد�صة  ل��الأر����ص��ي 
يف  ودجم��ه��م  وتاأهيلهم  �جل��دد  للمهتدين  �لرعاية  توفري  �لإ�صرت�تيجي 
�ملهتدين  �لعمرة مت تنظيم حفل ختامي، ل�صكر  �ملجتمع.  ويف ختام رحلة 
�جلدد �مل�صاركني يف �لرحلة و حثهم على �ل�صتمر�ر يف �لتعلم، و�ل�صتز�دة 

من تعاليم �لإ�صالم �ل�صمحة.
و ق��د ت��خ��ل��ل �حل��ف��ل ت��ك��رمي �مل�����ص��ارك��ني ب��ه��د�ي��ا رم��زي��ة ، ب��الإ���ص��اف��ة �إىل 
م�صابقات ثقافية لتعزيز �لدرو�ض �مل�صتفادة من �لرحلة ، ويف نهاية �حلفل 
عر�ملهتدون �جلدد عن فرحهم بالرحلة، كما وجهو� عميق �صكرهم للد�ر 
وللقائمني عليها ، مع دعائهم �أن يحفظ �هلل تعاىل دولة �لإمار�ت وحكامها 

و�صعبها ، و�أن يدمي عليها �لأمن و�لأمان .

نحو 1000 كتاب و�أكرث من 13 لغة
م�سروع "كلمة" للرتجمة 

يحتفي بعامه العا�سر
•• اأبوظبي  - الفجر

 بالتز�من مع �لدورة �ل�27 ملعر�ض �أبوظبي �لدويل للكتاب، يحتفي م�صروع 
�أبوظبي لل�صياحة و�لثقافة مبرور ع�صر �صنو�ت  "كلمة" للرتجمة يف هيئة 
على �نطالقته، �أجنز خاللها نحو 1000 كتاب يف �صتى جمالت �ملعرفية، 

ومت ترجمتها عن �أكر من 13 لغة. 
�نطلق م�صروع "كلمة" للرتجمة يف قطاع د�ر �لكتب بهيئة �أبوظبي لل�صياحة 
و�لثقافة يف �لعام 2007 حتت رعاية �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة، بهدف �إحياء 
حركة �لرتجمة يف �لعامل �لعربي ومد ج�صور �لتو��صل �لثقايف و�حل�صاري 
ومن  �لإن�صاين.  و�لت�صامح  و�لنفتاح  للحو�ر  ج�صر�ً  لي�صكل  �ل�صعوب  بني 
منطلق هذه �لأهد�ف �ل�صامية و�لنبيلة ي�صعى م�صروع "كلمة" �إىل تر�صيخ 
قو�عد �لعمل �جلاد وتعزيز حركة �لرتجمة �إىل �لعربية، من خمتلف �للغات 
�لعاملية �حلية، بهدف تقدمي خيار�ت و��صعة من �لقر�ءة �أمام �لقارئ �لعربي 
وتعوي�ض �لنق�ض �لكبري �لتي تعاين منه �ملكتبة �لعربية يف كافة جمالت 

�ملعرفة .
�أبوظبي �لدويل للكتاب عام  "كلمة" يف معر�ض  برزت �حلاجة �إىل م�صروع 
2007، عندما لوحظ قلة �لكتب �ملرتجمة �إىل �للغة �لعربية، و�نخفا�ض 
�لكتب  م��ن  ب���دًل  �لتجارية  �لكتب  على  و�ل��رتك��ي��ز  منها  �مل��ت��و�ف��ر  م�صتوى 
�ملعرفية �ملفيدة، وكان من �أهم �لأ�صباب �لتي دعت �إىل �طالق هذ� �مل�صروع 
حتقيق روؤية �أبوظبي يف تاأ�صي�ض نه�صة علمية ثقافية عربية ت�صمل خمتلف 
�إ�صافة  و�ملرتكز.  �ل��زو�ي��ة  حجر  فيها  �لكتاب  ميثل  �لب�صرية  �ملعرفة  ف��روع 
�ىل حاجة �لأقطار �لعربية لعملية ترجمة موؤ�ص�صية وممنهجة تك�صف عن 
�لذي  �ملوؤ�ص�صي  �لعجز  بالعربية، وت�صاهم يف �صد  �ملعرفة  �لفقر يف  جمالت 
يعاين منه قطاع �لرتجمة يف �لعامل �لعربي.  ��صافة �ىل �ن �للغة �لعربية 
وتر�ثها  �ل��ز�خ��ر  ملعجمها  ن��ظ��ر�ً  و�ل��ت��ق��دي��ر،  �له��ت��م��ام  م��ن  �مل��زي��د  ت�صتحق 
�أكر جمموعة  �ل�صخم وكرة �ملتحدثني بها عاملياً، فهم متلهفون لقر�ءة 
 350 �أكر من  �لأم.�ىل جانب وجود  بلغتهم  �لبارزة  �لعاملية  �ملوؤلفات  من 
مليون مو�طن عربي ل يتو�فر لديهم �صوى عدد قليل من �لكتب �لأجنبية 
�ملرتجمة. ��صافة �ىل ندرة �لكتب �لعلمية و�ملعرفية ما �أدى �إىل ت�صاعد كم 
�ملعلومات يف �لعامل �لغربي مقابل �نخفا�صه يف �لعامل �لعربي. حيث ت�صري 
 1991 6500 كتاباً يف عام  �أنتجت  �لتقارير �لدولية باأن �لدول �لعربية 
�لالتينية  �أمريكا  �أم��ا  كتاباً،  �أل��ف   205 �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أنتجب  يف حني 
�إىل كتب  �ألف كتاباً. كما �ن �ملكتبة �لعربية تفتقر   42 و�لكاريبي فاأنتجت 
عام  ب�صكل  �لآ�صيوية  و�للغات  �لإيطالية  مثل  �للغات  بع�ض  من  مرتجمة 
لأن �لرتكيز �ن�صب على �لرتجمة عن �للغتني �لإجنليزية و�لفرن�صية. �ىل 
�نخفا�ض  ب�صبب  �لعلمي  �لبحث  جم��ال  يف  �لإجن��از  م�صتوى  تر�جع  جانب 

ن�صبة �لكتب �ملرتجمة يف جمالت �ملعارف و�لعلوم.



حني ت�صاب بالتهاب �ملعدة و�لأمعاء، لن ترغب يف تناول �أي 
بكمية  ولو  �لأك��ل رغم مر�صك،  تتابع  �أن  لكن يجب  طعام. 

�صغرية. ما �لعمل �إذ� �أ�صبت باإ�صهال �أو تقيوؤ؟

�أرز
وغري  �ملطبوخ  �لأرز  ي�صاهم 
�ملغ�صول بعد طبخه )حفاظاً 

فيه(  �لن�صا  كمية  كامل  على 
يف �إبطاء حركة �لأمعاء 

وزيادة طاقة 

�جل�صم. �صيكون ه�صمه �صهاًل رغم �ل�صعور بالغثيان. يبقى 
�لأرز �لأبي�ض �أف�صل من �لكامل يف هذه �حلالة.

جزر مطبوخ
ي���������ص����ّك����ل 

�أو على �صكل هري�صة  �مل��اء  �أو يف  �لبخار  �جل��زر �ملطبوخ على 
وجبة خفيفة بالن�صبة �إىل �جلهاز �له�صمي، �إذ حتب�ض �أليافه 

�ملاء يف �لقولون وحتارب �لإ�صهال.

لنب بجر�ثيم �مل�سقوقة
�جلهاز  عمل  يف  توؤثر  حيوية  حمفز�ت  �مل�صقوقة  �جلر�ثيم 
�له�صمي ويوؤدي تر�جع عددها يف �لأمعاء �إىل �ختالل م�صار 
��صتهالكها  عر  �ملعوية  �لبيئة  جتديد  ميكن  ل��ذ�  �له�صم. 

على �صكل لنب. ميكن خلطها مع �لتفاح �ملطبوخ.

موز
ت�صمح �أليافه بحب�ض �ملاء يف �لقولون وتخفيف �آثار �لإ�صهال. 
�ل�����ص��روري��ة ل�صتعادة  ب��ال��ك��رب��وه��ي��در�ت  �أي�����ص��اً  و�مل���وز غني 

�لطاقة رغم تر�جع وترية �لأكل.

�لديك �لرومي
عند �ل�صعور بالغثيان، ميكن تناول �للحوم قليلة �لد�صم بال 
م�صكلة. تناول جامبون �لديك �لرومي �أو �لدجاج بعد �صويه 

�أو طبخه على �لبخار.

مـنــ�عـــــات
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�جلانب  فهم  �لريا�صة:  على  �لإدم��ان  )حقيقة 
�مل��ظ��ل��م م���ن م�����ص��اع��ي �ل��ن��ح��اف��ة( ع����ام 2015 
�حلركة  علم  و�أ�صتاذة  �صرير  كاثرين  للكاتبة 
)جاك�صونفيل(.  جامعة  من  هوزنبال�ض  هيذر 
�أن  �لريا�صة  على  �ملدمنون  )يعتر  فيه:  ج��اء 
�لن�صاط �جل�صدي �آلية تكيفية و�لتز�م ل ميكن 

�لعي�ض من دونهما(.
ي�صعر �لنا�ض عموماً بتح�صن ج�صدي وفكري بعد 
�ملدمنني  �إىل  بالن�صبة  لكن  �لتمارين.  ممار�صة 
�لإيجابي  �لن��دف��اع  ذل��ك  ي�صتّد  �لريا�صة،  على 
مب�����ص��ت��وى ق��ي��ا���ص��ي، مب���ا ي�����ص��ب��ه �لن����دف����اع �إىل 
�لريا�صيني  وغري  �لريا�صيون  ي�صعر  �ملقامرة: 
طلباً  ي��ع��ودون  جتعلهم  م��ف��رط��ة  مبتعة  �آن  يف 
ح�صر  �إىل  �ملطاف  نهاية  يف  ي��وؤدي  ما  للمزيد، 
حياتهم على �أجهزة �لريا�صة فيو�جهون عو�قب 
و�إ�صابات  �صديد  تعب  بينها  من  ح��ادة،  �صحية 
�لإجهاد،  )ك�����ص��ور  �ل����ذ�ت  ب��ا���ص��ت��ن��ز�ف  مرتبطة 
و�لتهابات  �لأوت����ار(،  �لتهاب  �لع�صالت،  ت�صّنج 
بالكهرباء،  �مل��ن��ح��ّل  ت����و�زن  و�خ���ت���الل  م��زم��ن��ة، 

وم�صاكل �لقلب، وحتى �خلمول �أحياناً.
�إىل  ننظر  �أن  يكفي  �مل��ظ��اه��ر،  ه��ذه  م��ن  للتاأكد 
�ل�صهر  ُن�صرت  در����ص��ة  �لأومل��ب��ي��ة. وف��ق  �لأل��ع��اب 
ي�صهد  �ل�صلوكي(،  �لإدم����ان  )جملة  يف  �ملا�صي 
�لإدمان على �لريا�صة ت�صاعد�ً م�صتمر�ً، و�صط 
�لريا�صيني على �لأقل، حتديد�ً حني ي�صبحون 
�لطبيب  ي��وؤي��د  �لريا�صية.  �لنخبة  م��ن  ج���زء�ً 
ولية  بجامعة  �لطب  كلية  من  بريورتون  تيم 
�إىل  �ل��ف��ك��رة: )منيل  ه��ذه  ك��ارولي��ن��ا �جلنوبية 
تاأليه �لريا�صيني �لأوملبيني ونفرط يف �لإ�صادة 
ب��ه��م ون��ول��ي��ه��م ك��ام��ل �ن��ت��ب��اه��ن��ا ل��ك��ن ل��و عرفنا 
منهم  كبري�ً  ع��دد�ً  �أن  �أظ��ّن  حياتهم...  حقيقة 
�ل��ري��ا���ص��ة. ل  �لإدم����ان على  م��ن  �صكاًل  يختر 

يكّفون عن �لتدّرب على مّر �صنو�ت طويلة(.

�أ�سبه مبكافاأة
�لإدم�����ان على  ن��در���ض ظ��اه��رة  �أن  ل��ك��ن ي�صعب 

�لريا�صة ب�صبب عالقتها �ملعقدة بال�صطر�بات 
�ل��ت��ا���ص��ع ع�صر مثاًل،  �ل��ق��رن  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة. خ���الل 
بفقد�ن  م�صابات  �صابات  عاجلو�  �أطباء  لحظ 
�ل�صهية �لع�صبي )��صطر�ب غذ�ئي يرت�فق مع 
متو��صل(  ب�صكل  �ل��وزن  وفقد�ن  �ل��ذ�ت  جتويع 
�أن �ل�صابة يف هذه �حلالة تكون د�ئمة �لنفعال 
در��صة  ويف  ب��ا���ص��ت��م��ر�ر.  �ل��ت��ح��رك  �إىل  وحت��ت��اج 
ج��رت ع��ام 1984، ذك��ر فريق من �لأط��ب��اء يف 
)جملة �جلمعية �لطبية �لأمريكية( �أن عّد�ئني 
متفانني من فئة �لذكور يتقا�صمون جزء�ً كبري�ً 
من �خل�صائ�ض �لنف�صية �لتي حتملها �ل�صابات 
�مل�����ص��اب��ات ب��ف��ق��د�ن �ل�����ص��ه��ي��ة م��ث��ل �ل��ب��ح��ث عن 

�لكمال و�لكتئاب، ولو بدرجة �أقل.
بح�صب بريورتون، يتعلق فرق بارز بني �ملدمنني 
على �لريا�صة و�ملدمنني على �أي ظاهرة �أخرى 
�إىل  �لريا�صة  على  �ملدمنون  مييل  �أن  باحتمال 
يرتددون  لكنهم  �أخ��رى  �إدم���ان  �صلوكيات  تبني 
يف �لوقت نف�صه باأخذ �ملجازفات. يح�صل هوؤلء 
�لأ���ص��خ��ا���ض ع��ل��ى دع���م �ج��ت��م��اع��ي �إي��ج��اب��ي من 
�إىل  وي��ع��زز نزعتهم  �إدم��ان��ه��م  ُي��ر���ّص��خ  �أن  ���ص��اأن��ه 
يبالغ يف  �أن��ه  �ل�صخ�ض  ي�صمع  ما  ن��ادر�ً  �ملثالية. 
على  �لإ�صادة  يح�صد  �إن��ه  بل  �لريا�صة  ممار�صة 
تغري�ت  �لأع�صاب  علماء  ح��ّدد  ل��ذ�  �ن�صباطه. 
�مل�صابني  ل��دى  مبكافاآت  �ملرتبطة  �مل�����ص��ار�ت  يف 

با�صطر�بات غذ�ئية جتعل �أ�صكال �لعقاب، مثل 
�لريا�صة،  �ملبالغة يف ممار�صة  �أو  �ل��ذ�ت  جتويع 

�أ�صبه مبكافاأة.

��سطر�بات
�ل���ب���اح���ث���ون ي��ح��ل��ل��ون ظاهرة  ب�����د�أ  ل��ك��ن ح���ني 
�لإدمان على �لريا�صة لدى �أفر�د غري م�صابني 
ر�صد  يف  �صعوبة  وج��دو�  غذ�ئية،  با�صطر�بات 
�ملتخ�ص�صني  ب��ع�����ض  دف���ع  م���ا  �ل���ظ���اه���رة،  ت��ل��ك 
مفاده  ��صتنتاج  �إىل  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  ب��ال���ص��ط��ر�ب��ات 
�إدم��ان �لريا�صة يتز�من دوم��اً مع �صكٍل من  �أن 
�رتفاع  لحظو�  كذلك  �لغذ�ئية.  �ل�صطر�بات 
عن  ك�صفو�  �لذين  �لأوملبيني  �لريا�صيني  ع��دد 
ت��اري��خ��ه��م م���ع �ل���ص��ط��ر�ب��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة. وفق 
تقرير )�للجنة �لأوملبية �لدولية( عام 2009، 
تبنّي مثاًل �أن %31 من �لريا�صيني �لأوملبيني 
مقارنًة  غ��ذ�ئ��ي��ة  ب��ا���ص��ط��ر�ب��ات  م�صابني  ك��ان��و� 

ب�%13 من عامة �لنا�ض.
يف در����ص��ة ���ص��درت يف �صهر م��ار���ض، ذك���رت ميا 
جامعة  يف  عيادية  نف�صية  طبيبة  ليختن�صتاين، 
�ل�صطر�بات  )ت���ظ���ه���ر  �ل�����دمن�����ارك:  ج���ن���وب 
�لريا�صة  ع��ل��ى  �لإدم�������ان  وظ���اه���رة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�إل  �����ض  ُي�����َص��خَّ ل��ك��ن ل  �ل��وق��ت نف�صه غ��ال��ب��اً،  يف 

�ل�صطر�ب �لغذ�ئي(.

يقول بريورتون �إن هذ� �ل�صتنتاج لي�ض مفاجئاً 
تفهم  ل  عجلة.  على  يرك�ض  ب��ف��اأٍر  نفكر  ح��ني 
�ل��ف��ئ��ر�ن م��ع��ن��ى ح���رق �ل�����ص��ع��ر�ت �حل���ر�ري���ة �أو 
حماولة ��صتعادة �لر�صاقة قبل مو�صم �ل�صيف، 
بل ترك�ض بكل ب�صاطة لأنه ن�صاط ممتع. لكن 
�ل��ط��ع��ام ك���ي نالحظ  ن��ح��رم��ه��ا م���ن  �أن  ي��ك��ف��ي 
تتكا�صل  �أن  ب���دل  ل��اله��ت��م��ام:  م��ث��رية  ظ���اه���رة 

�لفئر�ن، �صتزيد �إيقاع �لرك�ض.

�لتمارين  �أث���ر  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل��ط��ع��ام  غ��ي��اب  �أدى 
�لرك�ض  بعد  ب�صوء  �ل�صعور  وب���دل  �لإي��ج��اب��ي. 
مرور  مع  بالتح�صن.  �لفئر�ن  �صعرت  �مل��ف��رط، 
من  دقيقة  كل  بتم�صية  �لفئر�ن  تبد�أ  �ل��وق��ت، 
ما  �صرعان  لكن  �لعجلة،  على  �ليقظة  �صاعات 
يظّن  �ل��رك�����ض.  �أث��ن��اء  وينفق  منها  ع��دد  ينهار 
�ملفرط تز�مناً مع �حلد  �لرك�ض  �أن  بريورتون 
�لفئر�ن  م���ن  ي��ج��ع��ل  �ل��ط��ع��ام  ����ص��ت��ه��الك  م���ن 
يقول  �ل�صهية.  لفقد�ن  و�فياً  حيو�نياً  منوذجاً 
�لخت�صا�صيون �لذين يعاجلون فقد�ن �ل�صهية 
م��ث��اًل �إن م��ر���ص��اه��م ق��د ي��ج��وع��ون ل��درج��ة �أّن 
ي�صّرون  ذلك  ومع  بالكامل،  تتعّطل  �أع�صاءهم 
عدة  م��ر�ت  �لريا�صي  �لنادي  �إىل  �لذهاب  على 
�ل��ن�����ص��اط برت�صيخ  ل��ه��م ه����ذ�  ي�����ص��م��ح  ي���وم���ي���اً. 
�ل�صعور  ه��ذ�  يكون  هدفهم:  وحت��دي��د  هويتهم 

�لكتئاب  مع  �لتكّيف  على  وي�صاعدهم  �إيجابياً 
و�لقلق.

�ل��ب��اح��ث��ون ���ص��ع��وب��ة م���ت���ز�ي���دة يف ر�صد  ي��ج��د 
�لريا�صة من  على  �لإدم���ان  فيها  يخلو  ح��الٍت 
يحمل  �ل�صلوك ل  ه��ذ�  لأن  غ��ذ�ئ��ي  ����ص��ط��ر�ب 
كي  �لبحوث  نر�جع  �أن  يكفي  و��صحاً.  تعريفاً 
لو�صف  �مل�صتعملة  �لعبار�ت  �أن���و�ع  جميع  نقر�أ 
ُت�صتعَمل ع��ب��ار�ت )�لإدم����ان على  ه��ذه �حل��ال��ة. 
و)�لريا�صة  �لق�صرية(  و)�لريا�صة  �لريا�صة( 
�ملََر�صية( و)�لريا�صة �ملفرطة( و)�لعتياد على 
و)�لريا�صة  �لإلز�مية(  و)�لريا�صة  �لريا�صة( 
�ل�����ص��ائ��ك��ة( ل��ل��دلل��ة ع��ل��ى �مل��ف��ه��وم ن��ف�����ص��ه. ول 
�لت�صخي�صي  )�ل��دل��ي��ل  يف  دق��ي��ق��اً  تعريفاً  جن��د 
�ملذكور  �لإدم��ان  �صلوك  يقت�صر  و�لإح�صائي(: 
وهوزنبال�ض:  ���ص��ري��ر  ت��ق��ول  �مل���ق���ام���رة.  ع��ل��ى 
�لقهري من  �ل�صلوك  �لإدم��ان  )تتجاوز ح��الت 
ح��ي��ث �ل��ق��درة ع��ل��ى �ل��ت��ح��ّم��ل، �أي �حل��اج��ة �إىل 
معنّي  ���ص��ل��وك  �أو  عن�صر  م��ن  �إ���ص��اف��ي��ة  ج��رع��ة 
يف  مطلوبة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لآث����ار  على  للح�صول 

�لبد�ية(.

�إدمان �أو �سلوك قهري
ح���اول   ،2016 م���اي���و  يف  ُن�������ص���رت  در������ص����ة  يف 
كانت  �إذ�  م��ا  ي��ع��رف��و�  �أن  وزم�����الوؤه  ب��ري��ورت��ون 
�لريا�صة �ملفرطة �إدماناً �أو �صلوكاً قهرياً. يو�صح 
ب�صعوبة  �مل��ف��ه��وم  ه���ذ�  يتعلق  )ل  ب��ري��ورت��ون: 

�إيجاد �ملفرد�ت �ملنا�صبة.
 بل تختلف معاجلة �لإدمان ب�صدة عن معاجلة 

�ل�صلوك �لقهري(.
باعتبارها  �ملفرطة  �لريا�صة  معاجلة  تتطلب 
ع����ن ممار�صة  �ل���ت���وق���ف  �لإدم���������ان  م����ن  ����ص���ك���اًل 
جماعات  �إىل  �لن�صمام  �أو  بالكامل  �لريا�صة 
دع���م ل��ت��ج��اوز �لإدم�����ان. ل��ك��ّن م��ع��اجل��ة �مل�صكلة 
�صلوكياً  تتطّلب عالجاً  باعتبارها �صلوكاً قهرياً 
)بد�أ  �ل��ري��ا���ص��ة:  �إىل  �ل��ن��ظ��رة  وتغيري  معرفياً 
بالأكل  �ل��ع��الج��ي��ة �خل��ا���ص��ة  �ل���ر�م���ج  ب��ع�����ض 
و�ل�صطر�بات �لريا�صية يحاول �إدر�ج �لريا�صة 
�صمن خطته تز�مناً مع حت�صني �لنظام �لغذ�ئي 
ومعاجلة �مل�صاكل �لنف�صية �ملعقدة �لكامنة ور�ء 

�مل�صكلة(. لكن قد ل تكون هذه �خلطة �آمنة �إذ� 
كان �مل�صابون با�صطر�بات غذ�ئية مدمنني على 

�لريا�صة. لذ� يرتكز �حلل على �جلانَبني معاً.
يف ��صتطالٍع �صمل نحو 1500 �صخ�ض )608 
رج��ال و885 �م���ر�أة ي���رت�وح عمرهم ب��ني 18 
�ل�صتبيانات  �لباحثون  ��صتعمل  ع��ام��اً(،  و79 
�لريا�صية  �ل�����ص��ل��وك��ي��ات  لتقييم  ك��اف��ة  �مل��ت��اح��ة 
ترتبط  ع��دة  ��صتطالعات  عن  ف�صاًل  �ل�صائكة 

بال�صطر�بات �لغذ�ئية و�ل�صحة �لعقلية.
على  �لإدم�����ان  م��ن  �صكلنَي  ب��ري��ورت��ون  �كت�صف 
�لذي  �لريا�صي �لأويل  �لإدم��ان  �لريا�صة: كان 
بني  �صائعاً  غ��ذ�ئ��ي  ����ص��ط��ر�ب  دون  م��ن  يتطور 
�لثانوي  �لريا�صي  �لإدم��ان  بد�  بينما  �لرجال، 
�لذي يرت�فق مع ��صطر�ب غذ�ئي �أكر �صيوعاً 

بني �لن�صاء.
�لأويل  �لريا�صي  �لإدم���ان  �أن  �لباحثون  �أدرك 
نقاط  وب��رزت  �لنموذجي،  بالإدمان  �صبيهاً  كان 
�لريا�صي  �لإدم�������ان  ب���ني  �إ���ص��اف��ي��ة  م�����ص��رتك��ة 

�لثانوي و�ل�صلوك �لقهري.

�سغف هو�سي
م��ع��اً عالقة  و�ل��ن�����ص��اء  �ل��رج��ال  �أن يقيم  مي��ك��ن 
�لختالف  يتعلق  ل��ك��ن  �ل��ري��ا���ص��ة.  م��ع  �صائكة 
�إىل �لإ�صابة با�صطر�ب  �لن�صاء  �لأ�صا�صي مبيل 
غ����ذ�ئ����ي ت���ز�م���ن���اً م����ع م�����ص��ك��ل��ة �لإدم���������ان على 

�لريا�صة. 
وفق در��صة ُن�صرت يف )جملة �لإدمان �ل�صلوكي(، 
�صرعان ما مييل �لن�صاط �لذي يبد�أ على �صكل 
حب للريا�صة �أو ن�صاط ج�صدي ب�صيط )ي�صّميه 
يكون  ح��ني  �أي  �مل��ت��ن��اغ��م(،  )�ل�صغف  �لباحثون 
�أخرى من حياة  �لن�صاط متناغماً مع جمالت 
�ل�����ص��خ�����ض( �إىل جت����اوز �حل����دود وي��ت��ح��ول �إىل 
متعّنتة  �صلوكيات  م��ع  وي��رت�ف��ق  هو�صي  �صغف 

و�لتز�م عايل �مل�صتوى.
ي�صيف بريورتون: )ي�صعر �ملدمنون ب�صغف جتاه 
�خليار �لذي �أدمنو� عليه، يف �لبد�ية على �لأقل، 

لكن ل يعود �لن�صاط )ممتعاً( بعد فرتة.
ي�صتمر �ل�صغف تز�مناً مع تطّور �لإدمان. يحّب 

�ملقامرون �ملقامرة... �إىل �أن يكرهوها يوماً!(

الأغذية املنا�سبة للتهاب املعدة والمعاء

�لدمان �لريا�سي عو�قب �سحية حادة

الريا�سة املفرطة..  اإدمان اأم �سلوك قهري؟

من  �لأدن��ى  �حلد  ميار�سون  �لذين  �لر��سدين  عدد  فيه  يرت�جع  ع��امٍل  يف 
�لتمارين �ليومية �ملو�سى بها، رمبا ل يبدو �لإدمان على �لريا�سة م�سكلة 

بحد ذ�تها.
ماريلني فرميوث  �لعيادية  �لنف�سية  �لطبيبة  �لو�قع خمتلف بح�سب  لكّن   
�إدمان  من جامعة )فيلدينغ( للدر��سات �لعليا يف )�سانتا باربر�(: )يطغى 

�لريا�سة على حياة �لنا�ص بالكامل �أحيانااً.
 جتدهم يتعر�سون لإ�سابات، مع ذلك ل ميكن �أن يفكرو� �إل بالريا�سة. لكن 
ملا كانت ثقافتنا تقّدر �لن�ساط �جل�سدي، فاإننا منيل �إىل �إغفال �ملو�سوع(.
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تقرير مدققي �حل�سابات �مل�ستقلني �ىل جمل�ص �إد�رة حبيب بنك ليمتد باك�ستان

U.A.E Branches Financial Statement as on 31 December 2016       2016 فروع �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �لبيانات �ملالية لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمر

بيان �لتدفقات �لنقدية

بيان �ملركز �ملايل 

بيان �لدخل 

بيان �لدخل �ل�سامل �لآخر 
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العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2723  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ينغ ومبني كونرتولز م.م.ح جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى  �أق���ام عليك  ق��د  ك��وم��ار كري�صان  ن��ان��د�  بها�صيني  �مل��دع��ي /م��اجن��و  �ن 
ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )92610 درهم( وتذكرة عودة 
�لثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   1000( مببلغ 
مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة �ض   8.30 �ل�صاعة   2017/5/9 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1568  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-بلوتو للمقاولت �لكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م - فرع دبي 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /علي �صعيب مريز� حممود �حمد قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )5589 درهم( 
وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف وحددت لها جل�صة يوم 
لذ� فاأنت   ch1.A.2:خلمي�ض �ملو�فق 2017/5/11 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة�
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2480  عمايل جزئي

�ض.ذ.م.م  �لب�صائع   وتفريغ  حتميل  خدمات  ب��ريل  1-دي���زرت   / عليه  �ملدعي  �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م��د ك��ام��ل م��ي��اه حممد ن��ور �ل�صالم 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  �مل��ط��ال��ب��ة مب�صتحقات  وم��و���ص��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام  ق��د 
)33038 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( و�ل��ر���ص��وم و�مل�����ص��اري��ف رقم 
�ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   MB171094773AE:ل�صكوى�
�أو  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور   ch1.A.1:2017/5/9 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2147  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�يكو �صيتي �لتكنولوجيا جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �صلمان  /ملي�ض 
وقدرها )263825 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف 
رقم �ل�صكوى:MB168792448AE وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
�أو  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور   ch1.A.5:2017/5/9 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1576  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-خالد �لنوبي خلدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�ل��دع��وى ومو�صوعها  �أق���ام عليك  ق��د  �مل��دع��ي /���ص��اه ح�صني غ��الم ح�صني  �ن  مب��ا 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )14985 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت   MB168816865AE:ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م( 
 ch1.A.2:لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/5/9 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1971  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-�مل��ه��ن��د ���ص��وي��ت لي���ن ل��ل��ت��ج��ارة �ل��ع��ام��ة  ������ض.ذ.م.م جمهول 
حم���ل �لق����ام����ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /ع�����الء �ل���دي���ن ع��ف��ي��ف م�����ر�د ق���د �أق������ام عليك 
درهم(   211999( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى 
�مل��ح��ام��اة رقم  و�ت��ع��اب  و�ل��ر���ص��وم و�مل�صاريف  وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )3000 دره���م( 
�ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   mb168308266ae:ل�صكوى�
�أو  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور   ch1.A.2:2017/5/3 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1745  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جنمة مهر�ن لل�صحن  �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /عيد� جان �صري �دم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات 
و�لر�صوم  دره���م(   3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   38550( وق��دره��ا  عمالية 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة رقم �ل�صكوى:mb169007935ae وحددت لها 
لذ�   ch1.A.1:جل�صة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2017/5/4 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
اعالن حكم بالن�ضر

        يف  الدعوى رقم 2017/7  عمايل جزئي 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة  �ىل �ملحكوم عليه/1-�لريامي للجدر�ن و�لر�صيات 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ:2017/3/14 يف �لدعوى �ملذكورة 
توؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �صم�ض  حممد  ع��ب��ده  ك��م��ال  ل�صالح/حممد  �ع���اله 
للمدعي مبلغ )107390 درهم()مائة و�صبعة �لف وثالثمائة وت�صعون درهم( و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية عد� تعوي�ض �لف�صل �لتع�صفي فمن 
تاريخ �صريورة �حلكم نهائيا وحتى متام �ل�صد�د و�لز�م �ملدعي عليها بامل�صاريف. حكما 
�لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  �حل�صوري  مبثابة 
�آل  ر��صد بن �صعيد  �ل�صيخ حممد بن  �ل�صمو  با�صم �صاحب  لن�صر هذ� �لع��الن �صدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/84  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-تورنتو خلدمات تنظيف �ملباين جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /حممد قا�صم حممد ريا�ض  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
درهم(   1500( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   27639( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت   .  MB167126370AE:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم 
جل�صة يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/5/3 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1584  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  �لكهروميكانيكية  �ىل �ملدعي عليه / 1-ريجنت لالعمال 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /م�صرف ح�صني �بو �ملياه  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   28467( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
. وحددت   MB170363073AE:ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/5/9 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2369  عمايل جزئي

للنقليات جمهول حمل �لقامة مبا  �لبلو�صي  �ملدعي عليه / 1-نا�صر حممد  �ىل 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  بينتو   ماريان  /جوزيف  �ملدعي  �ن 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   32688( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:MB170410476AE/2017 . وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�صة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2017/5/11 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1250  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لفنية  لالعمال  �لر�قية  1-�ملتقدمة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /علي عبادي علي حامد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   34322( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
. وحددت   MB168582575AE:ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�صة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2017/5/11 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 
�ىل  �حيلت  قد  �ل��دع��وى  ب��اأن  )علما  ح�صوري  مبثابة  �صيكون  �حلكم  ف��اأن  تخلفك 

�لد�ئرة �لعمالية �ل�صاد�صه( 
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1970  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�دمري�ل هاردجن مارين �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�صمار� �صري�ض دهرمابال  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   42700( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:MB170491468AE/2016 . وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�صة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2017/5/11 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/169  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�صمارت �ك�صكلو�صف خلدمات �حلر��صة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  قد  �وكيكي   /كالي�صتو�ض  �ملدعي  �ن  �لقامة مبا 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   13180( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
 MB168156935AE/2017:ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم( 
�ض   8.30 �ل�����ص��اع��ة   2017/5/3 �مل����و�ف����ق  �لرب����ع����اء   ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/712  ا�ضتئناف جتاري    
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- ميديا �نرتنا�صيونال �صريفي�صز )جلف(  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف / جلف فيلم �ض.ذ.م.م وميثله:خالد حممد 
��صتاأنف / �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 266/2016  �صعيد بوج�صيم  قد 

جتاري كلي بتاريخ:2017/4/11     
وحددت لها جل�صه يوم �لحد  �ملو�فق 2017/4/30 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/510 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �صده/1- �ل بريك لال�صتثمار �ض ذ م م  2- �صكري �صالح يحيى �لريك 3- جوهان 
�إ�ض.�يه  �صيبينج  �ري�����ص��ت��ا  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/���ص��رك��ة  �ن ط��ال��ب  �لق���ام���ة مب��ا  �ولن�����در  جم��ه��ويل حم��ل 
�عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ملال  عبد�هلل  �صريف  حممد  وميثله:حبيب 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )15790135( درهم بالت�صامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة 2-ببطالن حكم �لتحكيم �ل�صادر بتاريخ:2012/4/12 من مركز دبي للتحكيم �لدويل 
�تعاب حماماة وبرف�ض طلب  به من  ل�صنة 2009 فيما ق�صى  �لتحكيمية رقم 275  �لدعوى  يف 
�لبطالن فيما عد� ذلك 3- بالت�صديق على حكم �لتحكيم عد� ماق�صى بهوعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2458  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم ليايل �ل�صام جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /
ف�صل وهاب جنات �صاه  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات 
و�لر�صوم  دره��م(   1000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   17975( وقدرها  عمالية 
وحددت   .  MB168847573AE/2017:ل�صكوى� رق��م  و�مل�����ص��اري��ف 
�لقا�صي  �ل�صاعة 8.30 �ض مبكتب  �ملو�فق 2017/5/2  �لثالثاء   لها جل�صة يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، و�مرت بتق�صري �ملده .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2500  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-روؤى �حلياة للو�صاطة �لعقارية جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /جايل جالدي�ض �يليجي ري�ض  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   9500( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:mb171046003ae . وحددت لها جل�صة 
يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/5/2 �ل�صاعة 8.30 �ض مبكتب �لقا�صي لذ� فاأنت مكلف 
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري ، و�مرت �ملحكمة بتق�صري مدة �لعالن .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1703  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جنمة �ل�صفا لعمال �حو��ض �ل�صباحة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /بيلور حممد �قبال  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )17620 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�صوم 
و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:mb168042189ae . وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء  
�ملو�فق 2017/5/3 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، 

علما �ن �لدعوى قد �حيلت �ىل �لد�ئرة �جلزئية �ل�صابعه .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2473  عمايل جزئي
�����ض.ذ.م.م جمهول  �مل��ع��ام��الت  ����ض خل��دم��ات متابعة  �مل��دع��ي عليه / 1-ج���ي دبليو  �ىل 
�أق��ام عليك �لدعوى  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /جان لورينز وينجبو �صريفينو  قد 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )16041 درهم( وتذكرة عودة مببلغ  ومو�صوعها 
 .  AE170873106MB:رقم �ل�صكوى  يف  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   1400(
وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/5/2 �ل�صاعة 8.30 �ض مبكتب �لقا�صي 
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري ، و�مرت بتق�صري مدة �لعالن .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1494  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �لف�صي  1-�لن�صر   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ب���الل حم��م��ود ر���ص��اد �ب��ر�ه��ي��م ق��د �أق���ام عليك �لدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(   11745( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها 
مببلغ )3000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�صمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة .رقم �ل�صكوى:MB165829353AE وحددت لها جل�صة 
لذ� فاأنت   ch1.A.2:يوم �لثنني �ملو�فق 2017/5/1 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2637  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مقهى �خلان �لقدمي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /

�يدني�ض لي�صيا�ض نوجوي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات 
و�لر�صوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   10800( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   MB170519864AE:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف 
لذ� فاأنت مكلف   ch1.A.2:لحد �ملو�فق 2017/4/30 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة�
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ، و�مرت �ملحكمة بتق�صري �ملدة.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
اعالن حكم بالن�ضر

        يف  الدعوى رقم 2017/731  عمايل جزئي 
نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  لالن�صاء�ت  ع��ل��ي��ه/1-و�ي��دوول  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ:2017/4/9 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها  بان 
ل�صالح/حممد منري مال حممد عبد رب �ملال بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
وتذكرة  دره��م(  وت�صعون  و�ثنان  وخم�صمائة  �لف  ع�صر  درهم()ثالثة   13592( مبلغ 
عودة �ىل وطنه عينا �و ما يقابلها نقد� وهو مبلغ )2000 درهم( ما مل يكن قد �لتحق 
بخدمة �صاحب عمل �خر و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�صب من �مل�صاريف و�عفت �ملدعي 
قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�صت  منها  ن�صيبه  من 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
اعالن حكم بالن�ضر

        يف  الدعوى رقم 2016/8824  عمايل جزئي 
بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  لل�صياحة  �هلي  عليه/1-�حمد  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ:2017/3/28 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/

للمدعي مبلغ )88.182 درهم()ثمانية وثمانون  ت��وؤدي  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  لو  ياجن 
�لف ومائة و�ثنان وثمانون درهم( وتذكرة عودة ملوطنه عينا � مقابلها نقد� ما مل يكن قد 
�لتحق بالعمل لدى �صاحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�صب من �مل�صروفات و�عفت �ملدعي من 
ن�صيبه منها ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
   يف  الدعوى 2017/2  جتاري جزئي   دبا احل�ضن       

�ملرفوعة من / بنك �لحتاد �لوطني  " �ملدعي " 
�صد / ح�صن حممد ر��صد �لبخي  " �ملدعي عليه " 

�لتجارية  �لد�ئرة   - �لبتد�ئية  �لحتادية  �حل�صن  دبا  حمكمة  تكليف  على  بناء 
عليه  �ملدعي  على  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  م�صرفيا  خبري�  بندبي  �جلزئية  
يوم  عقده  �ملقرر  �خلرة  لجتماع  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �حل�صور 
�ل�صاعة 12.00 ظهر� وذلك مبقر �خلبري  �ملو�فق 2017/5/3  يف متام  �لربعاء  
�أ�صفل   - �ل�صامان  �إبر�هيم  �صامل  بناية  حمد�ن  �صارع  �بوظبي  �إمارة  يف  �لكائن 
A - �لطابق 13 مكتب رقم  �لبناية كوليك�صن للهد�يا - �ملدخل �لأمين - بلوك 
 : للتو��صل  تقدميها  يف  ترغبون  �لتي  �مل�صتند�ت  كافة  معكم  م�صطحبني   -  20

موبايل : 0504110038 فاك�ض : 02-6780767
عن اخلبري امل�ضريف / معن ناظم اآل بريج  

 اعالن بالن�ضر حل�ضور 
    اجتماع اخلربة امل�ضرفية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2016/537  ا�ضتئناف عقاري    
�لقامة  حم��ل  جم��ه��ول  بيلو�ين  رق��ي��ب  1-حم��م��د  ���ص��ده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
 : وميثله  ع��ام��ة(  م�صاهمة  )�صركة  للتمويل  /�م���الك  �مل�صتاأنف  �ن  مب��ا 
عبد�للطيف حممد �أبوبكر �حمد �حلمادي   قد ��صتاأنف   �حلكم �ل�صادر 
بالدعوى رقم : 2016/472 عقاري كلي بتاريخ 2016/10/12 وحددت لها 
جل�صه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/5/17  �ل�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2016/1498  ا�ضتئناف جتاري   

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1-�صركة �حمد �صريف للتجارة �لعامة - ذ م م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف /حممد كامل �ل�صيد �بر�هيم �لها�صمي - 
�ض   - �لعامة  للتجارة  �صريف  �حمد  �صركة  ملديونية  �صامن  كفيل  ب�صفته 
�ل�صادر  �حلكم  ��صتاأنف  قد   - �صاحي  على  م�صبح   علي   : وميثله  م  م  ذ 
وحددت   2016/10/15 بتاريخ  كلي  جتاري   2015/1501  : رقم  بالدعوى 
لها جل�صه يوم �لحد  �ملو�فق 2017/5/14  �ل�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة 
ch2.E.22 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/82  مدين كلي                 
�ىل �ملدعي عليه / 1-بردجم �لعقارية  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ خالد 
علي ح�صني �لعامري ب�صفته وكيل عن/ ر�بية ب�صرى يو�صف وميثله : عبيد خليفة 
بطي بن دروي�ض �لفال�صي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليهم مببلغ وقدره )153000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة   9% من تاريخ  رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام و �صمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2017/5/2  �ل�صاعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/131  عقاري كلي                 
هول   م���اري  2-�مي��ل��ي��ا  ب��ال��ي��ث��ورب��ي  �ليك�صاندر  1-م��اك�����ض   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �صركة �ت�ض ��ض بي �صي �ل�صرق �لو�صط 
للتمويل �ملحدودة -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بانهاء وف�صخ 
درهم(    2966710.84( وق���دره  مبلغ  ودف���ع  �لعقار  وت�صليم  �لج���ارة  �تفاقية 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  و�لت��ع��اب.  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �لتاأخريية  و�لغر�مة 
�خلمي�ض  �ملو�فق  2017/5/4 �ل�صاعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/132  عقاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-�صيتفانو�ض فان دير مريوي جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ م�صرف �لإم��ار�ت �ل�صالمي - �ض م ع قد �أق��ام عليك �لدعوى 
ودفع  �لعقار  وت�صليم  �لج��ارة  �تفاقية  وف�صخ  باإنهاء  �ملطالبة  ومو�صوعها 
�لتاأخريية و�لر�صوم و�مل�صاريف  مبلغ وقدره 779214.21 درهم( و�لغر�مة 
و�لت��ع��اب. وح��ددت لها جل�صة يوم �لرب��ع��اء  �ملو�فق  2017/5/10  �ل�صاعة 
11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1163  جتاري جزئي              

– وميثلها مديرها /  – �ض ذ م م  �يل �ملدعي عليه / �صركة �صوبرماركت درمي مارت 
ر�جي�ض �صريات د�م��ود�ر�ن – ب�صفته  جمهول حمل �لقامة  مبا �ن �ملدعي / �صركة 
�صيام �لتجارية – ذ م م وميثلها مديرها /  �إ�صحاق كاتوبور�ت كاتوبور�ت �صيدو وميثله / 
حمد علي عبد�هلل �لدباين �لنعيمي  قد �قام عليك �لدعوي ومو�صوعها �ملطالبة مببلغ  
وقدره  14.306.95 درهم و�لر�صوم  و�مل�صاريف  و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% 
لها  وح��ددت  �ملحاماة   �تعاب  ومقابل  و�مل�صروفات  و�لر�صوم  �لدعوي   رفع  تاريخ  من 
  Ch 1.C.13 جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/5/8 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
لذ� فانت مكلف باحل�صور �ومن ميثلك قانونياً وعليك بتقدمي مالديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام علي �لقل 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
يف الدعوي 631 /2017 جتاري جزئي

�يل �ملدعي عليه / �صركة بركات �لعاملية �ض م م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�إ�صحاق كاتوبور�ت كاتوبور�ت    / ذ م وميثلها مديرها  – �ض  �لتجارية  �صيام  / �صركة 
�صدو  وميثله / حمد علي عبد�هلل �لدباين �لنعيمي  قد �قام عليك �لدعوي ومو�صوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ  وقدره  24144400 درهم و�لر�صوم  و�مل�صاريف  
و�لفائدة %12 من تاريخ رفع �لدعوي  وحتي �ل�صد�د �لتام  وحددت لها جل�صة يوم 
لذ�    Ch 1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�صاعة   2017/5/4 �ملو�فق  �خلمي�ض 
فانت مكلف باحل�صور �ومن ميثلك قانونياً وعليك بتقدمي مالديك من مذكر�ت �و 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام علي �لقل ،علما بانه مت �إحالة �لدعوي 

�يل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/1038  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-جاجنا هو�صبيتاليتي �نف�صتمنت ليمتد - �صركة �وف�صور م�صجلة يف جزر 
، هندي  �مارماين  �ومي�ض جايكي�صان  1773440 وميثلها/   / رقم  �لريطانية حتت  �لعذر�ء 
�جلن�صية  2-جريت هو�صبيتاليتي لال�صتثمار - �ض ذ م م 3-مطعم جريت جريين )فرع من 
جريت هو�صبيتاليتي لال�صتثمار - �ض ذ م م(  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ تي �ل 
جي للو�صاطة �لتجارية - �ض ذ م م وميثله : �صيخة �حمد عبد�هلل �صلطان -  قد �أقام عليك 
عليها  )�ملدعي  وفرعها  �لثانية  عليها  �ملدعي  وت�صفية  بحل  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى 
�لثالثة( و�لر�صوم �مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  
من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�صاعة    2017/5/2
للمحكمة قبل �جلل�صة  �و م�صتند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  ميثلك 

بثالثة �أيام على �لأقل )علما باأنه مت �حالة �لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/982  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-جاجن�ض با�صا �نف�صتمنت ليمتد - �صركة �وف�صور م�صجلة يف جزر 
 ، �م��ارم��اين  �ومي�ض جايكي�صان  1773353  وميثلها/   / رق��م  �لريطانية حتت  �ل��ع��ذر�ء 
هندي �جلن�صية  2-جاجن�ض با�صا لال�صتثمار - �ض ذ م م 3-مطعم جاجن�ض با�صا )فرع 
من جاجن�ض با�صا لال�صتثمار - �ض ذ م م(  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ تي 
�ل جي للو�صاطة �لتجارية - �ض ذ م م وميثله : �صيخة �حمد عبد�هلل �صلطان -  قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بحل وت�صفية �ملدعي عليها �لثانية وفرعها )�ملدعي 
عليها �لثالثة( و�لر�صوم �مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم �لحد  
�ملو�فق  2017/4/30  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

يف الدعوى رقم 2017/217 تنفيذ �ضرعي  
�ىل �ملنفذ �صده/1- �حمد نور �لدين عزت  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�أقام  - قد  : علي م�صبح علي �صاحي  �حل��د�د وميثله  �لتنفيذ/رمي  طالب 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله لتنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى 
�صده  �ملنفذ  بالز�م  �لقا�صي  م�صلمني  نف�ض  �ح��و�ل   2015/823+1242 رقم 
مع  و�مل�صاريف  للر�صوم  �صامال  دره��م(   171839( وق��دره  به  �ملنفذ  ب�صد�د 
�للتز�م ب�صد�د �لنفقة �ل�صهرية يف تو�ريخ �ل�صتحقاق.  وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/180  تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �صده/1- حممد ر�صو�ن زياين   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ جنوم �لقلعة للتجارة �لعامة - �ض ذ م م وميثلها 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك  ق��د  وم��دي��ره��ا    �ل��ق��ان��وين  ممثلها 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3715360( درهم 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/2712 جتاري  جزئي                                        
�ىل �ملدعي عليه/1- �صركة ما�صرت فاير لتجارة معد�ت �ل�صالمة - �ض ذ م م وميثلها مديرها/ ر�فيند�ر 
ناتان ناير بر�مود� كومار جمهول حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي / �صركة حديد �لإمار�ت للمقاولت - �صركة 
ذ�ت م�صوؤولية حمدودة وميثلها قانونا �صمري �كثم �حمد دبا�ض وميثله : �بر�هيم ح�صن �بر�هيم �ملال - 
ل�صالح/ �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  2017/1/26  يف  �ملنعقدة  بجل�صتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
�صركة حديد �لإمار�ت للمقاولت - �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة وميثلها قانونا �صمري �كثم �حمد دبا�ض 
�ول :- بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 155000 درهم )مائة وخم�صة وخم�صون �لف درهم( 
قيمة �ل�صيك �صند �لدعوى و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ ��صتحقاق �ل�صيك وحتى �ل�صد�د 
�لتام ف�صال عن �لر�صوم �مل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم ر�صوم و�تعاب �ملحاماة ورف�صت طلب �لتعوي�ض. 
ثانيا : ب�صحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 480 ل�صنة 2016 جتاري يف حدود �لدين �ملق�صي به.   حكما 
مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر 

با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
 اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر 

 يف الطعن   2017/29 طعن عقاري   
تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز

�لطاعن/ �ميانويل فرنا�صو�ز رينارت -وميثله : �بر�هيم ح�صن �بر�هيم 
�ملال - باعالن �ملطعون �صده/1- وليد عي�صى خلف �مل�صايخي  - جمهول 
حمل �لقامة - نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله 
ويتوجب عليكم �حل�صور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �صحيفة 

�لطعن �ملقدمة �صدكم.
رئي�س الق�ضم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2016/1140  ا�ضتئناف مدين    

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1-قدير ح�صني �صبري ح�صني  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�صتاأنف /�صريف ح�صني ب�صفته من ورثة �ملتوفى �صميم ح�صني �صريف 
ح�صني )�أب( وميثله : �إبر�هيم ح�صن �إبر�هيم �ملال -  قد ��صتاأنف �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم : 2016/1197 مدين جزئي بتاريخ 2016/8/4 
وحددت لها جل�صه يوم �لحد  �ملو�فق 2017/5/21  �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

 يف  الدعوى 2017/365  مدين جزئي 
�لري  للنقل  �ل�صريعة  2-�ل��ر�ب��ط��ة  �صديق  حممد  �ر���ص��د  1-حم��ب��وب   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ل���ع���ام  جم��ه��ويل حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل���دع���ي/ ب��ادم��اف��ات��ي ك��وك��ال ب�صفتها م��ن ورثة 
قد    - �ملال  �إبر�هيم  ح�صن  �بر�هيم   : وميثله  �صالم  �صيمها  كوكال  ر�و  ناجي�صو�ر  �ملتوفى 
بان  و�لتكافل  بالت�صامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملدعي  و�ل��ز�م  و�لدبية  �ملادية  �ل�صر�ر  وق��دره )300000 درهم(كتعوي�ض عن  ي��وؤدو� مبلغ 
عليهم بالت�صامم و�لتكافل بان يدفعو� مبلغ �لدية �ل�صرعية �ملحكوم بها يف �لق�صية رقم 
18380/2013 جنح وهي مبلغ )200000 درهم( مع �لز�م �ملدعي عليهم بامل�صاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/5/17  �ل�صاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

انذار عديل  بالن�ضر
 رقم 2017/81639   

�ملنذر: �لرمل �لبي�ض لد�رة �لعقار�ت 
وميثله / حممد �صفيق �بو �ل�صعود �صلمان ، مبوجب وكالة م�صدقة 

�ملنذر �ليه : جوكر برودك�صنز - �ض ذ م م 
�لعنو�ن : جمهول حمل �لقامة 

ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�صرورة �لخالء �لتام للعقار ) بناية 80 �صقة رقم G01( ور�صان 
مدة  يف  كله  وذل��ك  و�مل��اء  �لكهرباء  فاتورة  �ىل  بال�صافة   ، �مل�صتحقة  �ليجار  قيمة  و�صد�د 
�ق�صاها �صهر من تاريخ ن�صر هذ� �لنذ�ر و�ل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لجرء�ت �لقانونية 
�لتي حتفظ حقه يف �ملطالبة ب�صد�د كامل �لقيمة �ليجارية وم�صاريف �لكهرباء و�ملياه مبا 
�ملنذر  �ل�صلطات �ملخت�صة و�جلهات �لق�صائية حلفظ حقوقه وحتميل  يف ذلك �للجوء �ىل 

�ليه بكافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي مبا فيها �تعاب �ملحاماة
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

انذار عديل  بالن�ضر
 رقم 2017/1/2610

�ملنذر : �ملوؤجر : �صركة بلو باي للعقار�ت - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليه / �مل�صتاأجر : �صركة �يه بي �ر ��ض �نرتنا�صيونال للتجارة �لعامة )�ض ذ م م( 

وميثلها مديرها / بيجاي ر�ج توتابيلي ر�جاجوبالن  - �جلن�صية : هندي
عنو�نها : برج بلو باي - منطقة �خلليج �لتجاري - مكتب رقم 707 - �إمارة دبي 

رقم �لهاتف : 0509959793  
نكلف �ملنذر �ليه ب�صد�د �ملبلغ �ملرت�صد يف ذمته وقمته )20.106( درهم كقيمة �يجارية 
ن�صطر  �صوف  و�إل  يوما   30 خالل  �ملرت�صدة  للمبالغ  �لكامل  بال�صد�د  نكلفكم  لذلك 
لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �صدكم مع ت�صمينكم �إخالء وت�صليم �ملاأجور خايل 

من �ل�صو�غل مع �ل�صد�د للقيمة �ليجارية وقد �عذر من �نذر.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

انذار عديل  بالن�ضر
 رقم 2017/1/2609

�ملنذر : �ملوؤجر : �صركة بلو باي للعقار�ت - �ض ذ م م 
م(  م  ذ  �ض   ( �لد�خلي  �لت�صميم  تنفيذ  لعمال  فيني  �صركة   : �مل�صتاأجر   / �ليه  �ملنذر 

مديرها/ مايكل بوري  ديل رو�صاريو ، �جلن�صية : فلبيني 
عنو�نها : برج بلو باي - منطقة �خلليج �لتجاري - مكتب رقم 319 - �إمارة دبي 

رقم �لهاتف : 40-4273140  - 0558787801    
نكلف �ملنذر �ليه ب�صد�د �ملبلغ �ملرت�صد يف ذمته وقمته )21.700( درهم كقيمة �يجارية 
ن�صطر  �صوف  و�إل  يوما   30 خالل  �ملرت�صدة  للمبالغ  �لكامل  بال�صد�د  نكلفكم  لذلك 
لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �صدكم مع ت�صمينكم �إخالء وت�صليم �ملاأجور خايل 

من �ل�صو�غل مع �ل�صد�د للقيمة �ليجارية وقد �عذر من �نذر.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

انذار عديل  بالن�ضر
 رقم 2017/2607

رقم  �صفر  ج��و�ز  �حمل  �جلن�صية،  باك�صتاين   ، حممد  �حل��ق  من�صور   : �مل��ن��ذر 
)AL 0718963( - �لعنو�ن : دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�ملنذر �ليه : رينو فيني بانتفاديا ، هندية �جلن�صية ، وعنو�نها : دبي ، �إ . ع. م
���ص��د�د مبلغ )30000( دره��م وذل��ك خالل  ب�����ص��رورة  �ليه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  يخطر 
فرتة زمنية �ق�صاها �صبعة �يام من تاريخ ن�صر هذ� �لنذ�ر �لعديل ، و�ل �صوف 
ي�صطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �صده مبا فيها �قامة �لدعوى 
�لق�صائية و��صت�صد�ر �مر �لأد�ء ، مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�صوم وم�صاريف 

�لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة.   
الكاتب العدل

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
اعالن حكم بالن�ضر

 يف  الدعوى رقم 2016/1345 احوال نف�س م�ضلمني 
�ىل �ملدعي عليه/1- نادر �حمد �بور��ض  جمهول حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي / ناهد عدنان بيكبا�صي وميثله : حممد ر��صد �صامل 
علي �لعوي�ض  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/4/5  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ناهد عدنان 
 بيكبا�صي بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري للمدعية ناهد عدنان بيكبا�صي / علي / �ملدعي عليه  نادر �حمد �بور��ض بالآتي : 

1- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية متعة مبلغا مقطوعا قدره �صتة �لف درهم 
2- �ثبات ح�صانة �ملدعية لبتنها مالك ومد �صن ح�صانتها لبنها حممد حتى �لبلوغ

3- �لز�م �ملدعي عليه بدفع للمدعية نفقة بنوة لولديها مالك وحممد قدرها �لفي درهم �صهريا بينهما بالت�صاوي �صاملة 
جميع �وجه �لنفقة عد� �ل�صكن �عتبار� من تاريخ ��صتالم �ملدعية للمح�صونني 

4- �لز�م �ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ خم�صة وع�صرون �لف درهم �صنويا �جرة م�صكن ح�صانة ومبلغ ع�صرة �لف درهم م�صروفات 
تاأثيث تدفع مرة و�حدة مع �لز�مه ب�صد�د فاتورة �ملاء و�لكهرباء و�ل�صرف �ل�صحي مبا ل يجاوز خم�صمائة درهم �صهريا 

وذلك �عتبار� من تاريخ ��صتالمها للمح�صونني و��صتئجار م�صكن للح�صانة 
 5- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية �جرة ح�صانة قدرها ثالثمائة درهم �صهريا �عتبار� من تاريخ ��صتالمها للمح�صونة مالك

6- �لز�م �ملدعي عليه باملنا�صب من �لر�صوم �مل�صروفات ورف�ض ما ز�د على ذلك من طلبات.  
با�صم  �صدر  �لع��الن  هذ�  لن�صر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�صتئناف خالل ثالثني  قابال  حكما مبثابة �حل�صوري 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

 اعالن بورود التقرير بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/1308 ا�ضتئناف جتاري    

�ىل �مل�صتاأنف �صده /1- ق�صر �لأم��ري للمقاولت - ذ م م وميثلها مديرها/ 
�ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول   - �ب��ر�ه��ي��م  عبد�لنعيم  عبد�حلكيم  حممد 
�مل�صتاأنف/ منار �لعمر�ن لتاأجري �ل�صقالت - وميثلها مالكها/ ماهر بن �صامل 
�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم   - �إبر�هيم  حممد  �صفيع   : وميثله  �حلربي  هندي  بن 
�عاله.  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2017/4/12 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�صتها  ق��ررت 
�خطاركم بورود تقرير �ل�صيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�صة 
 Ch2.D.19 يوم �لحد �ملو�فق 2017/5/7  �ل�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة

للتعقيب على �لتقرير. 
ق�ضم  الق�ضايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

 حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

مذكرة اعالن  متنازع �ضده بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/66  نزاع تعيني خربة عقاري                      

�ىل �ملتنازع �صده/1- �لو��صل للعقار�ت جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�لدعوى  �ق��ام عليك  - قد  وف��اء خمي�ض حمد علي �جلنيبي  �ملتنازع/ 
بالر�صوم  عليه  �مل��دع��ى  �ل����ز�م  م��ع  متخ�ص�ض  خ��ب��ري  ب��ن��دب  �مل��ط��ال��ب��ة 
و�مل�صايف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء  �ملو�فق 
2017/5/3 �ل�صاعة 8.30 �ض مبكتب �مل�صلح  لذ� فانت مكلف باحل�صور 
�و م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��ر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل
رئي�س الق�ضم                                                

حماكم دبي

الت�ضويات الودية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2016/177 بيع عقار مرهون    
 �ىل �ملنفذ �صدهما/1- �صركة حر�ء لل�صحن �جلوي و�لبحري �ل�صريع - ذ م م  
�لتنفيذ/  �ن طالب  �لقامة مبا  ن��ور حممد - جمهول حمل  2-ع��ب��د�ل��روؤوف 
م�صرف �لإمار�ت �ل�صالمي )�ض م ع( - قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 
2017/4/18 �عالنكم ل�صد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )2.400.000( درهم خالل 
�لرهن  حمل  �لعقار  و�إلب��ي��ع  �أع��اله  �لتنفيذ  ملف  يف  �لتبليغ  تاريخ  من  �صهر 
بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ض �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية )نوع �لعقار 
- فيال - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا 6 - رقم �لر�ض : 1410 - رقم �ملبنى : 178 - 

م�صاحة �لعقار : 288.94 مرت مربع(  
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



بيان �لدخل لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

بيان �لدخل �ل�سامل لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

بيان �لتغري�ت يف حقوق  ملكية �ملركز �لرئي�سي لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

بيان �ملركز �ملايل كما يف 31 دي�سمرب 2016

فروع �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لبيانات �ملالية 31 دي�سمرب 2016

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

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

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

 الدخلبيان 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

 
   ١٦٨,٧٠٦   ١٨١,٥١٢  ١٣ لفوائدادخل 

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

   ١٢٨,١٠١   ١١٥,٤٩٥   الفوائد دخلصافي 
 

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

 
   ١٨١,٤٦١   ١٦٦,٠٢٨   التشغيليالدخل 

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

   )٢,٥٨٤(  )٣,٦٥٢( ٨ االستهالك
 

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

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

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

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

   ٥٥١   ٨,٤٢٦  ٦ الضرائب
 

   )٣,٧٠٧(  )٣٣,٨٥١(  للسنة الخسائر
 

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

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

 الدخل الشاملبيان 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 

 
  )٣,٧٠٧(  )٣٣,٨٥١( للسنة الخسائر

 
 بنود الدخل الشامل األخرى

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

بيان �لتدفقات �لنقدية يف 31 دي�سمرب 2016

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية كما يف 31 دي�سمرب 2016

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

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

 النقدية بيان التدفقات
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
 األنشطة التشغيلية

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

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

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

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

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

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

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

 
 االستثماريةاألنشطة 

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

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

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

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

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

 

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٩ 

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

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

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

 
 إن العناوين المسجلة للفروع هي كما يلي:

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

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

 
 السياسات المحاسبية الهامة -٢
 

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

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

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

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

 ذلك. أشير لغيردرهم إال إذا ألف 
 

 اسات المحاسبيةالتغيرات في السي
 

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

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

 

 الوصف المعيار
تاريخ سريان 

المفعول (ُيسمح 
 باالتباع المبكر)

 المعيــــــــــــــار علــــــــــــــى تعــــــــــــــديالت
 - ١ رقـــــــم الـــــــدولي المحاســـــــبي

 حاإلفصا مبادرة

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

 االستثمارات ذات الصلة باألسهم. الناشئة عنبنود الدخل الشامل األخرى 
 

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

 بياناتها المالية.
 

 ٢٠١٦ينــــــــــــــــــاير  ١
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

١٠ 

 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة -٢
 

 ٢٠١٦يناير  ١ بعدوالتي يسري مفعولها  الجديدة والتفسيراتالمعايير 
 

التعــــــــــــديالت علــــــــــــى المعيــــــــــــار 
ــــــــم  ــــــــدولي رق  ١٦المحاســــــــبي ال

والمعيار المحاسـبي الـدولي رقـم 
توضـيح الطــرق المقبولــة  – ٣٨

 لالستهالك واإلطفاء

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

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

 

 ٢٠١٦يناير  ١

 
 التي لم يسر مفعولها بعد الجديدةوالتفسيرات  المعايير

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

 
المعيار الدولي إلعداد التقارير 

اإليرادات  – ١٥المالية رقم 
 العمالءن عقود م
 

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

 ذات الصلة.
 

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

 من السلعة أو الخدمة.والحصول على منافع 
 

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

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

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

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

 

 ٢٠١٨يناير  ١

رقم  المعيار المحاسبي الدولي
 ضرائب الدخل ١٢
 

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

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

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

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

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

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

 ٢٠١٧يناير  ١

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

١١ 

 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة -٢
 

 (تتمة) التي لم يسر مفعولها بعد والتفسيرات المعايير
 

رقم  المعيار المحاسبي الدولي
 بيان التدفقات النقدية ٧

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

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

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

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

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

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

 ٢٠١٧يناير  ١

 التقارير إلعداد الدولي المعيار
 المالية األدوات ٩ رقم المالية

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

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

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

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

 
يعتمد أساس التصنيف على نموذج أعمال المنشأة وخصائص التدفقات النقدية 

 التعاقدية لبند الموجودات المالي.
 

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

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

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

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

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

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

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

 ٣٩الدولي رقم 
 

 ٢٠١٨يناير  ١

 
 

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

١٢ 

 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة -٢
 

 (تتمة) التي لم يسر مفعولها بعدالجديدة والتفسيرات  المعايير
 

المعيار الـدولي إلعـداد التقـارير 
 عقود االيجار ١٦المالية رقم 

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

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

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

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

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

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

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

 
يســـمح بـــالتطبيق المبكـــر شـــريطة تطبيـــق معيـــار اإليـــرادات الجديـــد، المعيـــار الـــدولي 

 .خ، في نفس التاري١٥إلعداد التقارير المالية رقم 
 

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

 ٢٠١٩يناير  ١

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

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

 
 األدوات المالية

 
 ف األدوات الماليةتصني

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

 
 

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

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

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

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

١٣ 

 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٢
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 القياس األولي

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

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

 القياس الالحق
 القروض والذمم المدينة

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

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

 في القيمة". االنخفاض
 

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

 
 ة من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العادل بخالف المصنفةالمطلوبات المالية 

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

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

 
 األدوات المالية المشتقة

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

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

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

 لسنة.ل الدخل القيمة العادلة للمشتقات تدرج مباشرة في بيان 

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

١٤ 

 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٢
 

 (تتمة) القياس الالحق
 

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

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

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

 
 التسوية

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

 
 في قيمة الموجودات االنخفاض

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

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

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

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

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

 وأداء مجموعات فردية مختلفة).
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

١٥ 

 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٢
 

 (تتمة) في قيمة الموجودات االنخفاض
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 الموجودات الثابتة

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

 عند تكبدها.ضمن المصاريف الجارية والصيانة  اإلصالحات
 

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

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

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

 :كما يلي هي االستهالك الحتسابالموجودات  الستخداماألعمار المقدرة 
 

 سنوات ٥ مكتبية معدات
 سنوات ٧ والتركيباتاألثاث 

 سنوات ٣ أجهزة الكمبيوتر
 سنوات ٥ السيارات

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

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

 
 تحقق اإليرادات

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

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

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

 

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

١٦ 

 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٢
 
 

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

 أبوظبي.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 موجودات الضريبة المؤجلة.بند تسمح بتحصيل 
 

ــة بالنســب الضــ بنــد أو ســداد بنــد الموجــودات عنــد تحقيــق فــي الســنة  تطبيقهــاريبية المتوقــع يــتم قيــاس موجــودات ومطلوبــات الضــريبة المؤجل
  بيان المركز المالي. بتاريخالضريبية) المطبقة لقوانين إلى النسب الضريبية (وااستنادًا المطلوبات، 

 
 .وق الملكية وليس في بيان الدخلكذلك في حقيتم تثبيتها مباشرًة في حقوق الملكية إن الضريبة المؤجلة التي تتعلق بالبنود المثبتة 

 
لتســوية موجــودات الضــريبة الحاليــة مقابــل مطلوبــات الضــريبة  اً يــتم تســوية موجــودات ومطلوبــات الضــريبة المؤجلــة إذا وجــد حــق ملــزم قانونــ

 الضريبة المؤجلة بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس السلطة الضريبية.تتعلق الحالية و 
 

 المخصصات
محتملــة  االلتــزام) علــى الفــروع نتيجــة حــدث ســابق وتكــون تكــاليف ســداد ضــمنيحــالي (قــانوني أو  التــزاممخصصــات عنــد وجــود يــتم تثبيــت ال

 .موثوقةوقابلة للتحديد بصورة 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
للمعاشـــات والتأمينـــات بخصـــوص المـــوظفين المـــواطنين، تقـــدم الفـــروع مســـاهمات فـــي صـــندوق تقاعـــد تـــم تأسيســـه مـــن قبـــل الهيئـــة العامـــة 

 .استحقاقهاالفروع على تلك المساهمات والتي تحّمل للمصاريف عند  التزاماتوتحتسب كنسبة من رواتب الموظفين. تقتصر  االجتماعية
 

حد األدنى من هذه المزايا عادة على طول مدة خدمة الموظفين وٕاتمام الاستحقاق ستند يتقدم الفروع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين اآلخرين. 
النــاتج حســب قــانون العمــل وقــانون بنــد المطلوبــات فتــرة الخدمــة وال يقــل عــن حســب لتكــاليف المتوقعــة لهــذه المزايــا تســتحق افتــرة الخدمــة. 

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة. االجتماعيةالمعاشات والتأمينات 
 
 

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

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

 العمالت األجنبية
بـالعمالت النقديـة الموجـودات والمطلوبـات إن المعـامالت. قيمـة سجل المعـامالت بـالعمالت األجنبيـة حسـب أسـعار الصـرف السـائدة بتـاريخ ت

إلـى الـدرهم حسـب أســعار الصـرف السـائدة بتـاريخ التقـارير الماليـة ويـتم تقيـيم عقـود صـرف العمــالت تحـول القائمـة فـي نهايـة السـنة األجنبيـة 
جلة حسب سعر الصرف اآلجل السائد بتاريخ التقارير المالية. تـدرج أيـة أربـاح أو خسـائر ناتجـة عـن عمليـات التحويـل فـي بيـان األجنبية اآل

 .الدخل 
 

 الطارئةالمطلوبات 
يـة وخطابـات الضـمانات المال مـن. وتتـألف لإللغاءغير قابلة  طارئة، تدخل الفروع في التزامات ومطلوبات للعمالءالمالية  حتياجاتاالتلبية ل

 تحتوي فإنها، المالي المركزبيان  على تااللتزاماهذه  تثبيتاالعتماد وغيرها من االلتزامات غير المسحوبة لإلقراض. وعلى الرغم من عدم 
 .العامة للفروع المخاطرفهي جزء من  وبالتالي ناالئتما مخاطرعلى 

 
فـي حالـة وجـود  العمـالءلزم البنك بسداد مدفوعات نيابة عن ت )الحتياطيةا داالعتمابما في ذلك خطابات (والضمانات  االعتمادإن خطابات 

تحمــل مخــاطر ائتمــان مماثلــة علــى  االحتياطيــة االعتمــادمحــدد يتعلــق باســتيراد أو تصــدير البضــائع. إن خطابــات الضــمان وخطابــات  قــانون
 .القروض

 
 قياس القيمة العادلة

مة العادلة، تقوم الفروع بقياس القيمة العادلة بتـاريخ كـل تقريـر مـالي. إن القيمـة العادلـة هـي بخصوص الموجودات والمطلوبات المدرجة بالقي
 في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.بند مطلوبات أو دفعه لتحويل بند موجودات المبلغ الذي سيتم استالمه لبيع 

 
 تحدث إما:بند المطلوبات أو لتحويل  بند الموجوداتى االفتراضات بأن المعاملة لبيع إللألدوات المالية يستند قياس القيمة العادلة 

 
 أوبند المطلوباتأو بند الموجودات لوق الرئيسي في الس ، 
  بند المطلوباتبند الموجودات أو لفي غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر تفضيًال 

 
 بنـــد المطلوبـــاتبنـــد الموجـــودات أو لكـــون فـــي متنـــاول الفـــروع. يـــتم قيـــاس القيمـــة العادلـــة إن الســـوق الرئيســـي أو األكثـــر تفضـــيًال يجـــب أن ي

، علـــى افتـــراض أن بنـــد المطلوبـــاتأو  بنـــد الموجـــوداتباســـتخدام االفتراضـــات التـــي ســـوف يســـتخدمها المشـــاركين فـــي الســـوق عنـــد تســـعير 
 المشاركين في السوق يتصرفون على أساس مصلحتهم االقتصادية.

 
مزايـا انتـاج إن قياس القيمة العادلـة لـألدوات غيـر الماليـة (أدوات غيـر األدوات الماليـة) يأخـذ بعـين االعتبـار قـدرة المشـارك فـي السـوق علـى 

بنــد بــأعلى وأفضــل اســتخدام لــه أو عــن طريــق بيعــه إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق الــذي ســوف يســتخدم  بنــد الموجــوداتاقتصــادية باســتخدام 
 ى وأفضل استخدام له.بأعل الموجودات

 
ت تستخدم الفـروع أسـاليب التقيـيم المناسـبة حسـب الظـروف وحيـث تتـوفر البيانـات الكافيـة لهـا لقيـاس القيمـة العادلـة، لزيـادة اسـتخدام المـدخال

 الملحوظة ذات العالقة والتقليل من استخدام المدخالت غير الملحوظة.
 

المتاجرة بها في األسواق النشطة تستند على أسعار اإلقفال للعطاءات. بخصـوص جميـع األدوات إن القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم 
تشـتمل المالية األخرى بما في ذلك األدوات التي أصبح السوق لها غيـر نشـط، يـتم تحديـد القيمـة العادلـة باسـتخدام أسـاليب التقيـيم المناسـبة. 

المعــامالت العاديــة، بالمقارنــة مــع أدوات مشــابهة حيــث توجــد أســعار الســوق الملحوظــة، أو  القيمــة العادلــة المشــتقة مــنعلــى أســاليب التقيــيم 
طريقــة التــدفقات النقديــة المخصــومة أو أســاليب التقيــيم األخــرى ذات العالقــة المســتخدمة عــادة مــن قبــل المشــاركين فــي الســوق. بخصــوص 

 االستثمارات بالتكلفة. جإدراعقول للقيمة العادلة، يتم االستثمارات في أدوات حقوق الملكية حيث ال يمكن تحديد تقدير م
 

وذلـك إن القيمة العادلة لألداة المالية المشتقة هي المعادل لألرباح أو الخسائر غير المحققة من التخصيص لتسـويق األداة الماليـة المشـتقة، 
 باستخدام أسعار السوق المعنية.

 
 س القيمة العادلة لها يتم تصنيفها واإلفصاح عنها في البيانات المالية كما يلي:إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قيا

  على أسعار اإلقفال للعطاءات التي يتم المتاجرة بها في أسواق نشطة بناءً  – ١المستوى 
  مباشــرة أو  لقيــاس القيمــة العادلــة هــي ملحوظــة بصــورةالجوهريــة أدنــى مســتوى مــدخالت تكــون أســاليب التقيــيم حيــث  – ٢المســتوى

 غير مباشرة. يتم اشتقاق التقييم من المعامالت العادية، بالمقارنة مع أدوات مشابهة حيث توجد أسعار السوق الملحوظة.
  مل أســاليب تلقيــاس القيمــة العادلــة غيــر ملحوظــة. تشــالجوهريــة مــدخالت أدنــى مســتوى تكــون أســاليب التقيــيم حيــث  - ٣المســتوى

مـن  النقدية المخصومة أو طريقة القيمـة الدفتريـة أو أسـاليب تقيـيم أخـرى ذات عالقـة المسـتخدمة عـادةً  طريقة التدفقاتعلى التقييم 
 قبل المشاركين في السوق.

 
بخصــوص الموجــودات والمطلوبــات المثبتــة فــي البيانــات الماليــة علــى أســاس متكــرر، تحــدد الفــروع فيمــا إذا كانــت التحــويالت قــد تمــت بــين 

ل فتـرة لقيـاس القيمـة العادلـة ككـل) فـي نهايـة كـالجوهريـة مـدخالت أدنـى مسـتوى إعـادة تقيـيم التصـنيف (اسـتنادًا إلـى مستويات في التسلسل ب
 إلعداد التقارير المالية.

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

١٨ 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -٢
 

 واألحكامالتقديرات  استخدام
حــول الحاليــة إن الظــروف واالفتراضــات ومــع ذلــك، فــالبيانــات الماليــة.  تســتند افتراضــات وتقــديرات الفــروع علــى المعــايير المتــوفرة عنــد إعــداد

لفــروع. تــنعكس تلــك التغيــرات فــي افــي الظــروف الواقعــة خــارج نطــاق ســيطرة تغيــر بســبب التغيــرات فــي الســوق أو التطــورات المســتقبلية قــد ت
 االفتراضات عند حدوثها.

 
 مبينة أدناه:المعنية المدرجة للقروض والسلفيات والمخاطر إن األساس المستخدم من قبل اإلدارة في تحديد القيمة 

 
 قيمة القروض والسلفياتخسائر االنخفاض في 

. بيـان الـدخلفـي القيمـة فـي  االنخفـاضتسـجيل خسـائر  يجـبتقوم الفروع بمراجعة القروض والسلفيات لديها بشكل دوري لتقييم فيما إذا كان 
لتقــدير المبلــغ والتوقيــت للتــدفقات النقديــة المســتقبلية عنــد تحديــد مســتوى ن قبــل اإلدارة ضــروري مــ جوهريــاً تقييمــًا فــإن علــى وجــه الخصــوص، 
 حول عدة عوامل تستلزم درجات مختلفة من األحكام وعدم التأكد. الفتراضاتبالضرورة إلى اهذه التقديرات تستند المخصصات المطلوبة. 

 
يكـون ولكـن متسـاوية بشـكل معقـول، قـد  ،مختلفـة وافتراضاتتقديرات  استخدامإلى ضافة ، باإلواالفتراضاتتغيرات في هذه التقديرات  أي إن

 على المبالغ المدرجة للقروض والذمم المدينة.لها تأثير 
 

 األحكام
لهـا التـي  ،تقـديراتالتـي تتضـمن ضمن سياق عملية تطبيق السياسـات المحاسـبية للفـروع، أصـدرت اإلدارة األحكـام التاليـة، عـالوة علـى تلـك 

 أكبر تأثير جوهري على المبالغ المثبتة في المعلومات المالية:
 

 السيولة
فــي جــدول  لمبينــةالعمــالء المطلوبــات مــن صــافي الموجــودات الســائلة  ل كــافٍ تقــوم الفــروع بــإدارة الســيولة لــديها وذلــك بالمحافظــة علــى معــد

 الموجــودات اعتبــاريجــب األحكــام بخصــوص مــا إذا كــان  ذاتخــا. يســتلزم الجــدول ٢٣إفصــاحات مخــاطر الســيولة فــي اإليضــاح رقــم  ضــمن
 سائلة.

 
 األطراف ذات العالقة

 في حال: بالفرععالقة  ذييعتبر الطرف على أنه طرف 
 

 أن الطرف، بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وسيط واحد أو أكثر: )أ(
 
 يسيطر أو مسيطر عليه من قبل أو يخضع لسيطرة مشتركة مع الفرع؛ .١
 الفرع؛ أو تمنحه نفوذًا كبيرًا علىي الفرع لديه حصة ف .٢
 لديه سيطرة مشتركة على الفرع؛ .٣

 
 

 الطرف شركة شقيقة؛ )ب(
 الطرف منشأة تحت سيطرة مشتركة؛ )ج(
 الطرف عضو من موظفي اإلدارة العليا للفرع؛ )د(
 إليه في البند (أ) أو (د)؛ عائلة أي شخص مشارل الطرف هو قريب من الدرجة األولى )ه(
سيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة بشكل جوهري من قبـل شـخص، أو أي شـخص آخـر مشـار إليـه فـي منشأة تحت الالطرف  )و(

 ؛ أوالبند (د) أو (و) وله صالحية تصويت كبيرة بشكل مباشر أو غير مباشر
  .بالفرععالقة  منشأة ذات، أو أي الفرعبرنامج تقاعدي يخدم مصلحة موظفي الطرف هو  )ز(

 
 
 
 

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

١٩ 

 المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدةواألرصدة لدى  قفي الصندو النقد -٣
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 درهمألف  درهم ألف 

 
  ٢١,٩٩٢  ١٩,٨٢٦  النقد في الصندوق

 أرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة:
  ٧٢١,٠٤٤  ٧٨٨,٧٢٩ حسابات جارية -
  ١,٣٨١١٢  ١١١,٨١٠ القانوني النقدي االحتياطي -
   -  ٢٥٠,٠٠٠ إيداعشهادة  -
 

 ٨٦٤,٤١٧  ١,١٧٠,٣٦٥  
 

والـدوالر  اإلمـارات العربيـة المتحـدةبـدرهم  المصـرف المركـزي لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدةلـدى  القـانوني محـتفظ بـهنقدي الاالحتياطي إن 
يـتم احتسـاب االحتيـاطي  لتمويـل العمليـات اليوميـة للفـروع. األمريكي وال يمكن سحبها بدون موافقة المصرف المركزي. وبالتالي، غيـر متاحـة

 القائمة. العمالء ودائعويستند إلى أرصدة  المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدةشهريًا وفقًا لتوجيهات  النقدي القانوني
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -٤ 
 

 هفروعـو  ي اإلدارة العليـا للمركـز الرئيسـيومـوظفالمركـز الرئيسـي وأعضـاء مجلـس إدارة  هفروعو   ألطراف ذات عالقة المركز الرئيسيتمثل ا
ــًا أو المشــتركة الســيطرة أو الســيطرة والشــركات التــي تحــت  بتلــك األطــراف. تؤخــذ موافقــة إدارة المركــز الرئيســي علــى الشــروط المتــأثرة جوهري

 المتعلقة بهذه المعامالت.
 

كجـــزء مـــن دوحـــة والفــروع األخـــرى الخارجيـــة وتجــري معـــامالت مصـــرفية معهــا لمركـــز الرئيســي فـــي الريــة لـــدى اتحــتفظ الفـــروع بحســـابات جا
 .أنشطتها العادية

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 فروعهلمركز الرئيسي و االمبالغ المستحقة من 
   ٣٥,٤٠٠  ٢٥٩,٧٤٣ المبالغ المستحقة خالل ثالثة أشهر 
 

 هوفروعالرئيسي  لمركزلالمبالغ المستحقة 
   ٩,٦٧٣  ٤٤٠,٢١٧ المبالغ المستحقة خالل ثالثة أشهر

   ٩٥٤,٩٨٠  ٥٥٠,٩٥٠ المبالغ المستحقة بعد ثالثة أشهر
 

 ٩٦٤,٦٥٣  ٩٩١,١٦٧  
 

) وتترتـب ٢٠١٦يوليو/أغسـطس  والـف درهـم هـ ٩٥٤,٩٨٠ -٢٠١٥( ٢٠١٧يوليـو  ألـف درهـم هـو ٥٥٠,٩٥٠ لمبلـغان تاريخ االسـتحقاق 
 .سنوياً ) %١,٩٥ -٢٠١٥( %١,٥٥بنسبة  فائدةعليه 

  
 :كما يلي هيالدخل المدرجة في بيان  ،التي تنتج أثناء سير األعمال العادية ،إن معامالت األطراف ذات عالقة

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 تحويالت للمركز الرئيسي
  ٢,٠٦٧  ٣,١١٥ )١٣ (إيضاح فوائددخل ال

  ٤٩٤  ٨,٣٦٧ )١٤ (إيضاح مصاريف فوائد
  ٥,٣٠٠  ٥,٦٦٧ )١٧ مصاريف المركز الرئيسي (إيضاح

 
 :كما يليإن تعويضات موظفي اإلدارة العليا لدى الفروع هي 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
  ٢,٠٢٣  ١,٥٧٩ رواتب ومزايا أخرى
  ١,٣٠٧  ٧٠٨ مكافأة نهاية الخدمة

 
 

 ٣,٣٣٠  ٢,٢٨٧  

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٢٠ 

 القروض والسلفيات -٥
 

 القروض والسلفيات مما يلي: محفظةتتكون 
 
 الفروع إلى العمالء: منالجدول التالي القروض والسلفيات  يعرض )أ

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٣,٨٥٠,٥٩٦   ٤,٠٨٦,٥٣٨  قروض الشركات

   ٣٧٧,٧٣٦   ٣١٧,٨٥٥  قروض األفراد
 

  ٤,٢٢٨,٣٣٢   ٤,٤٠٤,٣٩٣   
   )٣٠٣,٢٥٢(  )٤٤٩,١٦٠( : مخصص االنخفاض في القيمة ناقصا

   )٥٧,٧٠٩(  )١١٨,٣٨١( الفوائد المعلقةناقصا: 
 

  ٣,٨٦٧,٣٧١   ٣,٨٣٦,٨٥٢   
 
 حسب القطاع االقتصادي: )ب

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٧٤٤,٨٩٧  ٨٩٥,٣٣٢ الخدمات

   ٢,١٠٨,٥١٢  ١,٩٠٥,٦٣٠ تجارة الجملة والتجزئة
   ٦٢٣,٦٣٣  ٩٢٦,٢٦٨ اإلنشاء

   ٣٤٣,٧٩٤  ٣١٧,٨٥٥ القروض الشخصية
   ٢٤٤,٠٩٧  ٢٦٠,٢٦٧ التصنيع

   ١٦٣,٣٩٩  ٩٩,٠٤١ النقل واالتصاالت
 

 ٤,٢٢٨,٣٣٢  ٤,٤٠٤,٣٩٣   
 
 حسب المنطقة الجغرافية: )ج

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٤,١٠٥,٧٩٤  ٤,٣٠٥,٣٥٢ داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

   ١٢٢,٥٣٨  ٠٤١٩٩, دولة اإلمارات العربية المتحدةخارج 
 

 ٤,٢٢٨,٣٣٢  ٤,٤٠٤,٣٩٣   
 
 حسب العملة: )د

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٢,٨٣٧,٣٣٠  ٣,٤٤٨,٩٣٠ درهم اإلمارات العربية المتحدة

  ١,٣٩١,٠٠٢  ٩٥٥,٤٦٣ الدوالر األمريكي
 

 ٤,٢٢٨,٣٣٢  ٤,٤٠٤,٣٩٣  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٢١ 

 
 
  القروض والسلفيات (تتمة) -٥
 
 لقيمة:مخصص االنخفاض في ا )ه
 

قيمــة القــروض والســلفيات. إن فــي  االنخفـاض مخصــصيـتم إظهــار القــروض والســلفيات فـي بيــان المركــز المــالي بعــد تنزيـل الفوائــد المعلقــة و 
 كما يلي:هي في القيمة  االنخفاضالحركات على حساب الفوائد المعلقة ومخصصات 

 
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  

 فاضاالنخمخصصات  فوائد االنخفاضمخصصات  فوائد 
 في القيمة معلقة في القيمة معلقة 
 درهمألف  درهمألف  درهم ألف درهم ألف 

 
   ١٩٠,٣٧٨   ٤٢,٣٤٣   ٣٠٣,٢٥٢   ٥٧,٧٠٩  الرصيد في بداية السنة

   ١٢٢,٧٤٤   ٢٤,٩٧٧   ١٤٦,١٢٧   ٦٠,٧٢٩  مخصص االنخفاض في القيمة خالل السنة
   )٦,٣٩٨(  )٥,٨٣٤(  )٨٨(  )٥٧( خالل السنة التحصيالت
   )٣,٤٧٢(  )٣,٧٧٧(  )١٣١(  -  خالل السنة المشطوبات

 
   ٣٠٣,٢٥٢   ٥٧,٧٠٩   ٤٤٩,١٦٠   ١١٨,٣٨١  الرصيد في نهاية السنة

 
لمخصـص الجمـاعي للقـروض فـي القيمـة يتعلـق با االنخفـاضدرهـم) مـن مخصـص  ألـف ٨٤,٤٠٠ -٢٠١٥درهـم ( ألف ٨٤,٤٠٠إن مبلغ 

 والسلفيات.
 
 :متأخرة السدادالوغير السداد ذات األرصدة المتأخرة لقروض والسلفيات اإجمالي أدناه  مدرج )و
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
  ٣٢١,٧٨٢  ٥٨٠,٦١٤ منخفضة القيمة

  ٢٠٧,٠٨٧  ١٨٤,٣١١ متأخرة السداد لكن غير منخفضة القيمة
  ٣,٦٩٩,٤٦٣  ٣,٦٣٩,٤٦٨ غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

 
 ٤,٢٢٨,٣٣٢  ٤,٤٠٤,٣٩٣  

 الضريبة -٦ 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 الدخلبيان 
 :ضريبة الدخل الحالية

  ٢٤,٨٣٥   ٣٢,٨٠٤  مصاريف ضريبة الدخل الحالية
  ١٠٠   ٣٠  ضريبة الدخل الحالية للعام السابقبخصوص تعديل 

 
  ٢٤,٩٣٥   ٣٢,٨٣٤  

 
 :الضريبة المؤجلة

  )٢٥,٤٨٦(  )٤١,٢٦٠( الضريبة المؤجلة للسنة
 

 العالقة بين المصروف الضريبي والربح المحاسبي
  )٤,٢٥٨(  )٤٢,٢٧٧( قبل الضريبة الخسارة المحاسبية

 
  )٨٥٢(  )٨,٤٥٥( ٪٢٠الضريبة حسب النسبة المطبقة بواقع 

  ٢٥,٦٨٦   ٤١,٣٧١  ضريبةألغراض الالتأثيرات الضريبية للمصاريف التي ال تستقطع 
 -   ) ١١٢( ضريبةألغراض التستقطع  صاريف التي تأثيرات الضريبية للمال

 )٢٥,٤٨٦(  )٤١,٢٦٠( السنة الحالية -ختالفات التوقيتوعكس ا حدث
  ١٠١   ٣٠  رسوم السنة الماضية

 
  )٥٥١(  )٨,٤٢٦( ضريبة الدخل الحالية مزايا

 

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٢٢ 

 (تتمة) الضريبة -٦
 

عة للضـريبة للسـنة فـي إمـارتي دبـي وأبـوظبي التـي تعمـل فيهـا الفـروع. األربـاح الخاضـعلـى ) ٪٢٠ –٢٠١٥( ٪٢٠لضـريبة بواقـع يتم تقديم ا
األرباح الخاضـعة للضـريبة بعـد إرجـاع بعـض المخصصـات إلـى األربـاح قبـل الضـريبة والتـي تعتقـد اإلدارة أنـه مـن المحتمـل أال يـتم تحتسب 

 السماح بها كاستقطاع من قبل السلطات الضريبية.
 

 :كما يليخالل السنة هي الدفع مستحقة إن الحركات في ضريبة الدخل ال
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٢٢,٥٢٥   ٢٤,٨٣٥  يناير ١الرصيد كما في 

   ٢٤,٩٣٥   ٣٢,٨٣٤  المخصص خالل السنة
   )٢٢,٦٢٥(  )٢٤,٨٦٥( ضريبة الدخل المدفوعة

 
   ٢٤,٨٣٥   ٣٢,٨٠٤  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

 
 :كما يليالضريبة المؤجلة خالل السنة هي ات بند موجودإن الحركات في 

 
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
  ٢٩,٩٨٥   ٥٥,٤٧١  يناير ١الرصيد كما في 

  ٢٥,٤٤٨   ٤١,٣١٦  الفائدة المعلقة غير المسموح بهاو  في القيمة صافي خسائر االنخفاض
  ٣٨   )٥٦( مخصصات اخرى

 
  ٤٧١٥٥,   ٩٦,٧٣١  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

 
 
 
 
 الموجودات األخرى -٧

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
  ٣,٢١٤  ٢,٢١٦ ةمقدمالالدفعات 

  -  ٨٨٢ القيمة العادلة الموجبة لعقود الصرف اآلجلة
  ٢٣,١٦٥  ١٠,٨٢١ أخرى

 
 ٢٦,٣٧٩  ١٣,٩١٩  

 
 
 
 
 
 

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٢٣ 

 الموجودات الثابتة -٨
 أجهزة أثاث معدات 
 المجموع سيارات كمبيوتر وتركيبات مكتبية 
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  

 التكلفة:
  ٢٣,٩٢٣   ٤٩٦  ٤,٦٢٤   ١٨,٠٣٢  ٧٧١  ٢٠١٦يناير  ١في  
  ٤,٧٥٢   -  ٣,٨٥٣   ٨٥٦  ٤٣  اإلضافات 
 
   ٢٨,٦٧٥   ٤٩٦  ٨,٤٧٧   ١٨,٨٨٨  ٨١٤  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  
 

 :االستهالك
  ١٤,٧٥٧   ٣٣٧   ٣,٧١٣   ١٠,٠٧٥  ٦٣٢  ٢٠١٦يناير  ١في  
  ٣,٦٥٢   ٩٢  ١,٥٩٥   ١,٩٠٧  ٥٨  للسنة 
 
  ١٨,٤٠٩   ٤٢٩  ٥,٣٠٨   ١١,٩٨٢  ٦٩٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  
 

 :الدفتريةصافي القيمة 
  ١٠,٢٦٦   ٦٧  ٣,١٦٩   ٦,٩٠٦  ١٢٤  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  
 
 

 أجهزة أثاث معدات 
 المجموع سيارات كمبيوتر وتركيبات مكتبية 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم لف درهمأ 

 التكلفة:
  ٢٢,٠٩١   ٤٩٦  ٣,٩٥٦   ١٦,٩٣٥  ٧٠٤  ٢٠١٥يناير  ١في  
  ١,٩١٨   -  ٧٤٧   ١,٠٩٧  ٧٤  اإلضافات 
  )٨٦(  -  )٧٩(  -  )٧( االستبعادات 
 
   ٢٣,٩٢٣   ٤٩٦  ٤,٦٢٤   ١٨,٠٣٢  ٧٧١  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  
 

 :االستهالك
  ١٢,٢٥٩   ٢٤٢   ٣,١٨٠   ٨,٢٥٠  ٥٨٧  ٢٠١٥يناير  ١في  
  ٢,٥٨٤   ٩٥  ٦١٢   ١,٨٢٥  ٥٢  للسنة 
  )٨٦(  -  )٧٩(  -  )٧( لالستبعادات 
 
  ١٤,٧٥٧   ٣٣٧  ٣,٧١٣   ١٠,٠٧٥  ٦٣٢  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  
 

 صافي القيمة الدفترية:
  ٩,١٦٦   ١٥٩  ٩١١   ٧,٩٥٧  ١٣٩  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٢٤ 

 للبنوك وودائع العمالء المبالغ المستحقةمن البنوك /  مبالغ المستحقةال -٩
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 من البنوكالمبالغ المستحقة 
  ١٢,٧٥٦  ٦,٢٧٥ ودائع ألجل

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 للبنوكالمبالغ المستحقة 
  ٧٥,٠٠٠  - ودائع ألجل

 
 خالل ثالثة أشهر.تستحق و  ،المالي من أحد البنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودائع السوقتمثل الودائع ألجل 

 
 ودائع العمالء

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 حسب النوع
   ٧٩٦,٠٣٧  ٥٦٧,٠٨٣ حسابات جارية

   ٣٩,٠٠٥  ٤٤,٨٣٦ حسابات تحت الطلب
   ٣٣,٧٧٩  ٢٥,٣٢٠ حسابات التوفير

   ١,٩٣٠,٠٣٤  ٢,٧٢٥,٠٩١ ودائع ألجل
   ٥٣,٧٤٣  ٨٢,٣٧٤ التأمينودائع 

 
 ٢,٨٥٢,٥٩٨  ٣,٤٤٤,٧٠٤   

 
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 حسب القطاع
  ٢,٦٨٧,٦٣٨  ٣,٢٧٤,٤٧٢ الشركات

  ١٦٤,٩٦٠  ١٧٠,٢٣٢ األفراد
 

 ٢,٨٥٢,٥٩٨  ٣,٤٤٤,٧٠٤  
 
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 حسب العملة
  ٢,٧٧٠,٧٧٧  ٢,٤٨٥,٥٧٠ لمتحدةدرهم اإلمارات العربية ا

  ٤٨,٢٨٢  ٩٢٤,٣٧٠ الدوالر األمريكي
  ٣٣,٥٣٩  ٣٤,٧٦٤ أخرى

 
 ٢,٨٥٢,٥٩٨  ٣,٤٤٤,٧٠٤  

 
درهـم  ألـف ١٣٣,٢٧١بلغـت  ٢٠١٦ديسـمبر  ٣١مرهونة كضمان للقـروض والسـلفيات (الممولـة وغيـر الممولـة) كمـا فـي الإن الودائع ألجل 

 ).درهم الف ٥١٥,٧٠٠ -٢٠١٥(

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٢٥ 

 لمطلوبات األخرىا -١٠
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٦,٠٥٥  ١٢,٨٢٢ فوائد مستحقة الدفع

   ٢٣,٩٢٠  ٢,٠٣٠ ذمم دائنة
   -  ١٢ كتسبةغير م تعموال

   ٧,٠٠٨  ٦,٤٥٧ ومخصصات أخرىذات العالقة  للموظفينمخصصات 
   ٢٤,٨٣٥  ٣٢,٨٠٤ )٦مخصص الضرائب (إيضاح 

   -  ٧٣٩ عقود الصرف اآلجلة منالقيمة العادلة السلبية 
   ٣,٥٥٥  ٢٣,٩٣١ أخرى

 
 ٦٥,٣٧٣  ٧٨,٧٩٥   

 
 اتالتقاعــــد والتأمينـــــ كافـــــأةتضــــمن مكافـــــأة نهايــــة الخدمـــــة للمــــوظفين ومت خـــــرىاألمخصصــــات الو العالقـــــة  ذاتلمــــوظفين ا اتمخصصــــإن 

 االجتماعية.
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إعــداد والســنوات المتراكمــة مــن الخدمــة فــي نهايــة كــل فتــرة فين اســتنادًا إلــى الراتــب الحــالي للمــوظيــتم تكــوين مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. المخصص وفقًا لقوانين العمل في تكوينيتم  رير.اتقال
 

 مكافأة التقاعد والتأمينات االجتماعية
 ٧مــواطني دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن قبــل الفــروع وفقــًا للقــانون االتحــادي رقــم التقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة ليــتم إجــراء مســاهمات 

 .١٩٩٩لسنة 
 
 

 رأس المال المخصص -١١
 

خطاب إلى المصرف ل طبقاً درهم)  مليون ٩٠٠ – ٢٠١٥درهم ( مليون ٩٠٠ للفروع من قبل المركز الرئيسي هوإن رأس المال المخصص 
 .٢٠١٤ديسمبر  ١٤بية المتحدة المؤرخ في المركزي لدولة اإلمارات العر 

 
 

 القانوني االحتياطي -١٢
 

القـانوني. يمكـن التوقـف عـن  االحتيـاطيمن أربـاح السـنة إلـى  ٪١٠، يتم تحويل ١٩٨٠لسنة  ١٠رقم  االتحاديمن القانون  ٨٢وفقًا للمادة 
 ألف ٣٣,٨٥١بمبلغ  ل السنة، تكبدت الفروع خسائرخال .من رأس المال المخصص ٪٥٠مساويًا  االحتياطيهذه التحويالت عندما يصبح 

 إال في الحاالت التي يسمح بها القانون. ،غير قابل للتوزيع االحتياطي. هذا تحويل أي مبلغ إلى االحتياطي تملم ي ،، لذلكدرهم
 

 فوائدالدخل  -١٣
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ١٦٥,٢٥٣  ١٧٧,٢٢٠ للعمالء القروض والسلفيات

   ٢,٠٦٧  ٣,١١٥ )٤(إيضاح  المركز الرئيسي
   ١,٣٨٦  ١,١٧٧ السوق الماليودائع 

 
 ١٦٨,٧٠٦  ١٨١,٥١٢   

تقرير مدققي �حل�سابات �مل�ستقلني �إىل �ل�سادة 

�إع�ساء جمل�ص �إد�رة بنك �لدوحة )�ص.م.ق(

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

 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية. ٢٤إلى  ١تشكل اإليضاحات من 
٤ 

 المركز الماليبيان 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 

 
 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 درهمألف  درهمألف  حإيضا 

 الموجودات
 النقد في الصندوق واألرصدة لدى المصرف المركزي

   ٨٦٤,٤١٧   ١,١٧٠,٣٦٥  ٣ لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
    ٣٥,٤٠٠   ٢٥٩,٧٤٣  ٤ المبالغ المستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية
   ١٢,٧٥٦   ٦,٢٧٥  ٩ رىالمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية األخ

   ٣,٨٦٧,٣٧١   ٣,٨٣٦,٨٥٢  ٥ القروض والسلفيات
    ٥٥,٤٧١    ٩٦,٧٣١  ٦ الضريبة المؤجلةبند موجودات 

   ٢٦,٣٧٩   ١٣,٩١٩  ٧ موجودات أخرى
   ٩,١٦٦   ١٠,٢٦٦  ٨ الموجودات الثابتة

 
   ٤,٨٧٠,٩٦٠   ٥,٣٩٤,١٥١   إجمالي الموجودات

 
 

 المركز الرئيسية ملكيالمطلوبات وحقوق 
 

 تطلوباالم
   ٩٦٤,٦٥٣    ٩٩١,١٦٧  ٤ المبالغ المستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية

    ٧٥,٠٠٠   -  ٩ األخرى المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
   ٢,٨٥٢,٥٩٨   ٣,٤٤٤,٧٠٤  ٩ ودائع العمالء

   ٦٥,٣٧٣    ٧٨,٧٩٥  ١٠ مطلوبات أخرى
 

   ٣,٩٥٧,٦٢٤   ٤,٥١٤,٦٦٦   لوباتإجمالي المط
 

 المركز الرئيسيملكية حقوق 
   ٩٠٠,٠٠٠   ٩٠٠,٠٠٠  ١١ المخصص رأس المال
    ٢,٥٩٥   ٢,٥٩٥  ١٢ قانوني احتياطي

   ١٠,٧٤١   )٢٣,١١٠(  أرباح غير موزعة (الخسائر المتراكمة)/
 

      ٩١٣,٣٣٦    ٨٧٩,٤٨٥   المركز الرئيسيملكية إجمالي حقوق 
 
   ٤,٨٧٠,٩٦٠   ٥,٣٩٤,١٥١   المركز الرئيسيملكية جمالي المطلوبات وحقوق إ
 
 
 
 

______________________ 
 نائل زاهي الزاغة

 اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة 
 ٢٠١٧مارس  ٢٩
 
 



ريتز كارلتون �إ�سطنبول ي�سارك يف �سوق �ل�سفر �لعربي 2017
  جان جوكتا�ض :  الإمارات من 
اأهم اأ�سواقنا ال�سياحية يف العامل

 •• دبي-الفجر: 

قال �ل�صيد جان جوكتا�ض �ملدير �لعام لفندق ريتز كارلتون، �إ�صطنبول �ن 
دولة �لمار�ت من �هم ��صو�قنا �ل�صياحية يف �ل�صرق �لأو�صط ونحر�ض علي 

تطوير �لعالقات مع �صركائنا يف �ل�صياحة و�ل�صفر يف �بوظبي ودبي .  
ت�صريح �صحايف  وذك���ر يف  ���ص��وف  �ن��ه 
معر�ض  يف  م�صاركته  مبنا�صبة  �م�ض 
بدبي   2017 �لعربي  �ل�صفر  ���ص��وق 
دولة  �ىل  ترويجية  بجولة  يقوم  �ن��ه 

�لمار�ت مع  فريق عمل �لفندق .  
و�كد على �أهمية �مل�صاركة يف معر�ض 
2017حيث  �ل��ع��رب��ي  �ل�صفر  ���ص��وق 
يقوم  بطرح منتجات �صياحية جديدة 
و�لتعريف  و�ل�������ص���رك���ات  ل��ل��ع��ائ��الت 
كارلتون،  ريتز  يقدمها  �لتي  باملز�يا 

��صطنبول للز�ئر �خلليجي .
يعتر  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل�����ص��وق  �ن  و�ك�����د 
م����ن �ه�����م �ل������ص�����و�ق �ل�����ص��ي��اح��ي��ة ل 
حيث  ��صطنبول”  ك��ارل��ت��ون،  “ريتز 

و�صلطنة  و�لكويت  وقطر  و�ل�صعودية  �لم���ار�ت  دول��ة  م��ن  �ل�صياح  ي�صكل 
�ل��ن��زلء على م��د�ر �لعام . وق��ال �ن  % من   40 عمان و�لبحرين ح��و�ىل 
�ل�صركات  وم���وؤمت���ر�ت  �خلليجية  �ل��ع��ائ��الت  ل�صت�صافة  ي�صتعد  �ل��ف��ن��دق 
ورجال �لعمال من دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي ملو�صم هذ� �لعام مبزيد 
�ننا نوفر ل�صيوفنا من دول  . وق��ال:  من �لعرو�ض �خلا�صة و�لت�صهيالت 
�خلليج و�لعامل �على درجات �خل�صو�صية و�خلدمة �لر�قية وبحكم خرتنا 
�لعريقة يف �صناعة �ل�صيافة فان  “ريتز كارلتون، �إ�صطنبول” يعتر �ملالذ 
�لمثل لقامة �لعائالت �خلليجية وحفالت �لعر��ض وموؤمتر�ت �ل�صركات 
�لو�صط  و�ل�صرق  �خلليج  دول  مو�طني  �ن  �ىل  ولفت   . �لكرى  �لتجارية 
يحبذون ق�صاء عطالتهم �لعائلية يف ��صطنبول ، و�رجع ذلك ب�صبب �نت�صار 
�لطعام  وخدمات  �لعائلي  �لرتفيه  ومر�كز  �للعاب  ومدن  �لت�صوق  مر�كز 

و�صهولة �لتنقل و�عتد�ل �ل�صعار .

 مبادرة »اطّمن« يف كراجات راأ�ض اخليمة
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�لرقابة  �إد�رة  يف  متمثلة  �خليمة  بر�أ�ض  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  �أطلقت 
يف  �ل�����ص��ي��ار�ت  ور����ض  ت�صتهدف  �ل��ت��ي  “�طّمن”  م��ب��ادرة  �لتجارية  و�حل��م��اي��ة 
�لإمارة.  وتهدف �حلمالت �لتوعوية �لتي با�صرت بها �ملبادرة ل�صيانة حقوق 
ور�ض �ل�صيار�ت و�مل�صتهلكني من �لفئات �مل�صتهدفة عن طريق �إ�صد�ر بطاقات 

ت�صجيل دخول لل�صيار�ت عند �إدخالهم �صيار�تهم يف �لور�ض.
و�أفادت فاطمة �ل�صويدي– مدير ق�صم �حلماية �لتجارية-  �أن �حلملة �صملت 
�ملبادرة  د�صنت  �إذ  �خليمة،  ر�أ���ض  يف  �خلمي�ض  يوم  �نطالقها  عند  كر�جاً   60
�مل�صتهلك  معلومات  ت�صجل  �لتي  �ل�صيار�ت  دخ��ول  بطاقات  ��صتخد�م  عملية 
و�لور�صة �ملعنية وتاريخ دخول �ل�صيارة و�خلدمات �لتي قدمتها �لور�صة للزبون 
 200 على  �حلملة  تعميم  �ملزمع  “من  و�أ�صافت  �لطرفني.  حقوق  ل�صمان 
كر�ج يف �لإمارة على مد�ر �لعام �جلاري، �إذ �صتمنح �لد�ئرة مهلة �صهرين لكل 
ور�صة لتطبيق �ملبادرة، وبعد �نق�صاء �ملدة �صيتخذ موظفو �لد�ئرة �لإجر�ء�ت 
�أن  �ل�صويدي  و�أك��دت  �لعملية.«  �لور�ض بتطبيق  �لتز�م  �لالزمة يف حال عدم 
مبادرة “�طّمن” هي �إحدى مبادر�ت �إد�رة �لرقابة و�حلماية �لتجارية �لتي 
تهدف لتحقيق روؤية �لإد�رة بحماية حقوق �مل�صتهلك عن طريق ر�صم خطط 
و�أنظمة ��صرت�تيجية ت�صهم يف ت�صهيل عملية تنظيم �لن�صاط �لتجاري ودعمه، 
وتوعية كل من �لبائع و�مل�صتهلك باحلقوق و�لو�جبات �مللزمة عليهما، لبناء 

�قت�صاد م�صتد�م وتر�صيخ �صر�كة متينة مع �جلهات ذ�ت �ل�صلة.

% % �إىل 20  عمدة �ملدينة يدعو لرفع ن�سبة �لرب�زيل من �إجمايل جتارة دبي من 2 

غرفة دبي جتتمع مع عمدة �ساوباولو وتلتقي احتاد ال�سناعات والغرفة التجارية العربية الربازيلية 
•• دبي-الفجر: 

دعا عمدة مدينة �صاوباولو �لر�زيلية �صعادة جو�و دوريا 
�جلديد  �خل��ارج��ي  �لتمثيلي  �ملكتب  م��ن  �ل���ص��ت��ف��ادة  �إىل 
لغرفة جتارة و�صناعة دبي يف �صاوباولو يف تعزيز �لتجارة 
�جلهود  بتكثيف  مطالباً  ودب���ي،  �ل��ر�زي��ل  ب��ني  �لبينية 
�مل�صرتكة من خالل هذ� �ملكتب لرفع ن�صبة �لر�زيل من 
�إجمايل جتارة دبي غري �لنفطية �ل�صنوية من %2 حالياً 
�إن  معتر�ً  �لقادمة،  �لثالث  �ل�صنو�ت  خالل   20% �إىل 
�ملكتب �لتمثيلي �جلديد لغرفة دبي �صيعطي دفعة قوية 
متجددة  �أب���ع���اد�ً  عليها  وي�����ص��ف��ي  �ل��ت��ج��اري��ة،  ل��ل��ع��الق��ات 

وحيوية مطلوبة.
وخالل �جتماعه مع وفد غرفة دبي �لذي ز�ر �صاوباولو 
موؤخر�ً يف بعثة جتارية �صملت بالإ�صافة �إىل �لر�زيل كاًل 
من �لبار�غو�ي و�لأرجنتني، لفت دوريا �إىل �أن دبي ت�صكل 
�صخ�صياً  �أن��ه  �إىل  م�صري�ً  �ملتطورة،  �لعاملية  للمدن  مثاًل 
�خلارجية  تنقالته  يف  �لإم���ارة  من  ي�صتفيد  �ل���دو�م  على 
�أنحاء  ب��ني خمتلف  ي�صل  ب���ارز�ً  م��ط��ار�ً  ن��ظ��ر�ً لمتالكها 
وجتارية  لوج�صتية  ب��و�ب��ة  ه��ي  دب��ي  �إن  م��ع��ت��ر�ً  �ل��ع��امل، 

و�قت�صادية هامة للر�زيل على �لعامل.
�لتعاون  دب��ي يف تفعيل  غ��رف��ة  دوري���ا على ج��ه��ود  و�أث��ن��ى 
زيارة وفدها  �إن  �لر�زيل ودبي، معتر�ً  �لقت�صادي بني 
رغبة  يعك�ض  �لتمثيلي  مكتبها  و�ف��ت��ت��اح  ���ص��اوب��اول��و  �إىل 
�لثنائية  �لغرفة يف �لرتقاء بالعالقات  حقيقية من قبل 
غرفة  مع  �لتن�صيق  �أن  �إىل  م�صري�ً  رفيعة،  م�صتويات  �إىل 
بتعزيز  �لأه����د�ف  �إىل  �ل��و���ص��ول  �أج���ل  م��ن  �صي�صتمر  دب��ي 

�لتبادل �لتجاري وتطويرها �إىل �لأف�صل. 
و�أ�صاد �صعادته باإطالق طري�ن �لإمار�ت لرحلة �لإيربا�ض 
�جلوية  �خل��ط��وط  �إن  معتر�ً  �صاوباولو  �إىل    A380
�ملبا�صرة و�لإقبال �لكبري يعك�ض عمق �لعالقات �ل�صيا�صية 
دبي هي مدينته  �إن  و�لقت�صادية بني �جلانبني، معتر�ً 
�لعميق  حلبه  نظر�ً  دب��ي  ب�صفري  نف�صه  و��صفاً  �ملف�صلة، 

وع�صقه لهذه �ملدينة �لعاملية.
دبي  �إم���ارة  ل�صت�صافة  دعمه  عن  �صاوباولو  عمدة  وع��ر 
لفريق  توجيهات  2020، موجهاً  �لعاملي  �ك�صبو  ملعر�ض 
هذ�  يف  �صاوباولو  م�صاركة  ودع��م  �ملو�صوع  مبتابعة  عمله 
كافة  ت�صخري  �إىل  ذ�ت���ه  �لآن  يف  م�صري�ً  �ل��ع��امل��ي،  �حل���دث 
�لإمار�ت  دبي ودولة  �مل�صتثمرين يف  ت�صاعد  �لتي  �جلهود 

يف بناء �صر�كات �قت�صادية متنوعة تفيد �جلانبني.
�إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �لغرير،  �صيف  ماجد  �صعادة  ولفت 
غرفة جتارة و�صناعة دبي �إىل �أهمية بناء ج�صور للتعاون 
بني مدينتي دبي و�صاوباولو، معتر�ً �إن قطاعات �ل�صياحة 
و�لعقار�ت  �للوج�صتية  و�خلدمات  �لزر�عية  و�ل�صناعات 
�مل�صتثمرين من �جلانبني، م�صري�ً  ت�صكل جمالت جتمع 
�إىل �ن �لتحديات ت�صكل فر�صاً بحد ذ�تها ينبغي �ل�صتفادة 
منها. و�أكد �لغرير على �إن �مل�صتثمرين يف وفد غرفة دبي 
عام  ب�صكل  �لإم����ارة  �خل��ا���ض يف  و�ل��ق��ط��اع  خ��ا���ض،  ب�صكل 
�أمريكا  �أ���ص��و�ق  يف  �لفر�ض  باكت�صاف  رغبتهم  يف  ج���ادون 
�لالتينية، م�صري�ً �إىل �أن مكتب غرفة دبي �صيكون من�صة 

لالرتقاء بالعالقات �مل�صرتكة.
�لنفتاح  هي  �لغرفة  ��صرت�تيجية  �أن  �إىل  �لغرير  ولفت 
بعد  م��ا  ل�صرت�تيجية  تطبيقاً  �خلارجية  �لأ���ص��و�ق  على 
�إىل  �لر�صيدة، م�صري�ً  قيادتنا  لتوجيهات  وتنفيذ�ً  �لنفط 
�أهد�ف  لتحقيق  �لأد�ة  هو  �لر�زيل  �لغرفة يف  �أن مكتب 

هذه �ل�صرت�تيجية.

وب��دوره لفت �صعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي 
�لتعاون  يف  فارقاً  ت�صنع  �لدبلوما�صية  �لعالقات  �أن  �إىل 
�ملتميزة  �ل�صيا�صية  �لعالقات  �أن  �إىل  م�صري�ً  �لقت�صادي، 
�ل��ت��ي ت��رب��ط ب���ني دول����ة �لإم�������ار�ت ج��م��ه��وري��ة �لر�زيل 
�نعك�صت تعاوناً �قت�صادياً لفتاً بني �جلانبني، و�صاهمت يف 

تاأ�صي�ض مكتب لغرفة دبي يف �لر�زيل.
ووجه بوعميم دعوة �إىل عمدة مدينة �صاوباولو للم�صاركة 
وح�صور �ملنتدى �لعاملي لالأعمال لدول �مريكا �لالتينية 
�لذي �صتنظم �لغرفة �لدورة �لثانية منه يف بد�يات �لعام 
�ل��ر�زي��ل��ي��ة يف  �ل�����ص��رك��ات  �إن م�����ص��ارك��ة  2018، م��ع��ت��ر�ً 
�لرتويج  يف  م�صاعد�ً  عاماًل  �صي�صكل  �لعاملي  �حل��دث  هذ� 
لل�صرق  كبو�بة  دبي  مكانة  و�إب��ر�ز  �لر�زيلية،  لل�صناعات 
وجنوب  �آ���ص��ي��ا  �أ����ص���و�ق  �ل��ت��ع��اون  جمل�ض  ودول  �لأو����ص���ط 
م�صاركة  �إن  �مل�صتقلة، م�صيفاً  �ل��دول  ور�بطة  �آ�صيا،  �صرق 
ي�صكل   2020 �ك�صبو  يف  ك��ذل��ك  �ل��ر�زي��ل��ي��ة  �ل�����ص��رك��ات 

فر�صة لها للتو�صع و�ل�صهرة يف �ملنطقة.
�ل�����ص��ري�وي، �ل��ن��ائ��ب �لثاين  ���ص��ع��ادة ه�صام  �أ���ص��اد  وب����دوره 
�لغرفة  ج��ه��ود  �إىل  دب���ي  غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����ض  ل��رئ��ي�����ض 
بني  �ل��ع��الق��ات  توطيد  يف  �مل��ا���ص��ي  �ل��ق��رن  ت�صعينات  منذ 
بعثة  تنظيم  لها  �صبق  �لغرفة  �أن  �إىل  م�صري�ً  �جلانبني، 
عاماً،   20 م��ن��ذ  �لالتينية  �م��ري��ك��ا  �أ����ص���و�ق  �إىل  جت��اري��ة 
حيث عملت منذ ذلك �حلني على تقريب وجهات �لنظر، 
و�صاهمت ب�صكل رئي�صي يف �فتتاح خطوط طري�ن مبا�صر 
بني دبي وهذه �لأ�صو�ق، لفتاً يف هذ� �ملجال �إىل �أن جتارة 
دبي مع �لأ�صو�ق �لالتينية �رتفعت بن�صبة %700 منذ 

�إطالق خطوط �لطري�ن �ملبا�صر.
�لأعمال،  ممار�صة  �إج��ر�ء�ت  بتب�صيط  �ل�صري�وي  وطالب 
�لإمار�تيني،  �مل�صتثمرين  تو�جه  �لتي  �لتحديات  وتذليل 
وت�صعبها،  �لأع��م��ال  ممار�صة  �إج����ر�ء�ت  ت��ع��دد  �إن  معتر�ً 
ي�صكالن  و�لنقل  للمو��صالت  �للوج�صتية  �لبنية  و�صعف 
�أب���رز �مل��ع��وق��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه �مل�صتثمرين �لإم��ار�ت��ي��ني يف 
�لبلديات  وزي���ر  ب��وي��ت،  ويل�صون  و��صتعر�ض  �ل���ر�زي���ل.  
للخ�صخ�صة و�ل�صر�كات �أهمية �صاوباولو �لقت�صادية �أمام 
وفد غرفة دبي، م�صري�ً �إىل �أن �ملدينة  تعتر �أكر مركز 
مايل يف �ملنطقة، و�أكر مركز للتكنولوجيا، حيث ت�صاهم 
�ملحلي  �ل��ن��اجت  %18 م��ن  ب���  ل��وح��ده��ا  ���ص��اوب��ول��و  مدينة 
ب�  �لإجمايل للر�زيل، يف حني ت�صاهم مقاطعة �صاوبولو 

%32 من �لناجت �ملحلي �لإجمايل للر�زيل.
%50 من �لأثرياء يف �لر�زيل هم  �أن  ولفت بويت �إىل 
�صخمة  جاليات  فيها  يعي�ض  �لتي  �صاوباولو  مدينة  من 

خ�����ص��و���ص��اً م��ن �ي��ط��ال��ي��ا و�ل��ي��اب��ان ول��ب��ن��ان، م�����ص��ري�ً �إىل 
 40 و  ب��امل��دي��ن��ة،  للخ�صخ�صة  ك��ب��رية  م�صاريع   3 وج���ود 
م�صروع متلك، و10 م�صاريع �صر�كة بني �لقطاعني �لعام 
و�خلا�ض ت�صمل �لإ�صكان و�لرعاية �ليومية، حيث يوجد 
�لالتينية،  �أمريكا  دول  5 م�صت�صفيات يف  �أب��رز  �ملدينة  يف 

وتعتر �أكر م�صّنع لق�صب �ل�صكر يف �لعامل.
لل�صوؤون  �ل��ب��ل��دي��ات  وزي����ر  ���ص��ري���ص��ون،  وحت����دث خ��ول��ي��و 
�صريكاً  دب��ي  باتخاذ  �لقوية  �ملدينة  رغبة  عن  �خلارجية 
�أولويات  �إح���دى  ه��ي  دب��ي  �إن  م��ع��ت��ر�ً  للمدينة،  �أ�صا�صياً 
عمدة  زي����ارة  �إن  م���وؤك���د�ً  للم�صتقبل،  ���ص��اوب��اول��و  م��دي��ن��ة 
�صاوباولو لدبي بعد 30 يوم من تبو�أه ملن�صبه دليٌل على 

�هتمام �ملدينة بتعزيز �لر�وبط مع �لإمارة.
،ن��ظ��م��ت غ��رف��ة دب���ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع �حت���اد �ل�����ص��ن��اع��ات يف 
ولي���ة ���ص��اوب��اول��و �ل��ر�زي��ل��ي��ة ووك��ال��ة �ل��رتوي��ج للتجارة 
و�ل���ص��ت��ث��م��ار يف �ل��ر�زي��ل )�أب��ي��ك�����ض- �ل���ر�زي���ل( منتدى 
دبي �صاوباولو لالأعمال �لذي �صكل من�صة رئي�صية لبحث 
�ل��ذي عقد على  �للقاء  وخ��الل  �مل�صرتك.   �لتعاون  �آف��اق 
هام�ض �ملنتدى، حتدث بوعميم عن رغبة �لغرفة بتعزيز 
�ل�صركات  من  مزيد  وجذب  �لثنائية،  �لتجارة  قطاع  منو 
�لر�ويلية �إىل �لإمارة. ولفت بوعميم �إىل تركيز �لغرفة 
و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �ل��ر�زي��ل��ي��ة  �ل�����ص��رك��ات  ج��ذب  على 
�أ�صاًل يف  �ل�صركات �لكبرية موجودة  �إن  �إىل دبي، معتر�ً 
�أ�صو�ق دبي، وبالتايل فاإنه ينبغي �لعمل مع كافة �جلهات 
�ملعنية �لر�زيلية لتحديد �ل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة 
بالفر�ض  وتعريفها  �مل�صتهدفة،  �لقطاعات  يف  �لر�زيلية 
2 مليار  ب��و�ب��ة لأك���ر م��ن  دب��ي ومنها كونها  �مل��ت��اح��ة يف 
�أ�صو�ق  و�إتاحتها ملز�يا تناف�صية غري متاحة يف  م�صتهلك، 
ولية  يف  �ل�صناعات  �حت���اد  على  �لغرير  و�ق���رتح  خ���رى. 
�ل�صغرية  بال�صركات  لئحة  و�صع  �لر�زيلية  �صاوباولو 
دبي  ل��زي��ارة  لها  دع��و�ت  وتوجيه  �لر�زيلية،  و�ملتو�صطة 
و�لإط������الع ع��ن ك��ث��ب ع��ل��ى ف��ر���ض �ل���ص��ت��ث��م��ار و�لتعاون 
�إن �لغرفة م�صممة على ت�صييد ج�صور  و�لتو�صع، معتر�ً 
لل�صركات  �ل��دع��وة  موجهاً  �لقت�صادية،  �ل�صر�كات  تعزز 
�لذي   2020 �ك�صبو  معر�ض  يف  للم�صاركة  �لر�زيلية 

ي�صكل فر�صًة لل�صركات �لر�زيلية لل�صهرة و�لتو�صع.
ومن جهته �أ�صار �صعادة توما�ض ز�نوتو، نائب رئي�ض �حتاد 
�لر�زيل  �ن  �إىل  �لر�زيلية  �صاوباولو  لولية  �ل�صناعات 
حيث  ق���وة،  �أك���ر  منها  �صتخرج  �نتقالية  مب��رح��ل��ة  مت��ر 
بد�أت �لر�زيل بالنفتاح على �لعامل، وبدت �أكر و�قعيًة 

و�ندماجاً مع �لعامل.

ولفت ز�نوتو �إىل �ن �لقطاع �خلا�ض هو �ملحفز �لرئي�صي 
بقيمة  ��صتثمار�ت  �إىل  �لر�زيل  حتتاج  حيث  لالقت�صاد، 
يجعلها  م��ا  وه��و  �لتحتية  �لبنية  يف  دولر  مليار   900
�إىل  ز�نزتو  ولفت  �خلارجية.  �ل�صتثمار�ت  على  منفتحة 
وحتتل  ن�صمة،  مليون   42 يقطنها  �صاوباولو  ولي��ة  �ن 
)يف  �لالتينية  �أم��ري��ك��ا  يف  �قت�صاد  ك��اأك��ر  �لثالث  �مل��رك��ز 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل( بعد �لر�زيل و�ملك�صيك، يف حني 
�لأرجنتيني  ن��ظ��ريه  �لإج��م��ايل  �ملحلي  ناجتها  يتخطى 
بن�صبة %1.5، معتر�ً �إن �صاوباولو تعتر مركز�ً ل�صوق 

ييلغ حجمها 400 مليون م�صتهلك. 
�صاوباولو  لولية  �ل�صناعات  �حت��اد  رئي�ض  نائب  و�عتر 
�لر�زيلية �إن قر�ر �لغرفة بافتتاح مكتب لها يف �صاوباولو 
مع  خ�صو�صاً  وقته  يف  وج��اء  ومنا�صب  �صحيح  ق��ر�ر  ه��و 
تركيز بالده على ثالث ركائز للم�صتقبل ت�صكل جميعها 
جم����الت ل��ل��ت��ع��اون م��ع �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ض يف دب����ي. وحدد 
وهي  �ل��ر�زي��ل  �قت�صاد  لنمو  �ل��ث��الث  �ل��رك��ائ��ز  �صعادته 
�لتجارة  �لتحتية وقطاع  �لبنية  �ملالية وقطاع  �لقطاعات 
�صيخدم  وعمله  دب��ي  غرفة  مكتب  �إن  معتر�ً  �خلارجية، 
يف  وخ�صو�صاً  ل��ل��ر�زي��ل  �ل�صرت�تيجية  �لأه����د�ف  ه��ذه 

جمال تعزيز �لتجارة �خلارجية.
كمركز  دب��ي  م��ن  �ل���ص��ت��ف��ادة  �إمكانية  �إىل  �صعادته  ول��ف��ت 
ل��ت��ع��زي��ز جت����ارة �ل����ر�زي����ل �خل���ارج���ي���ة، وم��ب��ي��ع��ات��ه��ا �إىل 
لتكون مركز  �ملوؤهالت  دبي  �ملنطقة، حيث متتلك  �أ�صو�ق 
لل�صركات  وم���رك���ز�ً  �ل��ر�زي��ل��ي��ة،  ل��ل�����ص��رك��ات  ����ص��ت��ق��ط��اب 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة للو�صول �إىل 200 مليار م�صتهلك، 
�لقطاعات  �إح���دى  ه��ي  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  �إن  م��ع��ت��ر�ً 

�لرئي�صية يف  هذ� �لتعاون.
�ل��غ��رف��ة �لتجارية  �ل�����ص��ي��د روب���ن���ز ح���ن���ون، رئ��ي�����ض  ،�أك�����د 
�لعربية �لر�زيلية متانة �لعالقات �لقت�صادية بني دبي 
رئي�صياً  �قت�صادياً  �صريكاً  دبي  غرفة  معتر�ً  و�ل��ر�زي��ل، 
ل��ل��ر�زي��ل يف �مل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث �أث��م��رت ه���ذه �ل�����ص��ر�ك��ة عن 

مبادر�ت متعددة خدمت �مل�صالح �مل�صرتكة.
نظمته  �لذي  �لر�زيلي  �لإمار�تي  �لأعمال  لقاء  وخالل 
�لتجارية  �لغرفة  مع  بالتعاون  �صاوباولو  يف  دب��ي  غرفة 
�لعربية �لر�زيلية، �أكد حنون �إن �فتتاح غرفة دبي ملكتبها 
يف �صاوباولو يعني �لكثري لبيئة �لأعمال �لر�زيلية، لأن 
��صتثمارية  كوجهة  للر�زيل  �لتقدير  م��ن  �لكثري  فيها 
�صتعزز  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �إن  معتر�ً  دب���ي،  ل�صركات  رئي�صية 
�ملبادلت �لتجارية، و�صيكون لها وقٌع �إيجابي على �لتعاون 

�لثنائي.

فروع �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لبيانات �ملالية 31 دي�سمرب 2016

U.A.E Branches - Financial Statements
As on 31 December 2016  (ش.م.ق) فروع اإلمارات العربية المتحدة –بنك الدوحة 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 

 
 

٢٦ 

 فوائدالمصاريف  -١٤
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٣٨,٦١٧  ٥٥,٥٧٣ ودائع عمالء

   ٤٩٤  ٨,٣٦٧ )٤المركز الرئيسي (إيضاح 
   ١,٤٩٤  ٢,٠٧٧ ودائع السوق المالي

 
 ٤٠,٦٠٥   ٦٦,٠١٧   

 
 

 الرسوم والعموالتدخل صافي  -١٥
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٨٧  ٨٩ العموالت على الحواالت األجنبية دخل
   ٨,٩٩٧  ١٢,٣٨٨ العموالت على خطابات الضمان دخل

   ٧,٨٩٢  ١٩,١٧٦ اإلدارة أتعاب
   ١١,١٧٩  ٧,٩٣٦ أخرى

 
 ٢٨,١٥٥  ٣٩,٥٨٩   

 
 

 اآلخر الدخل -١٦
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ٦,١٥٩  ٦,٨٥٩ العمالت األجنبية صرف أرباح

   ١٢,٤٣٥  ٣٣٩ المعدومةالديون  تحصيالت
   ١,٤٨٣  ١,٥٤٨ مصاريف تلكس وبرقيات وبريد مستردة

   ٥,١٢٨  ٢,١٩٨ أخرى
 

 ٢٥,٢٠٥  ١٠,٩٤٤   
 
 

 المصاريف العمومية واإلدارية -١٧
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ف درهمأل درهم ألف 

 
  ٣٦,٧٣٨  ٣٣,١٢٨ أخرى للموظفين ومخصصات وتكاليفرواتب 

  ٣,٢٥٥  ٣,٢٩٧ وتأمين وخدماتاتصاالت 
  ٦,٦٧٥  ٦,٨٠٨ إيجار وصيانة

  ٥,٣٠٠  ٥,٦٦٧ )٤مصاريف المركز الرئيسي (إيضاح 
  ٢,٠٩٥  ٢,٢٩٩ تأمين
  ٦,٣٢٨  ٧,٣٢٧ أخرى

 
 ٦٠,٣٩١  ٥٨,٥٢٦  

 
 ءال شــي -٢٠١٥( درهــم ءمبلــغ ال شــي ٢٠١٦المقدمــة خــالل ســنة  الخيريــة) ألعمــالفــي ذلــك التبــرع وا المســاهمة االجتماعيــة (بمــابلغــت 
 درهم).

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٢٧ 

 النقدية وشبه النقدية -١٨
 

 :مما يليإن النقدية وشبه النقدية لغرض بيان التدفقات النقدية تتألف 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
  ٢١,٩٩٢   ١٩,٨٢٦  د في الصندوق واألرصدة في البنوكالنق

  ٧٢١,٠٤٤   ٧٨٨,٧٢٩  الحساب الجاري –األرصدة لدى المصرف المركزي 
 -   ٢٥٠,٠٠٠  شهادة إيداع

  ٣٥,٤٠٠   ٢٥٩,٧٤٣  )٤المبالغ المستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية (إيضاح 
  ١٢,٧٥٦   ٦,٢٧٥  المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 
  ٧٩١,١٩٢   ١,٣٢٤,٥٧٣  

 
  )٩,٦٧٣(  )٤٤٠,٢١٧( )٤ناقصًا: المبالغ المستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية (إيضاح 

  )٧٥,٠٠٠(  -  ناقصًا: المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 

  ٧٠٦,٥١٩   ٨٨٤,٣٥٦  النقدية وشبه النقدية
 

قــد فــي الصــندوق والحســاب الجــاري لــدى المصــرف المركــزي والمبــالغ المســتحقة مــن البنــوك والمؤسســات تتــألف النقديــة وشــبه النقديــة مــن الن
 فـي الحـال المالية والمبالغ المستحقة من المركـز الرئيسـي والفـروع الخارجيـة واالسـتثمارات السـائلة قصـيرة األجـل األخـرى التـي يمكـن تحويلهـا

 لبنوك والمركز الرئيسي والفروع الخارجية.لالمبالغ المستحقة ناقصًا لتغيرات في القيمة  إلى مبلغ نقدي محدد وتخضع لمخاطر غير جوهرية
 
 

 المركز الرئيسي والبنود خارج الميزانية العموميةحقوق ملكية تركيز الموجودات والمطلوبات و  -١٩
 

 المناطق الجغرافية
 

٢٠١٦ 
 البنود خارج وحقوق المطلوبات  

 الميزانية العمومية لرئيسيالمركز املكية  الموجودات 
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  

 
  ٣,٤٤٥,٥١٤  ٣,٥٠٢,٩٨٤  ٥,٠٢٩,٠٩٢ اإلمارات العربية المتحدة

  -  ١,٨٩١,١٦٧  ٢٥٩,٧٤٣ دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
  -  -  ١٠٥,٣١٦ عالمالباقي دول 

 
  ٣,٤٤٥,٥١٤  ٥,٣٩٤,١٥١  ٥,٣٩٤,١٥١ اإلجمالي

 
٢٠١٥ 

 البنود خارج وحقوق باتالمطلو   
 الميزانية العمومية المركز الرئيسيملكية  الموجودات 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
  ٣,٣٥٣,١٨٣  ٣,٩٦١,٤٦٢  ٤,٧٠٠,٢٦٦ اإلمارات العربية المتحدة

  -  ٩٠٩,٤٩٨  ٣٥,٤٠٠ دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
  -  -  ١٣٥,٢٩٤ باقي دول العالم

 
  ٣,٣٥٣,١٨٣  ٤,٨٧٠,٩٦٠  ٧٠,٩٦٠٤,٨ اإلجمالي

 

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٢٨ 

 والمطلوبات الطارئة االلتزامات -٢٠
 

والكفــاالت وأوراق القبــول تلــزم الفــروع بالســداد نيابــة عــن عمالئهــا والضــمانات المســتندية  االعتمــاداتإن المبــالغ التعاقديــة للفــروع بخصــوص 
االئتمـان بـافتراض أن هـذه المبـالغ قـد تـم اقراضـها بالكامـل وتـم طلـب  المبـالغ التعاقديـة مخـاطرتمثـل لقناعة العميل بشروط العقـد.  وخضوعاً 

المبـــالغ إجمـــالي ضـــمانات أو حجـــوزات هـــي بــدون قيمـــة. ومـــع ذلــك، فـــإن  وأن أي ،تســديد ضـــمانات لكامـــل المبلــغ بعـــد االخفـــاق فــي األداء
ينتهــي يمكــن أن  االلتزامــاتن كثيــرًا مــن هــذه إ، حيــث النقديــة المســتقبليةالمتطلبــات ال يمثــل بالضــرورة تقــديم القــروض  تزامــاتاللالتعاقديــة 

 مفعولها أو يتم إلغاؤها دون تمويلها.
 

تــواريخ صــالحية ثابتــة أو شــروط أخــرى  االلتزامــاتالتعاقديــة لتقــديم القــروض. وعــادة مــا يكــون لهــذه  االلتزامــاتالقــروض تمثــل  التزامــاتإن 
، وعنــد تلبيــة الشـروط التــي تســبق عمليـة الســحب، فــإن إجمــالي ســحبهاي صـالحيتها دون يمكــن أن تنتهــ االلتزامـاتهــذه إللغائهـا. ونظــرًا ألن 

 المبالغ التعاقدية ال يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية.
 

 إن إجمالي المطلوبات الطارئة وااللتزامات القائمة كما يلي:
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف 

 
   ١,٠٠٨,٦٠٠  ١,٠٤٠,٥٣٤ التسهيالت المتوفرة

   ٢٠٧,٧٢٥  ٢١٣,٣٥٢ مستندية اعتمادات
   ٢,١٣٦,٨٥٨  ٢,١٩١,٦٢٨ ضمانات

 
 ٣,٣٥٣,١٨٣  ٣,٤٤٥,٥١٤   

 التسهيالت المتوفرة
ـــل  االلتزامـــات التعاقديـــة لتقـــديم القـــروض والتســـهيالت االئتمانيـــة المتغيـــرة. يوجـــد تـــاريخ ثابـــت النتهـــاء ســـريان تقـــديم القـــروض التزامـــات تمث
ات بشـكل عـام، أو بنـود أخـرى إلنهـاء العقـد. نظـرًا ألن االلتزامـات قـد ينتهـي سـريانها دون سـحب أيـة مبـالغ منهـا، فـإن إجمـالي مبـالغ االلتزام

 .المستقبليةالعقد ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية 
 

ة ألن معظــم التزامــات تقــديم قــروض تكــون تكــون أقــل مــن إجمــالي االلتزامــات غيــر المســتخدمالمحتملــة الخســائر االئتمانيــة فــإن  ،ومــع ذلــك
األطـول  طارئة بالنسبة للعمالء الملتزمين بمعايير معينة. تراقب الفروع فتـرة سـريان االلتزامـات االئتمانيـة ألن االلتزامـات ذات فتـرات السـريان

 يكون لها درجات أكبر من مخاطر االئتمان مقارنة مع االلتزامات ذات فترات السريان األقصر.
 
 

 األدوات المالية المشتقة -٢١
 

صـرف العمـالت األجنبيـة. إن الفائـدة وأسـعار أثناء سير األعمال العادية، تستخدم الفروع أدوات مالية مشتقة إلدارة تعرضـها لتقلبـات أسـعار 
لفــروع عقــود صــرف عمــالت األدوات الماليــة المشــتقة المســتخدمة تشــتمل علــى العقــود اآلجلــة والمســتقبلية والخيــارات. خــالل الســنة، أبرمــت ا

 باإلضافة لمخاطر سوقية. ائتمانيةأجنبية آجلة فقط. ينتج عن معامالت المشتقات، بدرجات مختلفة، مخاطر 
 

عـن السـداد الطـرف المقابـل عجـز المتعلقة بالمشتقات هو تكلفة إحالل العقود بأسعار السوق الحاليـة إذا  االئتمانإن مقياس الفروع لمخاطر 
 القيمة العادلة الموجبة لألدوات المالية التي لصالح الفروع.على ريخ السداد وتنحصر في أو قبل تا

 
للسـيطرة تنتج مخاطر السوق عند حدوث تقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبيـة ممـا يـؤثر علـى قيمـة العقـد. ألغـراض إدارة المخـاطر و 

 من قبل المركز الرئيسي.على هذه األنشطة، وضعت الفروع إجراءات وحدود مالئمة معتمدة 
 

 المبلــغيظهــر الجــدول أدنــاه القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المشــتقة المســجلة كموجــودات أو مطلوبــات باإلضــافة إلــى مبالغهــا التعاقديــة. إن 
اس الـذي بموجبـه المعنـي للمشـتق أو مرجـع السـعر أو المؤشـر وهـو األسـ بنـد الموجـوداتالمبلـغ الخـاص ب هوباإلجمالي،  التعاقدي، المسجل

تقـاس التغيــرات فــي قيمــة المشــتقات. تشــير المبــالغ التعاقديــة إلــى حجــم المعـامالت القائمــة فــي نهايــة الســنة وهــي ليســت مؤشــرًا علــى مخــاطر 
 .االئتمانالسوق أو مخاطر 

 

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٢٩ 

 األدوات المالية المشتقة (تتمة) -٢١
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 القيمة القيمة  القيمة القيمة 
 المبالغ العادلة العادلة المبالغ ةالعادل العادلة 
 اإلسمية السالبة الموجبة اإلسمية السالبة الموجبة 
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  

 مشتقات محتفظ بها للمتاجرة
  -  -  -  ١,٨٠٦,٦٤١  )٧٣٩(  ٨٨٢ عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

 
تعاقدية لشراء أو بيع أو مقايضة أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محدد في المسـتقبل.  اتفاقياتجلة هي إن عقود صرف العمالت األجنبية اآل

 إن العقود اآلجلة هي عقود مخصصة يتم التعامل بها في السوق مباشرة ويتم سدادها على األساس اإلجمالي.
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -٢٢
 

 المدرجة. تهاقيموات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن إن القيمة العادلة لجميع األد
 

 -٢في قسم القيمة العادلة ضـمن اإليضـاح رقـم  شرحهاالمستخدمة في تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية يتم  واالفتراضاتإن المنهجيات 
 السياسات المحاسبية الهامة.

 
 

 إدارة المخاطر -٢٣
 

ضـمن وعبـر كـل مـن أقسـام العمـل التـي  المزايـالمحافظة على ثقافـة إدارة مخـاطر فعالـة وٕادارة عالقـة المخاطر/الفروع في ا استراتيجيةتتمثل 
 تستند إلى المخاطر الرئيسية الخاصة بالفروع.

 
 تبين األقسام التالية المخاطر المتعددة المرتبطة بالعملية المصرفية وطبيعتها وكيفية إدارتها.

 
 االئتمانمخاطر 
مــا ويتســبب فــي خســارة ماليــة للطــرف اآلخــر. تقــوم  التــزامهــي المخــاطر التــي يفشــل فيهــا أحــد طرفــي أداة ماليــة فــي تســديد  ئتمــاناالمخــاطر 

بوضع الحدود للمقترضين األفراد والمجموعات والقطاعات الجغرافية والصناعية. كـذلك تقـوم الفـروع بمراقبـة  االئتمانيةالفروع بإدارة المخاطر 
لكــل طــرف مقابــل. باإلضــافة لــذلك، تحصــل الفــروع علــى الضــمان عنــدما  االئتمانيــةوالتقيــيم المســتمر للمــالءة  االئتمــان التعرضــات لمخــاطر
 حد من فترة التعرض للمخاطر.تدخل في ترتيبات تصفية رئيسية وترتيبات ضمان مع األطراف المقابلة و تيكون ذلك مالئمًا و 

 
 في بيان المركز المالي. ةماليبند موجودات ا بتاريخ التقارير المالية يمثل المبلغ المدرج لكل كم االئتمانإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر 

 
 .٥رقم اإليضاح يرجى اإلشارة إلى تفاصيل محتويات محفظة القروض والسلفيات بخصوص 

 
تشــابهة أو أنشــطة فــي نفــس المنطقــة عنــدما يعمــل عــدد مــن األطــراف المقابلــة بأنشــطة تجاريــة م االئتمانيــةعلــى المخــاطر  تالتركيــزاتظهــر 

التعاقديـة تتـأثر بصـورة مشـابهة بـالتغيرات فـي الظـروف  بااللتزامـاتمشـابهة قـد تجعـل قـدرتهم علـى الوفـاء  اقتصاديةالجغرافية أو لديهم مزايا 
تطورات التي تؤثر على صـناعة أو إلى الحساسية النسبية ألداء الفروع نحو ال تالتركيزاأو السياسية أو الحاالت األخرى. تشير  االقتصادية

 منطقة جغرافية خاصة.
 

الموجـودة  االئتمانيـةعلـى درجـة مـن الكفـاءة يقـوم بدراسـة وتقيـيم التسـهيالت يمتلك المركز الرئيسي لجنة داخلية تتألف من طـاقم عمـل مؤهـل 
بطة بوضع العميل قد تؤدي إلى تصنيف الديون لكل عميل من عمالء البنك. تقوم اللجنة بتحديد أية أوضاع غير مألوفة وأية صعوبات مرت

 على أنها غير مألوفة وتحديد مستوى رصد المخصصات المالئمة لذلك.
 

 األدوات المالية المشتقة
إن مخــاطر االئتمــان فيمــا يتعلــق بــاألدوات الماليــة المشــتقة تنحصــر فــي األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة الموجبــة، كمــا هــي مســجلة فــي بيــان 

 .اتز للمنشأة المعنية من قبل المشتقكز المالي. في حالة المشتقات االئتمانية، تتعرض الفروع كذلك لمخاطر العجالمر 

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٣٠ 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٣
 

 الحد األقصى للتعرض والجودة االئتمانية لألدوات المالية
ألخــذ فــي االعتبــار أي ضــمان أو تعزيــزات ائتمانيــة إن الحــد األقصــى للتعــرض لمخــاطر االئتمــان بخصــوص مكونــات المركــز المــالي بــدون ا

 أخرى تم اعتبارها كغير مصنفة.
 

 ألــف ٢,٣٤٤,٥٨٣ – ٢٠١٥ديســمبر  ٣١درهــم ( ألــف ٢,٤٠٤,٩٨٠ قــدرهاإن التعرضــات لمخــاطر االئتمــان التــي تتعلــق بالمبــالغ الطارئــة 
 درهم).

 
 الضمان والتعزيزات االئتمانية األخرى

مـن  عمليـة قبـول أنـواعبخصـوص  التوجهـاتلوب يعتمـد علـى تقيـيم مخـاطر االئتمـان للطـرف المقابـل. يـتم تنفيـذ إن مبلغ ونوع الضمان المط
 التقييم. مؤشراتو  اتالضمان

 
 والضمانات المقابلة. يةالعقار الممتلكات على  رسومهي النقد واألوراق المالية وال اي تم الحصول عليهات التإن األنواع الرئيسية للضمان

 
 ٣١اتفاقيات القرض المعنيـة. فـي  حسب، إن كان ضرورياً ، ةإضافي اتضمان تطلبو  بشكل مستمر اتاإلدارة القيمة السوقية للضمانتراقب 

مقابــــل  درهـــم) ألــــف ٣,٩١١,٧٤٦ -٢٠١٥درهـــم ( ألــــف ٢,٢٥٥,٩٥٤بمبلـــغ بقيمــــة عادلـــة  ات، احتفظـــت الفــــروع بضـــمان٢٠١٦ديســـمبر 
 القروض والسلفيات.

 
 مخاطر السيولة

المطلوبات المستحقة وسـحوبات الودائـع ونمـو الموجـودات التمويليـة والعمليـات التجاريـة وتلبيـة  استيعابعلى لسيولة هي القدرة المستمرة إن ا
 التعاقدية من خالل الوصول الحر للتمويل بأسعار السوق المعقولة. االلتزامات

 
الماليـة. قـد  باالسـتثماراتالمرتبطـة  بااللتزامـاتعلى األمـوال للوفـاء  مخاطر السيولة هي المخاطر عندما تواجه الفروع صعوبة في الحصول

المالية بسرعة بما يقارب قيمتها العادلة. يمكن أن تحـدث مخـاطر  الموجوداتتنتج مخاطر السيولة أيضًا من عدم قدرة الفروع على بيع أحد 
ب نفـاد بعـض مصـادر التمويـل فـورًا. وللتحـوط مقابـل هـذه المخـاطر، التي قد تسـب االئتمانفي  انحداراتالسيولة نتيجة تقلبات في السوق أو 

 السيولة وتقوم اإلدارة بمراقبة وضع السيولة يوميًا. االعتبارقامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل ويتم إدارة الموجودات باألخذ في 
 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 من سنة أشهر ٣من  خالل 
 عالمجمو  سنوات ٥إلى  إلى سنة أشهر ٣ 
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  

 
  ٩٩٦,٨٨٤  -  ٥٥٦,٦٦٧  ٤٤٠,٢١٧ الخارجيةوالفروع  المبالغ المستحقة للمركز الرئيسي

  -  -  -  - المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
  ٣,٤٧٥,٣٠١  ١٥٩,٣٨٤  ١,١٣٣,٠٦٢  ٢,١٨٢,٨٥٥ ءودائع العمال

  ٦٥,١٢٧  ٤,٥٢٥  -  ٦٠,٦٠٢ ىمطلوبات أخر 
 

  ٤,٥٣٧,٣١٢  ١٦٣,٩٠٩  ١,٦٨٩,٧٢٩  ٢,٦٨٣,٦٧٤ ةمإجمالي المطلوبات غير المخصو 
 
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 من سنة أشهر ٣من  خالل 
 المجموع سنوات ٥إلى  إلى سنة أشهر ٣ 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
  ٩٧٥,٥١٢  -  ٩٦٥,٨٣٩  ٩,٦٧٣ المبالغ المستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية
  ٧٥,٦٤١  -  -  ٧٥,٦٤١ المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  ٢,٨٦٣,٥٠٨  ٣,٢٤٨  ٣٦٦,١٠٥  ٢,٤٩٤,١٥٥ ءودائع العمال
  ٥٩,١٤٣  ٤,٥٣٨  -  ٥٤,٦٠٥ مطلوبات أخرى

 
  ٠٤٣,٩٧٣,٨  ٧,٧٨٦  ١,٣٣١,٩٤٤  ٢,٦٣٤,٠٧٤ إجمالي المطلوبات غير المخصومة

 

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٣١ 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٣
 

 مخاطر السيولة (تتمة)
) مـن الضـمانات خـالل سـنة واحـدة بينمـا تنتهـي صـالحية ٪٨٧ -٢٠١٥( ٪١٠٠خـالل فتـرة ال تتعـدى السـنة، وتنتهـي صـالحية تنتهـي صـالحيتها فعليـًا  المسـتندية واالعتمـاداتأوراق القبول  التزاماتكافة  إن

 تتعدى خمس سنوات. خالل فترة ال الجزء المتبقي
 

 االســتحقاقالموجــودات والمطلوبــات تــم تحديــدها علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة مــن تــاريخ التقــارير الماليــة لتــاريخ  اســتحقاقاتالموجــودات والمطلوبــات الخاصــة بــالفروع. إن  اســتحقاقيلخــص الجــدول أدنــاه قائمــة 
مع أو بـدون مخالفـات الـدفعات مقـدمًا ويمكـن أن يتوجـب سـداد ودائـع  االلتزاماتأدناه حيث يمكن أن يكون لدى المقترض الحق بتسديد  الواردة اتاالستحقاقالفعلية عن  االستحقاقاتالمتوقع. يمكن أن تختلف 

 العمالء عند الطلب.
 

 الموجودات والمطلوبات كما يلي: استحقاقإن 
 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 أكثر من من سنة من ثالثة أشهر خالل 

 المجموع سنوات ٥ سنوات ٥إلى  سنة إلى ثالثة أشهر 
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  

 
  ١,١٧٠,٣٦٥  -  ١١١,٨٠٩  -  ١,٠٥٨,٥٥٦ لدولة االمارات العربية المتحدة النقد في الصندوق واألرصدة لدى المصرف المركزي

  ٦,٢٧٥  -  -  -  ٦,٢٧٥ لبنوك والمؤسسات المالية األخرىمن االمبالغ المستحقة 
  ٢٥٩,٧٤٣  -  -  -  ٢٥٩,٧٤٣ الرئيسي والفروع الخارجيةالمركز المبالغ المستحقة من 

  ٣,٨٣٦,٨٥٢  ٨٣٣,٢٨٤  ٦٥٣,٩١٩  ٢٠٠,٧٦٩  ٢,١٤٨,٨٨٠ للعمالء قروض وسلفيات
  ٩٦,٧٣١  -  ٩٦,٧٣١  -  - الضريبة المؤجلةبند موجودات 

  ١٣,٩١٩  -  -  -  ١٣,٩١٩ أخرى موجودات
  ١٠,٢٦٦  ١٠,٢٦٦  -  -  - دات ثابتةموجو 

 
  ٥,٣٩٤,١٥١  ٨٤٣,٥٥٠  ٨٦٢,٤٥٩  ٢٠٠,٧٦٩  ٣,٤٨٧,٣٧٣ الموجوداتإجمالي 

 
  ٩٩١,١٦٧  -  -  ٥٥٠,٩٥٠  ٤٤٠,٢١٧ المبالغ المستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية
  -  -  -  -  - المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  ٣,٤٤٤,٧٠٤  -  ١٥٤,٦٣١  ١,١١٠,٩٤٤  ٢,١٧٩,١٢٩ لعمالءودائع ا
  ٧٨,٧٩٥  -  ٤,٥٢٥  -  ٧٤,٢٧٠ مطلوبات أخرى

 
  ٤,٥١٤,٦٦٦  -  ١٥٩,١٥٦  ١,٦٦١,٨٩٤  ٢,٦٩٣,٦١٦ إجمالي المطلوبات

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٣٢ 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٣
 

 مخاطر السيولة (تتمة)
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 أكثر من من سنة من ثالثة أشهر خالل 

 المجموع سنوات ٥ سنوات ٥إلى  إلى سنة ثالثة أشهر 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
  ٨٦٤,٤١٧  -  ١٢١,٣٨٢  -  ٧٤٣,٠٣٥ النقد في الصندوق واألرصدة لدى المصرف المركزي

  ١٢,٧٥٦  -  -  -  ١٢,٧٥٦ المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
  ٣٥,٤٠٠  -  -  -  ٣٥,٤٠٠ غ المستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجيةالمبال

  ٣,٨٦٧,٣٧١  ٣٦٧,١٩٥  ٧١١,٧١٧  ٢٧٣,٦٠٠  ٢,٥١٤,٨٥٩ قروض وسلفيات
  ٥٥,٤٧١  -  ٥٥,٤٧١  -  - الضريبة المؤجلةبند موجودات 

  ٢٦,٣٧٩  -  -  -  ٢٦,٣٧٩ موجودات أخرى
  ١٦٦,٩  ٩,١٦٦  -  -  - موجودات ثابتة

 
  ٤,٨٧٠,٩٦٠  ٣٧٦,٣٦١  ٨٨٨,٥٧٠  ٢٧٣,٦٠٠  ٣,٣٣٢,٤٢٩ إجمالي الموجودات

 
  ٩٦٤,٦٥٣  -  -  ٩٥٥,٢٨٣  ٩,٣٧٠ المبالغ المستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية
  ٧٥,٠٠٠  -  -  -  ٧٥,٠٠٠ المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  ٢,٨٥٢,٥٩٨  -  ٣,٢٤٨  ٣٦١,٦٧٩  ٢,٤٨٧,٦٧١ ودائع العمالء
  ٦٥,٣٧٣  -  ٤,٥٣٨  -  ٦٠,٨٣٥ مطلوبات أخرى

 
  ٣,٩٥٧,٦٢٤  -  ٧,٧٨٦  ١,٣١٦,٩٦٢  ٢,٦٣٢,٨٧٦ إجمالي المطلوبات

 
 خالل ثالثة أشهر.، وتنتهي درهم) ء شيال -٢٠١٥ديسمبر  ٣١(ال شيء  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  ألف درهم ١,٨٠٦,٦٤١بمبلغ  المبالغ التعاقدية إلجمالي مراكز المشتقات المسددةبلغت 

 
 مخاطر أسعار الفائدة

الماليـة. تتعـرض الفـروع لمخـاطر أسـعار الفائـدة نتيجـة لعـدم توافـق أسـعار  تنتج مخاطر أسعار الفائدة عن إمكانية تـأثير التغيـرات فـي أسـعار الفائـدة علـى التـدفقات النقديـة المسـتقبلية أو القيمـة العادلـة لـألدوات
ذه المخـاطر بمقارنـة إعـادة تسـعير الموجـودات والمطلوبـات مـن ة أو إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات. قام المركز الرئيسي بوضع حدود للفجوات فـي سـعر الفائـدة لفتـرات معينـة. تقـوم الفـروع بـإدارة هـالفائد

 إدارة المخاطر. استراتيجياتخالل 
 

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٣٣ 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٣
 

 (تتمة) ئدةمخاطر أسعار الفا
ديسـمبر  ٣١والمطلوبـات الماليـة المحـتفظ بهـا فـيالماليـة إلـى األسـعار المتغيـرة للموجـودات  استنادا ،الفوائد لسنة واحدة دخلصافي  علىتأثير التغيرات المتوقعة في أسعار الفائدة  يهالدخل إن حساسية بيان 

٢٠١٦. 
 

 .الدخلعلى بيان  ،بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتةفي أسعار الفائدة، مع  نقطة أساس ٢٥تغيرات بمعدل  تأثيريعكس الجدول التالي 
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 درهمألف  درهم ألف 

 
 ٢,٢٣٤ ٩٠٣ جميع العمالت

 
 مخاطر العمالت األجنبية

ضع المركز الرئيسي حدودًا للمراكز حسب العمالت، والتـي يـتم مراقبتهـا يوميـًا. يـتم تمويـل أسعار العمالت األجنبية. و إن مخاطر العمالت األجنبية تمثل مخاطر تقلبات قيمة األدوات المالية بسبب التغير في 
والتــدفقات ســعار السـائدة للعمــالت األجنبيـة علـى المركــز المـالي موجـودات الفـروع بــنفس العملـة لنشـاط المعاملــة بغـرض إزالــة التعـرض لمخـاطر العمــالت األجنبيـة. تــدير الفـروع التعـرض آلثــار التقلبـات فـي األ

 النقدية. في نهاية السنة، كان لدى الفروع التعرضات الجوهرية التالية المصنفة بالعمالت األجنبية:
 

 المجموع أخرىعمالت  الكويتيالدينار  االستراليالدوالر  االسترلينيالجنيه  اليورو 
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
  ١٣٥,٧٦٨   ١,١٦٧   ١١٨,١٣٩   ٢٥٠   ٥,٩٩٢   ١٠,٢٢٠  الموجودات 
  )٣٢,٠٨٨(  )٧١(  )١٩,٠٧١(  )٢٩(  )٥,٨٢٧(  )٧,٠٩٠( المطلوبات وأموال المركز الرئيسي 
  ١٠٣,٦٨٠   ١,٠٩٦   ٩٩,٠٦٨   ٢٢١   ١٦٥   ٣,١٣٠  صافي المركز المفتوح للعمالت 
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
  ٢٦,٩٦٦   ١,١٧٠   ٣,٧٧٤   ١٣٥   ٨,٢١٤   ١٣,٦٧٣  تالموجودا

  )٢٦,١٦٨(  )٢,٦٩٦(  )٣١٢(  )٢,٧٢٣(  )٨,٤٠٤(  )١٢,٠٣٣( المطلوبات وأموال المركز الرئيسي 
  ٧٩٨   )١,٥٢٦(  ٣,٤٦٢   )٢,٥٨٨(  )١٩٠(  ١,٦٤٠  صافي المركز المفتوح للعمالت 
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 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٣٤ 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٣
 

 (تتمة) ائدةمخاطر أسعار الف
 المعنيـــةلزيـــادة أو الــنقص فــي الـــدرهم اإلمــاراتي مقابــل العمـــالت األجنبيــة المئويــة للنســبة ليوضــح الجــدول التـــالي تفاصــيل حساســية الفـــروع 

لعمالت باســتثناء الــدوالر األمريكــي ألنــه مــرتبط بالــدرهم اإلمــاراتي. إن تحليــل الحساســية يشــتمل فقــط علــى البنــود الماليــة القائمــة المصــنفة بــا
 تأثير التغير في أسعار الصرف هو كما يلي:ن إ األجنبية و 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم درهم ألف النسبة 

 
 )٦(  ٥  ٪٣+ الجنيه االسترليني

 ٤٩   ٩٤  ٪٣+  اليورو
 )٨٢(  ٧  ٪٣+ الدوالر االسترالي
 ١٠٤   ٢,٩٧٢  ٪٣+ الدينار الكويتي
 )٤٦(  ٣٣  ٪٣+ عمالت أخرى

 
أسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة، ة عـن التغيـرات فـي القيمـة العادلـة و ربـاح فـي المسـتقبل الناتجـإلى عـدم التأكـد مـن األ تشير مخاطر السوق

وأســـعار الســـوق والتقلبـــات. بســـبب العمليـــات المحـــدودة فـــي فـــروع دبـــي وأبـــوظبي، اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة (الخـــدمات المصـــرفية للشـــركات 
تغيــرات فــي تعــرض الفــروع لمخــاطر الســوق  ساســية. ال يوجــد أيلمخــاطر الســوق مــن خــالل تحليــل الح واألفــراد)، يــتم قيــاس تعــرض الفــروع
 وأسلوب إدارة وقياس تلك المخاطر.

 
 المخاطر التشغيلية

 فـي التكنولوجيـاأدى إلـى إخفـاق  فعـلحـدث أو نتيجـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة  المخاطر التشغيلية هي المخاطر التي تنشأ عن حدوث خسارة
 العمليات التشغيلية. والمخاطر األخرى التي تؤثر فيواألشخاص البنية التحتية و 
 

تسعى الفروع للحد من الخسائر الفعلية والمحتملة من إخفاقات المخاطر التشغيلية مـن خـالل قسـم إدارة مخـاطر العمليـات عـن طريـق وضـع 
يم وتعــد تقــارير حــول تلــك مهــام التــدقيق الــداخلي المســتقلة تحــدد وتقــ إطــار عمــل للسياســات واإلجــراءات لمراقبــة وٕادارة المخــاطر. كــذلك، فــإن

 المخاطر.
 

إن المخاطر األخرى التي تتعرض لها الفروع هي المخاطر التنظيميـة والمخـاطر القانونيـة ومخـاطر السـمعة. يـتم مراقبـة المخـاطر التنظيميـة 
القانونية من خالل االستخدام األمثـل لالستشـاريين القـانونيين الـداخليين وٕاجراءات التوافق. يتم إدارة المخاطر من خالل إطار عمل سياسات 

ع إصـدار إرشـادات وسياسـات والخارجيين. يتم مراقبة مخاطر السمعة من خالل الفحص المنتظم لألمور التي تمثل ضررًا بسـمعة الفـروع، مـ
 مالئمة.

 
 

 إدارة رأس المال -٢٤
 

 تنظيم رأس المال
 دولة اإلمارات العربية المتحدة بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال للفروع.يقوم المصرف المركزي ل

 
. تقــوم الفــروع ٢٠٠٩نـوفمبر  ١٧نظـام رأس المــال مـن تــاريخ  ٢بــازل  اتفاقيـةتبــاع ابقـام المصــرف المركـزي لدولــة اإلمـارات العربيــة المتحـدة 

ادرة عن المصرف المركزي لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة. إن الحـد نسبة كفاية رأس المال لديها بما يتماشى مع اإلرشادات الص باحتساب
الموجـــودات مـــن  ٪١٢تعديلـــه إلـــى تـــم مـــن قبـــل المصـــرف المركـــزي لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة  الموضـــوعةاألدنـــى لنســـبة رأس المـــال 

 قبلهم. وفقًا لإلرشادات الصادرة من احتسابه) في جميع األوقات ويتم RWA(المخاطر  المرجحة
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 إيضاحات حول البيانات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في كما 
 
 

٣٥ 

 (تتمة) إدارة رأس المال -٢٤
 

تعتمد سياسـة الفـروع علـى المحافظـة علـى قاعـدة رأس مـال قويـة للمحافظـة علـى ثقـة السـوق وتعزيـز التطـوير المسـتقبلي لألعمـال. إن تـأثير 
معــدل وائــد العليـا الممكنـة مـع لحفــاظ علـى تـوازن بـين العبضـرورة االفـروع  تعتـرفمسـتوى رأس المـال علـى العائــد للمـالكين يـتم تثبيتـه أيضــًا و 

 المزايا والضمان الذي يمكن تحمله من مركز رأس المال السليم.على و األاإلقراض 
 

 لم يكن هناك أي تغيرات جوهرية في إدارة الفروع لرأس المال خالل السنة.
 

 ديسمبر كان كما يلي: ٣١إن مركز رأس المال التنظيمي للفروع في 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 درهم ألف درهم ألف 

 الشق األول من رأس المال
  ٩٠٠,٠٠٠   ٩٠٠,٠٠٠  رأس المال المخصص

  ٢,٥٩٥  ٢,٥٩٥  القانوني االحتياطي
  ١٠,٧٤١  )٢٣,١١٠( األرباح غير الموزعةمتراكمة)/(الخسائر ال

 
  ٩١٣,٣٣٦  ٨٧٩,٤٨٥  

 الشق الثاني من رأس المال
  ٥٨,٣٨٣  ٤,٠٤٣٦  مخصص االنخفاض في القيمة الجماعي للقروض والسلفيات

 
  ٩٧١,٧١٩  ٩٤٣,٥٢٨  إجمالي قاعدة رأس المال

 
 المخاطر المرجحةالموجودات 

  ٤,٦٧٠,٦٧٦  ٥,١٢٣,٤٦٨  االئتمانمخاطر 
  ٨,٤٤٨   ١٠٢,٥٨٥  مخاطر السوق

  ١٨٥,٩٨٣   ٢٥٧,٥٤١  المخاطر التشغيلية
 

  ٤,٨٦٥,١٠٧  ٥,٤٨٣,٥٩٤  المخاطر المرجحةإجمالي الموجودات 
 

  ٪١٩,٩٧        %١٧,٢١  اية رأس المالكفنسبة 
 

 تخصيص رأس المال
تعتمد عملية تخصيص رأس المال بين عمليات وأنشطة معينة، إلى حد كبير، على االستفادة القصوى من العوائد المتحققة على رأس المـال 

ـــوب مـــن قبـــل الجهـــات المخصـــص. إن حجـــم رأس المـــال المخصـــص لكـــل عمليـــة أو نشـــاط يعتمـــد بشـــكل أساســـي علـــى رأس المـــال  المطل
التنظيمية. تقوم عملية تخصيص رأس المال على عمليات وأنشطة معينة تجرى بشكل مستقل عن الجهات القائمة على هذه العمليات والتـي 

 .ءعند االقتضا، وتخضع للمراجعة عن طريق لجنة الموجودات والمطلوبات وٕادارة المخاطر االئتمانيةهيالت تتم من خالل دائرة التس
 

بالرغم مـن أن زيـادة العائـد ألقصـى حـد علـى رأس المـال المعـدل المخـاطر هـي األسـاس الرئيسـي الـذي يسـتخدم فـي تحديـد كيفيـة تخصـيص 
أيضــًا  االعتبــاررأس المــال ضــمن الفــروع لعمليــات وأنشــطة معينــة، إال أنــه لــيس األســاس الوحيــد المســتخدم فــي صــنع القــرار. تــم األخــذ فــي 

للفـروع علـى  االسـتراتيجيةات واألنشـطة األخـرى، وتـوفر مصـادر اإلدارة والمصـادر األخـرى، وتوافـق النشـاط مـع األهـداف التنسيق مع العمليـ
 سياسات الفروع بخصوص إدارة رأس المال وتخصيصه.مراجعة منتظمة ل إجراءتم يالمدى البعيد. 
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املال والأعمال

اأبوظبي الإ�سالمي يح�سد جائزة
 »اأف�سل خدمات م�سرفية عرب الإنرتنت«

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لإ�صالمية  �مل��ال��ي��ة  �خل��دم��ات  جم��م��وع��ة  �لإ�صالمي”،  “�أبوظبي  م�����ص��رف  ف���از 
بانكر  ذ�  جمّلة  م��ن  �لإن��رتن��ت  ع��ر  م�صرفية  خ��دم��ات  �أف�صل  بجائزة  �ل��ر�ئ��دة، 
�لأبحاث  على  �لقائمة  و��صرت�تيجيته  جلهوده  تقدير�ً  وذل��ك  �لأو���ص��ط،  �ل�صرق 
لإيجاد �أف�صل �حللول �مل�صرفية �لرقمية �ملبتكرة بهدف توفري جتربة م�صرفية 
مريحة وفّعالة لعمالئه. وكان م�صرف �أبوظبي �لإ�صالمي قد �صّجل �رتفاعاً يف 
عدد �لعمالء �لن�صطني خالل �لعام �ملا�صي باأكر من 42 �أف عميل لي�صل �إىل 
%90 من معامالتهم يتم تنفيذها حالياً  باأن  �ألف عميل، علماً   920 �إجمايل 
ة �خلدمات �مل�صرفية �جلديدة  من خالل قنو�ت �مل�صرف �لرقمية مبا فيها من�صّ

�ملتوفرة عر �لإنرتنت و�أجهزة �ل�صّر�ف �لآيل وتطبيق �لأجهزة �ملتحركة.
لالأفر�د،  �مل�صرفية  �خل��دم��ات  قطاع  رئي�ض  كينغ،  فيليب  ق��ال  �ملنا�صبة،  وب��ه��ذه 
وخدمات  متميزة  ع��م��الء  خ��دم��ة  ت��وف��ري  ن�صع  �ل�صالمي”:  �أب��وظ��ب��ي  م�صرف 

م�صرفية عالية �جلودة على قمة �أولوياتنا يف م�صرف �أبوظبي �لإ�صالمي. 
ومن هذ� �ملنطلق، نعمل با�صتمر�ر على �إيجاد �أف�صل �حللول �لرقمية �لتي تلبي 
�حتياجات عمالئنا وتو�كب �أحدث �لتطور�ت يف �لقطاع �مل�صريف بناًء على بحوث 
و��صعة �لنطاق حول �ل�صوق. ويوفر �مل�صرف حلوًل رقمية مبتكرة تتيح �لو�صول 
�لفوري �إىل خدماتنا ومنتجاتنا، بينما يخدم �لعمالَء فريُق عمل متمّيز مكر�ض 
لتلبية متطلباتهم. ويختلف نهج �مل�صرف جتاه �لبتكار باختالف �لقطاعات �لتي 
يعمل فيها. وكان م�صرف �أبوظبي �ل�صالمي قد �أطلق عدد كبري من �خلدمات 
وي�صرية  �صهلة  خدمات  بتقدمي  �لتز�مه  �إط��ار  يف  و�مل��ب��ادر�ت  �لرقمية  �مل�صرفية 
للعمالء تتما�صى مع �أ�صلوب حياتهم. حيث قام �مل�صرف بالتعاون مع �صركة »�أي 
بي �أم«، لإطالق ��صتوديو �لت�صميم �لرقمي �لتفاعلي �لذي يعد �لأول يف �ملنطقة، 
�لبتكار ورقمنة منتجاته وخدماته  لتعزيز  �مل�صرف  و�لذي �صريتكز على جهود 
و�إثر�ء جتارب �لعمالء. كما يحظى تطبيق م�صرف �أبوظبي �لإ�صالمي لالأجهزة 
�ملتحركة باإقبال و��صع من قبل �لعمالء، �إذ �صّجل زيادًة يف عدد �مل�صتخدمني بن�صبة 
تنفيذها  يتم  �لتي  �ملعامالت  حجم  �رتفع  حني  يف   ،2016 �لعام  خالل   20%
�أك��ر من  �إىل  لي�صل  ذ�ت��ه  �ل��ع��ام  %50 خ��الل  ع��ن  تزيد  بن�صبة  �لتطبيق  ع��ر 
من  جديدة  فئة  �لإ�صالمي  �أبوظبي  م�صرف  �أطلق  وقد  �صهرياً.  معاملة  مليون 
فروعه �مل�صرفية �ملزودة باأحدث �حللول �لرقمية حتت ��صم �إك�صر�ض من م�صرف 
من  �لأوىل  �لفروع  ه��ذه  وتعتر   ،)ADIB Express( �لإ�صالمي  �أبوظبي 
�مل�صرفية  �ل�صخ�صية و�خلدمات  لكونها متزج بني �خلدمات  �لإم��ار�ت  نوعها يف 

�لرقمية �لعالية مما يتيح للعمالء جتربة م�صرفية مميزة وفورية. 
وبات باإمكان �لعمالء �جلدد �لذين يرغبون بفتح ح�صابات جديدة �إمتام �لعملية 
�صيكات  دفاتر  على  و�حل�صول  دقيقة   30 تتعدى  ل  زمنية ق�صرية  خالل فرتة 
�مل�صرفية  �خلدمات  على  تغيري�ت  ب��اإح��د�ث  �مل�صرف  ق��ام  كما  خ�صم.   وبطاقات 
عر �لإنرتنت �لتي �صممت لت�صهيل حياة �لعمالء، حيث �أ�صبح �ليوم باإمكانهم 
وخالل  �لإل��ك��رتون��ي��ة.   �مل�صرف  من�صة  عر  �مل�صرفية  معامالتكم  كافة  �إج���ر�ء 
من�صته  على  حت�صينات  ب��اإدخ��ال  �لإ�صالمي  �أبوظبي  م�صرف  ق��ام  �ملا�صي،  �لعام 
من  ومتكينهم  �لعمالء،  ر�ح��ة  تعزيز  بهدف  �لإنرتنت  عر  �مل�صرفية  للخدمات 
�إد�رة ح�صاباتهم و�إجر�ء �ملعامالت �مل�صرفية ب�صهولة من �أي مكان. وكان م�صرف 
�ملرموقة مب��ا فيها  م��ن �جل��و�ئ��ز  �لعديد  م��وؤخ��ر�ً  ق��د ح�صد  �لإ���ص��الم��ي  �أبوظبي 
جائزة �أف�صل م�صرف يف �لإمار�ت يف خدمة �لعمالء للعام �ل�صاد�ض على �لتو�يل 
ب�صفة  �ت�صال  مركز  “�أف�صل  وجائزة  �ملتكاملة،  للحلول  �إيثو�ض  �صركة  قبل  من 
�لتميز يف �خلدمات �لرقمية من  �لثالث وجائزة  �لإم��ار�ت للعام  �صاملة يف دولة 
من  �لعمليات  معاجلة  يف  �لبتكار  جائزة  �إىل  بالإ�صافة  �لعاملية،  لِفرتي  جو�ئز 

جملة جلوبال فاينان�ض.

خالل ��ستقبال وزير �لتجارة و�ل�ستثمار �لأ�سرت�يل

»القت�ساد« تبحث مع اأ�سرتاليا �سبل تنمية التبادل التجاري وال�ستثماري
•• ابوظبي-الفجر:

�صعيد  ب��ن  �صلطان  �ملهند�ض  م��ع��ايل  بحث 
�مل��ن�����ص��وري وزي����ر �لق��ت�����ص��اد، م���ع معايل 
و�ل�صياحة  �ل��ت��ج��ارة  وزي���ر  �صيوبو  �صتيفن 
���ص��ب��ل تطوير  �لأ������ص�����رت�يل،  و�ل���ص��ت��ث��م��ار 
بني  و�ل�صتثماري  �لتجاري  �لتبادل  حجم 

�لبلدين �ل�صديقني.
ج��اء ذل��ك خ��الل �ل��ل��ق��اء �ل���ذي عقد مبقر 
���ص��ع��ادة ع��ب��د �هلل  ب��دب��ي، بح�صور  �ل�����وز�رة 
�مل�صاعد  �لوكيل  �ل�صام�صي  �لفن  �صلطان 
�ل�صناعة، فيما ح�صر من �جلانب  لقطاع 
ب�صفارة  �لعام  �لقن�صل  �صعادة  �لأ���ص��رت�يل 
�ل���دول���ة �إىل ج��ان��ب عدد  ����ص��رت�ل��ي��ا ل���دى 
م���ن ك��ب��ار �مل�����ص��وؤول��ني و�مل�����ص��ت�����ص��اري��ن من 

�جلانبني.
�أك���د �جل��ان��ب��ان خ��الل �ل��ل��ق��اء على �لرغبة 
�مل�صرتكة يف دفع جهود �لتعاون �مل�صرتك يف 
�حليوية،  �لقت�صادية  �لقطاعات  عدد من 
�أبرزها قطاع �ل�صياحة و�لذي يحمل  ومن 
باهتمام  وي��ح��ظ��ى  ل��ل��ن��م��و،  و�ع�����دة  ف��ر���ض 
�لإمار�تيني  �مل�صتثمرين  قبل  من  متز�يد 
للدخول يف م�صروعات �صياحية وفندقية يف 
�لفر�ض  تناول  مت  كما  �لأ�صرت�يل،  �ل�صوق 
�لتعدين  قطاعات  يف  لال�صتثمار  �ملتاحة 
و�ل�صناعة مع �لتاأكيد على �أهمية مو��صلة 
�ل��ت��ع��اون يف ق��ط��اع �لطري�ن  �أط����ر  ت��ع��زي��ز 
�لتعاون  من������اذج  �أب�������رز  م����ن  ي���ع���د  و�ل�������ذي 

�لناجحة بني �لبلدين.
�لتن�صيقات  ب�صاأن  مناق�صات  �للقاء  و�صهد 
�خلا�صة بعقد �للجنة �لقت�صادية �مل�صرتكة 
و�أي�صا توقيع  �لعام �جل��اري،  �لبلدين  بني 
و�جلاري  �لبتكار  تفاهم يف جمال  مذكرة 
ب��ني �ملخت�صني من  �ع���د�ده���ا  �ل��ع��م��ل ع��ل��ى 
�جلانبني، مع �لتطرق �إىل �أخر �مل�صتجد�ت 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ف��او���ص��ات �حل���ال���ي���ة بني 
�لتعاون  جمل�ض  ودول  �لأ�صرت�يل  �جلانب 
�خلليجي ب�صاأن توقيع �تفاقية جتارة حرة 

بني �جلانبني.
ك���م���ا �أك������د �جل����ان����ب �لأ�������ص������رت�يل، خالل 
�لج���ت���م���اع، �ه��ت��م��ام ب�����الده ب��امل�����ص��ارك��ة يف 
�إك�صبو2020 بدبي، ملا يطرحه من فر�ض 

�مل�صرتك  �ل��ت��ع��اون  �أوج���ه  لتطوير  مثمرة 
�ل�صتثمار�ت  تو�جد  وتعزيز  �لبلدين،  بني 

�لأ�صرت�لية يف �لإمار�ت و�ملنطقة ككل.
ق���ال م��ع��ايل �مل��ه��ن��د���ض ���ص��ل��ط��ان ب��ن �صعيد 
�مل��ن�����ص��وري وزي���ر �لق��ت�����ص��اد، �إن �لإم����ار�ت 
�قت�صادية  ب��ع��الق��ات  يتمتعان  و�أ���ص��رت�ل��ي��ا 
على  ينعك�ض  م��ا  وه���و  متنامية  وجت��اري��ة 
حجم  �صجلت  �إذ  �لتجاري،  �لتبادل  تطور 
�ل���ت���ج���ارة �خل���ارج���ي���ة غ���ري �ل��ن��ف��ط��ي��ة بني 
خالل  دولر  مليار   2.8 ح��و�يل  �لبلدين 
عام 2015، ونحو 2.1 مليار دولر خالل 
وهي   ،2016 م��ن  �لأول  �أ���ص��ه��ر  �لت�صعة 
�أرقام جيدة �إل �أننا نتطلع لدفع �لعالقات 
�أكر  م�صتويات  �إىل  �مل�صرتكة  �لقت�صادية 
ين�صجم  مبا  �ملقبلة  �ملرحلة  خ��الل  تقدما 
�لتنموية  و�لأه��د�ف  �لقت�صادية  و�لروؤية 

للبلدين.
باهتمام  يحظى  �ل�صياحة  قطاع  �أن  وتابع 
�لإمار�تيني  �مل�صتثمرين  قبل  م��ن  و����ص��ع 
يف ظ���ل م���ا ي��ط��رح��ه �ل�����ص��وق �لأ����ص���رت�يل 
م��ن م��ع��دلت من��و و�ع���دة يف ه��ذ� �لقطاع، 
م�صروعات  بتطوير  يتعلق  فيما  وحتديد� 

�أن  �ملن�صوري  و�أ���ص��اف  وفندقية.  �صياحية 
�لتي  �لقطاعات  من  �أي�صا  �لتعدين  قطاع 
�أن  وميكن  متنوعة  ��صتثمار  فر�ض  حتمل 
�لبلدين  بني  �مل�صرتكة  �ل�صتثمار�ت  تقود 

�إىل �أفاق �أو�صع.
وفيما يتعلق بالبتكار، �أو�صح معايل �لوزير 
����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة وطنية  و���ص��ع��ت  �ل��دول��ة  �أن 
يف جم���ال �لب��ت��ك��ار ح����ددت خ��الل��ه��ا �صبع 
��صتقطاب  على  وتعمل  رئي�صية  قطاعات 
ب��ه��ا و�إق���ام���ة �صر�كات  ن��وع��ي��ة  ����ص��ت��ث��م��ار�ت 
و�خلر�ت  �ملعلومات  ت��ب��ادل  حتقق  دول��ي��ة 
معاليه  و��صتعر�ض  �لتجارب،  �أف�صل  ونقل 
عدد من �لقطاعات ذ�ت �لأولوية يف �صوء 
فر�ض  حتمل  و�ل��ت��ي  �ل�صرت�تيجية  ه��ذه 
لإق��ام��ة ���ص��ر�ك��ات ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن وم��ن��ه��ا يف 
�ملتجددة،  و�لطاقة  و�لنقل  �ملياه،  جمالت 
�لف�صاء  ب���ق���ط���اع  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  و�أي���������ص����ا 

و�لتكنولوجيا �ملتقدمة.
�جلانبني حتى  �أجن���زه  و�أ���ص��اد معاليه مب��ا 
ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق��ات �جل���اري  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  �لآن 
�عد�دها لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون يف 
�لتح�صري�ت  وذلك �صمن  �لبتكار،  جمال 

�لقت�صادية  �ل��ل��ج��ن��ة  ب��ان��ع��ق��اد  �خل��ا���ص��ة 
�ملقرر  م��ن  و�ل��ت��ي  �لبلدين،  ب��ني  �مل�صرتكة 
�جلاري،  �لعام  خ��الل  ��صرت�ليا  يف  عقدها 
تطوير  �صاأنها  من  �ملذكرة  �أن  على  موؤكد� 
�لجتاه،  �لتعاون يف هذ�  لدفع جهود  �ألية 
وت�صليط �ل�صوء على �أبرز �ملجالت �ملوؤهلة 

لإقامة �صر�كات حتقق �ملنفعة �ملتبادلة.
دعم  على  �لتاأكيد  �ملن�صوري  معايل  وجدد 
�لدولة لكافة �جلهود �لتي من �صاأنها دفع 
�ملفاو�صات باخلا�صة بتوقيع �تفاقية جتارة 
ح��رة فيما ب��ني �جل��ان��ب �لأ���ص��رت�يل ودول 
ي�صمن  ومب���ا  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�ض 

حتقيق �أف�صل ��صتفادة ممكنة للجانبني.
�صيوبو  �صتيفن  م��ع��ايل  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
و�ل�صتثمار  و�ل�����ص��ي��اح��ة  �ل���ت���ج���ارة  وزي�����ر 
و��صرت�ليا  �لإم����������ار�ت  �إن  �لأ�������ص������رت�يل، 
ت�صرتك يف عالقات ثنائية متميزة، خا�صة 
على ل�صعيد �لقت�صادي و�لتجاري و�لذي 
خ��ا���ص��ة يف ظل  م��ت��ن��ام��ي��ة  م��ع��دلت  ي�صهد 
�جلهود �ملتو��صلة ل�صتك�صاف فر�ض �أو�صع 
ل��ل��ت��ع��اون �مل�����ص��رتك. مب��ا ي��خ��دم �لأه����د�ف 

�لقت�صادية للبلدين.

و����ص��ت��ع��ر���ض �ل��وزي��ر �لأ����ص���رت�يل ع���دد من 
�ل���ف���ر����ض �مل���ت���اح���ة ل��ت��ط��وي��ر ب��ن��ي��ة حتتية 
�ل�����ص��ي��اح��ة يف م���ن���اط���ق و�ع�����دة  يف جم�����ال 
ب��اأ���ص��رت�ل��ي��ا، م��ع��رب��ا ع��ن ت��رح��ي��ب��ه بدخول 
�مل�صاريع  تلك  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�صتثمار�ت 
دولية  �صمعة  �أثبتته من  ما  خا�صة يف ظل 
متميزة يف هذ� �ملجال. كما تناول جمالت 
�لتعدين  ق���ط���اع  يف  �مل���ت���اح���ة  �ل���ص��ت��ث��م��ار 

و�ل�صناعة.
ك��م��ا �أ����ص���اد مب�����ص��ت��وى �ل��ت��ع��اون �حل����ايل يف 
قطاع �لطري�ن، و�لذي ميثل منوذجا ناجح 

لعالقات �لتعاون �مل�صرتك بني �لبلدين.
فر�ض  با�صتك�صاف  �له��ت��م��ام  �إىل  و�أ����ص���ار 
�ل����ت����ع����اون �مل�������ص���رتك���ة وت�����ب�����ادل �خل�����ر�ت 
�ل����ف���������ص����اء  جم������������الت  يف  و�ل�������ت�������ج�������ارب 
ل��ت��ن��وي��ع قاعدة  �مل��ت��ق��دم��ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل���ت���ع���اون �لق���ت�������ص���ادي و�ل����ت����ج����اري بني 
�لبلدين، مبا يدعم �لتوجهات �لقت�صادية 
�لرتكيز  خ��الل  م��ن  �أ�صرت�ليا  يف  �حلالية 
ت��ط��ور� قائمة  �أك���ر  ���ص��ن��اع��ات  تبني  ع��ل��ى 
ع��ل��ى �ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة، خ��ا���ص��ة يف ظل 
�لنظر  لإع��ادة  �لأ�صرت�لية  �جتاه �حلكومة 
ل�صناعة  �مل���وج���ه  ب���ال���دع���م  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
�صناعية  جم��الت  يف  و��صتثماره  �ل�صيار�ت 
م�����ص��اف��ة لالقت�صاد  ق��ي��م��ة  �أخ����رى حت��ق��ق 

�لأ�صرت�يل.
بامل�صاركة يف معر�ض  ب��الده  و�أف��اد باهتمام 
من  ���ص��ي��ط��رح��ه  مل���ا  ب��دب��ي  �ك�صبو2020 
�ل�صتثمار�ت  ت����و�ج����د  ل���ت���ع���زي���ز  ف���ر����ض 
�لأ���ص��رت�ل��ي��ة يف �ل�����ص��وق �لإم���ار�ت���ي وعلى 
�صعيد �أ�صو�ق �ملنطقة، موؤكد� على �أن دولة 
�لإم�����ار�ت �إح���دى �أب���رز �ل��وج��ه��ات �جلاذبة 
لال�صتثمار�ت �لأ�صرت�لية ملا تتمتع به من 
وبنية  ج��اذب  �أع��م��ال  وم��ن��اخ  تناف�صي  �صوق 
�أنها  عن  ف�صال  موؤهلة  وت�صريعية  حتتية 

حمور جتاري رئي�صي باملنطقة.
دولة  بجهود  �لأ���ص��رت�يل  �لوزير  �أ�صاد  كما 
�خلا�صة  �مل���ف���او����ص���ات  دع����م  يف  �لإم��������ار�ت 
بتوقيع �تفاقية جتارة حرة مع دول جمل�ض 
�لتعاون �خلليجي، و�لتي حتر�ض ��صرت�ليا 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ت���ق���دم م��ل��م��و���ض ب��ه��ا خالل 

�ملرحلة �ملقبلة.

مدينة دبي لالإنرتنت تعر�ض يف ال�سني فر�ض الأعمال التي توفرها دبي 
•• دبي-الفجر: 

����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة جل��م��ه��وري��ة �ل�صني  زي�����ارة  �إط�����ار  يف 
�ل�صعبية �متدت لأ�صبوع، عر�صت مدينة دبي لالإنرتنت، 
�لتي ت�صم �أكر جتّمع ل�صركات �لتكنولوجيا يف �ملنطقة، 
فر�ض تعزيز �لعالقات �لتجارية وتو�صيع �آفاق �لتعاون 
�لتجاري مع �ل�صركات �ل�صينية من خمتلف تخ�ص�صات 
وتعزيز  �لنوعية  �ل�صر�كات  �إب��ر�م  بهدف  �لتكنولوجيا، 

م�صار�ت �لبتكار.
وبح�صب موؤ�صر متابعة �ل�صتثمار�ت �خلارجية �ملبا�صرة 
�لتي  �لأجنبية  �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت  �أك��ري��ة  ت��رّك��زت  دب���ي،  يف 
قائمة  ق��ط��اع��ات  �صمن   2015 ع��ام  �مل��دي��ن��ة  يف  حطت 
هذ�  ت��ر�ف��ق  فيما  و�لعليا.  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  على 
�لتوجه مع تنامي �أعد�د �صركات �لتكنولوجيا �ل�صينية 
�ملنطقة  و�خلدمية يف  �لتجارية  �أن�صطتها  �لتي متار�ض 
�ن��ط��الق��اً م��ن م��دي��ن��ة دب���ي ل��الإن��رتن��ت، م��ث��ل �ل�صركة 
�ل�صينية �لعاملية لالت�صالت يف �ل�صرق �لأو�صط و�صمال 
عمالق  ه��و�وي،  و�صركة  باي،  يونيون  و�صركة  �أفريقيا، 
�صناعة �لإلكرتونيات �لتي �حتفلت �لعام �ملا�صي بخم�صة 
ع�����ص��ر ع��ام��اً ع��ل��ى وج���وده���ا يف م��دي��ن��ة دب���ي لالإنرتنت 
بالإعالن عن تاأ�صي�ض مقرها �لإقليمي فيها تاأكيد�ً على 

�لتز�مها �ل�صرت�تيجي جتاه �صركائها يف �ملنطقة. 

ل��الإن��رتن��ت يف دع���م �لقت�صاد  دب���ي  وح���ول دور م��دي��ن��ة 
�ل��ق��ائ��م على �لب��ت��ك��ار يف دول���ة �لإم�����ار�ت �ن��ط��الق��اً من 
موقعها �ملتقدم يف متكني �لتحول �لرقمي على م�صتوى 
�مل�صتوى  على  للتعاون  �ملتاحة  �لفر�ض  وك���ّم  �ملنطقة، 
دبي  ملدينة  �لتنفيذي  �ملدير  �ملالك،  عمار  قال  �ل��دويل، 
�أ�صا�صياً  و�صريكاً  هامًة  �صوقاً  تعّد  �ل�صني  �إن  لالإنرتنت 
لالأعمال يف دولة �لإمار�ت، م�صدد�ً على �لفر�ض �لكبرية 
�ملثالية  لتعزيز هذه �ل�صر�كة عر توفري بيئة �لأعمال 
ل�صركات �لتكنولوجيا �ل�صينية �لر�غبة بتاأ�صي�ض ح�صور 

لها يف �ملنطقة وتنمية �أعمالها فيها.
على  لالإنرتنت حري�صة  دبي  �أن مدينة  �ملالك  و�أ�صاف 
تعزيز دورها كمنظومة عمل حيوية متنّوعة �ملز�يا متّكن 
وحتقيق  و�ل��ت��ط��ور  �لب��ت��ك��ار  م��ن  �لتكنولوجيا  �صركات 
مّثلت  �ل�صني  �إىل  �ل��زي��ارة  �أن  م��وؤك��د�ً  لأعمالها،  �لنمو 
خطوة نوعية للم�صاهمة يف حتقيق �لأه��د�ف �لتنموية 
بالتز�من  �لإم���ار�ت  لدولة  �لوطني  �لقت�صاد  وتنويع 
مع ت�صجيع �صركات �لتكنولوجيا �ملتميزة ذ�ت �حل�صور 
�لعاملي على تاأ�صي�ض وجود لها يف �ملنطقة. و�أ�صاد �ملالك 
بالنجاح �لكبري للجولة يف تعزيز �لتو��صل مع جمتمع 
�ل�صر�كة  عالقات  وبناء  �ل�صينية  �لتكنولوجيا  �صركات 
�ملتميزة  �لأ�صماء  �لقطاع وجذب  بارزين يف  مع لعبني 
�إىل مدينة دبي لالإنرتنت، بهدف ��صتقطاب �ملزيد من 

�مل�صروعات �لنا�صئة �ملبتكرة وقطاعات �لأعمال �ل�صغرية 
�ل�صركات  جمموعة  �إىل  و���ص��وًل  �لن�صطة  و�ملتو�صطة 
 500 لأب���رز  فورت�صن  قائمة  �صمن  �مل��درج��ة  �لعاملية 

�صركة يف �لعامل.
 19 من  تو��صلت  و�لتي  �ل�صني  �إىل  �ل��زي��ارة  و�صّلطت 
�لأعمال  م��ز�ي��ا  على  �ل�صوء   2017 �أب��ري��ل   25 حتى 
�ملتكاملة �لتي توفرها مدينة دبي لالإنرتنت لل�صركات 

�ل�صينية. 
كما �صاركت �ملدينة يف معر�ض �صنغهاي �ل�صيني �لدويل 
للتكنولوجيا 2017 من 20 �إىل 22 �أبريل يف مركز 

�صنغهاي �لدويل للمعار�ض و�ملوؤمتر�ت.
نّظمته  �ل��ذي  �لتجاري  �ملنتدى  �ملدينة  وفد  ح�صر  كما 
ك���ٌل م��ن غ��رف��ة جت����ارة دب���ي و�ل��ه��ي��ئ��ة �مل��ت��ح��دة ملعار�ض 
من  م�صاركني  �ملنتدى  و��صتقطب  �ل�صينية.  �ل�صركات 
ذلك  يف  مب��ا  �ل�صينيني  �حل��ك��وم��ي��ني  �مل�����ص��وؤول��ني  ك��ب��ار 
�صنغهاي.  مب��دي��ن��ة  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ب��ل��دي��ة  �للجنة  ممثلو 
�لتكنولوجيا  ���ص��رك��ات  م���ن   50 م���ن  �أك����ر  وب��ح�����ص��ور 
�ل�صركات  تعريف  يف  �ملنتدى  جنح  و�ملتو�صطة،  �لكرى 
مدينة  تعتمده  �ل��ذي  �ل�صرت�تيجي  بالنهج  �ل�صينية 
تاأ�صي�ض  �لقائمة على  �ل�صر�كات  بناء  دبي لالإنرتنت يف 

مر�كز �لتكنولوجيا �ملتقدمة �مل�صرتكة. 
ويف �ملرحلة �لنهائية من �جلولة، توّجه وفد مدينة دبي 

لالإنرتنت برفقة موؤ�ص�صة فالكون �لتي تقدم �ل�صت�صار�ت 
�إىل  دبي،  و�صناعة  لدبي، وغرفة جتارة  �ل�صرت�تيجية 
ل�صركات  توفرها  �لتي  �لفر�ض  لعر�ض  �صنزن  مدينة 
�أف�صل  �لتعرف على  �ل�صينية، ف�صاًل عن  �لتكنولوجيا 
�مل��م��ار���ص��ات، وف��ه��م �مل��ت��ط��ل��ب��ات �ل��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا �صركاء 
منتديات  زي��ارة  �جلولة  و�صملت  �مل�صتقبليون.  �لأعمال 
�ل��دول��ي��ة لعلوم  ���ص��ن��زن  م��ث��ل من�صة  �ل���ب���ارزة  �لأع���م���ال 
وتكنولوجيا �لأعمال و�صركات �لتكنولوجيا �لعاملية مثل 

�صركة هو�وي، و�صركة تن�صنت تكنولوجي.  

معر�ض اك�سبو دبي 2020 ي�سهم يف تعزيز قطاع ال�سياحة واقت�ساد املعرفة يف الإمارات واملنطقة
•• دبي-الفجر:

وهو  دب��ي،   2020 �ك�صبو  معر�ض  �صي�صع 
�ملنطقة،  ت�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه  ع���م���الق  ح����دث  �أول 
وم�صتد�م  متنوع  �صياحي  لقطاع  �لأ�صا�صات 
�ملو�صوعة  �مل��ب��ادر�ت  �صل�صلة من  خ��الل  من 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  ل��دع��م خ��ط��ط �لإم������ار�ت 
�قت�صاد  نحو  �لقت�صادية  مو�ردها  لتنويع 

قائم على �ملعرفة. 
 ومت �لك�صف عن هذه �خلطة خالل جل�صة 
على  دب����ي   2020 �ك�����ص��ب��و  م��ع��ر���ض  �إرث 
يوم  �ل��ع��رب��ي  �ل�صفر  ل�صوق  �ل��ع��امل��ي  �مل�����ص��رح 
�لعاملي  �لتجاري  دب��ي  مركز  يف  �أب��ري��ل   24
للمعار�ض و�ملوؤمتر�ت. تر�أ�ض �جلل�صة �ملذيع 
�لإم����ار�ت ريت�صارد  �ل��ع��ام��ل يف  و�لإع��الم��ي 
دين و�صاركت فيها مرجان فريدوين، نائب 
دبي؛   2020 �إك�����ص��ب��و  ل���دى  �لإرث  رئ��ي�����ض 
لالت�صالت  �أول  رئي�ض  نائب  مهر�  و�نيتا 
كاظم،  وع�صام  دب��ي؛  مطار�ت  يف  و�ل�صمعة 
للت�صويق  دب���ي  مل��وؤ���ص�����ص��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر 
�ل�صياحي و�لتجاري؛ وديردي ويلز �لرئي�صة 

�لتنفيذية ل�”يوكيئنباوند.
وقالت فريدوين: قمنا بالتخطيط لك�صبو 
من  �ل���ت���اأك���د  �لأوىل  م��ه��م��ت��ان،  ذه��ن��ن��ا  ويف 

منذ  تن�صى  ل  جت��رب��ة  على  �ل��ز�ئ��ر  ح�صول 
وحتى  دب��ي  قدماه  فيها  تطاأ  �لتي  �للحظة 
�لإرث  م�صاألة  هي  �لثانية  و�ملهمة  يغادرها. 
ع��ن م�صري  ي�����ص��األ��ون  �ل��ن��ا���ض  م��ن  فالكثري 
و�جلو�ب  �حل��دث  �نتهاء  بعد  �ك�صبو  موقع 
وهو  �إرث���ه  ذهننا  ويف  نبنيه  �أن��ن��ا  ذل��ك  على 
�صيكون منطقة جذب جلميع فئات �ل�صياح؛ 
لإك�صبو  ن��ب��ن��ي��ه��ا  �ل���ت���ي  �لأ�����ص����ول  ف��ج��م��ي��ع 
ومنها  �حل��دث  �نتهاء  بعد  �صتبقى   2020

�ملباين و�لبنية �لأ�صا�صية للمو��صالت . 
دبي   2020 �ك�صبو  منح  �ملا�صي  �لعام  ويف 
 544.5 ب��ق��ي��م��ة  ع��ق��د   1200 م���ن  �أك����ر 
مليون دولر و�صيتم منح 47 عقد �إن�صاء�ت 
�أخرى بقيمة 3 مليار�ت دولر يف 2017. 

�ك�صبو  مب��وق��ع  �خل��ا���ص��ة  �خل��ط��ط  وت�صمل 
تطوير  �إع���ادة  �حل��دث  �نتهاء  بعد   2020
توجيه  �إع����������ادة  م����ع  �مل����وق����ع  م����ن   80%
��صتخد�مات �أ�صول �ك�صبو و�لبنية �لأ�صا�صية 
من  م�صتقباًل  ل�صتخد�مها  للمو��صالت 
و�صركات  �ل��ق��اط��ن��ني  م���ن  جم��م��وع��ة  ق��ب��ل 

�لقطاع �خلا�ض �لكرى. 
عن  تعلن  ���ص��رك��ة  �أول  �صيمن�ض  و�أ���ص��ب��ح��ت 
خططها يف وقت �صابق من هذ� �لعام حينما 
�أكدت �أن مقرها �لعاملي لل�صبكات �للوج�صتية 

من  �صيتخذ  و�مل��و�ن��ئ  و�ل�صحن  للمطار�ت 
من  �ب��ت��د�ء  له  مقر�   2020 �ك�صبو  موقع 
عام 2021.  ومتتلك �ملدن �لتي ��صت�صافت 
�بتكار مناطق جذب  قوياً يف  تاريخاً  �ك�صبو 
من  وم�صتد�مة  مبتكرة  وترفيهية  �صياحية 
مو�قع �ك�صبو �لعاملي �ل�صابقة ومنها �صياتل 
�حلجم  متو�صطة  مدينة  من  تطورت  �لتي 
�إىل مدينة كرى فيها عدة �صناعات قوية. 
�مل�صتفادة  �ل�����درو������ض  ع����ن  ح��دي��ث��ه��ا  ويف   
�إىل  �أدت  �ل��ت��ي   2012 ل��ن��دن  �أومل��ب��ي��اد  م��ن 
����ص��ت��ق��ط��اب م��ل��ي��ون��ا ���ص��ائ��ح �إ����ص���اف���ي���ان �إىل 
�لألعاب،  حل�����ص��ور  �ل��ري��ط��ان��ي��ة  �لعا�صمة 
�لتنفيذية  �لرئي�صة  ويلز  دي��ردي  �قرتحت 
 2020 �ك�����ص��ب��و  جل��ن��ة  ل�”يوكيئنباوند” 
للوجهة  �لت�صويق  على  �أي�صا  �لرتكيز  دبي 

�ل�صياحية بعد �حلدث.  
وق���ال���ت: ل��ن��دن ���ص��وق ر����ص��خ��ة �جل�����ذور �إذ 
�صنوياً  �صائح  30 مليون  �أكر من  ت�صتقبل 
�صتجتذب  �لأوملبية  �لأل��ع��اب  �أن  نعلم  وكلنا 
�أع�������د�د�ً �إ���ص��اف��ي��ة م��ه��م��ة م���ن �ل�����ص��ي��اح لذ� 
ك���ان �جل����زء �حل�����ص��ا���ض م���ن �ل��ت��خ��ط��ي��ط �أن 
�أن  على  �حل��دث  بعد  م��ا  على  �لرتكيز  يتم 
ت��ك��ون �ل�����ص��ي��اح��ة �ل��وج��ه �لأ���ص��ا���ص��ي لذلك. 
و�إع��الم��ي هائل  ريا�صي  و�لأومل��ب��ي��اد ح��دث 

و�لتخطيط  �ل���ص��ت��ث��م��ار  ن��اح��ي��ة  ف��م��ن  ل���ذ� 
ميز�نيتنا  م��ن   60% نحو  تخ�صي�ض  مت 
على  ��صرتليني  جنيه  مليون   30 �لبالغة 
�ربع �صنو�ت على �لأن�صطة �لالحقة للحدث 
مبا فيها �صل�صلة من �ملبادر�ت على م�صتوى 
و�ملعامل  و�ل��ب��ل��د�ت  للمدن  ل��ل��رتوي��ج  �لبلد 

�لريطانية . 
�ملبادر�ت  ب��اأه��م��ي��ة  �جل��ل�����ص��ة  �أح���اط���ت  ك��م��ا   
�لطاقة  وتو�صع  لدبي  �مل�صتد�مة  �ل�صياحية 
وم�صاركة  �لإم������ارة  مل���ط���ار�ت  �ل���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
�جل��م��ه��ور �ل��ع��امل��ي م��ن خ���الل ���ص��ر�ك��ات مع 
�لتو��صل  م��و�ق��ع  يف  و�مل��وؤث��ري��ن  �مل�����ص��اه��ري 

�لجتماعي. 
مب�صاركة  �ملتعلقة  دب���ي  خ��ط��ط  وتت�صمن 
نطاق �أو�صع من �لزو�ر بعد 2020 �لرتكيز 
�لتو��صل  م��و�ق��ع  ع��ر  �لتفاعل  على  ب�صدة 
�لج����ت����م����اع����ي و�مل����ح����ت����وى �ل�������ذي ي���ح���رره 
�مل�صتخدمون �لتي �أدت �إىل حتويل �لطريقة 
�صفرياته  بتخطيط  �ل�صائح  بها  يقوم  �لتي 

وحجوز�ته وبر�جمه �لرتفيهية. 
 ويف حديثه �ملف�صل حول طريقة عمل دبي 
مع �مل�صاهري و�ملوؤثرين �أو�صح ع�صام كاظم، 
للت�صويق  دب���ي  مل��وؤ���ص�����ص��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر 
�ل�صياحي و�لتجاري قائال:” تتاأثر �لعديد 

م��ن ق����ر�ر�ت �ل�صفر مب��ا ي���ر�ه �ل��ن��ا���ض على 
يف  وبرغبتهم  �لجتماعي  �لتو��صل  مو�قع 
�إعادة �بتكار وم�صاركة ن�صخهم �خلا�صة من 
نعمل  نحن  و�مل��وؤث��ري��ن.  �مل�صاهري  حمتوى 
مع �ملوؤثرين يف مو�قع �لتو��صل �لجتماعي 
مل�صاعدتهم يف خلق حمتوى قابال للم�صاركة 
يف  �لفعاليات  ملختلف  �لرتويج  على  ي�صاعد 
�لجتماعي  �لتو��صل  م��و�ق��ع  �أن  كما  دب��ي. 
�لعنا�صر  ت�����ص��وي��ق  يف  رئ��ي�����ص��ي��ا  دور�  ت��ل��ع��ب 
�مل�صتهدفة يف  �لأ���ص��و�ق  �جل��اذب��ة يف دب��ي يف 
�لوقت �ملنا�صب ملو��صلة تعزيز �أرقام �لزو�ر. 
�لثقايف  �لعمق  �لنا�ض ل يعرفون  �أن معظم 
و�لتاريخي للمعامل �جلاذبة يف دبي و�لقليل 
يفهمون �أن هناك 200 جن�صية �ختارت �أن 
جتعل دبي وطنها �لثاين. �أن م�صاعدة مو�قع 
وت��ع��زي��ز حمتو�ها  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ص��ل 
ي�صاعد على �إي�صال تلك �لق�صة �إىل �لعامل 
.  ويف تعليقها على �صوؤ�ل كيف يعزز �ك�صبو 
2020 من جتربة �ملطار قالت �أنيتا مهر� 
و�ل�صمعة  ل��الت�����ص��الت  �أول  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 
�لعمل مع  بالفعل  ب��د�أن��ا  دب��ي:  يف م��ط��ار�ت 
مل�صتويات  �متالكنا  ل�صمان  �ك�صبو   فريق 
�لعمالء  وخ��دم��ة  و�لب��ت��ك��ار  �لتكنولوجيا 
تعمل  للمطار  �مل�صتوى  عاملية  خللق جتربة 
من  �ب��ت��د�ء  وتثقيفه،  �جلمهور  �إم��ت��اع  على 
خدمات  ح��ت��ى  و�ويف  �جل����دي����دة  خ��دم��ت��ن��ا 
�جلو�ز�ت. �ننا نعمل جميعا من �أجل �بتكار 
�إرث  �صي�صمن  ما  �نك( وهذ�  )دبي  وتقوية 

�ك�صبو �بتد�ء من 2021 وما بعد . 
قائلة:   �جل��ل�����ص��ة  ف����ري����دوين  و�خ���ت���ت���م���ت   
�لأكر  �لإرث  ل��ن��دن  يف  �ك�����ص��ب��و  لأول  ك���ان 
�ك�صبو  ����ص��ت��م��ر�ر على �لط���الق وه��ن��اك يف 
وقوة  �ل��ن��ا���ض  ل��دى  �لده�صة  �ح�صا�ض  جت��د 
����ص��ت��ق��ط��اب �ل��ن��ا���ض م��ن �أن���ح���اء �ل��ع��امل �إىل 
مكان و�حد. �ننا �صنحتفل بذلك بعدة طرق 
خالل �ك�صبو 2020 مبا يف ذلك �لحتفال 
على مدى 24 �صاعة بليلة ر�أ�ض �ل�صنة يوم 
 200 تتوحد  حيث   2020 دي�صمر   31
جن�صية تقيم يف وطنها �لثاين دبي مع 25 
مليون ز�ئر ناأمل يف ��صتقطابهم �إىل دبي يف 

تلك �ل�صنة .  

�سعر »خام دبي« ـ ت�سليم يوليو ـ اأقل 0.20 دولر عن متو�سط 
�سعر الت�سوية اليومي لعقد عمان الآجل ال�سهر املقبل

•• دبي-وام:

�أعلنت د�ئرة �صوؤون �لنفط يف حكومة دبي �م�ض �أنها �أخطرت عمالءها باأن 
�ل�صعر �لر�صمي لرميل نفط دبي �خلام � ت�صليم يوليو �ملقبل � �صينخف�ض 
لعقد  �ليومي  �لت�صوية  �صعر  للرميل عن متو�صط  �أمريكي  دولر   0.20

عمان �لآجل يف بور�صة دبي للطاقة للعقود �ملتد�ولة خالل �ل�صهر �ملقبل.
و�أبلغ �صعادة عبد �هلل عبد �لكرمي مدير عام د�ئرة �صوؤون �لنفط يف حكومة 
دبي وكالة �أنباء �لإم��ار�ت “ و�م “ �أن �لد�ئرة حتدد �صعر نفط دبي �خلام 
ب�صفافية  �لل��ت��ز�م  يعزز  مما  عمان  نفط  �أ�صعار  مع  بالتو�زي  �لأ���ص��و�ق  يف 
عملية �لت�صعري وو�صع قيمة عادلة للنفط �خلام يف �ل�صرق �لأو�صط يف وقت 
يحظى فيه عقد عمان �لآجل للنفط �خلام يف بور�صة دبي للطاقة بقبول 
�أ�صو�ق  يف  �خل��ام  �لنفط  �أ�صعار  لتحديد  عادلة  كاآلية  ومتز�يد  و��صع  عاملي 

منطقة �صرق �ل�صوي�ض.
ويحدد �ل�صعر �ل�صهري �لر�صمي لنفط خام دبي � مع �لنتقال �إىل ت�صعري 
�أ�صهر  �إذ يتم و�صع �صعر تفا�صلي قبل ثالثة  � ب�صكل م�صبق  �لعقود �لآجلة 
» M.3« يف حني يحدد �ل�صعر �ل�صهري �لر�صمي �لنهائي يف نهاية �ل�صهر 
مرجعيا  معيار�  �خل��ام  للنفط  �لآج��ل  عمان  عقد  ويعد   .»M.2« �لثاين 
ومينحها  �خل���ام  للنفط  �ملنتجة  ل��ل��دول  قبل  م��ن  �خل���ام  �لنفط  لت�صعري 
يوم  كل  للطاقة  دب��ي  بور�صة  وحت��دد  �ملنتج.  ج��ودة  يعك�ض  تفا�صليا  �صعر� 
12:30 ظهر� بتوقيت دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �صعر  عند �ل�صاعة 
�لت�صوية �ليومية لعقد عمان وهو متو�صط �صعر �ل�صفقات �لتي تتم خالل 
خم�ض دقائق من �ل�صاعة 12:15 �إىل 12:30 بتوقيت دولة �لإمار�ت .. 
ويف �آخر يوم تد�ول من �ل�صهر تدوم نافذة �لت�صوية ملدة 30 دقيقة ما بني 
�ل�صاعة 12:00 �إىل 12:30 بعد �لظهر بتوقيت �لإمار�ت. وتعد بور�صة 
دبي للطاقة �لبور�صة �لأوىل لعمليات �لتد�ول �لآجلة لل�صلع و�لطاقة يف 
�ملايل  و�لأم��ان  بال�صفافية  تت�صم  بيئة جتارية  توفر  �لأو�صط حيث  �ل�صرق 

وتخ�صع لقو�نني حمكمة.
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املال والأعمال

خالل معر�ص �سوق �ل�سفر �لعربي

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تب�سر بنمو يف قطاع الرحالت ال�سياحية البحرية يف اأبوظبي 
للمرة �لأوىل يف �ل�سرق �لأو�سط �أبوظبي توفر �ل�سياحة �حلالل على منت �ل�سفينة �ل�سياحية �سيليربيتي كروز كون�ستلي�سن

�صري بني يا�ض ب�صكل فعال يف منو �ل�صياحة 
�ل��ب��ح��ري��ة، وي��ت��وق��ع زي���ادة ح��رك��ة �ل�صياحة 
 2017/2016 مو�صم  خ��الل  �لبحرية 
�ل�صابق  ب��امل��و���ص��م  م��ق��ارن��ة   21% بن�صبة 
رحلة   137 �أب���وظ���ب���ي  ����ص��ت��ق��ب��ل��ت  ح���ي���ث 
10 رح��الت منها لأول مرة  بحرية تر�صو 

يف �لإمارة.
وي��ت��وق��ع ت��ق��ري��ر ح����ول �ل��ت��وق��ع��ات و�لأث����ر 
�أك�صفورد  ���ص��رك��ة  �أ����ص���درت���ه  �لق���ت�������ص���ادي 
�أبوظبي  هيئة  من  بتكليف  �إيكونوميك�ض، 
�أبوظبي  مو�نئ  و�صركة  و�لثقافة  لل�صياحة 
قطاع  ي�صتقطب  ب���اأن  ل��ل��ط��ري�ن  و�لحت����اد 
�أبوظبي  يف  �لبحرية  �ل�صياحية  �ل��رح��الت 
450 �ألف م�صافر بحلول عام 2020، و�أن 
م�صافر   808،428 �إىل  �لعدد  ه��ذ�  ي�صل 
قطاع  ف��ري��ق  وي���ت���و�ج���د   .2025 ع����ام  يف 
جناح  �صمن  �لبحرية  �ل�صياحية  �لرحالت 
�لعربي  �ل�صفر  ���ص��وق  معر�ض  يف  �أب��وظ��ب��ي 

�لذي ي�صتمر حتى 27 �أبريل.

�ل�صت �لأخرية من مو�صم 2017/2016. 
�ملنطقة  �إىل  جم���دد�ً  عودتها  �إىل  ونتطلع 
حيث   ،2019/2018 م��و���ص��م  خ����الل 
ن�����ص��ه��د ط��ل��ب��اً م���ت���ز�ي���د�ً ل��ي�����ض ف��ق��ط على 
ل��ي��ل��ة من  12 و15  ل����  �مل��م��ت��دة  رح��الت��ن��ا 
�آ�صيا،  �صرق  وجنوب  �لهند  باجتاه  �أبوظبي 
و�إمنا �أي�صاً على جولة ’جر�ند �صباي�ض روت 
29 ليلة و�لتي تت�صمن رحلتني  تور‘ ملدة 
�ل�صرق  باجتاه  �لعربية  �جلزيرة  �صبه  من 
�لأق�صى”. وتعتر �صيليريتي كون�صتلي�صن 
و�ح��دة من ثالث �صفن �صياحية تتخذ من 
�أب��وظ��ب��ي م��ق��ر�ً لن��ط��الق رح��الت��ه��ا خالل 
ي�صتمر  �ل�����ذي   2017/2016 م��و���ص��م 
ع��دد من  �أك��ر  وي�صهد  يونيو،  حتى مطلع 
ن�صبة  و�أع��ل��ى  �ل��و�ف��دة  �لبحرية  �ل��رح��الت 
م���ن �ل���رح���الت �لإق��ل��ي��م��ي��ة �ل����دوري����ة. كما 
�إ�ض  �إم  ل�صفينة  �مل�صغلة  �صي،  �إ���ض  �إم  �صتعود 
�صي �صبالنديد� �لتي تت�صع ل� 3900 ر�كب، 
�لبحرية  ل��ل��رح��الت  �أب��وظ��ب��ي  حم��ط��ة  �إىل 
لتلبية   2018/2017 م��و���ص��م  خ����الل 
تنطلق  �لتي  �ملتز�يد على رحالتها  �لطلب 
من �أبوظبي، وذلك بعد مو�صمني ناجحني 
�صفينتيها  م����ن  ع���ل���ى  �ل����رح����الت  ل���ه���ذه 

�أورك�صرت� وميوزيكا. 
�ملو�صم  �أب��وظ��ب��ي  ت�صتقبل  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
�ل���ق���ادم �أك����ر م���ن 300 �أل����ف م�����ص��اف��ر يف 
�صفينة   18 على من  بحرية  رحلة   148
مئوية  زي�����ادة  وه����ذه  ���ص��رك��ة،  ل�15  ت��اب��ع��ة 
ن�صبة  م��ن  �مل�صافرين  ع��دد  يف  خانتني  م��ن 
�لرحالت  %8 يف عدد  بلغت  �لتي  �لزيادة 
 2017/2016 مو�صم  خالل  �ل�صياحية 
و�صيليريتي  �صي،  �إ�ض  �إم  تو��صل  – حيث 

•• اأبوظبي - الفجر

و�لثقافة  لل�صياحة  �أبوظبي  هيئة  �أ���ص��ارت 
�إىل �أّن قطاع �لرحالت �ل�صياحية �لبحرية 
قيا�صية  م�صتويات  على  مقبل  �أبوظبي  يف 
جديدة خالل �ملو�صم �لقادم لناحية �لطلب 
�ل�صياحية  للرحالت  و�حلجوز�ت  و�لإقامة 
�أبوظبي  �لتي تنطلق من حمطة  �لبحرية 
مو�صمها  جن��اح  وبعد  �لبحرية.  للرحالت 
خطوط  �صركة  �أعلنت  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �لأول 
�ل����رح����الت �ل��ب��ح��ري��ة ���ص��ي��ل��ي��ري��ت��ي ك���روز 
عن  كاريبيان”،  “رويال  ملجموعة  �لتابعة 
ل�صفينتها   95% بن�صبة  ح��م��ول��ة  م��ع��دل 
مع  كون�صتلي�صن”  “�صيليريتي  �لفاخرة 
مو�صم  ل��رح��الت  �مل�صبق  �حل��ج��ز  �إم��ك��ان��ي��ة 
بن�صبة  زي�����ادة  وه����ذه   ،2018/2017
ب��ال��ف��رتة ذ�ت��ه��ا م��ن �لعام  %23 م��ق��ارن��ة 
�صي”  �إ���ض  “�إم  �صركة  �صتقوم  كما  �ملا�صي. 
“�صبالنديد�” لتلبية  �أكر �صفنها  بت�صيري 

�لطلب �ملتنامي على رحالتها �ل�صتوية.
وقال �صعيد �لظاهري، مدير تطوير قطاع 
يف  �ل�صياحية  و�جل��ولت  �ل�صياحية  �ل�صفن 
خالل  و�لثقافة،  لل�صياحة  �أبوظبي  هيئة 
“يوؤكد  �ل���ع���رب���ي:  �ل�����ص��ف��ر  ����ص���وق  م��ع��ر���ض 
�صيليريتي  من  ك��اًل  حققته  �ل��ذي  �لنجاح 
�ملتنامية  �لثقة  على  �صي‘  �إ����ض  و’�إم  ك���روز 
باأبوظبي باعتبارها ميناًء رئي�صياً خلطوط 
�لرحالت �لبحرية �لر�ئدة عاملياً. وقد كان 
يف  حت��ول  نقطة   2017/2016 مو�صم 
بجعل  �لطويل  �مل��دى  على  طموحنا  م�صار 
�أبوظبي قاعدًة لرحالت �ل�صياحة �لبحرية 
�ل���ف���اخ���رة، وث���م���رًة جل��ه��ودن��ا �حل��ث��ي��ث��ة يف 

�لأوىل  �لوجهة  ب�صفتها  للمدينة  �لرتويج 
�جلزيرة  منطقة  يف  �ل��ب��ح��ري��ة  لل�صياحة 
“للمرة  �ل��ظ��اه��ري:  و�أ���ص��اف  �لعربية”. 
قطاع  ي��وف��ر  �لأو����ص���ط،  �ل�����ص��رق  يف  �لأوىل 
�ل�����ص��ي��اح��ة �حلالل  �أب��وظ��ب��ي  �ل�����ص��ي��اح��ة يف 
�صيليريتي  �ل�صياحية  �ل�صفينة  من  على 
�مل�صتمر  �لتطوير  ومع  كون�صتلي�صن،  كروز 
�ل�صياحية  �ل��رح��الت  ق��ط��اع  يف  ل��ع��رو���ص��ن��ا 
�صاطئ  �فتتاح  مثل  مبادر�ت  عر  �لبحرية 
نحن  �ل�صياحية،  لل�صفن  ي��ا���ض  بني  �صري 
و�ثقون باأن �لنموذج �لذي �أر�صته ’�صيلرتي 
حافز�ً  �صي�صكل  �صي‘  �إ����ض  و’�إم  كروز�ض‘ 
�ل�صياحية  �ل���رح���الت  ���ص��رك��ات  م���ن  مل��زي��د 
�لبحرية لتحذو حذوهما وت�صري رحالتها 
ي��ع��زز �لطلب  ب����دوره  �أب��وظ��ب��ي، وه���ذ�  �إىل 
و�ل�صيافة  �لطري�ن  �صركات  خدمات  على 
و�ل�������ص���ي���اح���ة، ع����د� ع���ن �ل���ف���و�ئ���د �لأو����ص���ع 
�ملنظومة  على  ذل��ك  بها  يعود  �لتي  نطاقاً 
مو�صم  وخ������الل  عموماً”.  �ل�����ص��ي��اح��ي��ة 
 ،2017/2016 �ل��ب��ح��ري��ة  �ل����رح����الت 
كون�صتلي�صن”  “�صيليريتي  �صفينة  نقلت 
�أل��ف م�صافر�ً يف   13 �أك��ر من  على متنها 
975 قمرة فاخرة موزعة على 13 طابقاً، 
وذلك عر 6 رحالت بحرية �متدت ل� 12، 
�أ�صهر.  ثالثة  فرتة  خالل  ليلة   15  ،14
ق�صم  رئي�ض  �إجنلي�ض،  مايكل  ق��ال  وب��دوره 
كروز�ض:  �صيليريتي  يف  �لأع��م��ال  تطوير 
من  �لأوىل  للمرة  �ملا�صي  �ل��ع��ام  “�أبحرنا 
�أبوظبي، وقد لقت هذه �خلطوة ��صتجابة 
و��صتقبلنا  وم�صافرينا.  وكالئنا  كبرية من 
من  على  �مل�صافرين  من  متز�يدة  �أع���د�د�ً 
’�صيليريتي كون�صتلي�صن‘ خالل �لرحالت 

�ملنطقة  يف  عملياتها  ت�صغيل  و�أي���د�  ك���روز، 
�أب��وظ��ب��ي للرحالت  �ن��ط��الق��اً م��ن حم��ط��ة 
�لبحرية. وتعليقاَ على �مل�صاركة قالت نورة 
�أبوظبي  ر����ص��د �ل��ظ��اه��ري، م��دي��ر حم��ط��ة 
لل�صفن �ل�صياحية يف مو�نئ �أبوظبي: نحن 
�صعد�ء بامل�صاركة  يف �أكر حدث دويل لل�صفر 
مع  �لأو�صط   �ل�صرق  منطقة  يف  و�ل�صياحة 
�ل�صياحية، حيث  �ل�صفن  �صركائنا يف قطاع 
باإمارة  �لتعريف  �إمكانية  �حل��دث  لنا  يتيح 
�لبحرية  لل�صياحة  مميزة  كوجهة  �أبوظبي 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة. و�أ����ص���اف���ت ن���ورة 
تلعب  �أب��وظ��ب��ي  م��و�ن��ئ  �أن  �إىل  �ل��ظ��اه��ري 
لدعم  �لدخل  م�صادر  تنويع  يف  مهماً  دور�ُ 
ويعد قطاع  �لقت�صادية لالإمارة،   �لتنمية 
�ل�صياحة �لبحرية من �أهم �لقطاعات �لتي 
ت�صاهم يف حتقيق هذ� �لتنوع ، حيث �أ�صهمت 
��صتثمار�ت مو�نئ �أبوظبي يف تطوير �لبنية 
خالل  من  �لقطاع  بهذ�  �خلا�صة  �لتحتية 
�أبوظبي لل�صفن �ل�صياحية و�صاطئ  حمطة 

خالل م�ساركتها يف �سوق �ل�سفر �لعربي 2017
هيئة لوزان لل�سياحة تربم اتفاقيات مع دناتا 

والإمارات للعطالت و�سركة كانو لل�سياحة 
•• دبي-الفجر: 

2017 �لذي  �أعلنت هيئة لوز�ن لل�صياحة خالل يف معر�ض �صوق �ل�صفر �لعربي 
يقام يف دبي حاليا عن �بر�م �تفاقيات مع كل من �صركة د�نات و�لمار�ت للعطالت 
عطالت  ب��اق��ات  لبيع  و�ل�صفر  لل�صياحة  كانو  و�صركة  �لم����ار�ت  ل��ط��ري�ن  �لتابعة 
لوز�ن  هيئة  دوبا�ض مديرة  تانيا  �ل�صيدة  وقالت   . و�لعربية  �خلليجية  �ل�صيف يف 
لل�صياحة �لتي تقود وفد �لهيئة �ىل �صوق �ل�صفر �لعربي 2017 “ نحن �صعد�ء جد� 
للنتائج �لتي حققناها خالل �ليوم �لأول للم�صاركة يف هذ� �ملعر�ض �لذي و�صفته 

ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل�صناعة  �لأب�����رز  ب��ان��ه �حل����دث 
وذكرت    ، �لأو���ص��ط  �ل�����ص��رق  يف  �ل�صياحة 
�صوي�صر�  ج��ن��اح  ل�����زو�ر  “ ن��ق��دم  ب��ق��ول��ه��ا 
لوز�ن  “ �صيف  معلومات حول مهرجان 
�لفرتة  خ����الل  ي���ق���ام  �ل�����ذي   “  2017
وهو   ،  2017 �صبتمر   �ىل  يونيو  م��ن 
و  ل�صوي�صر�  �لرئي�صي  �ل�صيفي  �ملهرجان 
يح�صره �ل�صياح من جميع �أنحاء �لعامل . 
وذكرت يف ت�صريح �صحايف مبعر�ض �صوق 
�صيتم  �ن���ه  دب���ي   2017 �ل��ع��رب��ي  �ل�صفر 
 2017 �إطالق مهرجان لوز�ن �ل�صيفي 
 23 و  ي��ون��ي��و   11 ب���ني  �ل���ف���رتة  خ����الل 
�صبتمر �لقادم و �لذي يرحب بالعائالت 
�لتي  و  جمانية  عائلية  �أن�صطة  ي�صم  و 

ن�صاطا    400 من  �أك��ر  �إىل  عددها  ي�صل 
خمتلف و عرو�ض مميزة �لتي �صترز ثقافات لوز�ن �ملتنوعة.  و�أ�صارت �يل �نه ميكن 
للعائالت ح�صور مهرجان منتزه �ملالهي �ل�صنوي لونا بارك �لذي �صيقام يف �لفرتة 
و�ل�صتمتاع  ل��وز�ن  يف  بلريف  2017 يف منطقة  يونيو   11 لغاية  مايو   12 بني 
بالألعاب �ملثرية وباأ�صهى �لوجبات �خلفيفة.  و�أو�صحت �نه ميكن للعائالت كذلك 
�ل�صتمتاع بح�صور كرنفال نافال يوم 21 مايو 2017 وم�صاهدة �أ�صطول قو�رب 
�أبويك و بجمال بحرية جنيف �ل�صهرية.  و�صيتم تزيني  �لتجديف �لتاريخية بيل 
�لباليه  �أن�صطة لالأطفال و بر�مج مو�صيقية و عرو�ض فن  مدينة كويل و تقدمي 
�ملائي. وبح�صب مدير �مل�صاريع يف دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي �ل�صيد و�لرت لوزر 
. فاإنه من �ملتوقع �ن ي�صهد �صيف 2017  مزيد�ً من �لتعاون بني لوز�ن لل�صياحة 
و�صركة دناتا للعطالت بدبي و�صركة كانو لل�صياحة و�لتي ت�صعى �ىل تعزيز �ل�صياحة 
�خلليجية يف �صوي�صر�.  وقال �ل�صيد لوزر: نحن نعتر �أنف�صنا م�صاركني نظاميني يف 
�صوق �ل�صفر �لعربي ، �إذ �أننا �صاركنا عدة مر�ت مع جمل�ض �ل�صياحة ب�صوي�صر� ونحن 
متحم�صون للك�صف عن باقات جديدة لفنادق لوز�ن �ملعروفة باإطاللتها �لبانور�مية 
على �ملدينة و�لبحرية وجبال �لألب . و �أ�صاف قائال: “ نتطلع بالرتحيب بال�صياح 
�صياحية  كوجهة  ل���وز�ن  تطوير  على  هدفنا  يرتكز  حيث  �ل�صيف  يف  �خلليجيني 
�صاملة ونعمل على تطوير �لفنادق �لفاخرة �جلديدة مبا يتنا�صب مع متطلباتهم 

وتوفري �لعديد من �لأن�صطة �لرتفيهية و �لثقافية«. 

�سعر �سلة خامات » اأوبك « ي�سل 
اأم�ض اىل 49.64 دولرا للربميل

•• فيينا -وام:

�أعلنت منظمة �لدول �مل�صدرة للنفط “ �أوبك “ �أن �صعر �صلة خاماتها �ل�13 
�ملا�صي  ب�صعر يوم �جلمعة  49.64 دولر للرميل مقارنة  �أم�ض �ىل  و�صل 
تعد  “ �لتي  “ �أوب���ك  خ��ام��ات  �صلة  وت�صم  دولر.   49.99 �ىل  و�صل  �ل��ذي 
مرجعا يف م�صتوى �صيا�صة �لإنتاج �لأنو�ع �لتالية : خام مربان �لإمار�تي وخام 
مزيج �صحارى �جلز�ئري و�لإير�ين �لثقيل و�لب�صرة �خلفيف �لعر�قي وخام 
�لت�صدير �لكويتي وخام �ل�صدر �لليبي وخام بوين �خلفيف �لنيجريي و�خلام 
�لبحري �لقطري و�خلام �لعربي �خلفيف �ل�صعودي و�خلام �لفنزويلي مري�ي 

وجري��صول �لأنغويل وربيع �خلفيف �لغابوين و�أورينت �لكو�دوري.

الأ�سهم الإماراتية تربح 3.5 
مليار بقيادة » اأبوظبي الأول«

•• اأبوظبي-وام:

ربحت �لقيمة �ل�صوقية لأ�صهم �ل�صركات �ملتد�ولة يف �أ�صو�ق �ملال �لإمار�تية 
نحو 3.5 مليار درهم وذلك بعد عودة �للون �لأخ�صر �إىل �صا�صات �لعر�ض يف 
�صوقي �أبوظبي ودبي �ملاليني.  وجاء �لدعم �لأكر خلزينة �لقيمة �ل�صوقية 
من �صريحة �لأ�صهم �لقيادية خا�صة �ملدرجة يف قطاعي �لبنوك و�لعقار يف 
بنك  �صهم  تاألق  تو��صل  للتعامالت عن  �ليومي  �لتحليل  �ل�صوقني. وك�صف 
11.20 درهم وذلك عقب قر�ر  �أبوظبي �لوطني و�لذي قفز �إىل م�صتوى 
�جلمعية �لعمومية باملو�فقة على تغيري �ل�صم �إىل “ بنك �أبوظبي �لأول” 
�أبوظبي  دره��م وبنك   5.12 �إىل  �لوطني  �صهم بنك �لحت��اد  .. فيما �صعد 
�لتجاري �ىل 7.02 درهم. ويف �صوق دبي �ملايل �إرتفع �صهم �إعمار �إىل 7.24 
درهم وحلق به �صهم �عمار مولز �إىل 2.67 درهم ويف قطاع �لبنوك �صعد 
�صهم بنك �لإمار�ت دبي �لوطني �ىل 8.13 درهم وبنك دبي �لإ�صالمي �إىل 
�أغلق �ملوؤ�صر �لعام ل�صوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية على  وفيما  درهم.   5.89
دبي  ل�صوق  �لعام  �ملوؤ�صر  منا  نقطة   4564 عند   0.75% �رتفاع بن�صبة 

�ملايل بن�صبة %0.08 مغلقا عند 3433 نقطة.
وقال و�صطاء يف �ل�صوق �إن غالبية جل�صات �لتد�ول منذ �لن�صف �لثاين من 
�لأرباح  �أحقية  دون  �لأ�صهم  �لعديد من  تد�ول  ت�صهد  �أبريل �جلاري  �صهر 
�ملوزعة على �مل�صاهمني ما ينعك�ض على �أد�ء �ملوؤ�صر�ت يف �حل�صيلة �لنهائية 
معربني عن �عتقادهم بانتهاء هذه �ل�صغوط خالل �ل�صبوع �ملقبل وبدء 

حت�صن �أحجام �ل�صيولة .
 462 �ل�صفقات �ملرمة  بلغت قيمة  �ل�صيولة فقد  ويف �طار �حلديث عن 
من  نفذت  �صهم  مليون  مليون درهم وو�صل عدد �لأ�صهم �ملتد�ولة 331 

خالل 3928 �صفقة.
 31 �أ�صهم  �أ�صعار  �رتفعت  تد�ولها  ج��رى  �صركة   59 �أ�صهم  �إجمايل  وم��ن 
 9 �أ�صهم  حافظت  فيما  �صركة   19 �أ�صهم  �أ�صعار  �نخفا�ض  مقابل  �صركة 

�صركات على م�صتوياتها �ل�صابقة .

�سلطت �ل�سوء على �مل�ساريع �لتنموية يف كلباء مب�ساركة 4 جهات حكومية

غرفة ال�سارقة تنظم ندوة عن فر�ض ال�ستثمار باملنطقة ال�سرقية
•• ال�شارقة-الفجر:

فر�ض  عن  ن��دوة  �ل�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
�لر�مية  م�صاعيها  �صمن  �ل�صرقية،  باملنطقة  �ل�صتثمار 
و�خلا�ض  �حلكومي  �لقطاعني  بني  �ل�صر�كة  تعزيز  �إىل 
و�لتنموية  �لتطويرية  �مل�صاريع  على  �ل�صوء  وت�صليط 
�إم����ارة  م��ن  �ل�����ص��رق��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  و�مل�صتقبلية  �حل��ال��ي��ة 
�إطار تعاونها مع �صركائها �ل�صرت�تيجيني  �ل�صارقة، ويف 

بالإمارة. 
وهدفت �لندوة �لتي �أقيمت مب�صاركة �أربعة جهات حكومية، 
من  لعدد  �ل�صتثمارية  �لفر�ض  على  �ل�صوء  ت�صليط  �إىل 
بالإ�صافة  �ل�صرقية،  �ملنطقة  م��دن  يف  �لهامة  �لقطاعات 
�إىل تعريف �أ�صحاب �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات ورجال �لأعمال 
�مل�صاركة  �حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  تقدمها  �لتي  باخلدمات 
�لتطويرية  �مل�صاريع  باأهم  و�لتعريف  �مل�صتثمرين،  لدعم 
باإمارة  �ل�صرقية  �ملنطقة  م��دن  ت�صهدها  �لتي  و�لتنموية 
هذه  يف  �مل�صاركة  �ملوؤ�ص�صات  عليها  ت�صرف  و�لتي  �ل�صارقة 

�لندوة.
وح�صر �لندوة �لتي �أقيمت فعالياتها يف �ملركز �لثقايف يف 
كلباء، �ل�صيخ هيثم بن �صقر �لقا�صمي نائب رئي�ض مكتب 
�صمو حاكم �ل�صارقة يف مدينة كلباء، و�صعادة حممد عبد 
�هلل �لزعابي رئي�ض �ملجل�ض �لبلدي ملدينة كلباء، و�أع�صاء 
رغدة حمد  �ل�صارقة  و�صناعة  �إد�رة غرفة جتارة  جمل�ض 
ترمي وعلي حممد �خليال وعلي عبيد �لزعابي، وجا�صم 
ح�صني بو �صيم مدير �لديو�ن �لأمريي يف كلباء، وخليل 
�ل�صارقة،  بغرفة  �ل��ف��روع  �إد�رة  مدير  �ملن�صوري  حممد 
كلباء،  مدينة  يف  �ل��غ��رف��ة  ف��رع  م��دي��ر  �ل��زع��اب��ي  و�صلطان 
و�لهيئات  �لدو�ئر  يف  �مل�صوؤولني  وكبار  م��در�ء  جانب  �إىل 
و�مل��وؤ���ص�����ص��ات �حل��ك��وم��ي��ة �لحت����ادي����ة و�مل��ح��ل��ي��ة يف كلباء 

بالإ�صافة �إىل رجال و�صيد�ت �أعمال.
�لقا�صمي:  �صقر  ب��ن  هيثم  �ل�صيخ  ق��ال  �ملنا�صبة،  وب��ه��ذه 
ت��ن��درج �صمن �جلهود  ب��اأن��ه��ا  �ل��ن��دوة  ه���ذه  �أه��م��ي��ة  تكمن 
كلباء،  مدينة  يف  �ل�صتثمارية  �لبيئة  لتعزيز  �مل��ب��ذول��ة 
وت�صجيع �لقطاع �خلا�ض على �مل�صاركة يف م�صرية �لتنمية 
كافة  وب��ر�م��ج  خ��ط��ط  ع��ل��ى  مبا�صر  ب�صكل  تعريفه  ع��ر 
�جلهات �حلكومية وم�صاريعهم �حلالية و�مل�صتقبلية، �لتي 

متثل فر�ض و�عدة للقطاع �خلا�ض.
و�أ�صاف �ل�صيخ هيثم بن �صقر �لقا�صمي �أن �أبرز ما ُيعزز 
�أه��م��ي��ة ه���ذه �ل���ن���دوة ه��و �جل��ان��ب �ل��ت��ع��ري��ف��ي للخدمات 
و�لت�صهيالت �لتي تقدم من �لقطاع �حلكومي �إىل جمتمع 
و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع  �أ�صحاب  ول�صيما  �لأعمال 
�لتنمية  مل�����ص��رية  �ل��رئ��ي�����ص��ي  �ل���د�ع���م  ي��ع��ت��رون  �ل���ذي���ن 
�لتي  للجهود  تقديره  عن  معرباً  �مل�صتد�مة،  �لقت�صادية 

تبذلها غرفة جتارة و�صناعة �ل�صارقة يف تنفيذ �لفعاليات 
وتعريف  �ملحلي  �خل��ا���ض  �لقطاع  تخدم  �لتي  و�ل��ر�م��ج 
يف  �ملتاحة  �ل�صتثمارية  بالفر�ض  �لأعمال  ورو�د  �ملعنيني 
�ملنطقة �ل�صرقية. ويف �لكلمة �لفتتاحية لغرفة �ل�صارقة، 
قالت �صعادة رغدة حمد ترمي ع�صو جمل�ض �إد�رة �لغرفة، 
و�لتن�صيق  �لتعاون  �لندوة تكمن يف  �إقامة هذه  �أهمية  �إن 
بني �لغرفة و�صركائها �ل�صرت�تيجيني �نطالقاً من �إدر�ك 
�ل�صتثمار  بيئة  مقومات  �إب���ر�ز  يف  �مل�صرتكة  �مل�صوؤولية 
�ل�صارقة خا�صة،  �لهادف يف دول��ة �لإم���ار�ت عامة و�إم��ارة 
�ملتاحة  �ل�صتثمارية  �لفر�ض  على  كذلك  �ل�صوء  و�إلقاء 
�لقت�صادية  م�صروعاتها  ج���دوى  ت�صكل  �أن  ميكن  �ل��ت��ي 
وعو�ئدها �لإيجابية قيمة م�صافة لنمو وتطوير �لقت�صاد 

�ل�صامل و�مل�صتد�م يف خمتلف �لقطاعات و�ملجالت.
و�أ����ص���اف���ت ت���رمي �أن م���دن �مل��ن��ط��ق��ة �ل�����ص��رق��ي��ة يف �إم����ارة 
طبيعية  خ�صائ�ض  ذ�ت  ��صتثمارية  بيئة  متثل  �ل�صارقة 
ودميوغر�فية متنحها مز�يا تناف�صية ملا متتع به من موقع 
و�خلدمات  و�ل�صياحة  �لتجارة  حلركة  وديناميكي  حيوي 
��صتثمارية و�عدة  �للوج�صتية، و�لتي تتيح بدورها فر�صاً 
و�لت�صهيالت  �صيما يف ظل �حلو�فز  للقطاع �خلا�ض، ول 
�ل����دو�ئ����ر و�لأج����ه����زة �حل��ك��وم��ي��ة �ملعنية  �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا 

لأ�صحاب �مل�صاريع و�ملهتمني بال�صتثمار يف هذه �ملدن.
�لندوة  ه��ذه  �أن  �ل��غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�ض  ع�صو  و�أو���ص��ح��ت 
�إمكانيات  بع�ض  من  مالمح  عر�ض  ت�صتهدف  كانت  و�إن 
�ملميزة،  �ل�صرقية  �ملنطقة  م��دن  يف  �ل�صتثمار  ومقومات 
و�إ�صهامات  دور  على  للتعّرف  مهمة  فر�صة  تعتر  فاإنها 
قطاع  خ��دم��ة  يف  �ملتخ�ص�صة  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �ل���دو�ئ���ر  بع�ض 
من  �إط���ار  يف  وذل��ك  �ل�صتثمارية،  وم�صروعاته  �لأع��م��ال 
�لتحاور �لإيجابي �ملثمر �لذي ميكن �أن يدعم �آليات �لعمل 
�ملزيد من  لتاأ�صي�ض  نحو حتقيق روؤية م�صتقبلية حمفزة 
�ملتاحة  �ل�صتثمار  فر�ض  در��صة  على  �ملرتكزة  �مل�صروعات 
و�إمكانية تذليل �أية معوقات �أمام �غتنامها بنجاح وكفاءة. 
و�أ�صارت ترمي �إىل �أن �أهمية �لندوة تت�صاعف لكونها دعوة 
�ل��دوؤوب وبذل �جلهود  �أي�صاً يف وجوب �لعمل  للم�صاهمة 
�مل�صرتكة حلفز وت�صجيع �ملو�طنني، ول �صيما �ل�صباب من 
�جلن�صني لال�صتفادة من فر�ض �إقامة م�صاريع ريادية يف 
مدن �ملنطقة �ل�صرقية وتوفري �لدعم و�مل�صاندة و�لتمويل 
لتتمكن من حتقيق  �لخت�صا�ض،  ذ�ت  �ملوؤ�ص�صات  لها من 
�ل��ن��ج��اح و�ل��ت��ن��اف�����ض ب��اإي��ج��اب��ي��ة ���ص��م��ن جم��ت��م��ع �لأعمال 
وت�صويقية  ��صتثمارية  �آف��اق  �إىل  �نطالقها  بل  �لإم��ار�ت��ي 

�أرحب �إقليمياً ودولياً.
ت�صتثمر  �أن  ي�صعدها  �ل�����ص��ارق��ة  غ��رف��ة  �إن  ت���رمي  وق��ال��ت 
�لدو�ئر  م��ع جميع  و���ص��ر�ك��ات��ه��ا  و�إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  ع��الق��ات��ه��ا 
يف  لالإ�صهام  �ملخت�صة  �حلكومية  و�ملوؤ�ص�صات  و�لهيئات 

�إىل  �ل�صرقية  �ملنطقة  م��دن  يف  �ل�صتثمار  فر�ض  ترجمة 
و�قع عملي ملمو�ض خلدمة �ملهتمني و�لر�غبني يف �إقامة 
�لأعمال  جمتمع  ول�صالح  متنوعة  �قت�صادية  م�صروعات 

�نطالقا من نتائج هذه �لندوة.
من  كل  ممثلي  من  تقدميية  عرو�صاً  �ل��ن��دوة  �صهدت  ثم 
�ل�صارقة  وهيئة  بال�صارقة،  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة 
�لتجاري  وهيئة �لإمناء  “�صروق”  لال�صتثمار و�لتطوير 
�مل�صاريع  لدعم  خليفة  و�صندوق  بال�صارقة،  و�ل�صياحي 
�ملقدمة  �خلدمات  �أبرز  ��صتعر�صت  و�ملتو�صطة،  �ل�صغرية 
�ملبذولة  وج���ه���وده���م  �لأع����م����ال  ورج������ال  ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
�إىل  �ل�صرقية،  �ملنطقة  يف  �ل�صتثمارية  للبيئة  للرتويج 
�حلالية  �ل�صتثمارية  �مل�صاريع  �أب��رز  على  �لإ�صاءة  جانب 

و�مل�صتقبلية مبدينة كلباء.
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل��ق�����ص��ري  ع��ب��ي��د  �أح���م���د  و����ص��ت��ع��ر���ض 
للعمليات يف هيئة �ل�صارقة لال�صتثمار و�لتطوير �صروق، 
�أبرز �مل�صاريع �لتنموية و�ل�صتثمارية �لتي تنفذها �لهيئة 
تطويرية  م�صاريع  تعد  و�ل��ت��ي  �ل�صرقية  �ملنطقة  مب��دن 
كبرية من �صاأنها تعزيز فر�ض �ل�صتثمار باملنطقة، ومن 
وفندق  للت�صوق،  �حل�صن  دبا  ومركز  م��ول،  كلباء  �أبرزها 
نزل  وم�����ص��روع  خ��ورف��ك��ان،  �صيدي  ذ�   - �جل��ب��ل   ومنتجع 
�إىل  بالإ�صافة  بكلباء،  �لقرم  �لفندقي مبحمية  �لرفر�ف 
م�صروع تطوير كورني�ض �ملدنية، �إىل جانب م�صروع مارينا 
�أنه مت  �إىل  خورفكان �جلنوبي �ملطروح لال�صتثمار، لفتاً 
�إن�صاء مبان جديدة مبيد�ن �لعلم فوق قمة  �لنتهاء من 

�جلبل بخورفكان.
من جانبها، ��صتعر�صت �أمل جا�صم حب�ض نائب مدير �إد�رة 
�ل�صوؤون �لتجارية بد�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة، 
“برنامج  �أهم �خلدمات �لتي قدمتها �لد�ئرة من خالل 
�أن  �إىل  م�صرية  �لوطنية”،  �لأع��م��ال  ري��ادة  تطوير قطاع 
و�لنوعية،  �ل�صنوية  �مل��ع��ار���ض  �إق��ام��ة  ت�صمن  �ل��رن��ام��ج 
وتقدمي �لدعم �حلكومي عر ترخي�ض �عتماد، و��صتحد�ث 
�لأن�صطة للم�صاريع �ملنزلية وتوقيع �لتفاقات مع �جلهات 
ذ�ت �لعالقة، ودعم و��صتحد�ث قطاعات جتارية جديدة، 
�لأعمال  رو�د  لقطاع  �لريادية  �مل�صاريع  �إب��ر�ز  جانب  �إىل 
�ملو�طنني بالتعاون مع �ل�صركاء �ل�صرت�تيجيني، وتقدمي 

خدمات �لتوجيه و�لإر�صاد �لريادي و�ل�صت�صاري.
للرنامج  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لأه������د�ف  �إن  ح��ب�����ض  وق��ال��ت 
�ل�صباب  �لأع��م��ال  رو�د  ت�صجيع  يف  تتمثل   ،2017 لعام 
�أو  �ملحلي  �مل�صتوى  على  �صو�ء  �ملناف�صة  غمار  خو�ض  على 
�لروؤية  لتح�صني  �ملختلفة  �لقطاعات  دم��ج  ويف  �ل���دويل، 
�ل�صرت�تيجية و�لت�صويقية لتلك �مل�صاريع بالطالع على 
م�صتويات خمتلفة وحتليل �لأ�صباب و�قعياً وقيا�ض �لطلب 

على �ل�صوق.

�ملعايري  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  ع��ب��ي��د  �أح���م���د  وحت����دث 
جهود  عن  بال�صارقة،  و�ل�صياحي  �لتجاري  �لإمن��اء  بهيئة 
و�لتعريف  ك��ل��ب��اء  مل��دي��ن��ة  �ل�صياحي  �ل��رتوي��ج  يف  �لهيئة 
جتعل  �لتي  فيها  �ل�صياحي  �جل��ذب  ومقومات  مبميز�تها 
منها وجهة مثالية لل�صياح، موؤكد�ً �أهمية �لرتويج ملدينة 
بيئة  فيها  تتو�فر  �لتي  �ملناطق  �أه��م  باعتبارها من  كلباء 
من  جمموعة  مبمار�صة  لل�صائح  ت�صمح  خالبة  طبيعية 
�لرتويج  يف  �لهيئة  جهود  �إىل  و�أ���ص��ار  �ملتنوعة.  �لأن�صطة 
�ل�صارقة  تنفذها  �لتي  �لتطويرية  و�ل��در����ص��ات  للخطط 
يف هذه �ملنطقة للمحافظة على �لبيئة �لطبيعية، عالوة 
�لإيجابي  �لأث��ر  من  �ل�صتفادة  على  �لهيئة  حر�ض  على 
�ل�صرقي  �ل�صاحل  ملناطق  للرتويج  �ل�صياحية  للم�صاريع 

بكافة �لإمكانات �ملتاحة .
�أعمال   ��صت�صاري  �خلزميي  �صعيد  ز�ي��د   �أك��د  جهته،  من 
�صندوق خليقة  �لأع��م��ال  مبوؤ�ص�صة  رو�د  تطوير   ب���اإد�رة 
دور  �أهمية  على  �ملتو�صطة،  �ل�صغرية  �مل�صاريع  لتطوير 
وم�صاهمتها  و�مل��ت��و���ص��ط��ة  �ل�����ص��غ��رية  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل�����ص��اري��ع 
�إىل  م�صري�ً  و�لتناف�صية،  �ل�صتثمارية  �لبيئة  تعزيز  يف 
�ملنطقة  يف  �ل�صباب  م�صاريع  دعم  يف  �ل�صندوق  �إ�صهامات 
من خالل �لرتكيز على بناء �لقدر�ت و�حلمالت �لتوعوية 
�مل�صابقات  خ��الل  م��ن  �مل�����ص��اري��ع  �إط���الق  على  و�لت�صجيع 
�خلدمات  �أب��رز  معدد�ً  �لبتكارية،  و�لر�مج  و�لفعاليات 
خالل  �مل�صاريع  ل��رو�د  �ل�صندوق  يقدمها  �لتي  �مل�صاندة 
�إىل خر�ت حتظى باعرت�ف  �لتاأ�صي�ض بال�صتناد  مرحلة 

�إقليمي ودويل.
من جانبه، قال �صلطان �لزعابي مدير فرع  غرفة �ل�صارقة 
�لندوة جاء من منطلق حر�ض  �إن تنظيم هذه  يف كلباء، 
�ل��غ��رف��ة ع��ل��ى �إل��ق��اء �ل�����ص��وء ع��ل��ى �لإم��ك��ان��ي��ات و�لفر�ض 
�ل�صتثمارية يف كافة مدن �إمارة �ل�صارقة، من دون �إغفال 
�لهام �لذي يلعبه قطاع �لأعمال �خلا�ض يف بلورة  �لدور 
م�صاريع  �إىل  �لو�قع  �أر���ض  على  وترجمتها  �لفر�ض  هذه 
��صتثمارية جمدية يكون لها �أبعاد�ً متنوعة، موجها �ل�صكر 
�إىل كافة �جلهات �لتي �صاهمت يف جناح �لندوة �لتي تاأتي 
�صمن بر�مج عمل �إد�رة �لفروع بالغرفة، و�لهادفة لتعزيز 
بيئة جمتمع قطاع �لأعمال بالإمارة و�لرتويج و�لتعريف 

بكافة قطاعاته من �أجل تر�صيخ مكانة �إمارة �ل�صارقة.
يف ختام �لندوة قام �ل�صيخ هيثم بن �صقر �لقا�صمي نائب 
رئي�ض مكتب �صمو حاكم �ل�صارقة يف مدينة كلباء، تر�فقه 
�لغرفة  �إد�رة  ع�����ص��و جم��ل�����ض  ت���رمي  رغ����دة ح��م��د  ���ص��ع��ادة 
تقدمي  مت  بعدها  �ل��ن��دوة،  يف  �مل�����ص��ارك��ة  �جل��ه��ات  بتكرمي 
ب��ن �صقر  �ل�صيخ هيثم  �إىل  �ل��غ��رف��ة  م��ن  ت��ذك��اري��ة  ه��دي��ة 
�لندوة  بح�صور  تف�صله  على  وتقدير�ً  عرفاناً  �لقا�صمي 

وم�صاركته يف �إجناح فعالياتها.

•• اأبوظبي-وام:

�رتفعت �ل�صيولة يف �ل�صوق �لإمار�تية بنحو 23.3 مليار درهم يف حني ز�دت �أ�صول 
م�صرف �لمار�ت �ملركزي بالعملة �لجنبية بقيمة 17 مليار درهم خالل �صهر 
مار�ض وذلك وفقا لأحدث �لإح�صائيات �لتي ��صدرها م�صرف �لإمار�ت �ملركزي 
�ح�صائيات  �أظهرتها  �لتي  �لإيجابية  �مل��وؤ���ص��ر�ت  ماليون  خ��ر�ء  وو�صف  �م�ض. 
�مل�صرف �ملركزي ب�صاأن �ملجاميع �لنقدية لدولة �لمار�ت بالإ�صافة �ىل �ل�صول 
تعك�ض  باأنها   2017 �لعام  من  �لول  �لربع  خالل  �لنقدية  و�لقاعدة  �لجنبية 

قوة �لقطاع �مل�صريف �ملحلي و�لقت�صاد �لوطني ب�صكل عام. و�أرتفع �إجمايل ر�صيد 
درهم  مليار  �أ�صول م�صرف �لإمار�ت �ملركزي بالعملة �لأجنبية �ىل نحو 325 
مع نهاية �لربع �لأول من �لعام 2017 وبزيادة قدرها 17 مليار درهم يف �صهر 
مار�ض �ملا�صي مقارنة مع �ل�صهر �لذي �صبق وو�صلت فيه �ىل نحو 308 مليار�ت 
�لبيانات ل ت�صمل و�صع �صريحة �لحتياطي لدى �مل�صرف  باأن هذه  درهم علما 
�لزيادة  �ل��دويل. وج��اءت  �لنقد  �ل�صحب �خلا�صة لدى �صندوق  �ملركزي وحقوق 
�لأر�صدة  زي��ادة يف  نتيجة  �لأجنبية  بالعملة  �ملركزي  �مل�صرف  ر�صيد  �لكبرية يف 
29.8 مليار  %20 ومبقد�ر  بن�صبة  باخلارج  �لبنوك  و�لود�ئع لدى  �مل�صرفية 

تاريخ  حتى  �ملحفوظة  �لأجنبية  �ملالية  �لأور�ق  �نخفا�ض  مقابل  وذل��ك  دره��م 
�نخف�صت  كما  تقريبا  دره��م  مليار   12.6 مبقد�ر   8.2% بن�صبة  �ل�صتحقاق 
�ي�صا �لأ�صول �لأجنبية �لأخرى بن�صبة %3 ومبقد�ر 170 مليون درهم. وعلى 
يف  �ل�صيولة  �رتفاع  �ملركزي  �مل�صرف  بيانات  �أظهرت  �لجمالية  �ل�صيولة  �صعيد 
وذلك   2017 مار�ض  �صهر  درهم خالل  مليار   23.3 بقيمة  �لإمار�تية  �ل�صوق 
نتيجة �لزيادة �مل�صجلة يف �لود�ئع �مل�صرفية �خلا�صة لأجل و�لتي �رتفعت بقيمة 
�مل�صرفية �لنقدية �لتي ز�دت بقيمة 14.6 مليار  و�لود�ئع  درهم  مليار   12.5

درهم �لأمر �لذي يعك�ض �لقوة �لكبرية �لتي يتمتع بها �لقطاع �مل�صريف.

مار�ض  خالل  مليار  بـ17  ترتفع  »للمركزي«  الأجنبية  والأ�سول  ال�سوق  يف  جديدة  �سيولة  مليار   23.3
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فروع �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  �لبيانات �ملالية 31 دي�سمرب 2016
U.A.E Branches - Financial Statements  As on 31 December 2016

تقرير مدققي �حل�سابات �مل�ستقلني �إىل �ل�سادة �إع�ساء 

جمل�ص �إد�رة �لبنك �لأهلي �لكويتي )�ص.م.ك.ع(

بيان �لدخل �ل�سامل لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

بيان �لتغري�ت يف حقوق �مللكية للمركز �لرئي�سي لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

بيان �ملركز �ملايل يف 31 دي�سمرب 2016
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العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
اعالن حكم بالن�ضر

        يف  الدعوى رقم 2016/2820  جتاري جزئي 
�ك�صنتيال   -2 ����ض.ذ.م.م  �لتجارية  للو�صاطة  ميدي�صت  عليه/1-�ك�صنتيال  �ملدعي  �ىل 
ميز�ر  �ملدعي/ح�صن  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل  ����ض.ذ.م.م  لال�صتثمار  ميدي�صت 
�ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �ل��ق��زوي��ن��ي  ه���ادي  تقي  ومي��ث��ل��ه:ع��دي 
�ملدعي  ب��ال��ز�م  �ع��اله ل�صالح/ح�صن ميز�ر  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  ب��ت��اري��خ:2017/2/23 يف 
عليهما بالت�صامن فيما بينهما باأد�ء مبلغ يعادل )64.985.72( دولر �مريكي بالدرهم 
�لمار�تي للمدعي وفائدة 9% عن �لتاأخري من:2016/7/4 وحتى �ل�صد�د �لتام و�لزمتهما 
بالت�صامن بامل�صاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

اعالن حكم متهيدي بالن�ضر
        يف  الدعوى رقم 2017/258  جتاري كلي 

�صانكري  بيو�ض   -3 �صانكري  كولديب   -2 ماثور  �صانكري  عليه/1-ر�جيني�ض  �ملدعي  �ىل 
ماثور جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�صيتي بنك �ن �يه وميثله:نا�صر مال �هلل 
حممد غامن مبا �ن �ملدعي/�صيتي بنك �ن �يه قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:2017/4/20 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:حكمت �ملحكمة 
مبثابة �حل�صوري وقبل �لف�صل يف �ملو�صوع بندب �خلبري �مل�صريف �ملخت�ض �صاحب �لدور 
باجلدول خبري� يف هذه �لدعوى تكون مهمته وفق منطوق �حلكم �ل�صادر بتلك �جلل�صة 
، وحددت لها �ملحكمة جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق:2017/5/8 �ل�صاعة:09:30 �صباحا يف 

يف حالة عدم �صد�د �ملدعي �مانة �خلبري .   ch2.E.21:لقاعة�
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/1267  تنفيذ عمايل 
�جلمركي  و�لتخلي�ض  لل�صحن  وي�صت  �ن��د  �ي�صت  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/حممد حمدي  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
كمال �صعدة  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9200( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )900( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/1045  تنفيذ عمايل 

���ض.ذ.م.م جمهول  �صريف�صز  ليموزين  �صي  ��ض  �ي  �ملنفذ �صده/1-  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/عبد �لني�ض �لرحمن قري�صى  قد 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )20700( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )1649( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �صتبا�صر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/1165  تنفيذ عمايل 

����ض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �نرتنا�صيونال  كالوجني  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
عبد�لقادر  �صيمانات  �لتنفيذ/�صيد  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام   قد  عبد�لقادر   �صيمانات 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )27500( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )2125( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       اعالن ب�ضحيفة ا�ضكال بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/48  ا�ضكالت عقارية
مو�صوع �لق�صية �إ�صكال يف �لتنفيذ رقم:2017/726 عقاري لوقف �لجر�ء�ت 

�لتنفيذية و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب
طالب �لإعالن:م�صت�صكل:�صركة �لختيار �حلقيقي للو�صاطة �لعقارية

�ملطلوب �عالنه:�مل�صت�صكل �صده:1 �صركة فال�ض للعقار�ت ، جمهول حمل �لقامة
مو�صوع �لعالن:

�مل���و�ف���ق:2017/4/30 �ل�����ص��اع��ة:11:00 �ض  نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�صة ي��وم �لح��د 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف �ل�صكال �عاله و�لتي يتوجب عليكم ح�صورها ويف حالة 

تخلفكم عن �حل�صور �صي�صدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �أثره �لقانوين بحقكم . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/1389  ا�ضتئناف جتاري    
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- �صركة فروزندة للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م  جمهول 
وميثله:�حمد  �ي���ر�ن  ���ص��ادر�ت  بنك   / �مل�صتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
بالدعوى  �ل�����ص��ادر  �حل��ك��م   / ����ص��ت��اأن��ف  ق��د  �ل��زع��اب��ي   �صالح  علي مفتاح 
لها جل�صه  ب��ت��اري��خ:2016/9/12 وح���ددت  كلي  رق��م 2015/1624 جت��اري 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 �ل�صاعة   2017/5/7 �مل��و�ف��ق  �لح���د   ي��وم 
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/409  ا�ضتئناف مدين    

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- فاتن بنت حممد توفيق �لر�صاع  جمهول حمل 
وميثله:�حمد  �حمد  حممود  زك��ري��ا  �حمد   / �مل�صتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
ح�صن حممد عبد�هلل �ملازمي  قد ��صتاأنف / �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 

2016/818 مدين جزئي بتاريخ:2017/3/26     
وحددت لها جل�صه يوم �لحد  �ملو�فق 2017/6/4 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/280  ا�ضتئناف مدين    

�ل�صيد �حمد  �لعقارية ذ.م.م وميثلها  �مل�صتاأنف �صده/ 1- �صركة �صروق  �ىل 
�مل�صتاأنف /  �ن  �صريك ومدير  جمهول حمل �لقامة مبا  �لبلو�صي  ��صحاق 
�لهاجري   �حمد  عبد�لقادر  وميثله:�حمد  حممود  فرج  �حمد  �حلميد  عبد 
ب��ال��دع��وى رق��م 2016/2070 م��دين جزئي  �ل�����ص��ادر  ����ص��ت��اأن��ف / �حل��ك��م  ق��د 
بتاريخ:2017/3/1 وحددت لها جل�صه يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/5/3 �ل�صاعة 
10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1035  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �ي يف كيه مانوبورت لوج�صتيك�ض �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ دي 2 �م �صوليو�صنز م.م.ح وميثله:ر��صد عبد�هلل علي هوي�صل �لنعيمي  
تعوي�ض عن  بدفع  �ملدعي عليها  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  قد 
�ل�صر�ر بقيمة )174.532( درهم �مار�تي و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب. وحددت لها 
 Ch 2.D.18 جل�صة يوم  �لثنني �ملو�فق  2017/5/15   �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/721  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �صوري�ض كومار  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 

�ملطالبة مببلغ وقدره  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  ت��ولر�م  قد  هوجتند 

)59449( درهم و�لفئدة و�لر�صوم و�مل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم  �لربعاء 

فاأنت  ل��ذ�   Ch 2.D.17 بالقاعة  ���ض   8.30 �ل�صاعة     2017/5/3 �مل��و�ف��ق  

مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .

رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

       اعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/766  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �حمد بن حمد بن حممد مباركي  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ عبد�هلل عي�صى بن مو�صى �لحمدي وميثله : ر��صد عبد�هلل علي هوي�صل 
�لنعيمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  �تعاب  و  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   82223.68(
�ملو�فق  2017/5/10    �ل�صد�د �لتام.  وح��ددت لها جل�صة يوم �لربعاء    �ملطالبة وحتى 
�أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذ�   Ch 1.B.10 بالقاعة  �ل�صاعة 8.30 �ض 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

       اعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/80  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �رويكال خلدمات رجال �لعمال  جمهول حمل �لقامة 
�ل��دع��وى ومو�صوعها دعوى  �أق���ام عليك  ق��د  �م��ار�ت��ي  �مل��دع��ي/ ماثيو  �ن  مب��ا 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  و�مل�صاريف.   و�لر�صوم  دره��م   )6000( مببلغ  مطالبة 
 Ch 2.D.17 بالقاعة  �ل�صاعة 8.30 �ض  �مل��و�ف��ق  2017/5/9    �ل��ث��الث��اء   
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/564  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- م�صطفى حممد خليلي متني ز�دة جمهول حمل �لقامة 
�أق���ام عليك  ق��د  �صيد مرت�صى م��ري �صجادى  �م��ني علي  �صيد  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا 
�لز�م  �عمال مدنية مع  �صركة  �صريك من  �خ��ر�ج  �لدعوى ومو�صوعها دعوى 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�ت��ع��اب  و�مل�صاريف  بالر�صوم  عليها  �ملدعي 
�لحد �ملو�فق 2017/5/7 �ل�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك 

فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/394 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �صده/1- زين �لدين عبد�لكرمي 2- �صوبني زين �لدين عبد�لكرمي 3- 
جميب رحمن �صابور�ما حميد ر�وتر عمر 4- بيبني �ود�يان جمهويل حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/عثمان �صكندر خان �صكندر حميد خان وميثله:عبد�هلل علي 
�عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  قد  �ل�صويدي  عبد�لوهاب عبد�هلل 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )1680990( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
فان  وعليه  �لدعوى  مو�صوع  �مل����وؤرخ:2014/7/23  �لعقد  2-بف�صخ  �ملحكمة  خزينة 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/68 تنفيذ مدين  
حمل  جمهول  �ل�صريف   حممد  رم�صان  �ي��اد  ���ص��ده/1-   �ملنفذ  �ىل 
جميع  ر��صد  عبد�هلل  عبيد  �لتنفيذ/عبد�هلل  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
�عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  مهريي   �صباي�ض 
طالب  �ىل  دره���م   )69633( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت  �ملحكمة  .وعليه فان  �ملحكمة   �و خزينة  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/1012  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  ������ض.ذ.م.م  ب��رد  توي�صتد  كافترييا  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/لدي بني جالنغ مار�صيلو  قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  بال�صافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )10035(
مبلغ )903( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/1157  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ ���ص��ده/1- �صركه م�صايف ����ض.ذ.م.م - ف��رع دب��ي جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�صميتي�ض ثيكومبار�مبيل فيجايار�غافان  
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )20169(  به  �ملنفذ 
فان  �ملحكمة.  وعليه  ر�صوم خلزينة  دره��م  بال�صافة �ىل مبلغ )1614( 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/922  تنفيذ عمايل 

جمهول  �����ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  ف��ايل  ك��وول  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد قا�صم ب�صري �حمد  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )6800( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل 
مبلغ )900( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/1222  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- �بو فار�ض للتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�أقام   قد  خ��ان   ر�صول  خ��ان حممد  علي  �لتنفيذ/جماهد  �ن طالب  مبا 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة بال�صافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )27346( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )2115( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �صتبا�صر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/1141  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- �ملن�صوري ملقاولت �لكهرباء و�أنابيب �ملياه �ض.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ع��م��ر�ن خ���ان حممد 
و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام   قد  بانار��ض  
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7233( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )900( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/1223  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- ريت�ض لالعمال �لفنية ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�صيد جولب غاو�ز كل  قد �أق��ام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )12211( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )1040( 
�لجر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/792  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- م�صبغة بيوكلني �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�أق�����ام  عليك �لدعوى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/�ح�����ص��ان ت��ف��ي�����ض  ق��د  مب��ا �ن ط��ال��ب 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )6472( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )900( 
درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1202  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  للمقاولت  �نرتنا�صيونال  1-�ل���رق   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /علي �صرد�ر حممد �صرد�ر  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   8000( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
. وحددت   MB167010564AE:ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/5/9 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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بيان �حلركات يف ح�ساب �ملركز �لرئي�سي و�لحتياطيات

تقرير مدقق �حل�سابات �مل�ستقل �إىل �ل�سادة �أع�ساء جمل�ص �إد�رة بنك 
باركليز �ص.م.ع فيما يتعلق بفروعه يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

بيان �لدخل �ل�سامل

�مليز�نية �لعمومية

بيان �لتدفقات �لنقدية
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 ١٠٢٤٥١برايس ووترهاوس كوبرز (فرع دبي)، رخصة رقم 
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باركليز ش.ع.م فيما يتعلق تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة بنك 
 بفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
 التقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 
 رأينا

  
فروع  -برأينا، فإن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي لبنك باركليز ش.ع.م 

وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١("الفروع" أو "البنك") كما في اإلمارات العربية المتحدة 
 بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 
 نطاق التدقيق

 
 تشمل البيانات المالية للبنك ما يلي:

 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الميزانية العمومية كما في. 
 الشامل للسنة المنتهية بذلك التاريخ.بيان الدخل  
.بيان التغيرات في حساب المركز الرئيسي للسنة المنتهية بذلك التاريخ 
.بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ 
 .إيضاحات حول البيانات المالية وتشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة 

 
 

  أساس الرأي
 

لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة 
 المدرجة ضمن تقريرنا.  مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

 
 اس مناسب للرأي الذي نبديه بناًء على عملية التدقيق.  نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أس

 
 االستقاللية

 
إننا مستقلون عن البنك وفقاً للقواعد األخالقية للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين 

اإلمارات العربية المتحدة. وقد التزمنا بمسؤولياتنا والمتطلبات األخالقية التي تتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية في دولة 
 األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد.

 
 تأكيد على أمر

 
، أعلنت إدارة ٢٠١٦ يونيو ٢من البيانات المالية اللذين يشيران إلى أنه بتاريخ  ٢٤و ١نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاحين 

 ٨١٫٨مزاولة عملياتها في فرع دبي. وقد قامت اإلدارة باحتساب تكاليف إعادة الهيكلة بمبلغ  البنك عن قرارها بالتوقف عن
أعماله . وسوف يستمر البنك في مزاولة ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بتاريخ   الشامل للسنة المنتهيةفي بيان الدخل  مليون درهم

 يتعلق بهذا األمر. التجارية من خالل فرعه القائم في أبوظبي. وال يعد رأينا معدالً فيما
 
 

 

)٢( 

 
 
 
 

مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة بنك باركليز ش.ع.م فيما يتعلق تقرير 
 بفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة (تابع)

 
 مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية

 
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك إعدادها 

، وعن تلك الرقابة الداخلية التي ٢٠١٥) لسنة ٢طبقاً لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
ورية لكي تتمكن من إعداد بيانات مالية خالية من أي أخطاء جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو ترى اإلدارة أنها ضر

 خطأ. 
 

عند  -وعند إعداد البيانات المالية، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقييم مدى قدرة البنك على االستمرار في عمله واإلفصاح 
استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم لك ية، وكذعن األمور المتعلقة بهذه االستمرار -الضرورة 

 تصفية البنك أو وقف أنشطته أو لم يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك. 
 

 يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للبنك.
 

 تدقيق البيانات المالية مسؤوليات مدقق الحسابات حول
 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوًى عالياً من التأكيد، 

نه ليس ضماناً على أن عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائماً عن أي خطأ جوهري إن وجد. ولك
ويمكن أن تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، 

 قتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية. إفراداً أو إجماالً، على القرارات اال
 

وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال 
 التدقيق. كما أننا نلتزم بالتالي:

في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية
إجراءات التدقيق التي تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم 

طأ حيث قد ينطوي االحتيال على الكشف عن أي أخطاء جوهرية ناتجة عن االحتيال يعد أكبر من الخطر الناجم عن الخ
 التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية. 

 تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف، وليس
 لبنك. لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية ل

 .تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اإلدارة 
 معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها تحديد

ما إذا كان هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة البنك على االستمرار 
عدم يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى  كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى وجود

اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. إن االستنتاجات التي 
الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث  نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق

 أو الظروف المستقبلية قد تدفع البنك إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة. 
 
 

 

)٣( 

 
 

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة بنك باركليز ش.ع.م فيما يتعلق 
 بفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة (تابع)

 
 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية (تابع)

 
 تقييم العرض الشامل للبيانات المالية ونسقها ومحتوياتها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية

 تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة على النحو الذي يضمن العرض العادل.
 

القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق كما نتواصل مع 
 الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا. 

 
 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

 
، وتعديالته، نفيدكم بأننا قد حصلنا ١٩٨٠) لسنة ١٠التحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (وفقاً لما يقتضيه القانون ا

 على كافة المعلومات والتوضيحات التي اعتبرناها ضرورية لغرض تدقيقنا.
 
 

 برايس ووترهاوس كوبرز
 ٢٠١٧مارس  ٢٧
 
 
 
 

أوماهوني دوغالس
 ٨٣٤سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 

 اإلمارات العربية المتحدةدبي، 
 
  

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٢٨إلى  ١اإليضاحات من 
  )٥( 

 بيان الدخل الشامل
 

ديسمبر ٣١السنة المنتهية في   

 
٢٠١٥  ٢٠١٦إيضاح

  
ألف درهم

 
ألف درهم

١٤٩٫٨٢٣ ٢٠ إيرادات فائدة     
 

١٩٥٫٣٣٩
(٢٠٫٢٩٨) ٢١ مصاريف فائدة

 
(٢١٫٢٨٥)

 إيرادات الفائدةصافي 
 

١٢٩٫٥٢٥
 

١٧٤٫٠٥٤
٣٨٫٥٤٨ ٢٢ إيرادات الرسوم والعموالت

 
٥٤٫٢٣٧

 صافي إيرادات صرف العمالت األجنبية
 

٩٫٠٩٣
 

١٥٫٩٠٥
 اإليرادات التشغيلية

 
١٧٧٫١٦٦

 
٢٤٤٫١٩٦

(١٥٤٫٣١٥) ٢٣ مصاريف تشغيلية
 

(١٩٤٫٥٨٣)
(٣٫٦٠٠) ١٥ مخصص آخر

 
(٢٨٫٤٠١)

(٨٠٫٧٩٣) ٢٤ الهيكلةتكاليف إعادة 
 

(٩٫٩٢٣)
(٦٥٫٦٠٤) (د) ٨ مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

 
(١٨٫٠٥٧)

 الخسارة قبل الضريبة
 

(١٢٧٫١٤٦)
 

(٦٫٧٦٨)
(٤٦٫٤٤٣) ٢٥ (مصروف) / إيراد ضريبة الدخل 

 
٥٫٦٤١

 خسارة السنة 
 

(١٧٣٫٥٨٩)
 

(١٫١٢٧)
- -  الدخل الشامل اآلخر

(١٫١٢٧) (١٧٣٫٥٨٩)  الخسارة الشاملة للسنةمجموع 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 )٦(   المالية.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات  ٢٨إلى  ١اإليضاحات من 

 الرئيسي واالحتياطياتبيان الحركات في حساب المركز 
 

  
 إيضاح

رأس المال 
المخّصص

 

احتياطي 
قانوني

 

احتياطي 
عام

 

خيارات  
أسهم

 

أرباح 
محتجزة

 
المجموع

 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

  ٢٠١٥يناير  ١في            
 

٢٫٥٤٠٫٢١٤
 

١٢٥٫٠٠١
 

٦٦٫٨٨٥
 

١٤٫٥٧٩
 

١٩٧٫٥٨٥
 

٢٫٩٤٤٫٢٦٤
 مجموع الخسارة الشاملة للسنة 

 خسارة السنة ومجموع الخسارة الشاملة       
 

-
 

-
  

-
 

(١٫١٢٧)
 

(١٫١٢٧)
 الحركات األخرى في حقوق الملكية

-(ب) ١٧ تحويل من االحتياطي العام      
 

-
 

(٥٤٫٧٧٠)
 

-
 

٥٤٫٧٧٠
 

-
- مجموع الحركات

 
-

 
(٥٤٫٧٧٠)

 
-

 
٥٣٫٦٤٣

 
(١٫١٢٧)

 
٢٫٥٤٠٫٢١٤  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في      
 

١٢٥٫٠٠١
 

١٢٫١١٥
 

١٤٫٥٧٩
 

٢٥١٫٢٢٨
 

٢٫٩٤٣٫١٣٧
 مجموع الخسارة الشاملة للسنة

- الخسارة الشاملةخسارة السنة ومجموع      
 

-
 

-
 

-
 

(١٧٣٫٥٨٩)
 

(١٧٣٫٥٨٩)
 الحركات األخرى في حقوق الملكية

-(ب) ١٧ تحويل إلى االحتياطي العام     
 

-
 

٢٠٫٤٨٤
 

-
 

(٢٠٫٤٨٤)
 

-
- مجموع الحركات

 
-

 
٢٠٫٤٨٤

 
-

 
(١٩٤٫٠٧٣)

 
(١٧٣٫٥٨٩)

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

٢٫٥٤٠٫٢١٤
 

١٢٥٫٠٠١
 

٣٢٫٥٩٩
 

١٤٫٥٧٩
 

٥٧٫١٥٥
 

٢٫٧٦٩٫٥٤٨
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 )٧(                                                                               تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  ٢٨إلى  ١اإليضاحات من 

 بيان التدفقات النقدية 
 

ديسمبر ٣١السنة المنتهية في   
٢٠١٥  ٢٠١٦إيضاح 
 

 
ألف درهم  ألف درهم

 األنشطة التشغيلية
 

   
 خسارة السنة قبل الضريبة

 
)١٢٧٫١٤٦( 

 
)٦٫٧٦٨( 

 تعديالت بسبب:
 ٧٫١٩٣ ١٠ استهالك    

 
٥٫٥٥٨ 

 ٢٣٫٨٩٠ ١٠ حذف ممتلكات ومعدات
 

٧٫٧٦١ 
 ٣٫٢٩٠ (أ) ١٥ مكافآت نهاية الخدمة المحّملة على السنة 

 
٥٫٢٥٢ 

صافي الزيادة في مخصص االنخفاض في قيمة قروض 
 ٨ وسلفيات

 
٦٧٫٤٥٦ 

 

 
٢٢٫٤٠٠ 

التدفقات النقدية التشغيلية قبل مكافآت نهاية الخدمة 
 والضرائب المدفوعة والتغيرات في الموجودات والمطلوبات 

 

 
)٢٥٫٣١٧( 

 

 
٣٤٫٢٠٣ 

 )٩٫٥٢٤( (أ) ١٥ مكافآت نهاية الخدمة 
 

)٥٫٥٥٣( 
 ضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة

 
- 

 
)٧٫٥٦٦( 

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات:
أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي     

 ٢٧، ٥ باستثناء المبالغ المصّنفة ضمن النقد وما في حكمه
 
)٢١٧٫٨٢٧( 

 

 
)٣٧٢٫٣٦٦( 

مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى باستثناء 
  ٢٧، ٧ المبالغ المصّنفة ضمن النقد وما في حكمه

)٣٩٫٦٤٢( 
 

 
٣٫٣٠٥ 

وسلفيات صافية من المخصصات والحذوفات قروض 
 والديون المعدومة المستردة

 
٨ 

 
٣٫٣٠٢٫٦٧١ 

 

 
٨٥٤٫٧٥٧ 

 ٨٫٩١٦ ٩ موجودات أخرى
 

١٥٩٫٢٧٤ 
 )١٫٨٤٠٫٨٤٢(  )٨٫١١٧( ١٢ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

 )٥٧٨٫١٥٦(  )١٫٠١٣٫٨١٨( ١٣ مبالغ مستحقة للعمالء
 )٢٫٦١٧٫٧٥٢( ١٤ األخرىمبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع 

 
)٥٦٥٫٦٦٧( 

 مطلوبات أخرى صافية من مخصص ضريبة الدخل
 

)١٢٫٤٩٨( 
 

)١٦٩٫٤٠٠( 
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

 
)٦٣٢٫٩٠٨( 

 
)٢٫٤٨٨٫٠١١( 

 األنشطة االستثمارية 
 

 
 )٢٠٧( ١٠ دفعات لشراء ممتلكات ومعدات  
 

)٣٨٫٣٦٤( 
 -  عوائد من استبعاد استثمارات 

 
١٦٫٦٣٩ 

 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
 

)٢٠٧( 
 

)٢١٫٧٢٥( 
 صافي النقص في النقد وما في حكمه

 
)٦٣٣٫١١٥( 

 
)٢٫٥٠٩٫٧٣٦( 

 ٨٠١٫٠٥١ ٢٧ النقد وما في حكمه في بداية السنة
 

٣٫٣١٠٫٧٨٧ 
 ١٦٧٫٩٣٦ ٢٧ النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 
٨٠١٫٠٥١ 

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية
 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م  لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

)٨( 

 التأسيس والعمليات١
 

 ١بنك باركليز ش.ع.م ("المركز الرئيسي") هو شركة محدودة عامة تأّسست في المملكة المتحدة وعنوان مكتبها المسّجل هو 
اتش بي. يتمثل النشاط الرئيسي لبنك باركليز ش.م.ع في دولة اإلمارات العربية المتحدة في  ٥ ١٤تشرشيل بليس، لندن إي 

الل فروعه في إمارة أبوظبي وإمارة دبي ("البنك" أو "الفروع"). إن العنوان مزاولة األعمال المصرفية للشركات من خ
، مجمع إعمار لألعمال، شارع الشيخ زايد، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، ٦المسّجل لفرع دبي هو الطابق األول، مبنى رقم 

، ٢، أبراج المركز التجاري، شارع رقم ، الطابق السابع، البرج الشرقي٢والعنوان المسّجل لفرع أبوظبي هو مكتب رقم 
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. 

 
(قانون الشركات  ٢٠١٥) لسنة ٢قام البنك بدراسة وتقييم أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

 .   ٢٠١٧يونيو  ٣٠حتى  التجارية) وهو بصدد االمتثال لها خالل الفترة االنتقالية للقانون التي ُمددت
 

، وكنتيجة للمراجعة االستراتيجية، قام البنك باتخاذ قرار بالبدء بإغالق فرعه في دبي. ونتيجة لهذا التحول، قام ٢٠١٦في 
 ).٢٨البنك بتحويل جزء من محفظة قروضه للشركات إلى المركز الرئيسي (راجع إيضاح 

  
 السياسات المحاسبية الهامة٢
 

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكٍل ثابت 
 على كافة السنوات المعروضة، ما لم ُيذكر خالفاً لذلك.  

 
 أساس اإلعداد (أ)    

 
لقد تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات 
الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية وأحكام القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

بيانات المالية طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كما تم إعداد ال
 واألدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة. 

 
محاسبية أساسية محددة، كما  إن إعداد البيانات المالية بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي استخدام تقديرات

يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك. يتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على 
درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات أساسية للبيانات المالية في اإليضاح 

 .٤رقم 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٩( 

 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات (ب)   
 

 .٢٠١٦يناير  ١والتعديالت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في المعايير 
 

 
 ليس هناك أي تأثير جوهري لهذه التعديالت على المعلومات المالية للبنك.

 
ال توجد أي معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير 

والتي كان من الممكن أن يكون لها تأثير  ٢٠١٦يناير  ١المالية التي بدأت في  المالية كانت سارية للمرة األولى على السنة
 جوهري على المعلومات المالية الموحدة للبنك.

 
 
 
 

 
 

 تاريخ السريان المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنك

، "الممتلكات والمنشآت والمعدات"، والمعيار ١٦التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ، "الموجودات غير الملموسة"، بخصوص االستهالك واإلطفاء٣٨المحاسبي الدولي رقم 

يوضح هذا التعديل أنه من المفترض بوجه عام أن اإليرادات تعتبر أساس غير مالئم لقياس 
 استهالك المنافع االقتصادية المتضمنة في األصل غير الملموس.

 ت المعينة.وال يتم دحض هذا االفتراض إال في بعض الحاال

 ٢٠١٦يناير  ١

  ، "عرض البيانات المالية" مبادرة اإلفصاح١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ٥٤توضح التعديالت أنه قد يكون من الضروري فصل بعض البنود المباشرة المحددة في الفقرة 

المعيار المحاسبي الدولي رقم (بيان الربح أو الخسارة) في  ٨٢(بيان المركز المالي) والفقرة رقم 
 حيث يلزم فصل هذه البنود عندما يكون الهدف من ذلك فهم المركز أو األداء المالي للمنشأة. ١

 .٢٠١٦يناير  ١

 ٢٠١٤التحسينات السنوية لعام 
، ٢٠١٤ - ٢٠١٢تعمل هذه التحسينات السنوية على تعديل المعايير لفترة التقارير المالية من 

 على ما يلي: وتشمل تغييرات
يتطلب التعديل المتعلق  -، "األدوات المالية: اإلفصاحات" ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ■ 

بعقود الخدمات أنه عندما تقوم المنشأة بتحويل أصل مالي إلى طرف ثالث بموجب شروط تسمح 
اركة المستمرة التي للمتنازل بإيقاف تسجيل األصل، فعندئٍذ يجب اإلفصاح عن جميع أنواع المش

 قد تظل المنشأة محتفظة بها في الموجودات المحولة. 
يوضح التعديل أنه عند تحديد معدل  -، "منافع الموظفين" ١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم ■ 

الخصم اللتزامات منافع ما بعد الخدمة يتم التركيز على العملة المقومة بها تلك االلتزامات وليس 
 نشأ فيها.البلد التي ت

 

 ٢٠١٦يناير  ١

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)١٠( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات (تابع) (ب)   
 

يناير  ١لكن غير السارية حتى تاريخه على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة 
 ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر ٢٠١٦

 

 

 تاريخ السريان المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنك

 ء"، "اإليرادات من العقود مع العمال١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، "عقود البناء"، والمعيار المحاسبي الدولي ١١يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

، "اإليرادات"، والتفسيرات ذات الصلة. يتم تسجيل اإليرادات عندما يسيطر العميل على سلعة ١٨رقم 
والحصول على فوائد منها.  أو خدمة، وبالتالي تكون لديه القدرة على توجيه استخدام السلعة أو الخدمة

هو أن المنشأة تعترف باإليرادات لبيان  ١٥إن المبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
تحويل البضائع أو تقديم الخدمات المتفق عليها للعمالء بمقابل مالي يعكس القيمة التي تتوقع المنشأة 

المعيار أيضاً مجموعة محكمة من متطلبات  الحصول عليها من تلك السلع أو الخدمات. يشمل
اإلفصاح التي من شأنها أن تدفع المنشأة إلى تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات شاملة عن 
طبيعة وكمية وتوقيت ومدى عدم التيقن من اإليرادات والتدفقات النقدية الناشئة عن عقود المنشأة مع 

 عمالئها.
 ، "اإليرادات من العقود مع العمالء"١٥الدولي للتقارير المالية رقم التعديل على المعيار 

تشتمل هذه التعديالت على توضيحات حول تحديد التزامات األداء والمحاسبة عن رخص حقوق 
الملكية الفكرية وتقييم الموكل مقابل الوكيل (العرض اإلجمالي مقابل العرض الصافي لإليرادات). 

 حالً مناسباً وعملياً إضافيا يتعلق باالنتقال إلى معيار اإليرادات الجديد.كما أدرج المجلس أيضا 

 ٢٠١٨يناير  ١

 ، "األدوات المالية"٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
محل معظم اإلرشادات المقررة ضمن  ٩تحل النسخة الكاملة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بنموذج القياس المختلط لكن يعمل على  ٩. يحتفظ المعيار رقم ٣٩قم المعيار المحاسبي الدولي ر
تبسيطه ويحدد ثالث فئات رئيسية لقياس الموجودات المالية وهي: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. يعتمد أساس التصنيف على 

ري للمنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بالموجودات المالية. كما النموذج التجا
يقتضي المعيار قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بطريقة القيمة العادلة من خالل الربح أو 

ا. الخسارة مع خيار نهائي بعرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر عند نشوئه
وحالياً هناك طريقة جديدة متوقعة الحتساب الخسائر االئتمانية لكي تحل محل طريقة انخفاض قيمة 

. وفيما يتعلق بالمطلوبات ٣٩الخسائر المتكبدة المستخدمة ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 
ات في مخاطر المالية، فلم تطرأ أي تغييرات على طريقة التصنيف والقياس ما عدا االعتراف بالتغير

االئتمان ضمن الدخل الشامل اآلخر، وذلك بالنسبة للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة. كما يخّفف المعيار من حدة متطلبات فعالية التحوط باستبدال اختبارات فعالية التحوط 

التحوط، وفيما يخص "معدل  القياسية ويقتضي وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة
التحوط" فيظل كالمعدل الذي تستخدمه اإلدارة فعلياً في أغراض إدارة المخاطر. ما يزال االحتفاظ 
بالوثائق المتزامنة أمراً مطلوباً ولكن تختلف هذه الوثائق عن تلك التي يجري إعدادها بموجب المعيار 

 .٣٩المحاسبي الدولي رقم 

 ٢٠١٨يناير  ١
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)١١( 

 
 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات (تابع) (ب)   
ولم يتم  ٢٠١٦يناير  ١المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة لكن غير السارية على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في 

 تطبيقها بشكل مبكر (تابع)
 

 
يضطلع البنك في الوقت الحالي بتقييم تأثير المعايير الجديدة المذكورة أعاله والتعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات 
الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية التي قد تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها حتى تاريخه على السنة 

 .٢٠١٦يناير  ١مالية للبنك التي تبدأ في ال
 

ليس هناك معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات الصادرة عن 
على السنة المالية للبنك لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية التي قد تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها للمرة األولى 

 وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على المعلومات المالية للبنك. ٢٠١٦يناير  ١التي بدأت في 
 
 

 

 تاريخ السريان والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنكالمعايير الجديدة 
 ، "بيان التدفقات النقدية بشأن مبادرة اإلفصاح"٧التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

إفصاحا إضافيا لتمكين مستخدمي البيانات المالية  ٧تقدم التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
التغيرات في المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية، وهذا يشمل تلك الناشئة من التدفقات  من تقييم

النقدية والتغيرات غير النقدية األخرى. وعادة ما يقتضي المتطلب الجديد إجراء تسوية بين األرصدة 
 طة التمويلية.االفتتاحية والختامية المدرجة في بيان المركز المالي للمطلوبات الناشئة من األنش

 ٢٠١٧يناير  ١

 ، "عقود اإليجار"١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، ويعد المعيار تعديال ١٧يحل هذا المعيار محل التوجيهات الحالية في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 كبيرا في عملية المحاسبة من قبل المستأجرين على وجه الخصوص حيث كان يجب عليهم بموجب
التمييز بين عقود اإليجار التمويلي (المدرجة في الميزانية  ١٧المعيار المحاسبي الدولي رقم 

العمومية) وعقود اإليجار التشغيلي (غير المدرجة في الميزانية العمومية). أما اآلن فيجب على 
ار بما يعكس االعتراف بالتزامات اإليج ١٦المستأجرين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

مدفوعات اإليجار المستقبلية و"حق استخدام األصل" لجميع عقود اإليجار تقريبا. كما أدرج مجلس 
معايير المحاسبة الدولية إعفاء اختياريا لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات 

 المستأجرين.  الموجودات منخفضة القيمة، إال أن هذا اإلعفاء ال يمكن تطبيقه إال بواسطة
 

وفيما يتعلق بالمؤجرين تبقى المعالجة المحاسبية نفسها تقريبا. ومع ذلك ونظرا لقيام مجلس معايير 
المحاسبة الدولية بتحديث التوجيهات بشأن تعريف عقد اإليجار (وكذلك التوجيهات حول التجميع 

وعلى أقل تقدير، فمن المتوقع أن والفصل بين العقود)، فسوف يتأثر المؤجرون أيضا بالمعيار الجديد. 
يؤثر نموذج المحاسبة الجديد للمستأجرين على المفاوضات بين المؤجرين والمستأجرين. وبموجب 

، فإن العقد يعد، أو يتضمن، إيجارا إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على ١٦المعيار الدولي رقم 
 .استخدام أصل معين لفترة من الزمن مقابل تعويض ما

 ٢٠١٩يناير  ١

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)١٢( 

 
 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 

 القروض والسلفيات ومخصص االنخفاض في القيمة (ج)
 

ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق القروض والسلفيات هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة 
نشطة. ُتحتسب القروض والسلفيات مبدئياً بالقيمة العادلة زائدة تكاليف المعاملة وُتدرج الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

 الفائدة الفعلية.
 

يقوم البنك بتاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم مدى توفر دليل موضوعي على تعّرض القروض والسلفيات لالنخفاض في 
القيمة. ال تعتبر القروض والسلفيات أنها تعرضت لالنخفاض في القيمة ويتم تكبد خسائر االنخفاض في القيمة إال عندما يتوفر 

 على تحصيل كافة المبالغ المستحقة له.   دليل موضوعي على أن البنك لن يكون قادراً 
 

 إن المعايير التي يستخدمها البنك في تحديد مدى توفر الدليل الموضوعي على خسارة االنخفاض في القيمة تشمل ما يلي:
 
 العجز عن سداد دفعات العقد األصلية أو الفائدة المستحقة عليها.-
 مواجهة المقترض لصعوبات في التدفقات النقدية.-
 رق تعهدات أو شروط القروض. خ-
 المباشرة في إجراءات إشهار اإلفالس.-
 تراجع المركز التنافسي للمقترض.-
 التراجع في قيمة الضمانات.-
 انخفاض التصنيف االئتماني إلى ما دون مستوى درجة االستثمار. -
 

يمة الموجودات المالية ذات األهمية يقوم البنك أوالً بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض فردي في ق
الفردية، وكذلك إذا كان هناك انخفاض فردي أو جماعي في قيمة الموجودات المالية غير ذات األهمية الفردية. إذا قرر البنك 

ج عدم وجود دليل موضوعي على حدوث االنخفاض في قيمة أصل مالي ُمقّيم بصورة فردية، سواًء كان كبيراً أم ال، يتم إدرا
األصل في مجموعة من الموجودات المالية ذات الخصائص المماثلة لمخاطر االئتمان ويتم تقييمها بشكٍل جماعي لتحري 
االنخفاض في القيمة. إن الموجودات التي يتم تقييمها بشكٍل فردي لتحري االنخفاض في القيمة والتي تم أو ال يزال االعتراف 

  يتم إدراجها في التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة.بخسارة انخفاض القيمة لها جارياً، ال
 

إن قيمة المخصص تمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
على أساس معدل الفائدة السائد بتاريخ منح المتوقعة، بما في ذلك المبالغ القابلة لالسترداد من الكفاالت والضمانات، مخصومة 

 القرض أو الُسلفة أو على أساس معدل الفائدة الفعلي الحالي بالنسبة للقروض ذات معدالت الفائدة المتغيرة. 
 

قد تنتج  إن احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية المرهونة يعكس التدفقات النقدية التي
 عن إغالق الرهن ناقصاً تكاليف الحصول على الرهن وبيعه، سواء كان أو لم يكن من الُمرجح إغالق الرهن.

 
إذا كان هناك قرض غير قابل للتحصيل، يتم حذف األصل مقابل مخصص االنخفاض في القيمة المتعلق به. وفي حال عدم 

الدخل. يتم إدراج المبالغ المستردة الحقاً في بيان الدخل. وإذا نقص  وجود مثل هذا المخصص، فإنه يتم حذف األصل في بيان
مقدار االنخفاض في القيمة في وقٍت الحق نتيجة لحدٍث معين بعد حذف األصل، فإنه يتم تحرير المخصص وإدراجه في بيان 

 الدخل.
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)١٣( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

 االنخفاض في القيمة (تابع)القروض والسلفيات ومخصص  (ج)
 

وألغراض التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات المالية على أساس الخصائص المماثلة لمخاطر 
االئتمان (أي على أساس تصنيف البنك الذي يتضمن نوع األصل والقطاع ونوع الضمان وحالة التأخر عن السداد والعوامل 

. تتصل هذه الخصائص بعملية تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات تلك الموجودات كونها ُتعد األخرى ذات الصلة)
 مؤشراً على قدرة المدينين على سداد جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية للموجودات الجاري تقييمها.

 
ر التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة من القروض وال سلفيات المقّيمة بصورة جماعية لتحري االنخفاض في قيمتها على تقدَّ

أساس التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات وتجربة الخسارة التاريخية بالنسبة للموجودات ذات خصائص مخاطر االئتمان 
لبيان آثار الظروف الحالية التي لم المماثلة. يتم تعديل تجربة الخسارة التاريخية على أساس البيانات الحالية الجديرة بالمالحظة 

يكن لها تأثير على الفترة التي حدثت فيها تجربة الخسارة التاريخية، وأيضاً إلزالة آثار الظروف في الفترة التاريخية التي ال 
 وجود لها في الوقت الراهن.

 
ن الناحية الفردية والتي أعيد التفاوض إن القروض التي يتم تقييم االنخفاض في قيمتها بصورة جماعية أو التي تكون هامة م

بشأن شروطها ال تعتبر متأخرة السداد ولكن ُتعامل كقروض جديدة. وفي السنوات الالحقة، يتم اعتبار األصل أنه متأخر 
 السداد وال يتم اإلفصاح عنه إال إذا تمت إعادة التفاوض بشأنه مجدداً.

 
 ممتلكات ومعدات  (د)
 

يتم إظهار الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم. تشمل التكلفة التاريخية النفقات المنسوبة مباشرًة إلى اقتناء 
يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصٍل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما ال البنود. 

ح أن تتدفق إلى البنك فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق يكون من الُمرجّ 
 به. يتم تحميل كافة تكاليف عمليات التصليح والصيانة األخرى إلى بيان الدخل خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها.

 
بمعدالت ُتحتسب لخفض تكلفة الموجودات وصوالً إلى قيمها التقديرية المتبقية على ُيحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت 

 مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة على النحو التالي:
 
 السنوات 
  

ا سنة أو على مدى فترة اإليجار إذ ١٥-١٠ تحسينات على عقار مستأجر  
سنوات  ١٠كانت أقل من 

١٠-٥ وتجهيزات (موجودات أخرى)مركبات ومعدات مكتبية وأثاث 
 

عندما تكون القيمة الدفترية ألصل ما أكبر من قيمته التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفضها مباشرة إلى القيمة القابلة لالسترداد 
 التي تمثل صافي سعر البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى.

 
يتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد الممتلكات والمعدات بمقارنة عوائد المبيعات مع القيمة الدفترية لألصل المستبعد 

وتؤخذ باالعتبار عند تحديد إيرادات العمليات. 
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 (د)        ممتلكات ومعدات (تابع)
 

الموجودات قيد اإلنشاء بالتكلفة المتكبدة من تاريخ بدء العمل في المشروع حتى تاريخ االنتهاء من تنفيذه. وبعد يتم إظهار 
االنتهاء من تنفيذ المشروع، يتم تحويل الموجودات قيد اإلنشاء إلى الفئة المالئمة لها ضمن الممتلكات والمعدات وتستهلك وفق 

 السياسات المحاسبية للبنك.
 

 وات مالية مشتقةأد (هـ)
 

تحتسب األدوات المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة المشتقة وُيعاد قياسها الحقاً بقيمتها العادلة. يتم 
الحصول على القيمة العادلة من األسعار المدرجة في األسواق النشطة، بما في ذلك أحدث المعامالت في السوق. تدرج كافة 

 المشتقة كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سالبة. األدوات
 

 مقاصة األدوات المالية (و)
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في الميزانية العمومية عند وجود حق قانوني واجب النفاذ 
 ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية المطلوب في نفس الوقت.بمقاصة المبالغ المحتسبة 

 
 قروض  (ز)

 
تشمل القروض المبالغ المستحقة للبنوك األخرى والمبالغ المستحقة للعمالء والمبالغ المستحقة للمركز الرئيسي والفروع 
األخرى. تحتسب القروض مبدئياً بالقيمة العادلة، وتمثل عوائد إصدار القروض (أي القيمة العادلة للمقابل المقبوض)، صافية 

بيان القروض الحقاً بالتكلفة المطفأة مع احتساب أي فرق بين العوائد صافية من تكاليف  من تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم
 المعاملة والقيمة المستردة في بيان الدخل على مدى فترة القروض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

 
 مخصص منافع الموظفين (ح)

 
لسياسة مجموعة باركليز التي تمتثل ألحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم وفقاً  الدوليينُتمنح مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

وتحل محل مكافآت نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة. تتم تسوية المطلوبات  ١٩
 ف في بيان الدخل.المتعلقة بهذه المكافآت من خالل الحساب الجاري للمركز الرئيسي وتدرج ضمن المصاري

 
يتم أداء مساهمات المعاشات عن الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات 

 في شأن المعاشات والتأمينات االجتماعية. ١٩٩٩) لسنة ٧االجتماعية وفقاً للقانون االتحادي رقم (
 

األساليب االكتوارية، لمكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة ويتم أيضاً رصد مخصص، باستخدام 
اإلمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك عن فترات خدمتهم حتى تاريخ الميزانية 

 العمومية. 
 

تذاكر السفر نتيجة للخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ  يتم رصد مخصص لاللتزام المقدر لمستحقات الموظفين من
 الميزانية العمومية.  
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 مخصصات منافع الموظفين (تابع) (ح)
 
 التعويضات المبنية على األسهم     )  ١(
 

يقوم المركز الرئيسي بإدارة اعتمادات الموظفين من خالل عدد من خطط التعويضات المبنية على أسهم والمسددة بأدوات 
حقوق الملكية. يتم احتساب القيمة العادلة لخدمات الموظفين المستلمة مقابل مكافآت األسهم والخيارات الممنوحة من قبل 

 لها ضمن حساب المركز الرئيسي.   الفروع كمصروف، مع إدراج المبلغ المكافئ
 

يتم تحديد القيمة اإلجمالية المتوقع صرفها على مدى فترة الَمنح بالرجوع إلى القيمة العادلة لألسهم والخيارات المحددة كمكافأة 
ق الملكية). / منحة، باستثناء تأثير شروط الَمنح غير المرتبطة بالسوق (مثل ربحية السهم والعائد المستهدف على أدوات حقو

تتم مراعاة شروط الَمنح عند إعداد االفتراضات المتعلقة بعدد الخيارات / مكافآت األسهم المتوقع منحها. يقوم المركز الرئيسي 
بتاريخ بيان كل مركز مالي بمراجعة تقديراته لعدد الخيارات / مكافآت األسهم التي يتوقع أن تكون قابلة للممارسة. وتعترف 

المراجعة على التقديرات األصلية، إن وجدت، في بيان الدخل الشامل مع إدراج التعديل المكافئ ضمن حساب الفروع بأثر 
 المركز الرئيسي.  

 
إن مبالغ المساهمات التي تقوم الفروع بأدائها بهدف تمويل المدفوعات المبنية على األسهم يتم احتسابها مباشرًة في حقوق 

 المساهمات.الملكية عندما يتم أداء هذه 
 
 مبالغ مستحقة من البنوك والمركز الرئيسي والفروع األخرى )١(
 

يتم إظهار المبالغ المستحقة من البنوك والمركز الرئيسي والفروع األخرى بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي مبالغ محذوفة ومخصص 
 االنخفاض في القيمة، إن ُوجد.

 
 مخصصات )ط(
 

على البنك التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل أن ُتحتسب المخصصات عندما يترتب 
 يقتضي األمر خروج موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بشكٍل موثوق.

 
 تحويل عمالت أجنبية ) ك(
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  )    ١(
 

قياس البنود المدرجة في البيانات المالية للبنك بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي")، باعتباره عملة البيئة يتم 
االقتصادية الرئيسية التي يعمل البنك ضمنها ("العملة الوظيفية"). إن البيانات المالية معروضة بالدرهم اإلماراتي، وهو العملة 

 لعرض للبنك.الوظيفية وعملة ا
 
 المعامالت واألرصدة)      ٢(
 

يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بسعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة. كما يتم تحويل 
تاريخ الميزانية الموجودات والمطلوبات النقدية الناشئة بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة ب

   العمومية. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة في بيان الدخل.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)١٦( 

 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة   ٢
 
 )        إيرادات ومصاريف الفائدةل(
 

ُتحتسب إيرادات ومصاريف الفائدة في بيان الدخل لكافة األدوات التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة 
 الفعلية. 

 
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة لألصل أو المطلوب المالي وتوزيع إيرادات أو مصاريف الفائدة 

ذات الصلة. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بشكٍل دقيق المدفوعات أو المقبوضات النقدية على مدى الفترة 
المستقبلية المقدرة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألداة أو، حيثما يكون مالئماً، خالل فترة أقصر إلى صافي القيمة 

 الدفترية لألصل أو المطلوب المالي.
 

قيمة األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة نتيجة لخسارة االنخفاض في القيمة، يتم  عندما يتم خفض
احتساب إيرادات الفائدة باستخدام معدل الفائدة المستعمل في خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة االنخفاض 

 في القيمة.
 
 إيرادات الرسوم والعموالت )م(
 

ل البنك على إيرادات من الرسوم والعموالت على مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها البنك لعمالئه. يتم عموماً يحص
االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت على أساس االستحقاق عندما يتم تقديم الخدمة، ما لم تكن مدرجة في حساب الفائدة 

 ت على النحو التالي:الفعلية. ُتحتسب إيرادات الرسوم والعموال
 
يتم االعتراف باإليرادات التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي لألداة المالية كتعديل على معدل الفائدة -

 الفعلي ويتم إدراجها ضمن بند "إيرادات فائدة". 
 يتم االعتراف باإليرادات المحققة من تقديم الخدمات كإيرادات عند تقديم الخدمات.-
 
 إيجارات تشغيلية  )     ن(
 

إن عقود اإليجار المبرمة من قبل البنك تمثل في معظمها عقود إيجار تشغيلي. يتم إدراج إجمالي الدفعات المؤداة بموجب 
 عقود اإليجار التشغيلي في بيان الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 
 الضريبة )س(
 

من  ٪٢٠قة بعمليات البنك في إمارتي أبوظبي ودبي، حيث يتوجب دفع ضريبة بمعدل يتم رصد مخصص للضريبة المتعل
 صافي الربح المعّدل المحقق خالل السنة في كل إمارة وفقاً للتشريعات السائدة في كل إمارة.

 
المحّملة إلى أو يتم االعتراف بضريبة الدخل كمصروف (أو إيراد) للفترة، باستثناء الضريبة الحالية ذات الصلة بالبنود 

المدرجة في الدخل الشامل اآلخر، أو المحّملة أو المدرجة مباشرًة في حقوق الملكية. وفي ظل هذه الظروف، يتم تحميل أو 
 إدراج الضريبة الحالية في الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكية ( مثل الضريبة الحالية على االستثمارات المتوفرة للبيع).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)١٧( 

 
 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٢
 

 (تابع) الضريبة  (س)
 

يتم رصد مخصص لكامل ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات، على الفروق المؤقتة الناشئة بين الوعاء 
استخدام المعدالت الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في البيانات المالية. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة ب

الضريبية (والقوانين) التي يتم سنها أو المطبقة فعلياً في تاريخ الميزانية العمومية والتي يتوقع العمل بها عند بيع أصل ضريبة 
 الدخل المؤجلة أو تسوية مطلوب ضريبة الدخل المؤجلة.

 
فرة للبيع، ومخصصات االنخفاض في قيمة القروض تنشأ الفروق المؤقتة الرئيسية من إعادة تقييم الموجودات المالية المتو

والسلفيات والفوائد الُمعلقة ألرصدة القروض التي تم رصد مخصص لها بالكامل، وإطفاء نفقات رأسمالية محددة تم تحرير 
 المخصص المتعلق بها في السنة السابقة. 

 
يتوفر في المستقبل أرباح خاضعة للضريبة بحيث يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة عندما يكون من المحتمل أن 

 يمكن على أساسها احتساب الخسائر الضريبية غير المستخدمة.
 

إن الضريبة المؤجلة المتعلقة بإعادة قياس القيمة العادلة لالستثمارات المتوفرة للبيع، والتي تم االعتراف بها في الدخل الشامل 
 الدخل الشامل اآلخر.اآلخر، يتم االعتراف بها أيضاً في 

 
 نقد وما في حكمه (ع)

 
ألغراض بيان التدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق واألرصدة في الحسابات الجارية وتحت الطلب 

صلية والودائع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمؤسسات المالية األخرى التي تبلغ فترات استحقاقها األ
 ثالثة أشهر أو أقل، باستثناء الودائع اإللزامية الُمحتفظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

 
 إدارة المخاطر المالية  ٣
 
 مراجعة إدارة المخاطر ١-٣
 

يتعرض البنك من خالل أنشطته لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية، وتلك األنشطة تنطوي على تحليل وتقييم وقبول 
وإدارة درجة محددة من المخاطر أو مجموعة من المخاطر. إن قبول المخاطر يعتبر في صميم النشاط المالي. يهدف البنك 

 والحد من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك. إلى تحقيق توازٍن مالئم بين المخاطر والعائدات 
 

إن المصادر الرئيسية للمخاطر المالية التي يواجهها البنك تنشأ من األدوات المالية التي ُتعد عنصراً رئيسياً في عمل البنك 
السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر وتشّكل األساس لعملياته. تؤدي األدوات المالية إلى ظهور أو تعديل أو خفض مخاطر 

التي تمّكنه من تطبيق نظام رقابي  الضروريةالسوق على الميزانية العمومية للبنك. وبالتالي، يقوم البنك بتخصيص الموارد 
فّعال يعمل على إدارة وقياس وتخفيف كل خطر من هذه المخاطر، كما يقوم البنك بمراجعة إجراءات وأنظمة إدارة المخاطر 

 ٍل منتظم بما يضمن تلبية احتياجات العمل.بشك
 

تعتبر إدارة المخاطر المالية، والسيما مخاطر االئتمان، عنصراً أساسياً في نشاط البنك وأحد المكونات الرئيسية في عملية 
يذي وتبني التخطيط. يحقق البنك أهدافه المتعلقة بإدارة المخاطر بوضع عملية إدارة المخاطر في صلب جدول األعمال التنف

 نهج يرتكز على تقييم إدارة المخاطر عند اتخاذ قرارات العمل اليومية. 
 
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)١٨( 

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية          ٣
 
 (تابع)مراجعة إدارة المخاطر        ١-٣
 

توافق خطط العمل مع مستوى كما يتأكد البنك من قدرته على إدارة المخاطر في أعماله القائمة والجديدة والمتنامية وكذلك من 
 تحّمل البنك للمخاطر، وهو مستوى الخطر الذي يوافق البنك على قبوله من أجل الوفاء بأهدافه المؤسسية.

 
لقد تم تصميم سياسات إدارة المخاطر للبنك بهدف تحديد وتحليل المخاطر التي تواجه البنك ووضع السقوف والضوابط 

ام بها. تنص هذه السياسات على إرشادات عامة موثقة حول كيفية إدارة المخاطر وإرشادات عن المالئمة لها ومراقبتها وااللتز
جوانب معينة أخرى مثل مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان واستخدام األدوات المالية 

قسم التدقيق الداخلي بإجراء مراجعة مستقلة إلدارة  المشتقة واألدوات المالية غير المشتقة. وباإلضافة إلى ذلك، يضطلع
 المخاطر والبيئة الرقابية.

 
مخاطر السوق مخاطر صرف تشمل وتعتبر مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق هي المخاطر األكثر أهمية. 

 العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر األسعار. 
 
 مخاطر االئتمان ٢-٣
 

والناتجة عن عدم  العمالء أو الزبائن أو األطراف المقابلة أو األدوات المالية األخرى بمخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة  
بموجب اتفاقيات سواء التعاقدية بااللتزامات الوفاء عدم التمكن من سداد مبلغ الفائدة أو أصل الدين أو  أو، على االداءالقدرة 

 ت ائتمانية أخرى، وبالتالي التسبب في خسارة مالية للبنك.القروض أو أي تسهيال
 

تنشأ مخاطر االئتمان أيضاً من انخفاض التقييم االئتماني لألطراف المقابلة التي يحتفظ البنك بأدواتها االئتمانية، األمر الذي 
، يتم تخصيص موارد وخبرات نك للب ن مخاطر االئتمان تعد أهم المخاطربما أيؤدي إلى االنخفاض في قيمة الموجودات. و

 وضوابط هامة إلدارة هذه المخاطر ضمن األقسام الرئيسية في البنك.
  

يتعرض البنك لمخاطر االئتمان، وهي المخاطر التي يتسبب فيها الطرف المقابل بخسارة مالية للبنك من خالل اإلخفاق في 
االقتصادي أو في كفاءة قطاع العمل الذي ترتكز عليه المحفظة االستثمارية تسوية التزاٍم ما. إن التغيرات الكبيرة في الوضع 

للبنك قد ينتج عنها خسائر تختلف عن تلك التي يتم رصد مخصص لها بتاريخ الميزانية العمومية. ولذا، تقوم إدارة البنك 
لفيات والذمم ساس من القروض والسُ بإدارة تعرضها لمخاطر االئتمان بعناية وحذر. تنشأ التعرضات لمخاطر االئتمان باأل

المدينة األخرى، باإلضافة إلى مخاطر االئتمان المصاحبة للترتيبات المالية غير المدرجة في الميزانية العمومية مثل 
 االلتزامات االئتمانية. 

 
 إدارة مخاطر االئتمان ١-٢-٣
 

ات البنك، وبالتالي فهو يمثل أحد المخاطر األكثر أهمية ويقوم إن منح التسهيالت االئتمانية ُيعتبر أحد المصادر الرئيسية إليراد
 بفعالية.ه المخاطر هذللتحكم ب الضروريةالبنك بتخصيص الموارد 

 
يقدم قسم مخاطر االئتمان التوجيهات الالزمة حول مدى التعرض لمخاطر االئتمان. كما يقوم موظفو القسم بحل كافة القضايا 

ئتمان، والموافقة على قرارات االئتمان في إطار الصالحيات الموكلة للقسم، ومساعدة المركز الهامة المتعلقة بسياسة اال
 الرئيسي عند الضرورة، وتطبيق نظام للحوكمة واإلشراف على كافة األمور المتعلقة بمخاطر االئتمان. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)١٩( 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان       ٢-٣
 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان    ١-٢-٣
 

يتوفر لكل قطاع عمل فريق من داخل القطاع إلدارة مخاطر االئتمان يقوم بالمساعدة في وضع سياسة المخاطر وتطبيقها على 
 مستوى عمليات القطاع. تشتمل األمثلة المتعلقة بإدارة مخاطر االئتمان لكل قطاع على ضمان ما يلي:

 
 تطبيق إرشادات حول الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لكل عميل أو طرف مقابل. -
 تطبيق السياسات التي تحصر اإلقراض في قطاعات صناعية محددة.-
 

يتم إدراج حسابات الشركات التي تنطوي على مستويات مرتفعة من المخاطر في قوائم تتضمن تصنيفات للقروض المهددة 
طلق عليها اسم "قوائم التحذير المبكر". يتم تحديث هذه القوائم شهرياً وتوّزع على الجهات المعنية بمراقبة بالخطر ويُ 

المخاطر. وفور إدراج القرض ضمن القائمة، تتم مراقبة مدى تعرضه للخطر بحرص شديد ويتم تخفيض مستوى التعرض إن 
 أمكن. 

 
ة المصاحبة للقرض. كما يتم تصنيف األعمال المتعلقة بالعمالء من الشركات تصنف هذه القوائم وفقاً لشدة المخاطر المتوقع

). عندما يتعرض حساب ما EWL3و EWL2و EWL1التي تتزايد معها فرص الخطر في فئة من هذه الفئات الثالث (
ثالث بما يعكس مدى النخفاٍض في قيمته بمرور الوقت، فإن هذا الحساب سيكون عادًة، وليس بالضرورة، قد تجاوز الفئات ال

 الحاجة إلى الحذر والرقابة الشديدة.
 

عندما يؤدي الوضع المالي للمدين إلى ظهور مخاوف معينة، يتم تصنيف المدين في الحال في الفئة المالئمة. ويخضع جميع 
تنفيذ عمليات مراجعة المدينين لمراجعة شاملة فيما يتعلق بكافة التسهيالت الممنوحة لهم على األقل بشكٍل سنوي. وقد يتم 

 مرحلية أو ربع سنوية إذا اقتضت الظروف ذلك.
 

تسمح األساليب اإلحصائية المتوفرة في الوقت الحالي بمراقبة االنخفاض في القيمة لكل محفظة ائتمانية على حدة وذلك فيما 
ركز الرئيسي، يتم رصد مخصص شياً مع سياسة المايتعلق بالمحافظ الخاصة باألفراد التي تتضمن موجودات متجانسة. وتم

لالنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة نتيجة لحدث خسارة واحد أو أكثر يقع بعد 
 االعتراف المبدئي.  

 
ل على مدى تستند النماذج القياسية عند استخدامها إلى األداء الشخصي والمالي للعميل وإلى القواعد السائدة في قطاع العم

الفترات األخيرة ويتم اعتبارها كمؤشر على األداء المستقبلي المتوقع. تتم مراجعة النماذج بانتظاٍم لمراقبة فعاليتها ومدى 
 مالءمتها لألداء الفعلي ويتم تعديلها عند الضرورة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية المرجوة منها.

 
 قروض وسلفيات (أ) 

 
يستخدم البنك أساليب النماذج اإلحصائية في كافة أنظمة التصنيف االئتماني الخاصة بنشاط البنك. تساعد هذه األنظمة البنك 
في اتخاذ قرارات االئتمان المبدئية فيما يتعلق بااللتزامات الجديدة وفي إدارة محفظة التعرضات القائمة. كما تساعد هذه 

 من األفراد والشركات. لعمالء لدارة المخاطر على مستوى كافة التعرضات االئتمانية األنظمة في تبني آلية موحدة إل
 

يقوم البنك بقياس الخسائر المتأصلة غير المحددة في محفظة القروض بما يمّكن البنك من تحديد أسعارها بالشكل المالئم. 
ير إحصائي لمتوسط الخسارة في محفظة القروض لفترة وُيعرف ذلك داخل البنك باسم "القابلية للمخاطر" التي تكون بمثابة تقد

 شهراً، مع األخذ في االعتبار حجم المحفظة وخصائص المخاطر وفقاً لظروف االئتمان الحالية.  ١٢
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٢٠( 

 
 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية        ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان       ٢-٣
 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان    ١-٢-٣
 

 حساب القابلية للمخاطر ينطوي على ثالثة عناصر هي:إن 
 
تقدير حجم التعرض في حالة العجز عن السداد حيث يتم تقدير المبلغ الذي ُيحتمل أن يكون مستحقاً على العميل في .١

 حالة عجزه عن السداد.
شهراً، مع  ١٢ احتمالية العجز عن السداد وهي عبارة عن تقديرات لمتوسط الخسارة في محفظة القروض لفترة.٢

 األخذ في االعتبار حجم المحفظة وخصائص المخاطر وفقاً لظروف االئتمان الحالية.
شدة الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد حيث يتم تقدير مستوى الخسائر المحتملة التي يتوقع البنك تكبدها في حال .٣

 حدوث عجز بعد بيع أي ضمان. 
 

األساس للعديد من تطبيقات قياس مخاطر االئتمان المصاحبة لمجمل مكونات المحفظة.  إن هذه العناصر الثالثة تعتبر حجر
توقيت تحديد احتمالية العجز عن السداد في  يجب وقت محدد أي في  الزمن منوبما ان مخاطر االئتمان تقاس بنقطة محددة 

مدخالً لقياس جودة االئتمان للمحفظة، كما تساعد  كأحد المعطيات الالزمة لتنفيذ عملية القياس. توّفر القابلية للمخاطرمحدد 
اإلدارة في متابعة التغيرات في المخاطر مع تطور نصيب المركز الرئيسي من التعرضات االئتمانية من حيث حجم أو محفظة 

 المخاطر.
 

توقيت  العجز عن السداد فييتم حساب قابلية المخاطر بالنسبة لقروض الشركات واألفراد كما يلي: قابلية المخاطر = احتمالية 
يتم تجميع قابلية المخاطر  شدة الخسارة الناتجة عن العجز عن السداد. xالتعرض المقدر في حالة العجز عن السداد  x محدد

لكل قرض للحصول على قابلية المخاطر لمختلف المحافظ الفرعية في المجموعة وصوالً في النهاية إلى قابلية المخاطر 
 لها. للمجموعة بأكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٢١( 

 
 
 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان    ١-٢-٣
 

لقد قام البنك بتطبيق آلية تقييم داخلية ُيطلق عليها (تصنيف العجز عن السداد). إن تصنيف العجز عن السداد هو نظام قياسي 
للتقييم الداخلي المتطور. وبموجب هذا النظام، يتم  ٢-الداخلي تتبناه مجموعة باركليز وهو متوافق مع مقررات بازل للتقييم

درجة، ولكل درجة احتمالية محددة للعجز عن السداد، ويمكن ربطها بالدرجة المكافئة لها وفقاً  ٢١تصنيف العمالء من خالل 
رد أند بورز (بالنسبة للتصنيفات وإعدام الديون، فإن لها تقييمات إضافية تتعدى لتصنيف وكالة موديز وتصنيف وكالة ستاند

). ونظراً ألن منهجية التقييم تعتبر منهجية متطورة ويتم الحصول على الدرجات من نموذج متطور، فال يوجد ٢١الدرجة 
ندرد أند بورز. يحدد الجدول التالي تبويب ثابت بين الدرجات الداخلية للبنك وتلك الخاصة بتصنيف وكالتي موديز وستا

التبويب الداخلي للبنك فيما يتعلق بتصنيف درجات العجز عن السداد مقارنة بدرجات التصنيف لوكالتي موديز وستاندرد أند 
 بورز:

 

 احتمالية العجز عن السداد الدرجة

 <الحد األقصى الحد المتوسط >=الحد األدنى
    
٠٫٠٢ ٪٠٫٠١ ٪٠٫٠٠ ١٪ 
٠٫٠٣ ٪٠٫٠٣ ٪٠٫٠٢ ٢٪ 
٠٫٠٥ ٪٠٫٠٤ ٪٠٫٠٣ ٣٪ 
٠٫١٠ ٪٠٫٠٨ ٪٠٫٠٥ ٤٪ 
٠٫١٥ ٪٠٫١٣ ٪٠٫١٠ ٥٪ 
٠٫٢٠ ٪٠٫١٨ ٪٠٫١٥ ٦٪ 
٠٫٢٥ ٪٠٫٢٣ ٪٠٫٢٠ ٧٪ 
٠٫٣٠ ٪٠٫٢٨ ٪٠٫٢٥ ٨٪ 
٠٫٤٠ ٪٠٫٣٥ ٪٠٫٣٠ ٩٪ 
٠٫٥٠ ٪٠٫٤٥ ٪٠٫٤٠ ١٠٪ 
٠٫٦٠ ٪٠٫٥٥ ٪٠٫٥٠ ١١٪ 
١٫٢٠ ٪٠٫٩٠ ٪٠٫٦٠ ١٢٪ 
١٫٥٥ ٪١٫٣٨ ٪١٫٢٠ ١٣٪ 
٢٫١٥ ٪١٫٨٥ ٪١٫٥٥ ١٤٪ 
٣٫٠٥ ٪٢٫٦٠ ٪٢٫١٥ ١٥٪ 
٤٫٤٥ ٪٣٫٧٥ ٪٣٫٠٥ ١٦٪ 
٦٫٣٥ ٪٥٫٤٠ ٪٤٫٤٥ ١٧٪ 
٨٫٦٥ ٪٧٫٥٠ ٪٦٫٣٥ ١٨٪ 
١١٫٣٥ ٪١٠٫٠٠ ٪٨٫٦٥ ١٩٪ 
١٨٫٦٥ ٪١٥٫٠٠ ٪١١٫٣٥ ٢٠٪ 
١٠٠٫٠٠ ٪٥٩٫٣٣ ٪١٨٫٦٥ ٢١٪ 

 
يستخدم البنك درجات التقييم الخارجية عند توفرها لمقارنتها مع التقييم الداخلي لمخاطر االئتمان. تختلف حاالت العجز التي 

 تتم مالحظتها وفقاً لفئة التقييم من سنة ألخرى، وخاصة على امتداد الدورة االقتصادية. 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٢٢( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 مراقبة سقوف المخاطر وسياسات الحد منها   ٢-٢-٣
 

يستخدم البنك مجموعة كبيرة من األساليب للحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالقروض، وأكثر هذه األساليب أهمية للبنك 
يتمثل في إجراء تقييم لقدرة المقترض على الوفاء بالمستوى المقترح من القرض دون مواجهة صعوبات. تهدف سياسة البنك 

على الضمانات، ونتيجة  بشكل مفرطل بحيث يستطيع الوفاء به بدالً من االعتماد إلى التأكد من أن القرض في متناول العمي
 لذلك واستناداً إلى وضع العميل ونوع المنتج فقد يتم منح التسهيالت بدون ضمان.

 
عات يقوم البنك بإدارة تركيزات مخاطر االئتمان وتحديد سقوفها وضوابطها فور تحديدها، وخاصة لألطراف المقابلة والمجمو

 والبلدان المختلفة.  االقتصاديةقطاعات لكذلك ل
 

األول من خالل وضع سقوف على حجم المخاطر المقبولة فيما يتعلق بمقترض واحد أو م تتم إدارة مخاطر االئتمان في المقا
تتم مراقبة هذه المخاطر على أساس دوري كما مجموعة من المقترضين وكذلك للقطاعات الجغرافية وقطاعات العمل. 

 وتخضع للمراجعة سنوياً أو خالل فترات أقصر. 
 

تتم إدارة التعرض لمخاطر االئتمان أيضاً من خالل التحليل المنتظم لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على الوفاء 
ن لزم األمر. مبين أدناه بعض اإلجراءات المتبعة بالتزامات الفوائد وأصل الدين، وكذلك من خالل تغيير سقوف اإلقراض إ

 لمراقبة المخاطر والحد منها.
 

 الضمانات (أ)
 

، يلتزم البنك بالحصول من الشركات على فئات محددة ومتفق عليها من مناسباعندما يكون الحصول على ضمانات أمراً 
 ى. وفيما يلي أبرز أنواع الضمانات:الضمانات والتأكد من أن هذه الضمانات تشّكل رهناً من الدرجة األول

 
 الرهن على العقارات السكنية. -قطاع األفراد -
 الرهن على الموجودات مثل المباني والمخزون والذمم المدينة القابلة لالسترداد. -القطاع التجاري والصناعي -
 .العقارات التي يتم تمويلهاالرهن على  -قطاع العقارات التجارية -
 

. بالنسبة متحفظ إن الضمانات التي يحصل عليها البنك يتم تقييمها وفقاً لمقاييس متفق عليها مع تحديد قيمة الضمان بشكٍل 
لقطاع الشركات، يتم تقييم الضمانات المتعلقة بالقروض التي تعرضت لالنخفاض في القيمة بما في ذلك الكفاالت والتأمين 

لك للتأكد من سريان الضمان ومالءمة مخصص االنخفاض في القيمة مع األخذ في بانتظام وبشكل سنوي على األقل، وذ
االعتبار التقييم الحالي. عندما تنخفض قيمة الضمان، قد يتم رصد مخصص إضافي لالنخفاض في القيمة. وفي المقابل، قد 

 ينتج عن الزيادات في الضمان تحرير مخصص االنخفاض في القيمة.
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٢٣( 

 (تابع) المخاطر الماليةإدارة       ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع)مراقبة سقوف المخاطر وسياسات الحد منها  ٢-٢-٣
 

 المشتقات (ب)
 

ينحصر المبلغ المعّرض لمخاطر االئتمان، في أي وقت كان، في القيمة العادلة الحالية لألدوات المفضلة لدى البنك. بالنسبة 
لعقود الصرف اآلجلة، يتعرض البنك لمخاطر القيمة االسمية في حال إخفاق الطرف المقابل. تتم إدارة هذا التعرض لمخاطر 

اإلقراض الخاصة بالعمالء، إلى جانب التعرضات المحتملة من حركات السوق وعقود االئتمان بشكٍل عام كجزء من سقوف 
والتزامات بشراء أو  )Back to Back( مسندةالصرف اآلجلة المبرمة مع البنوك األخرى، والتي تكون في صورة عقود 

 بيع عقد ما، بما يؤدي إلى الحد من تعّرض البنك لمخاطر االئتمان.
 
 القيمة والمخصصات  االنخفاض في ٣-٢-٣
 

يظهر الجدول أدناه النسبة المئوية للبنود المدرجة في الميزانية العمومية للبنك فيما يتعلق بالقروض والسلفيات، وكذلك 
 مخصص االنخفاض في القيمة لكل فئة من فئات التقييم الداخلي للبنك: 

 
 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 

قروض 
 وسلفيات

  

مخصص 
االنخفاض في 

 القيمة

 

قروض 
 وسلفيات

  

مخصص 
االنخفاض في 

 القيمة
  )٪(  )٪(  )٪(  )٪( 
        

٣٧ ٩٧ ٣٦ ٩٥ منتظمة السداد
١٦ ١ - - دون القياسية

٣ - ١٦ ١ مشكوك في تحصيلها
٤٤ ٢ ٤٨ ٤ خسارة

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠
 

 تستند التصنيفات الداخلية أعاله إلى الظروف الداخلية التالية:
 

منتظمة السداد: وهي التعرضات تجاه العمالء الذين يؤدون أداًء جيداً من حيث الوفاء بالتزاماتهم في الوقت المحدد. القروض 
ويتم إعفاء هؤالء العمالء لبضعة أيام في حالة أي تأخر عن السداد بسبب ظروف معينة. ويشمل ذلك أيضاً العمالء الذين 

شأنها أن تؤثر على استمرار السداد على المدى المتوسط بحيث يكون من يظهرون بعض الجوانب غير المرضية التي من 
المالئم اتباع منهج متحفظ. إن مخاطر العجز عن السداد بالنسبة لهؤالء العمالء تعتبر بمثابة مخاطر منخفضة في هذه 

 المرحلة. وليس من المرجح حدوث أي خسائر محتملة في المستقبل القريب. 
 

ل العمالء الذين يشعر البنك تجاههم بشكوٍك في إمكانية وفائهم بالتزاماتهم واستمرارهم في السداد، إال أن دون القياسية: وتشم
البنك يعتقد أن بإمكان هؤالء العمالء الوفاء بالتزاماتهم خالل فترة الستة أشهر إلى االثني عشر شهراً المقبلة، وتعتبر بمثابة 

حتمال بتعرض البنك للمخاطر في المستقبل القريب، ويشمل ذلك أيضاً العمالء مخاطر متوسطة في هذه المرحلة. وهناك ا
الذين يعانون تراجعاً في أوضاعهم المالية، وفي هذه الحالة تكون هناك احتمالية للعجز عن السداد ويكون البنك ُعرضة 

أو عندما يكون من المرّجح أن للمخاطر. من المرّجح أن يواجه البنك خسارة من خالل المخصص / عدم استحقاق الديون 
     تطول فترة االسترداد.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٢٤( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية        ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان   ٢-٣
 
 (تابع)االنخفاض في القيمة والمخصصات     ٣-٢-٣
 

المشكوك في تحصيلها: تشمل العمالء المصنفين دون الدرجات المذكورة أعاله والذين يعانون مزيداً من التراجع. قد يقتضي 
 األمر رصد مخصص جزئي يتم تحديده من قبل مسؤول وحدة دعم األعمال لدى بنك باركليز.  

 
الخسارة: العمالء ذوي التعرضات االئتمانية القائمة التي يكون استرداها بعيداً نوعاً ما. ويجب رصد مخصص لها في هذه 

 الحالة. ويتم تحديد حجم المخصص طبقاً لسياسة االنخفاض في القيمة بواسطة مسؤول وحدة دعم األعمال لدى بنك باركليز. 
 

في تحديد مدى وجود أي دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة بموجب المعيار يساعد نظام التقييم الداخلي اإلدارة 
القروض والسلفيات ومخصص االنخفاض  –(ج)  ٢، وذلك استناداً إلى المعايير المبينة في اإليضاح ٣٩المحاسبي الدولي رقم 

 في القيمة.
 
 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات الُمحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى  ٤-٢-٣
 

، دون األخذ ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ُيـمثِّـل الجدول التالي أسوأ احتمال من حيث تعّرض البنك لمخاطر االئتمان كما في 
رى. بالنسبة للموجودات المدرجة وغير المدرجة في الميزانية في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخ

 إلى المبالغ اإلجمالية المدرجة في الميزانية العمومية. أدناهالعمومية، تستند التعّرضات الموضحة 
 
 

 أقصى تعّرض 
 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 

    ضمن الميزانية العمومية:
 ٣٫٧٧٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

 
٣٫٠٣٧ 

 ١٨٤٫٩١١ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى
 

٢٧٨٫٢٢٠ 
 قروض وسلفيات:

 ٨٫١٨٦ قروض للعمالء من األفراد    
 

٦٣٫٥٦٤ 
 ٢٫٢٩١٫٨٥٩ قروض للعمالء من الشركات 

 
٥٫٦٣٤٫١٩٤ 

 ١٠٫٩٧٥ موجودات أخرى
 

٩٫٦٥٣ 
 

 خارج الميزانية العمومية:   
 ١٥٨٫٢٩١ خطابات اعتماد   

 
٧٢٦٫٩٤٧ 

 ٢٫١٢٤٫٢٥٩ ضمانات وقبوالت
 

١٫٨٧٢٫٥٤٨ 
 ٢٫٩٩٠٫٠٠٦ التزامات ائتمانية غير مسحوبة

 
٥٫٢٤٢٫٢٠٦ 

 ٧٫٧٧٢٫٢٦١ ديسمبر ٣١في 
 

١٣٫٨٣٠٫٣٦٩ 
 

  ترى اإلدارة أن التعرض الناتج عن المبالغ المستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى لن يؤدي إلى خسائر محتملة.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٢٥( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع)الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات الُمحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى  ٤-٢-٣
 

تعّرضها لمخاطر االئتمان إن اإلدارة واثقة من قدرتها على مواصلة السيطرة على الخسارة والحد منها والتي قد تنشأ عن 
 الناتجة عن محفظة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من البنوك، وذلك على أساس ما يلي:

 
) من القروض والسلفيات للعمالء من الشركات في الدرجات العليا ٪٤٧: ٢٠١٥( ٪٤٢٫٣٠تم تصنيف ما نسبته -

 وفقاً لنظام التقييم الداخلي للبنك.
 

 ) من قروض األفراد مؤمنة بضمانات.٪٣٨٫٣٥: ٢٠١٥( ٪٩٨العقاري التي تمثل قروض الرهن -
 

يقوم البنك بمراجعة سياسته االئتمانية بشكٍل متواصل ويجري التغييرات الالزمة عليها استناداً إلى تقارير نظام -
 المعلومات اإلدارية واألنماط التي تنتج من هذه التقارير.

 
 قروض وسلفيات ٥-٢-٣
  
 فيما يلي بياناً موجزاً بالقروض والسلفيات: 

 
مليون درهم)  ١٨٠: ٢٠١٥مليون درهم ( ١٥٣يبلغ المخصص اإلجمالي لالنخفاض في قيمة القروض والسلفيات ما قيمته 

النخفاض فردي في مليون درهم ) يمثل القروض والسلفيات التي تعرضت  ١٦٧: ٢٠١٥مليون درهم ( ١٤٧منها مبلغ بقيمة 
 مليون درهم) مخصص المحفظة. ١٣: ٢٠١٥مليون درهم ( ٦قيمتها بينما يمثل المبلغ المتبقي البالغة قيمته 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 

 قروض
 وسلفيات 
   للعمالء 

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

الرئيسي والفروع 
 األخرى

 

 قروض
 وسلفيات 
   للعمالء 

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

الرئيسي والفروع 
 األخرى

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
لم يتأخر سدادها ولم         

تتعرض لالنخفاض 
 ١٫٩١٦٫٤٩٩ في القيمة 

 
٦٨٥٫١٨٨ 

 
٢٢٩٫٤٦٢٫٥ 

 
٢٥٧٫٢٨١ 

تأخر سدادها لكنها لم 
تتعرض لالنخفاض 

 ٧٨٫١٥٢ في القيمة 
 

- 
 

٤٩٢٫٣ 
 

- 
تعرضت لالنخفاض 

 ٣٠٥٫٣٩٤ في القيمة 
 

- 
 

٠٣٧٫٢٣٢ 
 

- 
 ٢٫٣٠٠٫٠٤٥ اإلجمالي

 
٦٨٥٫١٨٨ 

 
٧٥٨٫٦٩٧٫٥ 

 
٢٥٧٫٢٨١ 

ناقصاً: مخصص 
 )١٥٢٫٦٣٠( االنخفاض في القيمة

 
- 

 
)٢١٦٫١٨٠( 

 
- 

 ٢٫١٤٧٫٤١٥ الصافي
 

٦٨٥٫١٨٨ 
 

٥٤٢٫٥١٧٫٥ 
 

٢٥٧٫٢٨١ 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٢٨إلى  ١اإليضاحات من 
  )٤( 

 الميزانية العمومية
 
 
 

ديسمبر ٣١كما في  

٢٠١٥  ٢٠١٦إيضاح 
ألف درهم  

 
ألف درهم

     الموجودات
٢٫٦٤٤٫١٤٢ ٥ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 
٢٫٩٢٧٫٢١٦

٣٫٧٧٤ ٦ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 

٣٫٠٣٧
١٨٤٫٩١١ ٧ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 
٢٧٨٫٢٢٠

٢٫١٤٧٫٤١٥ ٨ قروض وسلفيات 
 

٥٫٥١٧٫٥٤٢
١٤٫٥٩٣ ٩ موجودات أخرى

 
٢٣٫٥٠٩

١٨٫٤٩٢ ١٠ ممتلكات ومعدات
 

٤٩٫٣٦٨
٤٤٣ ١١ موجودات ضريبة الدخل المؤجلة

 
٤٦٫٢٤٥

 مجموع الموجودات
 

٥٫٠١٣٫٧٧٠
 

٨٫٨٤٥٫١٣٧
 

 المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات  
 المطلوبات  
٦٫٦٣٣ ١٢ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى  

 
١٤٫٧٥٠

١٫٧٦٠٫٧٢٩ ١٣ مبالغ مستحقة للعمالء
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧
٢٦٨٫٨٨٦ ١٤ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى

 
٢٫٨٨٦٫٦٣٨

٢٠٧٫٩٧٤ ١٥ مطلوبات أخرى
 

٢٢٦٫٠٦٥
 مجموع المطلوبات

 
٢٫٢٤٤٫٢٢٢

 
٥٫٩٠٢٫٠٠٠

 
 حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات  
٢٫٥٤٠٫٢١٤ ١٦ رأس المال المخّصص   

 
٢٫٥٤٠٫٢١٤

١٢٥٫٠٠١ (أ) ١٧ احتياطي قانوني 
 

١٢٥٫٠٠١
٣٢٫٥٩٩ (ب) ١٧ احتياطي عام

 
١٢٫١١٥

 أسهمخيارات 
 

١٤٫٥٧٩
 

١٤٫٥٧٩
 أرباح محتجزة

 
٥٧٫١٥٥

 
٢٥١٫٢٢٨

 مجموع حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
 

٢٫٧٦٩٫٥٤٨
 

٢٫٩٤٣٫١٣٧
 مجموع المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

 
٨٫٨٤٥٫١٣٧ ٥٫٠١٣٫٧٧٠

 
 وقام بالتوقيع عليها: ٢٠١٧مارس   ٢٧تم اعتماد هذه البيانات المالية بتاريخ   

 
 
 

 …………………………… 
 سوبير ساها 

 المدير المالي 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٢٨إلى  ١اإليضاحات من 
  )٤( 

 الميزانية العمومية
 
 
 

ديسمبر ٣١كما في  

٢٠١٥  ٢٠١٦إيضاح 
ألف درهم  

 
ألف درهم

     الموجودات
٢٫٦٤٤٫١٤٢ ٥ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 
٢٫٩٢٧٫٢١٦

٣٫٧٧٤ ٦ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 

٣٫٠٣٧
١٨٤٫٩١١ ٧ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 
٢٧٨٫٢٢٠

٢٫١٤٧٫٤١٥ ٨ قروض وسلفيات 
 

٥٫٥١٧٫٥٤٢
١٤٫٥٩٣ ٩ موجودات أخرى

 
٢٣٫٥٠٩

١٨٫٤٩٢ ١٠ ممتلكات ومعدات
 

٤٩٫٣٦٨
٤٤٣ ١١ موجودات ضريبة الدخل المؤجلة

 
٤٦٫٢٤٥

 مجموع الموجودات
 

٥٫٠١٣٫٧٧٠
 

٨٫٨٤٥٫١٣٧
 

 المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات  
 المطلوبات  
٦٫٦٣٣ ١٢ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى  

 
١٤٫٧٥٠

١٫٧٦٠٫٧٢٩ ١٣ مبالغ مستحقة للعمالء
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧
٢٦٨٫٨٨٦ ١٤ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى

 
٢٫٨٨٦٫٦٣٨

٢٠٧٫٩٧٤ ١٥ مطلوبات أخرى
 

٢٢٦٫٠٦٥
 مجموع المطلوبات

 
٢٫٢٤٤٫٢٢٢

 
٥٫٩٠٢٫٠٠٠

 
 حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات  
٢٫٥٤٠٫٢١٤ ١٦ رأس المال المخّصص   

 
٢٫٥٤٠٫٢١٤

١٢٥٫٠٠١ (أ) ١٧ احتياطي قانوني 
 

١٢٥٫٠٠١
٣٢٫٥٩٩ (ب) ١٧ احتياطي عام

 
١٢٫١١٥

 أسهمخيارات 
 

١٤٫٥٧٩
 

١٤٫٥٧٩
 أرباح محتجزة

 
٥٧٫١٥٥

 
٢٥١٫٢٢٨

 مجموع حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
 

٢٫٧٦٩٫٥٤٨
 

٢٫٩٤٣٫١٣٧
 مجموع المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

 
٨٫٨٤٥٫١٣٧ ٥٫٠١٣٫٧٧٠

 
 وقام بالتوقيع عليها: ٢٠١٧مارس   ٢٧تم اعتماد هذه البيانات المالية بتاريخ   

 
 
 

 …………………………… 
 سوبير ساها 

 المدير المالي 
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 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٢٦( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية       ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)قروض وسلفيات     ٥-٢-٣
 

 قروض وسلفيات لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة   (أ)
 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 

قروض
وسلفيات
  للعمالء

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

الرئيسي والفروع 
األخرى

 

قروض
وسلفيات
  للعمالء

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز

الرئيسي والفروع 
األخرى

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        قروض وسلفيات

قروض  -
 ٣٩٧٫٩١٦٫١ شركات

 
- 

 
٠٠٩٫٤٣٢٫٥ 

 
- 

 ١٠٢ قروض أفراد -
 
- 

 
٢٢٠٫٣٠ 

 
- 

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

الرئيسي والفروع 
 - األخرى

 
٦٨٥٫١٨٨ 

 
- 

 
٢٥٧٫٢٨١ 

 ٤٩٩٫٩١٦٫١ صافي
 

٦٨٥٫١٨٨ 
 

٢٢٩٫٤٦٢٫٥ 
 

٢٥٧٫٢٨١ 
 

يمكن تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والسلفيات التي لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في قيمتها بالرجوع إلى 
 نظام التقييم الداخلي المّتبع لدى البنك.

 
تصنيف كافة القروض التي ال تعاني يتم تصنيف القروض البنكية لألفراد إلى مجموعات وفقاً لعدد األقساط متأخرة السداد. يتم 

من تأخر في سداد الفائدة واألقساط في المجموعة (صفر). بينما يتم تصنيف القروض والسلفيات التي تعاني من تأخر في سداد 
ئتمان ) فما فوق استناداً إلى عدد أيام التأخر عن السداد. يتم استخدام مصفوفة اال١الفائدة واألقساط تصاعدياً من المجموعة (

للعمليات البنكية للشركات لتصنيف القروض ذات الخصائص المختلفة. توجد ثالث فئات من القروض منتظمة السداد وفئتان 
من القروض غير منتظمة السداد. تتم مراجعة هذه التقييمات مرة واحدة سنوياً على األقل أو أكثر حسب الحاجة. يتم تصنيف 

يوماً على عدم سداد الفوائد واألقساط. تنص سياسة  ٩٠ة عجز عن السداد بعد مرور القروض والسلفيات على أنها في حال
. تتم مراجعة محفظة القروض للشركات االقتصاديةقطاعات لاالئتمان على تحديد سقوف إقراض داخلية لمختلف التعرضات ل

قروض الل جزءاً كبيراً من على أساس نصف سنوي. وباإلضافة إلى ذلك، يتم تأمين قروض الرهن العقاري التي تمث
 من خالل الضمانات.ألفراد لالمتبقية سلفيات الو
 

 قروض وسلفيات تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في القيمة (ب)
 

يوماً ال تعتبر أنها قد تعرضت لالنخفاض في القيمة، ما لم تتوفر  ٩٠إن القروض والسلفيات التي تأخر سدادها ألقل من 
 ٩٠تشير إلى عكس ذلك. يتم اعتبار القروض والسلفيات للعمالء من الشركات التي تأخر سدادها ألكثر من  معلومات أخرى

يوماً أنها قد تعرضت لالنخفاض في القيمة، ما لم تتوفر معلومات أخرى تشير إلى عكس ذلك، مثل توّفر ضمانات كافية أو 
المبالغ اإلجمالية للقروض والسلفيات بحسب فئة العمالء التي تأخر أوراق مالية مرهونة أو أي مؤشرات قوية أخرى. فيما يلي 

 سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة:

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٢٧( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)قروض وسلفيات     ٥-٢-٣
 

 لم تتعرض لالنخفاض في القيمة (تابع)قروض وسلفيات تأخر سدادها لكنها    (ب)
 

    ٢٠١٥      ٢٠١٦     

 
قروض 
 شركات

 

قروض 
أفراد

 
المجموع

 

قروض 
شركات

 

قروض 
أفراد

 
المجموع

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
متأخرة السداد             

ً  ٣٠حتى  ٢٦٢٫٥١ يوما
 

٣
 

٢٦٥٫٥١
 

٤٧٤٫٣
 

-   
 

٤٧٤٫٣
متأخرة السداد 

 ٦٠ - ٣٠من 
١٧٨٫١ يوماً 

 
-

 
١٧٨٫١

 
١

 
-   

 
١

متأخرة السداد 
 ٩٠ - ٦٠من 
٧٣٨٫١٥ يوماً 

 
٦

 
٧٤٤٫١٥

 
١٧

 
-   

 
١٧

متأخرة السداد 
 ٩٠ألكثر من 

٩٦٥٫٩ يوماً 
 

-
 

٩٦٥٫٩
 

              
     -   

 
-   

 

             
  -   

١٤٣٫٧٨ المجموع
 

٩
 

١٥٢٫٧٨
 

٤٩٢٫٣
 

-
 

٤٩٢٫٣
 

 قروض وسلفيات تعرضت لالنخفاض في القيمة (ج)
 
 القروض والسلفيات للعمالء )١(
 

تم تقييم القروض والسلفيات  بينما لقد تم تقييم القروض والسلفيات الممنوحة إلى العمالء من الشركات على أساٍس منفرد، 
قد تم تقييم القروض والسلفيات الممنوحة إلى العمالء من األفراد على أنها قد و هذا الممنوحة لألفراد على أساس المحفظة. 

راً من بداية فترة العجز عن السداد. فيما يلي بياناً تفصيلياً حول القروض والسلفيات تعرضت لالنخفاض في القيمة اعتبا
الممنوحة للعمالء والتي تعرضت النخفاض في قيمتها وذلك وفقاً لفئة كل منها، باإلضافة إلى القيمة العادلة للضمان ذي الصلة 

 الُمحتفظ به لدى البنك كتأمين:
 

   ٢٠١٥      ٢٠١٦    

 
قروض 
شركات

 

قروض 
أفراد

 
المجموع

 

قروض 
شركات

 

قروض 
أفراد

 
المجموع

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
تعرضت             

لالنخفاض في 
٣١٩٫٢٩٧ القيمة

 
٠٧٥٫٨

 
٣٩٤٫٣٠٥

 
٦٩٣٫١٩٨

 
٣٤٤٫٣٣

 
٠٣٧٫٢٣٢

القيمة العادلة 
 - للضمانات

 
-

 
-

 

              
     -   

 
٩٠٠٫١٤

 
٩٠٠٫١٤

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٢٨( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)قروض وسلفيات     ٥-٢-٣
 
 جدولتهاقروض وسلفيات ُمعاد  )       ٢(
 

تشمل أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السداد وتعديلها وتأجيل الدفعات. يتم تنفيذ العديد من أنشطة إعادة الهيكلة بغرض 
زيادة التدفقات النقدية وذلك ضمن المبادئ التوجيهية المعتمدة. تتم مراجعة تلك السياسات بصورٍة مستمرة. يعرض الجدول 

 . ٢٠١٥و ٢٠١٦ت إعادة هيكلتها خالل العامين أدناه القروض التي تم
 

 قيمة القروض 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦

ألف درهم ألف درهم 
٩١٫٥٥٩ قروض الشركات    نوع القرض

 
٦٤٫٦٢٩

 ٩١٫٥٥٩
 

٦٤٫٦٢٩
 
 ضمانات ُمعاد تملكها ٦-٢-٣
 

الودائع البنكية التي قد استخدمت في على أي ضمان محتفظ به كتأمين باستثناء  ٢٠١٥و ٢٠١٦لم يستحوذ البنك خالل عامي 
 تسوية التسهيالت االئتمانية.

 
 تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

يعرض الجدول التالي بياناً تفصيلياً بالتعرضات الرئيسية لمخاطر االئتمان لدى البنك بقيمها الدفترية مصنفة بحسب قطاعات 
 المقابلة للبنك:العمل لألطراف 

 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٢٩( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
مؤّسسات 

  مالية 
إنشاءات 
  وعقارات

تجارة جملة 
  وتجزئة

قطاعات
المجموع  أفراد  أخرى 

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
            بنود ضمن الميزانية العمومية            

 ٧٧٤٫٣  -  -  -  -  ٧٧٤٫٣ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 ٩١١٫١٨٤  -  -  -  -  ٩١١٫١٨٤ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 ٨٩  ٨٩  -  -  -  - سحوبات على المكشوف -            قروض لألفراد:            قروض وسلفيات للعمالء:
 ٨٠  ٨٠  -  -  -  - قروض ألجل -
 ٠١٧٫٨  ٠١٧٫٨  -  -  -  - عقارية رهونات -

 ٨٥٩٫٢٩١٫٢  ٠٩٤٫١١  ٣٢٥٫٩١٤  ٩٢٧٫٨٠٥  ٨٦٩٫٤٠  ٦٤٤٫٥١٩ قروض لشركات تجارية
 ٩٧٥٫١٠  -  ٢٣١٫١  -  -  ٧٤٤٫٩ موجودات أخرى

 ٧٠٥٫٤٩٩٫٢  ٢٨٠٫١٩  ٥٥٦٫٩١٥  ٩٢٧٫٨٠٥  ٨٦٩٫٤٠  ٠٧٣٫٧١٨ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 بنود خارج الميزانية العمومية            

 ٣١٤٫٩٣ خطابات اعتماد           
 

- 
 

٢١٨٫١٨ 
 

٧٥٩٫٤٦ 
 

- 
 

٢٩١٫١٥٨ 
 ٨٧٤٫١١٣٫١ ضمانات وقبوالت

 
٢٤٥٫١١ 

 
٨٨٢٫٤٧٤ 

 
٢٥٨٫٥٢٤ 

 
- 

 
٢٥٩٫١٢٤٫٢ 

 ٤٨١٫٣٣١ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
 

٥٧٨٫٣٧ 
 

٤٦٣٫٠٠٧٫٢ 
 

٥٧٧٫٦١١ 
 

٩٠٧٫١ 
 

٠٠٦٫٩٩٠٫٢ 
 ٦٦٩٫٥٣٨٫١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

 
٨٢٣٫٤٨ 

 
٥٦٣٫٥٠٠٫٢ 

 
٥٩٤٫١٨٢٫١ 

 
٩٠٧٫١ 

 
٥٥٦٫٢٧٢٫٥ 

 
 
 
 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

)٣٠( 

 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٧-٢-٣
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
 مؤّسسات 

 مالية 
 

إنشاءات 
 وعقارات

 

تجارة جملة 
وتجزئة

 

قطاعات 
أخرى

 
أفراد

 
المجموع

 ألف درهم 
 

 ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
            بنود ضمن الميزانية العمومية            

٣٫٠٣٧ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 

-
 

- 
 

-
 

-
 

٣٫٠٣٧
٢٧٨٫٢٢٠ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 
-

 
- 

 
-

 
-

 
٢٧٨٫٢٢٠

 قروض وسلفيات للعمالء:
 قروض لألفراد:      
- سحوبات على المكشوف -      
 

-
 

- 
 

-
 

٢٩٫٢١٨
 

٢٩٫٢١٨
- قروض ألجل -

 
-

 
- 

 
-

 
٤٫٠٦٣

 
٤٫٠٦٣

- عقارية رهونات -
 

-
 

- 
 

-
 

٣٠٫٢٨٣
 

٣٠٫٢٨٣
٥٧٢٫٤٥١ قروض لشركات تجارية

 
٤٠٤٫٦٢٠

 
١٫٨٦١٫٦١٨ 

 
٢٫٧٩٥٫٥٠٥

 
-

 
٥٫٦٣٤٫١٩٤

٨٫٢٧١ موجودات أخرى
 

-
 

- 
 

١٫٣٨٢
 

-
 

٩٫٦٥٣
٨٦١٫٩٧٩ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

 
٤٠٤٫٦٢٠

 
١٫٨٦١٫٦١٨ 

 
٢٫٧٩٦٫٨٨٧

 
٦٣٫٥٦٤

 
٥٫٩٨٨٫٦٦٨

 الميزانية العموميةبنود خارج        
٥٠٣٫١٥٤ خطابات اعتماد      
 

   - 
 

١٥٨٫٢٠٩ 
 

٦٥٫٥٨٤
 

-
 

٧٢٦٫٩٤٧
٦٧٠٫٦٩٤ ضمانات وقبوالت

 
٣٦٫٥٧٦

 
٦٥٧٫٦٢٤ 

 
٥٠٧٫٦٥٤

 
-

 
١٫٨٧٢٫٥٤٨

٣٠٨٫٣٠٩ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
 

٤٠٠٫٠٧٤
 

٢٫٩١٣٫٨٠٩ 
 

١٫٦١٨٫٨١١
 

١٫٢٠٣
 

٥٫٢٤٢٫٢٠٦
١٫٤٨٢٫١٥٧ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

 
٤٣٦٫٦٥٠

 
٣٫٧٢٩٫٦٤٢ 

 
٢٫١٩٢٫٠٤٩

 
١٫٢٠٣

 
٧٫٨٤١٫٧٠١

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣١( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية     ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان ٨-٢-٣
 

يعرض الجدول التالي بيان تفصيلي بالتعرضات الرئيسية لمخاطر االئتمان الخاصة بالبنك بقيمها الدفترية، مصنفة بحسب 
 . ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المناطق الجغرافية كما في 

 
 مقر جد فيها التي يتوابالنسبة لهذا الجدول، فقد قام البنك بتصنيف التعرضات في المناطق الجغرافية استناداً إلى دولة 

 ألطراف المقابلة: ا
 

اإلمارات  
العربية 
 المتحدة

دول منظمة  
التعاون 

االقتصادي 
 والتنمية

 

 آسيا
 

 أخرى
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
مبالغ مستحقة من بنوك 

- أخرى
 

٥٧٤
 

٣٫٢٠٠
 

-
 

٣٫٧٧٤
مستحقة من المركز مبالغ 

١٨٤٫٩١١ ١٠٫٦٧٦ ٢٥ ١٧٤٫٢١٠ - الرئيسي والفروع األخرى
٢٫٢٩١٫٨٥٩ ٨٫٤٥٧ ٣٦٩٫٣١١ ٧٢٫٧٨٤ ١٫٨٤١٫٣٠٧ قروض شركات -     قروض وسلفيات

٨٫١٨٦ - - - ٨٫١٨٦ قروض أفراد -
١٠٫٩٧٥  -  - -  ١٠٫٩٧٥ موجودات أخرى

٢٫٤٩٩٫٧٠٥ ١٩٫١٣٣ ٣٧٢٫٥٣٦ ٢٤٧٫٥٦٨ ١٫٨٦٠٫٤٦٨ اإلجمالي
 

          
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١         
مبالغ مستحقة من بنوك          

   - أخرى
 

٢٫٣٤٠
 

٦٩٧
 

   -
 

٣٫٠٣٧
مبالغ مستحقة من المركز 
   - الرئيسي والفروع األخرى

 
٢٧٤٫١٤٩

 
٤٦

 
٤٫٠٢٥

 
٢٧٨٫٢٢٠

 وسلفياتقروض 
٤٫٥٥٣٫٤٧٦ قروض شركات -    
 

٤٤٤٫٩٤٢
 

٦٣٥٫٦٣٤
 

١٤٢
 

٥٫٦٣٤٫١٩٤
٦٣٫٥٦٤ قروض أفراد -

 
 -

 
   -

 
   -

 
٦٣٫٥٦٤

٩٫٦٥٣ موجودات أخرى
 

   -
 

   -
 

   -
 

٩٫٦٥٣
٤٫٦٢٦٫٦٩٣ اإلجمالي

 
٧٢١٫٤٣١

 
٦٣٦٫٣٧٧

 
٤٫١٦٧

 
٥٫٩٨٨٫٦٦٨

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣٢( 

 (تابع) الماليةإدارة المخاطر       ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان ٨-٢-٣
 

 تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل
 

من البنوك  يعرض الجدول التالي بيانا تفصيليا بالتعرضات االئتمانية للبنك فيما يتعلق بالقروض والسلفيات والمبالغ المستحقة
 .٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١والبنود خارج الميزانية العمومية ُمصنفة بحسب قطاع العمل كما في 

 
     البنود المدرجة في الميزانية العمومية 
 

قروض
وسلفيات

 

مبالغ مستحقة من 
والمركز  البنوك

الرئيسي والفروع 
األخرى

 

إجمالي
التمويل 

 

بنود خارج
الميزانية العمومية 

 
المجموع

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

الزراعة والصيد          
واألنشطة ذات 

 - عالقة
 
- 

 

              
-    

 
- 

 

              
- 

النفط الخام والغاز 
 ٥٠٥٫٦٧٩ والتعدين والمحاجر

 
- 

 
٥٠٥٫٦٧٩ 

 
٤٩٤٫٣١٨ 

 
٩٩٩٫٩٩٧ 

 ٧٢٤٫٣٩ التصنيع
 
- 

 
٧٢٤٫٣٩ 

 
٢١٨٫٤٠٠ 

 
٩٤٢٫٤٣٩ 

 ١٨٢٫٣٣ اإلنشاءات
 
- 

 
١٨٢٫٣٣ 

 
٨٢٣٫٤٨ 

 
٠٠٥٫٨٢ 

 ٩٠١٫٧٣٠ التجارة
 
- 

 
٩٠١٫٧٣٠ 

 
٤٧٤٫٤٦١٫٢ 

 
٣٧٥٫١٩٢٫٣ 

النقل والتخزين 
 ٧٨٤٫١٠٨ واالتصاالت

 
- 

 
٧٨٤٫١٠٨ 

 
٥٥٧٫١٨١ 

 
٣٤١٫٢٩٠ 

 ٦٤٤٫٥١٩ المؤسسات المالية 
 

٦٨٥٫١٨٨ 
 

٣٢٩٫٧٠٨ 
 

٦٦٩٫٥٣٨٫١ 
 

٩٩٨٫٢٤٦٫٢ 
 ٠٢٥٫١٦٩ الخدمات

 
- 

 
٠٢٥٫١٦٩ 

 
٣٢١٫٣٢٣ 

 
٣٤٦٫٤٩٢ 

 ٠٩٤٫١١ القطاع الحكومي
 
- 

 
٠٩٤٫١١ 

 
- 

 
٠٩٤٫١١ 

التجزئة والخدمات 
 ١٨٦٫٨ البنكية لألفراد

 
- 

 
١٨٦٫٨ 

 
- 

 
١٨٦٫٨ 

 ٠٤٥٫٣٠٠٫٢ مجموع التعّرضات
 

٦٨٥٫١٨٨ 
 

٧٣٠٫٤٨٨٫٢ 
 

٥٥٦٫٢٧٢٫٥ 
 

٢٨٦٫٧٦١٫٧ 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣٣( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان ٨-٢-٣
 

 (تابع)تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل 
 

   بنود ضمن الميزانية العمومية 

 
قروض 
وسلفيات

 

 مبالغ مستحقة من
البنوك والمركز 
ع الرئيسي والفرو

األخرى
 

إجمالي 
التمويل

 

بنود خارج 
الميزانية 
العمومية

 
المجموع

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

واألنشطة الزراعة والصيد          
٧٫٤٨٢ ذات عالقة

 

 
- 

 
٧٫٤٨٢

 
٥١٦

 
٧٫٩٩٨

النفط الخام والغاز والتعدين 
٨٣٠٫٥٥٧ والمحاجر

 

 
- 

 
٨٣٠٫٥٥٧

 
٢١٠٫٦٢٨

 
١٫٠٤١٫١٨٥

٣٩٩٫٦٥٥ التصنيع
 
- 

 
٣٩٩٫٦٥٥

 
٨١٧٫٨٧٧

 
١٫٢١٧٫٥٣٢

٦٣٫٥٤٧ اإلنشاءات
 
- 

 
٦٣٫٥٤٧

 
٤٣٦٫٦٥٠

 
٥٠٠٫١٩٧

١٫٥٣٦٫٥٦٢ التجارة
 
- 

 
١٫٥٣٦٫٥٦٢

 
٣٫٥٤٠٫٨٩٣

 
٥٫٠٧٧٫٤٥٥

٧٦٩٫٥٣٠ النقل والتخزين واالتصاالت
 
- 

 
٧٦٩٫٥٣٠

 
٣٦٤٫٩٣٠

 
١٫١٣٤٫٤٦٠

٥٧٢٫٤٥١ المؤسسات المالية 
 

٢٨١٫٢٥٧ 
 

٨٥٣٫٧٠٨
 

١٫٤٨٢٫١٥٧
 

٢٫٣٣٥٫٨٦٥
١٫٤٥٤٫٤١٠ الخدمات

 
- 

 
١٫٤٥٤٫٤١٠

 
٩٨٦٫٨٤٨

 
٢٫٤٤١٫٢٥٨

- القطاع الحكومي
 
- 

 
-

 
   -

 
-

التجزئة والخدمات البنكية 
٦٣٫٥٦٤ لألفراد

 

 
- 

 
٦٣٫٥٦٤

 
١٫٢٠٢

 
٦٤٫٧٦٦

٥٫٦٩٧٫٧٥٨ مجموع التعّرضات
 

٢٨١٫٢٥٧ 
 

٥٫٩٧٩٫٠١٥
 

٧٠١٫٨٤١٫٧
 

١٣٫٨٢٠٫٧١٦
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣٤( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان ٨-٢-٣
 

   البنود المدرجة في الميزانية العمومية 

قروض  
وسلفيات

 

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

 الرئيسي والفروع
األخرى

 

إجمالي 
التمويل

 

إجمالي المبلغ 
غير الممّول

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

٩٢٣٫٤٣٤ أشهر ٣أقل من        
 

١٨٨٫٦٨٥
 

١٫١١٢٫١١٩
 

٣٣٨٫١١٤
٧٥٩٫٩٤٣ أشهر إلى سنة واحدة ٣

 
-

 
٧٥٩٫٩٤٣

 
٤٦٢٫٩٣٣

٦١٦٫٦٦٨ سنوات ٥سنة واحدة إلى 
 
-

 
٦١٦٫٦٦٨

 
٤٫٣٦٩٫٠١٦

 - سنوات ٥أكثر من 
 
- 

 
-

 
١٠٢٫٤٩٣

٢٫٣٠٠٫٠٤٥ المجموع اإلجمالي
 

١٨٨٫٦٨٥
 

٢٫٤٨٨٫٧٣٠
 

٥٫٢٧٢٫٥٥٦

 البنود المدرجة في الميزانية العمومية         
  

قروض  
وسلفيات

 

مبالغ مستحقة من 
البنوك والمركز 

 الرئيسي والفروع
األخرى

 

إجمالي
التمويل 

 

إجمالي المبلغ 
غير الممّول

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

٢٫٨٠٠٫١٨٨ أشهر ٣من  أقل       
 

٢٨١٫٢٥٧
 

٣٫٠٨١٫٤٤٥
 

٧٢٦٫٩٤٧
١٫٨١٦٫٧٨٥ أشهر إلى سنة واحدة ٣

 
-

 
١٫٨١٦٫٧٨٥

 
١٫٣٣٥٫٣٦٨

١٫٠٨٠٫٧٨٥ سنوات ٥سنة واحدة إلى 
 

-
 

١٫٠٨٠٫٧٨٥
 

٥٫٧٧٩٫٣٨٦
- سنوات ٥أكثر من 

 
-

 
-

 
-

٥٫٦٩٧٫٧٥٨ المجموع اإلجمالي
 

٢٨١٫٢٥٧
 

٥٫٩٧٩٫٠١٥
 

٧٫٨٤١٫٧٠١
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣٥( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع) تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان ٨-٢-٣
 

 قروض تعرضت النخفاض فردي في القيمة بحسب قطاع العمل
 

 :االقتصادي قطاع الالقروض والسلفيات التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها بشكٍل فردي بحسب  صيلاتف فيما يلي 

 
 مخاطر السوق  ٣-٣
 

يتعرض البنك لمخاطر السوق، وهي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية 
السوق من المراكز المفتوحة ألسعار الفائدة والعمالت، والتي تتعرض جميعها  نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تنشأ مخاطر

لحركات عامة وخاصة في السوق وأيضاً لتغيرات في مستوى تذبذب معدالت أو أسعار السوق مثل أسعار الفائدة ومعدالت 
 االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية.

 
الرئيسية المالية ِنسب بات ("اللجنة") هي المسؤولة عن وضع اإلطار الرسمي للمؤشرات والُتعد لجنة الموجودات والمطلو

للبنك وتحديد السقوف إلدارة ومراقبة مخاطر السوق وأيضاً تحليل مدى تأثير حاالت عدم التطابق ألسعار الفائدة وفترات 
الخاصة بالبنك وتقديم اإلرشادات من حيث الحركات في االستحقاق لدى البنك. تضطلع اللجنة أيضاً باتخاذ قرارات االستثمار 

 أسعار الفائدة والعمالت.
 

   
     تأخر سدادها

 
لم يتأخر 
سدادها 

 

أقل من
 ٩٠  ً يوما

 

أكثر من
 ٩٠  ً يوما

 
المجموع

 

مخصص 
 محدد

ألف درهم 
 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
٣٣٫٠٢١ اإلنشاءات          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 
-

 
-

 
٠٢١٫٣٣ 

 
٠٢١٫٣٣ 

٦٩٫١٨٠ التجارة
 

٣٥٫٦٧٥
 

٤١٫٠٤٩
 

٩٠٤٫١٤٥ 
 

١٨٢٫٦١ 
- األفراد 

 
-

 
٨٫٠٧٥

 
٠٧٥٫٨ 

 
٠٧٥٫٨ 

- أخرى
 

٦٩٫٦٩٢
 

٤٨٫٧٠٢
 

٣٩٤٫١١٨ 
 

٤١١٫٤٤ 

 ١٠٢٫٢٠١
 

١٠٥٫٣٦٧
 

٩٧٫٨٢٦
 

٣٩٤٫٣٠٥ 
 

٦٨٩٫١٤٦ 

             
     تأخر سدادها

 
لم يتأخر 

سدادها
 

أقل من
 ٩٠  ً يوما

 

أكثر من
 ٩٠  ً يوما

 
المجموع

 

مخصص 
محدد

ألف درهم 
 

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 
 

       
 ٨٧٨٫٥٠ اإلنشاءات

 
- 

 
١٫٦٨٧ 

 
٥٢٫٥٦٥

 
٢٩٫٦٢٩ 

 ٢١١٫٢٣ التجارة
 

٠٧٤٫٥ 
 

١٢٫٤٩٢ 
 

٤٠٫٧٧٧
 

٣٤٫٩٤١ 
 - األفراد 

 
- 

 
٣٣٫٣٤٤ 

 
٣٣٫٣٤٤

 
٢٣٫٨٧٣ 

 ٧٨٨٫٣١ أخرى
 

٥٠٢٫٤٨ 
 

٢٥٫٠٦١ 
 

١٠٥٫٣٥١
 

٧٩٫٠٦٤ 

 ٨٧٧٫١٠٥ 
 

٥٧٦٫٥٣ 
 

٧٢٫٥٨٤ 
 

٢٣٢٫٠٣٧
 

١٦٧٫٥٠٧ 

)٣٥( 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣٦( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق  ٣-٣
 
 أساليب قياس مخاطر السوق ١-٣-٣
 

قد تنشأ في الظروف شديدة الصعوبة. تشتمل اختبارات يوفر أسلوب اختبار التحّمل مؤشراً على حجم الخسائر المحتملة التي 
التحمل المنفذة بواسطة إدارة الخزينة لدى البنك على ما يلي: اختبار التحمل لعامل المخاطر حيث يتم تطبيق حركات التحمل 

ت التحمل، على كل فئة من فئات المخاطر، واختبار التحمل لألسواق الناشئة حيث تخضع محافظ األسواق الناشئة لحركا
منها على سبيل  -أو مناطق معينة  مالية واختبار التحمل لغرض خاص يشمل تطبيق أحداث التحمل المحتملة على مراكز

 المثال محصلة التحمل على منطقة بعد تعويم عملة محددة. تتم مراجعة نتائج اختبارات التحمل بواسطة اإلدارة العليا.
 
 مخاطر صرف العمالت األجنبية ٤-٣
 
تعرض البنك آلثار التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة على مركزه المالي وتدفقاته النقدية. يقوم المركز ي

الرئيسي بوضع السقوف على مستوى التعرض تجاه كل عملة، وبشكٍل إجمالي لكل من مراكز اليوم الواحد ومن يوم إلى يوم، 
خص الجدول التالي تعرض البنك لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية. يشتمل وتتم مراقبة هذه السقوف بشكٍل يومي. يل

 الجدول على األدوات المالية للبنك بقيمها الدفترية، مصنفة بحسب العملة.
 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣٧( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية        ٣
 
 (تابع)مخاطر صرف العمالت األجنبية          ٤-٣
 

الدرهم  
 اإلماراتي

 

الدوالر
األمريكي

 
اليورو

 

الجنيه 
االسترليني

 
أخرى

 
المجموع

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 الموجودات           
 ٢٫٥٧٠٫٧٦٠ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي           

 
٧٣٫٣٨٢ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
٢٫٦٤٤٫١٤٢ 

 - مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 
- 

 
- 

 
- 

 
٧٧٤٫٣ 

 
٣٫٧٧٤ 

 ٦٫٣٤٢ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى
 

١٠٣٫٧٥٥ 
 

٤٧٫٥٠٦ 
 

١٦٫٦٠٨ 
 

٧٠٠٫١٠ 
 

١٨٤٫٩١١ 
 ١٫٠٤١٫١١٤ قروض وسلفيات

 
١٫٢٤٩٫٠٠٩ 

 
٤٫٨٣٥ 

 
٥٫٠٨٧ 

 
- 

 
٢٫٣٠٠٫٠٤٥ 

 ٨٫٦١٠ موجودات أخرى 
 
- 

 
٢٣٨ 

 
٢٫١٢٦ 

 
١ 

 
١٠٫٩٧٥ 

 ٣٫٦٢٦٫٨٢٦ مجموع الموجودات المالية
 

١٫٤٢٦٫١٤٦ 
 

٥٢٫٥٧٩ 
 

٢٣٫٨٢١ 
 

٤٧٥٫١٤ 
 

٥٫١٤٣٫٨٤٧ 

 المطلوبات            
 ٦٫٦٣٣ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى           

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
٦٫٦٣٣ 

 ٣٦٠٫٧٨٤ مبالغ مستحقة للعمالء
 

١٫٣٢١٫٤٠٠ 
 

٥٠٫١٠٠ 
 

١٧٫٣٧٣ 
 

٠٧٢٫١١ 
 

١٫٧٦٠٫٧٢٩ 
 ٢٦٥٫٧٧٢ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 
١١٤٫٣ 

 
٢٦٨٫٨٨٦ 

 ١٥٩٫٣٠٧ مطلوبات أخرى
 

٣٣٫٨٣٤ 
 

٢٫٤٠٤ 
 

٢٫١٨٦ 
 
- 

 
١٩٧٫٧٣١ 

 ٧٩٢٫٤٩٦ مجموع المطلوبات المالية
 

١٫٣٥٥٫٢٣٤ 
 

٥٢٫٥٠٤ 
 

١٩٫٥٥٩ 
 

١٨٦٫١٤ 
 

٢٫٢٣٣٫٩٧٩ 
 ٢٫٨٣٤٫٣٣٠ صافي المركز المالي للبنود المدرجة في الميزانية العمومية

 
٧٠٫٩١٢ 

 
٧٥ 

 
٤٫٢٦٢ 

 
٢٨٩ 

 
٢٫٩٠٩٫٨٦٨ 

 
 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣٨( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية        ٣
 
 (تابع)مخاطر صرف العمالت األجنبية          ٤-٣
 
 درهمال 

اإلمارتي
 

الدوالر 
األمريكي

 
اليورو

 

الجنيه 
االسترليني

 
أخرى

 
المجموع

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 الموجودات           
٢٫٧٤٦٫٢٤٤ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي           

 
١٨٠٫٨٦١

 
١٠٠

 
٣

 
٨

 
٢٫٩٢٧٫٢١٦

- مستحقة من بنوك أخرىمبالغ 
 
-

 
-

 
-

 
٣٫٠٣٧

 
٣٫٠٣٧

٥٫٥٧٢ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى
 

١٤١٫٢١٥
 

١٢٠٫٤٠٤
 

٦٫٩٥٨
 

٤٫٠٧١
 

٢٧٨٫٢٢٠
١٫٧٥٨٫٣٩٤ قروض وسلفيات

 
٣٫٩٢٨٫٥٦٩

 
٨٫١٦٣

 
٢٫٦٣٢

 
-

 
٥٫٦٩٧٫٧٥٨

٨٫٠٠٨ موجودات أخرى 
 

٧٦٠
 

١٠
 

٨٧٥
 
-

 
٩٫٦٥٣

٤٫٥١٨٫٢١٨ الموجودات الماليةمجموع 
 

٤٫٢٥١٫٤٠٥
 

١٢٨٫٦٧٧
 

١٠٫٤٦٨
 

٧٫١١٦
 

٨٫٩١٥٫٨٨٤
 

 المطلوبات     
١٦ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى     
 

١٤٫٧٢٣
 
-

 
-

 
١١

 
١٤٫٧٥٠

٥٦٨٫١١٩ مبالغ مستحقة للعمالء
 

١٫٦٥٧٫٨٣٤
 

٢٠٧٫٧٠٦
 

٣٣٤٫٣٣٤
 

٦٫٥٥٤
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧
٢٥٩٫٨٠٦ للمركز الرئيسي والفروع األخرىمبالغ مستحقة 

 
٢٫٦٢٦٫٥٣٨

 
-

 
-

 
٢٩٤

 
٢٫٨٨٦٫٦٣٨

١٧٥٫٩٧١ مطلوبات أخرى
 

٢٨٫٩٩٨
 

٩٦٦
 

١٫٨٨٩
 

١٤
 

٢٠٧٫٨٣٨
١٫٠٠٣٫٩١٢ مجموع المطلوبات المالية

 
٤٫٣٢٨٫٠٩٣

 
٢٠٨٫٦٧٢

 
٣٣٦٫٢٢٣

 
٦٫٨٧٣

 
٥٫٨٨٣٫٧٧٣

٣٫٥١٤٫٣٠٦ العموميةصافي المركز المالي للبنود المدرجة في الميزانية 
 

(٧٦٫٦٨٨)
 

(٧٩٫٩٩٥)
 

(٣٢٥٫٧٥٥)
 

٢٤٣
 

٣٫٠٣٢٫١١١
 

مريكي أو بعمالت مربوطة بالدوالر األمريكي. يتعرض البنك بشكٍل محدود لمخاطر صرف العمالت األجنبية حيث إن أغلب األدوات المالية الناشئة بالعمالت األجنبية هي إما بالدوالر األ
مقايضات الصرف األجنبي  بالعمالت األخرى، وبشكل رئيسي باليورو والجنيه االسترليني، يتم إيداعها لدى مجموعة باركليز أو مبادلتها بالدرهم اإلماراتي من خاللالمطلوبات المقبوضة 

 .ةريلتبقى متوافقة مع أحكام المصرف المركزي بشأن إدارة المخاطر الكب
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٣٩( 

 (تابع) المخاطر المالية إدارة     ٣
 
 مخاطر أسعار الفائدة ٥-٣
 

أما مخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة فهي مخاطر  .السوقية مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية هي مخاطر تقلب التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة
لقيمة العادلة والتدفقات النقدية. يمكن أن تزداد المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة السوقية. يتعرض البنك آلثار التقلبات في المستويات السائدة ألسعار الفائدة السوقية على اتقلب قيمة األداة 

ت غير متوقعة. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع سقوف على مستوى الفرق بين معدالت فروق الفائدة نتيجة لهذه التغيرات ولكنها قد تعمل على الحد من الخسائر في حال نشوء حركا
 الفائدة وإعادة التسعير، ويتولى قسم الخزينة مراقبة هذه السقوف بشكٍل يومي.

قيمها الدفترية والمصنفة وفقاً لتاريخ إعادة التسعير أو االستحقاق التعاقدي، أيهما يستعرض الجدول التالي مدى تعّرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة، ويشتمل على األدوات المالية التابعة للبنك ب
 أسبق.

 
 

 
 حتى شهر واحد

 

 ٣ -شهر واحد 
 أشهر

 
 أشهر ٦ - ٣

 

 ١٢ -أشهر  ٦
 شهراً 

 

أكثر من سنة 
 واحدة

 
 غير محّملة بالفائدة

 
 المجموع

 ألف درهم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 

 ألف درهم
 

 ألف درهم
 

 ألف درهم
 

 ألف درهم
 

 ألف درهم
 

 ألف درهم
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف              
اإلمارات العربية المتحدة 

 المركزي
 

١٫٣٥٠٫٠٠٠ 
 

 
٢٠٠٫٠٠٠ 

 

 
٧٥٠٫٠٠٠ 

 

 
٠٠٠٫٢٠٠ 

 

 
- 

 

 
١٤٤٫١٤٢ 

 

 
٢٫٦٤٤٫١٤٢ 

مبالغ مستحقة من بنوك 
 - أخرى 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
٣٫٧٧٤ 

 
٣٫٧٧٤ 

مبالغ مستحقة من المركز 
 ٣٦٫٧٣٣ الرئيسي والفروع األخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
١٤٨٫١٧٨ 

 
١٨٤٫٩١١ 

 ١٫٢٩٤٫٨٣٩ قروض وسلفيات
 

٦٦٧٫٤٧٥ 
 

٢٥٠٫٧٢٠ 
 

٠١١٫٨٧ 
 

- 
 

- 
 

٢٫٣٠٠٫٠٤٥ 
 - موجودات أخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
١٠٫٩٧٥ 

 
١٠٫٩٧٥ 

 ٢٫٦٨١٫٥٧٢ مجموع الموجودات المالية
 

٨٦٧٫٤٧٥ 
 

١٫٠٠٠٫٧٢٠ 
 

٢٨٧٫٠١١ 
 

- 
 

٣٠٧٫٠٦٩ 
 

٥٫١٤٣٫٨٤٧ 
 المطلوبات

 - أخرى مبالغ مستحقة لبنوك             
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

٦٫٦٣٣ 
 

٦٫٦٣٣ 
 ٤٤٩٫٦٩٣ مبالغ مستحقة للعمالء

 
٦٢٢٫٦٥٨ 

 
٢٥٫٢٨٤ 

 
٤٢٫٧٠٠ 

 
١٤٤ 

 
٦٢٠٫٢٥٠ 

 
١٫٧٦٠٫٧٢٩ 

مبالغ مستحقة للمركز 
 - الرئيسي والفروع األخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
٢٦٨٫٨٨٦ 

 
٢٦٨٫٨٨٦ 

 - مطلوبات أخرى
 

- 
 

- 
 

- 
 

 - 
 

١٩٧٫٧٣١ 
 

١٩٧٫٧٣١ 
 ٤٤٩٫٦٩٣ مجموع المطلوبات المالية

 
٦٢٢٫٦٥٨ 

 
٢٥٫٢٨٤ 

 
٧٠٠٫٤٢ 

 
١٤٤ 

 
١٫٠٩٣٫٥٠٠ 

 
٢٫٢٣٣٫٩٧٩ 

 ٢٫٢٣١٫٨٧٩ فرق التأثر بسعر الفائدة
 

٢٤٤٫٨١٧ 
 

٩٧٥٫٤٣٦ 
 

٢٤٤٫٣١١ 
 

)١٤٤( 
 

)٧٨٦٫٤٣١( 
 

٢٫٩٠٩٫٨٦٨ 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٤٠( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٥-٣
 
 

حتى 
شهر واحد

 

 ٣ -شهر واحد 
أشهر

 
أشهر ٦ - ٣

 

 -أشهر  ٦
شهراً  ١٢

 

أكثر من 
سنة واحدة

 

غير محّملة 
بالفائدة

 
المجموع

ألف درهم ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 

درهم ألف
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات              
٧٥٠٫٩٤٧ العربية المتحدة المركزي

 
٥٠١٫٧٣٣

 
٢٠٠٫٥٥٨

 
٧٠٠٫٦١٨

 
-

 
٧٧٣٫٣٦٠

 
٢٫٩٢٧٫٢١٦

- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
 

-
 
-

 
-

 
-

 
٣٫٠٣٧

 
٣٫٠٣٧

مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي 
٥٫٥٧٢ والفروع األخرى

 
-

 
-

 
-

 
-

 
٢٧٢٫٦٤٨

 
٢٧٨٫٢٢٠

٢٫٢١٩٫٠٠٨ قروض وسلفيات
 

١٫٧٧٠٫٣٠٥
 

١٫٤٧٦٫٦٢٦
 

١٨١٫٦٦٥
 

٥٠٫١٥٤
 

-
 

٥٫٦٩٧٫٧٥٨
- موجودات أخرى

 
-

 
-

 
-

 
-

 
٩٫٦٥٣

 
٩٫٦٥٣

٢٫٩٧٥٫٥٢٧ مجموع الموجودات المالية
 

٢٫٢٧٢٫٠٣٨
 

١٫٦٧٧٫١٨٤
 

٨٨٢٫٢٨٣
 

٥٠٫١٥٤
 

١٫٠٥٨٫٦٩٨
 

٨٫٩١٥٫٨٨٤
 المطلوبات

١٤٫٧٢٣ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى      
 

-
 
-

 
-

 
-

 
٢٧

 
١٤٫٧٥٠

٣٦٧٫٨١٩ مبالغ مستحقة للعمالء
 

٧٦٦٫١٤٨
 

١٣٨٫٥٧٣
 

١٣٦٫٤٩٥
 

٥٩٦٫٧٨٠
 

٧٦٨٫٧٣٢
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧
مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي 

٥٥٫٠٩٦ والفروع األخرى
 

١٫١٩٣٫٩٦٩
 
-

 
١٫٣٧٧٫٤٧٤

 
-

 
٢٦٠٫٠٩٩

 
٢٫٨٨٦٫٦٣٨

- مطلوبات أخرى
 

-
 
-

 
-

 
-

 
٢٠٧٫٨٣٨

 
٢٠٧٫٨٣٨

٤٣٧٫٦٣٨ مجموع المطلوبات المالية
 

١٫٩٦٠٫١١٧
 

١٣٨٫٥٧٣
 

١٫٥١٣٫٩٦٩
 

٥٩٦٫٧٨٠
 

١٫٢٣٦٫٦٩٦
 

٥٫٨٨٣٫٧٧٣
٢٫٥٣٧٫٨٨٩ فرق التأثر بسعر الفائدة

 
٣١١٫٩٢١

 
١٫٥٣٨٫٦١١

 
(٦٣١٫٦٨٦)

 
(٥٤٦٫٦٢٦)

 
(١٧٧٫٩٩٨)

 
٣٫٠٣٢٫١١١

 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٤١( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٥-٣
 

المالية يلخص الجدول التالي متوسط أسعار الفائدة لألرصدة القائمة المحملة بالفائدة من حيث العمالت الرئيسية لألدوات 
 النقدية:

 
الدرهم  

 اإلماراتي
الدوالر  

 األمريكي
  

 اليورو
الجنيه  

 االسترليني
 ٪  ٪  ٪  ٪ 

        ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 الموجودات

 ٠٫٦٥ ودائع لدى المصرف المركزي       
 

- 
 

- 
 

- 
 - مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 - األخرىمبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع 
 

٠٫٧٥ 
 

- 
 

- 
 ٤٫٤٨ قروض وسلفيات

 
٣٫٨٢ 

 
١٫٤١ 

 
٠٫٩٩ 

 
 المطلوبات       
 - مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى       

 
- 

 
- 

 
- 

 - مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
 

- 
 

- 
 

- 
 ٠٫٤١ مبالغ مستحقة للعمالء

 
٠٫٦٤ 

 
- 

 
- 

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١       
 الموجودات        
 ٠٫٣٢ ودائع لدى المصرف المركزي       

 
- 

 
- 

 
- 

 - مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 

- 
 

- 
 

- 
 - مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 
- 

 
- 

 
- 

 ٤٫١٢ قروض وسلفيات 
 

٢٫٤٠ 
 

٣٫٣٢ 
 

١٫٣٩ 
 

 المطلوبات       
 - األخرىمبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع        

 
٠٫٨١ 

 
- 

 
- 

 - مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
 

٠٫٤٧ 
 

- 
 

- 
 ٠٫١٥ مبالغ مستحقة للعمالء

 
٠٫٣١ 

 
- 

 
٠٫٣٥ 

 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٤٢( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٥-٣
 

يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة أيضاً من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. يفترض البنك 
 نقطة أساس كمعدل معقول، ويقّدر التأثير التالي على إيرادات ومصاريف الفائدة للسنة:   ٢٥تقلباً في أسعار الفائدة بناًء على 

 
 إيرادات 

 الفائدة 
 مصاريف  

 الفائدة
 ألف درهم  ألف درهم 

    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 ٢٫٥٦٥  ١٫٩٧٧ نقطة أساس ٢٥التقلب في العائد بواقع 

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١   
 ٥٫٠٠٦ نقطة أساس ٢٥التقلب في العائد بواقع    

 
٥٫٣٨٨ 

 
 حركات أسعار الفائدة.ال يقتضي تحليل التأثر المبين أعاله قيام اإلدارة باتخاذ تدابير لخفض تأثير 

 
 مخاطر السيولة       ٦-٣
 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة البنك على الوفاء بالتزامات السداد المرتبطة بمطلوباته المالية عندما تصبح 
ذلك إخفاق الفروع في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بسداد مبالغ  عن ينتجمستحقة وعلى تعويض المبالغ المالية المسحوبة. قد 

 المودعين والتزامات اإلقراض. 
 

يقوم البنك بإدارة سيولته النقدية وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي واإلرشادات الداخلية لدى البنك 
صرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة متطلبات الموضوعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. حدد الم

للودائع تحت الطلب والودائع ألجل. يشترط مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أيضاً  ٪١٤و ٪١االحتياطي بنسبة 
يها المبالغ للسلفيات إلى الودائع، وبموجب ذلك ينبغي أّال تزيد القروض والسلفيات (مضافاً إل ١:١المحافظة على معدل 

الموظفة بين البنوك التي يزيد أجلها المتبقي عن ثالثة أشهر) على األموال الثابتة وفقاً لما هو مقرر من قبل المصرف 
المركزي. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة نسب السيولة بشكٍل منتظم، ويقوم المركز الرئيسي بتوفير التمويل 

 ة اإلمارات العربية المتحدة لمواجهة المخاطر الناتجة عن تباين نسب السيولة.الالزم لفروع البنك في دول
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٤٣( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)مخاطر السيولة   ٦-٣
 

على أساس آجال االستحقاق يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية المستحقة على البنك وفقاً للمطلوبات المالية غير المشتقة 
التعاقدية المتبقية بتاريخ الميزانية العمومية. إن المبالغ المدرجة في الجدول التالي تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير 

 المخصومة.

 شهور ٣حتى   
 

 شهرا ١٢ - ٣
 

 سنوات ٥ - ١
 

 المجموع
 المطلوبات

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١       
 ٦٫٦٣٣ لبنوك أخرىمبالغ مستحقة        

 
- 

 
- 

 
٦٫٦٣٣ 

 ١٫٦٨٩٫٨٨٢ مبالغ مستحقة للعمالء
 

٧٠٫٧٠٣ 
 

١٤٤ 
 

١٫٧٦٠٫٧٢٩ 
مبالغ مستحقة للمركز 

 ٢٦٨٫٨٨٦ الرئيسي والفروع األخرى
 
- 

 
- 

 
٢٦٨٫٨٨٦ 

 ٢٠٧٫٩٧٤ مطلوبات أخرى
 
- 

 
- 

 
٢٠٧٫٩٧٤ 

 ٢٫١٧٣٫٣٧٥ 
 

٧٠٫٧٠٣ 
 

١٤٤ 
 

٢٫٢٤٤٫٢٢٢ 
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١       
 ١٤٫٧٥٠ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى       

 
- 

 
- 

 
١٤٫٧٥٠ 

 ٢٫٦٤٠٫٦٥٣ مبالغ مستحقة للعمالء
 

١٣٢٫٨٢٢ 
 

١٫٠٧٢ 
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧ 
مبالغ مستحقة للمركز 

 ١٫٥٠٩٫١٦٤ الرئيسي والفروع األخرى
 

١٫٣٧٧٫٤٧٤ 
 
- 

 
٢٫٨٨٦٫٦٣٨ 

 ٢٢٦٫٠٦٥ مطلوبات أخرى
 
- 

 
- 

 
٢٢٦٫٠٦٥ 

 ٤٫٣٩٠٫٦٣٢ 
 

١٫٥١٠٫٢٩٦ 
 

١٫٠٧٢ 
 

٥٫٩٠٢٫٠٠٠ 
 

 تشتمل مشتقات البنك التي ستتم تسويتها على أساس اإلجمالي على عقود صرف العمالت األجنبية.
 

يحلل الجدول الموضح أدناه األدوات المالية التي ستتم تسويتها على أساس اإلجمالي لدى البنك، إلى مجموعات استحقاق ذات 
العمومية حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ المبينة في الجدول صلة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ الميزانية 

 تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.
 

 

حتى شهر 
واحد

 

شهر واحد 
أشهر ٣ -

 

 -أشهر  ٣
شهراً  ١٢

 

سنة 
 -واحدة 

٥ 
سنوات

 

أكثر من 
٥ 

سنوات
 

المجموع
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١            

عقود صرف العمالت            
 األجنبية

٣٨٫٧٨٦ تدفقات خارجة -           
 

١٣٫٧٠٩
 
-

 
-

 
-

 
٥٢٫٤٩٥

٣٨٫٧٩٢ تدفقات واردة -
 

١٣٫٧١٣
 
-

 
-

 
-

 
٥٢٫٥٠٥

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١            
عقود صرف العمالت            

 األجنبية
١٫١٦٣٫٨٩٩ تدفقات خارجة -           

 
٥٦٧٫٠٦٦

 
٨٫٩٣٠

 
-

 
-

 
١٫٧٣٩٫٨٩٥

١٫١٦٣٫١٢٣ تدفقات واردة -
 

٥٦٧٫٣٨٧
 

٨٫٩٤٤
 
-

 
-

 
١٫٧٣٩٫٤٥٤

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٤٤( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)مخاطر السيولة     ٦-٣
 

 المدرجة في الميزانية العمومية البنود غير
أقل من  

من سنة واحدة
 

سنوات ٥ - ١
 

المجموع
ألف درهم 

 
ألف درهم

 
ألف درهم

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 ٢٫٩٥٣٫٢٧٦ التزامات قروض     

 
٣٦٫٧٣٠ 

 
٢٫٩٩٠٫٠٠٦ 

 ٧٦٦٫٥١٣ ضمانات وقبوالت وتسهيالت مالية أخرى
 

١٫٥١٦٫٠٣٧ 
 

٢٫٢٨٢٫٥٥٠ 
 ٣٫٧١٩٫٧٨٩ المجموع

 
١٫٥٥٢٫٧٦٧ 

 
٥٫٢٧٢٫٥٥٦ 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 ٥٫٢١٢٫٨٢٢ التزامات قروض     

 
٢٩٫٣٨٤ 

 
٥٫٢٤٢٫٢٠٦ 

 ١٫٥٣٨٫٧٤٤ ضمانات وقبوالت وتسهيالت مالية أخرى
 

١٫٠٦٠٫٧٥١ 
 

٢٫٥٩٩٫٤٩٥ 
 ٦٫٧٥١٫٥٦٦ اإلجمالي

 
١٫٠٩٠٫١٣٥ 

 
٧٫٨٤١٫٧٠١ 

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٧-٣
 

 األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة (أ)
 

يلخص الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المعروضة بقيمتها العادلة في الميزانية 
 العمومية للبنك:

 القيمة الدفترية 
 

 القيمة العادلة
 ٢٠١٥  ٢٠١٦

 
٢٠١٥  ٢٠١٦

ألف درهم 
 

درهم ألف
 

ألف درهم
 

ألف درهم
 الموجودات المالية

 ٣٫٧٧٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى       
 

٣٫٠٣٧ 
 

٣٫٧٧٤ 
 

٣٫٠٣٧ 
مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي 

 والفروع األخرى
 

١٨٤٫٩١١ 
 

 
٢٧٨٫٢٢٠ 

 

 
١٨٤٫٩١١ 

 

 
٢٧٨٫٢٢٠ 

 قروض وسلفيات
 ٩٠ عمالء أفراد -       

 
٣٥٫٦٦٢ 

 
٩٠ 

 
٣٥٫٦٦٢ 

 ٢٫١٤٧٫٣٢٥ عمالء شركات -
 

٥٫٤٨١٫٨٨٠ 
 

٢٫١٤٧٫٣٢٥ 
 

٥٫٤٨١٫٨٨٠ 
 ١٠٫٩٧٥ موجودات أخرى

 
٩٫٦٥٣ 

 
١٠٫٩٧٥ 

 
٩٫٦٥٣ 

 
 المطلوبات المالية       
 ٦٫٦٣٣ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى       

 
١٤٫٧٥٠ 

 
٦٫٦٣٣ 

 
١٤٫٧٥٠ 

 ١٫٧٦٠٫٧٢٩ مبالغ مستحقة للعمالء
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧ 
 

١٫٧٦٠٫٧٢٩ 
 

٢٫٧٧٤٫٥٤٧ 
مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي 

 ٢٦٨٫٨٨٦ والفروع األخرى
 

٢٫٨٨٦٫٦٣٨ 
 

٢٦٨٫٨٨٦ 
 

٢٫٨٨٦٫٦٣٨ 
 ١٩٧٫٧٣١ مطلوبات أخرى

 
٢٠٧٫٨٣٨ 

 
١٩٧٫٧٣١ 

 
٢٠٧٫٨٣٨ 

 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٤٥( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٧-٣
 

 (تابع)األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة  (أ) 
 
 مبالغ مستحقة من / إلى بنوك أخرى )١(
 

تشتمل المبالغ المستحقة من / إلى بنوك أخرى على الودائع الموظفة بين البنوك. وهذه الودائع قصيرة األجل وقيمتها الدفترية 
 تقارب قيمتها العادلة. 

 
 المركز الرئيسي والفروع األخرىمبالغ مستحقة من / إلى    )٢(
 

تشتمل المبالغ المستحقة من / إلى المركز الرئيسي والفروع األخرى على الودائع الموظفة ضمن المجموعة والذمم المدينة 
ادلة والدائنة األخرى قصيرة األجل غير المحّملة بالفائدة. إن القيمة الدفترية للودائع الموظفة ضمن المجموعة تقارب قيمتها الع

 نظراً ألن هذه الودائع تتم باألسعار السائدة في السوق.
 
 قروض وسلفيات للعمالء)٣(
 

القروض والسلفيات تعتبر صافية من مخصصات االنخفاض في القيمة. كما تقارب القيمة الدفترية للقروض والسلفيات قيمتها 
 العادلة.

 
 مبالغ مستحقة للعمالء   )٤(
 

غ المستحقة للعمالء التي ليس لها فترة استحقاق محددة والتي تشتمل على ودائع غير محملة إن القيم العادلة المقدرة للمبال
 بالفائدة تمثل المبلغ مستحق السداد عند الطلب.

 
 ال تختلف القيم العادلة للودائع المحّملة بالفائدة اختالفاً جوهرياً عن القيمة الدفترية نظراً ألنها قصيرة األجل.

 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٤٦( 

 (تابع) المخاطر الماليةإدارة       ٣
 
 (تابع)القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٧-٣
 

 األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  (ب) 
 
 )        التسلسل الهرمى للقيمة العادلة١(
 

إذا كانت معطيات أساليب التقييم التسلسل الهرمي ألساليب التقييم على أساس ما  ٧ُيحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
جديرة أو غير جديرة بالمالحظة. إن المعطيات الجديرة بالمالحظة تعكس بيانات السوق التي يتم الحصول عليها من مصادر 
مستقلة، بينما تعكس المدخالت غير الجديرة بالمالحظة افتراضات البنك الخاصة بالسوق. لقد نتج عن هذين النوعين من 

 التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة:المعطيات 
 

األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة. يشمل هذا  -المستوى األول   •  
المستوى األوراق المالية وأدوات الدين المدرجة في أسواق المال (مثل سوق دبي المالي وناسداك دبي وسوق أبوظبي 

ألوراق المالية) وأسواق المال الخاصة بتداول المشتقات مثل العقود اآلجلة (على سبيل المثال ناسداك ومؤشر ستاندرد أند ل
 ).٥٠٠بورز 

 
المعطيات األخرى بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول التي تعتبر جديرة  -المستوى الثاني •     

لمطلوب، سواًء كانت مباشرة (وهي األسعار) أو غير مباشرة (وهي المستمدة من األسعار). بالمالحظة بالنسبة لألصل أو ا
يشمل هذا المستوى معظم عقود المشتقات المبرمة في السوق الموازية والقروض المتداولة والديون المهيَكلة المصدرة. تعتبر 

المعطيات مثل منحنى العائد بسعر ليبور أو مخاطر وكالتي بلومبيرغ ورويترز المصدر الذي يتم الحصول منه على مقاييس 
 االئتمان للطرف المقابل.

 
المعطيات الخاصة باألصل أو المطلوب التي ال تستند إلى معلومات سوق جديرة بالمالحظة (المعطيات غير  -المستوى الثالث 

مل مكونات هامة غير جديرة بالمالحظة. الجديرة بالمالحظة). يشمل هذا المستوى استثمارات األسهم وأدوات الدين التي تش
يتطلب التسلسل الهرمي استخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها عند توفرها. ينظر البنك في أسعار السوق المناسبة 

 والجديرة بالمالحظة عند إجراء عمليات التقييم، حيثما كان ذلك ممكناً.
 

 وفقاً للتسلسل المذكور أعاله: مبين أدناه الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة
 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
        الموجودات المالية

عقود صرف العمالت األجنبية 
 -  اآلجلة

 
٢٩٨ 

 
- 

 
٢٩٨ 

 - 
 

٢٩٨ 
 
- 

 
٢٩٨ 

 المطلوبات المالية
عقود صرف العمالت األجنبية        

 -  اآلجلة
 

٢٨٩ 
 
- 

 
٢٨٩ 

        
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 الموجودات المالية       
عقود صرف العمالت األجنبية        

 -  اآلجلة
 

٤١ 
 
- 

 
٤١ 

 - 
 

٤١ 
 
- 

 
٤١ 

 المطلوبات المالية
عقود صرف العمالت األجنبية        

 -  اآلجلة
 

٧٩٥ 
 
- 

 
٧٩٥ 

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٤٧( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 إدارة رأس المال ٨-٣
 

من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة ) ٪١٢: ٢٠١٥( ٪١٢لغرض تقييم متطلبات رأس المال الحالية المحددة بنسبة 
لإلرشادات الموضوعة من قبل المصرف المركزي الذي يحدد نسبة المركزي، يحتسب البنك نسبة كفاية رأس المال وفقاً 

 . مجموع رأس المال إلى مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر
 

، قررت الفروع اتباع المنهجية الموحدة لقياس مخاطر االئتمان ومنهجية المؤشرات الرئيسية لمخاطر ٢امتثاالً لمقررات بازل 
تشير التقديرات األولية للفروع إلى عدم وجود أي متطلبات إضافية لرأس . طر السوقالتشغيل باإلضافة إلى مخصص مخا

 . المال للمحافظة على نسبة المخاطر الحالية
 
 ديسمبر ٣١كما في  ٢هيكل رأس المال وكفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل  ١-٨-٣
 

المرجحة بالمخاطر بموجب إطار الدعامة الثالثة من اتفاقية إن الفروع ملزمة باإلفصاح عن مصادر رأس المال والموجودات 
 ، وفقاً لما هو مبين أدناه.٢بازل 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 

    الشريحة األولى من رأس المال
 ٢٫٥٤٠٫٢١٤ رأس المال المخّصص 

 
٢٫٥٤٠٫٢١٤ 

 ١٢٥٫٠٠١ احتياطيات قانونية
 

١٢٥٫٠٠١ 
 ٥٧٫١٥٥ أرباح متراكمة 

 
٢٥١٫٢٢٨ 

 ٢٫٧٢٢٫٣٧٠ مجموع قاعدة رأس المال
 

٢٫٩١٦٫٤٤٣ 

  
  

 الشريحة الثانية من رأس المال
 ٣٠٫٨٣٧ احتياطي عام

 
٧٨٫٤٤٦ 

 ٢٫٧٥٣٫٢٠٧ مجموع رأس المال التنظيمي
 

٢٫٩٩٤٫٨٨٩ 
 ٢٫٤٦٦٫٩٥٣ مخاطر االئتمان    الموجودات المرّجحة بالمخاطر    

 
٦٫٢٧٥٫٧١٩ 

 ٣٤٦ مخاطر السوق
 

٥٠٦ 
 ١٫٣٣٠٫٢٣٨ مخاطر التشغيل

 
 ١٫٦٥١٫٤٢٢ 

 ٣٫٧٩٧٫٥٣٧ مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر
 
 ٧٫٩٢٧٫٦٤٧ 

 ٪٧٢٫٥٠ نسبة كفاية رأس المال لرأس المال التنظيمي     
 

٣٧٫٧٨ ٪ 
 ٪٧١٫٦٩ نسبة كفاية رأس المال للشريحة األولى من رأس المال

 
٣٦٫٧٩ ٪ 

 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٤٨( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)إدارة رأس المال ٨-٣
 
 الموحدة ٢تحليل تعرض الفروع وفقاً لمنهجية بازل  ٢-٨-٣
 
   تخفيف مخاطر االئتمان   
إجمالي المستحق  

ضمن وخارج
 الميزانية العمومية

التعّرض قبل  
تخفيف 

مخاطراالئتمان

تخفيف مخاطر   
االئتمان

بعد عوامل   
تحويل االئتمان

الموجودات  
المرّجحة 
بالمخاطر

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

- ٢٫٦٣٠٫٧٦٩ - ٢٫٦٣٢٫٦٧٦ ٢٫٦٣٢٫٦٧٦ مطالبات سيادية 
- ٤٥٩٫١٢٥ - ٤٥٩٫١٢٥ ٤٥٩٫١٢٥ مطالبات على مؤسسات قطاع عام 

٦٢٥٫٠٧٤ ١٫٣٢٦٫٨٠٣ - ٢٫٢١٦٫٢٨٦ ٢٫٢١٦٫٢٨٦ مطالبات على بنوك  
١٫٨٠٦٫٠٦٧ ١٫٨٤١٫٠٦٣ ٣٤٫٩٩٦ ٤٫٩٣٥٫٤٩٠ ٤٫٩٦٠٫٨٥٦ مطالبات على شركات 

١٥ ٢٠ - ٢٠ ٢٠ مطالبات مدرجة في المحفظة التنظيمية لخدمات التجزئة 
٦٫٦٢٨ ٦٫٦٢٨ - ٦٫٦٢٨ ١٣٤٫٤٥١ قروض متأخرة السداد 

٢٩٫١٦٩ ٥٣٫٦٣٤ - ٥٣٫٦٣٤ ٥٣٫٦٣٤ موجودات أخرى
٢٫٤٦٦٫٩٥٣ ٦٫٣١٨٫٠٤٢ ٣٤٫٩٩٦ ١٠٫٣٠٣٫٨٥٩ ١٠٫٤٥٧٫٠٤٨ مجموع المطالبات

         منها:
        ٥٫١٦٩٫٠٠٧ تعّرض مصّنف

        ٥٫٢٨٨٫٠٤١ تعّرض عير مصّنف
        ١٠٫٤٥٧٫٠٤٨ مجموع التعّرض

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 )٤٩( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية       ٣
 
 (تابع)إدارة رأس المال        ٨-٣
 
 (تابع)الموحدة  ٢تحليل تعرض الفروع وفقاً لمنهجية بازل      ٢-٨-٣

   تخفيف مخاطر االئتمان   
إجمالي المستحق  

ضمن وخارج 
 الميزانية العمومية

التعّرض قبل  
مخاطر  تخفيف

 االئتمان

تخفيف   
مخاطر 
 االئتمان

بعد عوامل   
تحويل 
 االئتمان

الموجودات  
المرّجحة 
 بالمخاطر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

- ٢٫٨٩٨٫٨١٧ - ٢٫٩٠٨٫٨١٧ ٢٫٩٠٨٫٨١٧ مطالبات سيادية  - ٤٥٩٫١٢٥ - ٤٥٩٫١٢٥ ٤٥٩٫١٢٥ مطالبات على مؤسسات قطاع عام  ٦٥٧٫٨٢٤ ١٫٣٧٠٫٠٠٠ - ١٫٩٨٩٫٧٦٢ ١٫٩٨٩٫٧٦٢ مطالبات على بنوك  
٥٫٤٣٩٫٢٩٥ ٥٫٨٧١٫١٢٤ ١٧٣٫٩٨٤ ١١٫٢٣٩٫٤٠٤ ١١٫٢٣٩٫٤٠٤ مطالبات على شركات 

٢٩٫٦٤٦ ٣٢٫١١٧ - ٣٣٫٣٢٠ ٣٣٫٣٢٠ مطالبات مدرجة في المحفظة التنظيمية لخدمات التجزئة 
٤١٫٢٢٦ ٤١٫٢٢٦ - ٤١٫٢٢٦ ١٧٠٫٩٩٠ قروض متأخرة السداد 

١٠٧٫٧٢٨ ١٣٦٫١٢٨ - ١٣٦٫١٢٨ ١٣٦٫١٢٨ موجودات أخرى
٦٫٢٧٥٫٧١٩ ١٠٫٨٠٨٫٥٣٧ ١٧٣٫٩٨٤ ١٦٫٨٠٧٫٧٨٢  ١٦٫٩٣٧٫٥٤٦ مجموع المطالبات

 منها:
٦٫٢٩٧٫٦٤٧ تعّرض مصّنف        
١٠٫٦٣٩٫٨٩٩ تعّرض عير مصّنف        
١٦٫٩٣٧٫٥٤٦ مجموع التعّرض        
         

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٠( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية      ٣
 
 (تابع)إدارة رأس المال ٨-٣
 
 ديسمبر ٣١متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر السوق وفقاً للمنهجية الموحدة كما في  ٣-٨-٣
 
 تكلفة رأس المال  الموجودات المرّجحة بالمخاطر 
 ٢٠١٥  ٢٠١٦ ٢٠١٥  ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        مخاطر السوق
٣٤٦ مخاطر صرف العمالت األجنبية

 
٥٠٦ 

 
٤٢

 
٦١

 
 ).٪١٢: ٢٠١٥( ٪١٢بنسبة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تم احتساب تكلفة رأس المال للسنة المنتهية في 

 
 وتخفيف مخاطر االئتمان إجمالي التعرضات ٤-٨-٣
 
 التعرضات 

 
 الموجودات المرّجحة بالمخاطر

 ٢٠١٥  ٢٠١٦
 

٢٠١٥  ٢٠١٦
ألف درهم 

 
ألف درهم

 
ألف درهم

 
ألف درهم

إجمالي التعرض قبل تخفيف مخاطر         
١٠٫٣٠٣٫٨٥٩ االئتمان

 
١٦٫٨٠٧٫٧٨٢

 
٢٫٤٦٦٫٩٥٣

 
٦٫٢٧٥٫٧١٨

بضمانات ناقصاً: التعرضات المغطاة 
(٣٤٫٩٩٦) مالية مستحقة

 
(١٧٣٫٩٨٤)

 
-

 
-

صافي التعرضات بعد تخفيف مخاطر 
١٠٫٢٦٨٫٨٦٣ االئتمان

 
١٦٫٦٣٣٫٧٩٨

 
٢٫٤٦٦٫٩٥٣

 
٦٫٢٧٥٫٧١٨

 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٤
 

في غضون السنة المالية القادمة. يقوم البنك بإعداد تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 
يتم تقييم التقديرات واآلراء بشكٍل متواصل وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى منها التوقعات الخاصة باألحداث 

 المستقبلية التي يعتقد أن تكون معقولة بموجب الظروف المتوفرة.
 

 خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات (أ) 
 

يقوم البنك بتقييم محافظ القروض الخاصة بها لتحري مدى االنخفاض في قيمتها على األقل بشكٍل ربع سنوي. وفي سبيل 
تحديد ما إذا كان ينبغي قيد خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل، فإن البنك يقوم بإبداء رأيه حول ما إذا كانت هناك 

د انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة القروض معطيات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجو
بشكٍل منفصل. قد يشمل هذا الدليل معطيات وفي تلك المحفظة محدد قبل أن يكون باإلمكان تحديد االنخفاض في قيمة قرض 

المجموعات أو الظروف االقتصادية جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود تغير سلبي في حالة السداد للمقترضين في إحدى 
الوطنية أو المحلية المقترنة بحاالت العجز عن السداد بخصوص الموجودات في تلك المجموعة. تستخدم اإلدارة التقديرات 
بناًء على تجربة الخسارة السابقة بالنسبة للموجودات التي تكون خصائص مخاطر االئتمان الخاصة بها والدليل الموضوعي 

نخفاض في قيمتها مماثالن لتلك المشمولة في المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية. يتم بانتظام مراجعة على اال
المنهجية واالفتراضات المستخدمتين في تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية، وذلك للحد من أي فروق بين تقديرات 

 ٨الربح بواقع في في المخصص يؤدي إلى ارتفاع / انخفاض  ٪٥ -ن أي تغّير بنسبة +/الخسائر وتجربة الخسارة الفعلية. إ
 مليون درهم). ٩: ٢٠١٥مليون درهم (

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥١( 

 (تابع)التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٤
 

 مخصصات إعادة الهيكلة (ب) 
 

حالي (قانوني أو ضمني) نتيجة لحدٍث سابق، ويكون من المحتمل أن تحتسب المخصصات عندما يترتب على البنك التزام 
 يقتضي األمر تكبد موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام.

 
 إن المخصص المحتسب هو أفضل تقدير موثوق عن النفقات المطلوبة لتسوية االلتزامات كما في نهاية فترة التقرير.

 
 العربية المتحدة المركزي نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات  ٥
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
٢٨٫٤٠٠ ٢٤٫٤٦٥ )٢٧نقد في الصندوق (إيضاح     

  لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في:
٤٩٦٫٩٦٦ - )٢٧حساب جار (إيضاح 

٢٤٧٫٩٩٥ ١١٠٫٧٦٠ وديعة إلزامية
٢٫١٥٣٫٨٥٥ ٢٫٥٠٨٫٩١٧ شهادات إيداع

 ٢٫٩٢٧٫٢١٦ ٢٫٦٤٤٫١٤٢
 

إن الوديعة اإللزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي غير متوفرة لتمويل عمليات البنك اليومية. إن النقد في 
 الصندوق والحساب الجاري والوديعة اإللزامية لدى المصرف المركزي عبارة عن أرصدة غير محّملة بالفائدة. 

 
 بنوك أخرىمبالغ مستحقة من  ٦
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

 ٠٣٧٫٣  ٣٫٧٧٤ )٢٧حسابات جارية (إيضاح 
 
 مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى ٧
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٢٧٢٫٦٤٨ ١٠٢٫٩٦٤ )٢٧حسابات جارية (إيضاح 
-    ٣٦٫٧٣٣ ودائع ألجل
٥٫٥٧٢ ٤٥٫٢١٤ أخرىذمم مدينة 

 ٢٧٨٫٢٢٠ ١٨٤٫٩١١
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٢( 

 قروض وسلفيات  ٨
 
 قروض وسلفيات (أ)٨
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٢٫٢٩١٫٨٥٩ قروض شركات
 

٥٫٦٣٤٫١٩٤
٨٫١٨٦ قروض أفراد

 
٦٣٫٥٦٤

٢٫٣٠٠٫٠٤٥ (ب))٨مجموع القروض والسلفيات (إيضاح 
 

٥٫٦٩٧٫٧٥٨
(١٥٢٫٦٣٠) (ج))٨مخصص تكلفة االنخفاض في القيمة (إيضاح 

 
(١٨٠٫٢١٦)

٢٫١٤٧٫٤١٥ صافي القروض والسلفيات
 

٥٫٥١٧٫٥٤٢
 
 تحليل القروض والسلفيات (ب)٨
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 

    قروض للعمالء من األفراد:
  ٢١٨٫٢٩  ٨٩ سحوبات على المكشوف -
  ٠٦٣٫٤  ٨٠ قروض ألجل -
  ٢٨٣٫٣٠  ٨٫٠١٧ رهونات -

  ١٩٤٫٦٣٤٫٥  ٢٫٢٩١٫٨٥٩ قروض لشركات
  ٧٥٨٫٦٩٧٫٥  ٢٫٣٠٠٫٠٤٥ مجموع القروض والسلفيات 

    
 
 الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة (ج)٨
 
قروض  

شركات
قروض 

 أفراد
 

المجموع
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
      

١٨٠٫٢١٦ ٢٧٫٩٠٢ ١٥٢٫٣١٤ قبلهرصيد ما 
٦٧٫٤٥٦ (١٠٫٨٨٠) ٧٨٫٣٣٦ مخصص / (تحرير) االنخفاض في القيمة

(٩٥٫٠٤٢) (٨٫٩٢٦) (٨٦٫١١٦) المحذوف خالل السنة
١٥٢٫٦٣٠ ٨٫٠٩٦ ١٤٤٫٥٣٤ رصيد ما بعده

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
   

١٣٢٫١٨٦  رصيد ما قبله
 

 ٤١٫٢٨٢
 

 ١٧٣٫٤٦٨
٢٩٫٧٧٠ (تحرير) االنخفاض في القيمةمخصص / 

 
(٧٫٣٧٠)

 
٢٢٫٤٠٠

(٩٫٦٤٢) المحذوف خالل السنة
 

(٦٫٠١٠)
 

(١٥٫٦٥٢)
١٥٢٫٣١٤ رصيد ما بعده

 
٢٧٫٩٠٢

 
١٨٠٫٢١٦

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٣( 

 (تابع) قروض وسلفيات ٨
 
 مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات الصافي من المبالغ المستردة (د)٨
 
قروض 

شركات 
 قروض 

 أفراد 
  

المجموع
ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
مخصص / (تحرير) مخصص االنخفاض في 

٦٧٫٤٥٦ (١٠٫٨٨٠) ٧٨٫٣٣٦ القيمة
٢٫٠٧٤ ١٫١٢٩ ٩٤٥ ديون معدومة مشطوبة مباشرة 

(٣٫٩٢٦) (٥٥١) (٣٫٣٧٥) مسترد خالل السنة (تحصيل)
 ٦٥٫٦٠٤ (١٠٫٣٠٢) ٧٥٫٩٠٦
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
مخصص / (تحرير) مخصص االنخفاض في   

٢٩٫٧٧٠ القيمة
 

(٧٫٣٧٠)
 

٢٢٫٤٠٠
١٫٠٦٨ ١٫٠٥٣ ١٥ ديون معدومة مشطوبة مباشرة
(٤٫٩٨٣) مسترد خالل السنة (تحصيل)

 
(٤٢٨)

 
(٥٫٤١١)

 ٢٤٫٨٠٢
 

(٦٫٧٤٥)
 

١٨٫٠٥٧
 
 موجودات أخرى ٩
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٣٫٦١٨ مبالغ مدفوعة مقدماً 
 

١٣٫٨٥٦
٢٩٥ موجودات مشتقة 

 
٤١

١٠٫٦٨٠ ذمم مدينة أخرى
 

٩٫٦١٢
 ١٤٫٥٩٣

 
٢٣٫٥٠٩

 
مليون درهم) قيد االسترداد من مصرف أبوظبي  ٧٫٣: ٢٠١٥مليون درهم ( ٧٫٣تشتمل الذمم المدينة األخرى على مبلغ 

 اإلسالمي.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٤( 

 ممتلكات ومعدات ١٠
 
  

تحسينات على
 عقار مستأجر

  
موجودات 

أخرى

  
موجودات

 قيد اإلنشاء

  

المجموع
ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

               التكلفة
٧٠٫٢٢٦ ١٨٫٩٦٣ ٣٠٫٠٨٥ ٢١٫١٧٨  ٢٠١٦يناير  ١في 

(٤٦٫٢٩٥) (٥٫٠٧٤) (٢١٫٤٥٨) (١٩٫٧٦٣) حذف
٢٠٧ - ٢٠٧ - إضافات

٢٤٫١٣٨ ١٣٫٨٨٩ ٨٫٨٣٤ ١٫٤١٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
    االستهالك المتراكم

(٢٠٫٨٥٨) -                  (١٠٫٨٦٧) (٩٫٩٩١) ٢٠١٦يناير  ١في 
٢٢٫٤٠٥ - ١٢٫٠٤٦ ١٠٫٣٥٩ حذف

(٧٫١٩٣) - (٦٫٠٢٢) (١٫١٧١) المحمل للسنة
(٥٫٦٤٦) - (٤٫٨٤٣) (٨٠٣) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

    صافي القيمة الدفترية
١٨٫٤٩٢ ١٣٫٨٨٩ ٣٫٩٩١ ٦١٢ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  
    التكلفة   

٢٥٫١٧٩ ٢٠١٥يناير  ١في 
 

١٠٤٫٥٤٣
 

٨٫١٢٠
 

١٣٧٫٨٤٢
(٤٫٤٩٠) حذف

 
(٩٣٫٧٢٩)

 
(٧٫٧٦١)

 
(١٠٥٫٩٨٠)

٤٨٩ تحويل 
 

٨٫٤٨٥
 

(٨٫٩٧٤)
 
-

- إضافات
 

١٠٫٧٨٦
 

٢٧٫٥٧٨
 

٣٨٫٣٦٤
٢١٫١٧٨ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

 
٣٠٫٠٨٥

 
١٨٫٩٦٣

 
٧٠٫٢٢٦

 االستهالك المتراكم
(١٢٫٧٤٧) ٢٠١٥يناير  ١في    
 

(١٠٠٫٧٧٢)
 
-

 
(١١٣٫٥١٩)

٤٫٤٩٠ حذف
 

٩٣٫٧٢٩
 
-

 
٩٨٫٢١٩

(١٫٥١١) المحمل للسنة
 

(٤٫٠٤٧)
 
-

 
(٥٫٥٥٨)

(٢٢٣) مخصص االنخفاض في القيمة
 

٢٢٣
 
-

 
-

(٩٫٩٩١) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 

(١٠٫٨٦٧)                  -
 

(٢٠٫٨٥٨)
 صافي القيمة الدفترية

١١٫١٨٧ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في    
 

١٩٫٢١٨
 

١٨٫٩٦٣
 

٤٩٫٣٦٨
 
 



 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٥(  Internal Only 

 )٥٥( 

 مؤجلةموجودات ضريبة دخل  ١١
 

تحتسب ضرائب الدخل المؤجلة على جميع الفروق المؤقتة بموجب طريقة المطلوبات باستخدام معدل ضريبي فعلي يبلغ 
٢٠٪. 
 

 كالتالي: هيالحركة في حساب ضريبة الدخل المؤجلة 
    
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٣٣٫٢٨٢  ٤٦٫٢٤٥ يناير ١في 
١٢٫٩٦٣  ٤٤٣ إضافات خالل السنة

-  (٤٦٫٢٤٥) المحذوف خالل السنة 
٤٦٫٢٤٥  ٤٤٣ ديسمبر ٣١في 

 
 موجودات ضريبة الدخل المؤجلة مرتبطة بالبنود التالية:

 
 ٢٠١٦

 
٢٠١٥

ألف درهم 
 

ألف درهم
    

- مخصص االنخفاض في قيمة قروض األفراد
 

١٨١٫٥ 
٢٨٣ مخصص االنخفاض في قيمة قروض الشركات

 
٣٦٢٫٢٢ 

٤٠ مخصص فوائد ُمعلقة
 

٢٧١٫٧ 
١٢٠ مخصص إنفو فورت للمطالبات

 
٢٠٣٫٩ 

- مخصص إعادة الهيكلة
 

٢٢٨٫٢    

 
٤٤٣

 
٢٤٥٫٤٦ 

 
 

 
  

  موجودات الضريبة المؤجلة:
 

  
٤٤٣ موجودات ضريبة مؤجلة قابلة لالسترداد  

 
٢٤٥٫٤٦ 

 
عندما يكون من المرّجح أن يتحقق االستحقاق الضريبي ذي الصلة. ال تحتسب ضريبة الدخل المؤجلة على الفروق المؤقتة إال 

: ٢٠١٥مليون درهم ( ٤٦٫٧٨لم يقم البنك باحتساب أصل ضريبة مؤجلة على الخسائر المتعلقة بفرع دبي البالغة قيمتها 
 مليون درهم). ١٠٫٩٢

 
 مبالغ مستحقة لبنوك أخرى ١٢

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦

ألف درهم ألف درهم 
    

  ٢٧  ٦٣٣٫٦ حسابات جارية
  ١٤٫٧٢٣  - ودائع ألجل

 ١٤٫٧٥٠  ٦٣٣٫٦  
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٦(  Internal Only 

 )٥٦( 

 مبالغ مستحقة للعمالء ١٣
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٧٦٨٫٧٣١ ٦٠٧٫٩٥٧ حسابات جارية
٧٦٣٫٧٩٠ ٢٢٥٫٨٢١ ودائع تحت الطلب

١٫٢٤٢٫٠٢٦ ٩٢٦٫٩٥١ ودائع ألجل
 ٢٫٧٧٤٫٥٤٧ ١٫٧٦٠٫٧٢٩
 

مليون درهم) ُمحتفظ بها كضمانات نقدية  ٦٨: ٢٠١٥مليون درهم ( ٩١، كانت الودائع ألجل بقيمة ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بتاريخ 
 مقابل القروض والسلفيات الممنوحة للعمالء.

 
 مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى ١٤

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٢٫٦٢٦٫٥٣٨ - ودائع ألجل
٢٠١٫٤٣٨ ٢٢٣٫٦٢٠ حساب جار

٤١٫٠٧٩ ١٨٫٣٢٠ حساب تحت الطلب
١٧٫٥٨٣ ٢٦٫٩٤٦ أخرى

 ٢٫٨٨٦٫٦٣٨ ٢٦٨٫٨٨٦
 

 مطلوبات أخرى ١٥
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٩١٫٤٩٠ كمبياالت دائنة
 

٧٠٫٠٣٢
١٫٢٠٣ إيرادات مؤجلة

 
٢٫٩٥٣

٩٫٠٤٠ (أ)) ١٥(إيضاح مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
 

١٥٫٢٧٤
٢ مطلوبات مشتقة 

 
٧٩٥

٢٫٩٤٤ مخصص البنود خارج الميزانية العمومية 
 

٦٫٨٦٠
٧٢٫٤١٠ أخرى

 
١١٩٫١٠٠

٣٠٫٨٨٥ )٢٤مخصص إعادة الهيكلة (إيضاح 
 

١١٫٠٥١
 ٢٠٧٫٩٧٤

 
٢٢٦٫٠٦٥

 
درهم) يمثل التقدير الذي أجرته اإلدارة  مليون ٥٥٫٢١: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٨٫٣١يشمل بند "أخرى" مخصصاً بقيمة 

 ٢٨٫٤٠: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٫٦٠لمطالبة متعلقة باستبعاد العمليات البنكية لألفراد، وهو ما تم رصد مخصص له بقيمة 
 مليون درهم) خالل السنة.

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٧(  Internal Only 

 )٥٧( 

 تابع)مطلوبات أخرى ( ١٥
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة (أ)
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
 

 
  

١٥٫٥٧٥ ١٥٫٢٧٤ رصيد ما قبله
٥٫٢٥٢ ٣٫٢٩٠ زائداً: المحّمل خالل السنة

(٥٫٥٥٣) (٩٫٥٢٤) ناقصاً: مدفوعات خالل السنة
١٥٫٢٧٤ ٩٫٠٤٠ رصيد ما بعده

 
 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين       (ب)

 
ديسمبر  ٣١اإلدارة بإجراء تقدير للقيمة الحالية اللتزاماتها كما في ، فقد قامت ١٩وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

، باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة، بخصوص مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين بموجب قانون العمل ٢٠١٦
المتوقعة للموظف لدى البنك وللراتب  لدولة اإلمارات العربية المتحدة. وبموجب هذه الطريقة، فقد تم إجراء تقييم لفترة الخدمة

 ٢٠١٦في عام  ٪٨٫٠٨األساسي المتوقع بتاريخ ترك الخدمة. وقد افترضت اإلدارة متوسط تكاليف زيادة / ترقية بنسبة 
). لقد تم خصم االلتزام المتوقع بتاريخ ترك الخدمة إلى صافي قيمته الحالية باستخدام معدل خصم يبلغ ٪٥٫٠٩: ٢٠١٥(

٣٫١٨: ٢٠١٥( ٪٢٫٥٢٪.( 
 

 رأس المال المخّصص ١٦
 

، وتعديالته، يمثل رأس المال المخصص قيمة ١٩٨٠) لسنة ١٠وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
 وديعة غير محملة بالفائدة مقدمة من قبل المركز الرئيسي. 

 
 احتياطيات ١٧

 
 االحتياطي القانوني (أ)
 

، وتعديالته، على تحويل ما ١٩٨٠) لسنة ١٠) من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (٨٢تنص المادة (
من ربح السنة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع على أن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما  ٪١٠نسبته 

 ص. إن هذا االحتياطي غير متوفر للتوزيع. من رأس المال المخص ٪٥٠ُيعادل نسبة 
 

 احتياطي عام (ب)
 

" ٢٨/٢٠١٠قام البنك بإنشاء احتياطي خاص تحت اسم "احتياطي عام" بدالً من المخصص العام المقرر وفق "التعميم رقم 
ياً بتاريخ كل الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. ويقوم البنك بتقييم متطلبات المخصص العام سنو

ديسمبر  ٣١مليون درهم كما في  ٣٢٫٦٠ميزانية عمومية. وبناء على هذا التقييم، كان هناك حاجة لرصد احتياطي عام بقيمة 
مليون درهم إلى االحتياطي العام تحت بيان  ٢٠٫٤٨مليون درهم)، وبالتالي تم تحويل مبلغ وقدره  ١٢٫١٢: ٢٠١٥( ٢٠١٦

مليون درهم تم  ٥٤٫٧٧: المحرر بقيمة ٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الل السنة المنتهية في التغيرات في حقوق الملكية خ
 تسجيله في االحتياطي العام).

 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٨(  Internal Only 

 )٥٨( 

 مطلوبات طارئة والتزامات ١٨
 
 ٢٠١٥  ٢٠١٦
ألف درهم  ألف درهم 
       

٧٢٦٫٩٤٧  ١٥٨٫٢٩١ خطابات اعتماد
١٫٨٧٢٫٥٤٨  ٢٫١٢٤٫٢٥٩ ضمانات وقبوالت

٥٫٢٤٢٫٢٠٦  ٢٫٩٩٠٫٠٠٦ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
 ٧٫٨٤١٫٧٠١  ٥٫٢٧٢٫٥٥٦
 

عند الحاجة. تحمل الضمانات واالعتمادات المستندية يل إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفر األموال للعم
البنك بأن يقوم بسداد الدفعات في حال لم يستطع العميل االحتياطية التي تمثل تأكيدات غير قابلة لإللغاء والتي يتعهد بموجبها 

الوفاء بالتزاماته تجاه الغير، نفس مخاطر االئتمان الخاصة بالقروض والسلفيات. إن خطابات االعتماد المستندية والتجارية، 
ت على البنك وفق المبلغ التي تعتبر تعهدات خطية من قبل البنك نيابة عن العميل والتي يفوض بموجبها الغير بسحب كمبياال

المنصوص عليه بمقتضى أحكام وشروط معينة، تكون مضمونة بشحنات البضائع التي تتعلق بها، وبالتالي فإن المخاطر 
الناشئة عنها تعتبر أقل. كما أن المتطلبات النقدية بموجب الضمانات واالعتمادات المستندية االحتياطية تقل قيمتها بكثير عن 

 حيث إن البنك ال يتوقع عادًة قيام الغير بسحب أموال بموجب االتفاقية. مبلغ االلتزام
 

 عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة ١٩
 

تتكون عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة من التزامات بشراء وبيع عمالت أجنبية ومحلية لصالح العمالء وأنشطة البنك 
وفقاً لسعر تقييمهاالخاصة ومعامالته الفورية غير المنجزة. لقد قام البنك بإبرام معامالت الصرف اآلجلة التالية والتي تم 

 السوق:
 
القيمة التعاقدية /  

االسمية
 

الموجودات
 

المطلوبات
ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

٢٨٩ ٢٩٨ ٥٢٫٤٩٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

١٫٧٣٩٫٨٩٥ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
 

٤١
 

٧٩٥
 

 إيرادات الفائدة ٢٠
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
  

١٩٤٫١٨٩ ١٤٩٫٣٩٨ قروض وسلفيات 
٤٢٥ )٢٨الرئيسي (إيضاح ودائع لدى المركز 

 
١٫١٥٠

 ١٤٩٫٨٢٣
 

١٩٥٫٣٣٩
    

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٥٩(  Internal Only 

 )٥٩( 

 مصاريف الفائدة ٢١
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
  

٩٨٩٫١١ ١٧٫٧٠٨ )٢٨الرئيسي (إيضاح ودائع من المركز 
٩٨٢٫٧ ٢٫٢٧٨ مبالغ مستحقة للعمالء

٣١٤٫١ ٣١٢ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
 ٢٨٥٫٢١ ٢٠٫٢٩٨
 

 إيرادات الرسوم والعموالت ٢٢
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

 ٢٩٫٧٦٣  ٢٢٫٠٥٠ خطابات اعتماد وضمانات
 ٣٫٥٩٥  ٢٫٥٦٥ رسوم قروض

 ٢٠٫٨٧٩  ١٣٫٩٣٣ عموالت أخرى
 ٥٤٫٢٣٧  ٣٨٫٥٤٨ 
 

 المصاريف التشغيلية ٢٣
 

 ٢٠١٦
 

٢٠١٥
ألف درهم 

 
ألف درهم

٨٥٫٦٢٣ (أ)) ٢٣تكاليف موظفين (إيضاح     
 

١٢٦٫٧٧٦
١٫٢٨٨ سفر

 
٢٫٨٦٨

٦٫٥٢٧ إيجار
 

٧٫٩٤٠
٨٫٢٨٤ رسوم بريد واتصاالت

 
٥٫٩٦٤

٥١٠ تسويق وإعالن
 

٦٨٦
٧٫١٩٣ )١٠(إيضاح استهالك 

 
٥٫٥٥٨

 مصاريف متكبدة من قبل أطراف ذات عالقة بالنيابة عن الفروع 
٣٦٫٤٥٨ ) ٢٨(إيضاح  

 
٣٧٫٩٤٢

 مصاريف متكبدة من قبل الفروع بالنيابة عن أطراف ذات عالقة 
(١١٫٩٤٠) )٢٨(إيضاح  

 
(٦٫٣٧٤)

٨٫٠٢٥ رواتب مدفوعة لموظفين منتدبين
 

١٠٫٩٩٦
١٢٫٣٤٧ أخرى

 
٢٫٢٢٧

 ١٥٤٫٣١٥
 

١٩٤٫٥٨٣
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 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 
)٦٠(  Internal Only 

 )٦٠( 

 (تابع)المصاريف التشغيلية       ٢٣
 

 تكاليف موظفين  (أ) ٢٣
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٣٩٫٣٩٠ رواتب
 

٥٥٫٦٤٣
٢١٫٥٩٥ بدالت

 
٣٠٫٣٠٥

٢٤٫٦٣٨ تكاليف أخرى للموظفين
 

٤٠٫٨٢٨
 ٨٥٫٦٢٣

 
١٢٦٫٧٧٦

 
 تكاليف إعادة الهيكلة  ٢٤

 
 تتلخص كالتالي: الهيكلةمخصص إعادة الحركة في 

 

 
٢٠١٥ ٢٠١٦

ألف درهم ألف درهم 
 

 
  

 ١٨٢٫٣٠  ٠٥١٫١١ رصيد ما قبله
 )٤٥٦٫٤(  ٩٠٣٫٥٦ السنةتحميل / (تحرير) خالل 

 -  ٨٩٠٫٢٣ حذف ممتلكات ومعدات خالل السنة 
 )٦٧٥٫١٤(  )٩٥٩٫٦٠( االستخدام خالل السنة 

 ٠٥١٫١١  ٨٨٥٫٣٠ رصيد ما بعده
 

 ٣١مليون درهم في بيان الدخل للسنة المنتهية في  ٩٫٩٢ ا، يتضمن مخصص تكاليف إعادة الهيكلة البالغ قيمته٢٠١٥في 
 مليون درهم تم تحميله مباشرة على بيان الدخل. ١٤٫٣٨مبلغاً وقدره  ٢٠١٥ديسمبر 

 
، احتسب البنك بعض مصاريف إعادة الهيكلة الناشئة عن قرار استبعاد العمليات البنكية لألفراد. احتسبت ٢٠١٣خالل   (أ) 

 ً . ٢٠١٧ومن المتوقع استخدامها بالكامل بحلول ديسمبر  ٣٧لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  هذه المخصصات وفقا
 مليون درهم). ١١٫٠٥: ٢٠١٥مليون درهم ( ٢٫١١ما قيمته  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بلغت قيمة المخصص للسنة المنتهية في 

 

 
٢٠١٦

 
٢٠١٥

ألف درهم 
 

ألف درهم
 

 ١١٫٠٥١ رصيد ما قبله   
 

٣٠٫١٨٢ 
 )١٫٠٠٠( المحّرر خالل السنة

 
)٤٫٤٥٦( 

 )٧٫٩٤١( االستخدام خالل السنة 
 

)١٤٫٦٧٥( 
 ٢٫١١٠ رصيد ما بعده

 
١١٫٠٥١ 

 
ستراتيجية، قام البنك باتخاذ قرار بالبدء بإغالق فرعه في دبي. ونتيجة لهذا التحول، ا لمراجعة ، وكنتيجة ٢٠١٦في (ب)     

 ).٢٨قروضه للشركات إلى المركز الرئيسي (راجع إيضاح  قام البنك بتحويل جزء من محفظة
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٦١(  Internal Only 

 )٦١( 

 (تابع)تكاليف إعادة الهيكلة  ٢٤
 
خالل السنة، احتسب البنك بعض المصاريف المتعلقة بإعادة الهيكلة الناشئة عن قرار البدء بإغالق فرع دبي. لقد تم احتساب  

 .٢٠١٧ومن المتوقع استخدامها بالكامل بحلول ديسمبر  ٣٧هذه المخصصات وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

كلة المقدرة بواسطة اإلدارة، على مستوى فروع اإلمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق فيما يلي تفاصيل تكاليف إعادة الهي
 بالتحول المذكور أعاله:  

 
 ٢٠١٦  

 ألف درهم
  

٣٧٫١٢٤ )١-٢٤تكاليف موظفين (إيضاح 
٢٣٫٨٩٠ )٢-٢٤انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات (إيضاح 

١٤٫٢٤٥ )٣-٢٤إيجار عقارات وتصليح وصيانة (إيضاح 
٦٫٥٣٤ )٤-٢٤تقنية معلومات وأخرى (إيضاح 

 ٨١٫٧٩٣
 

 تشمل باألساس تعويضات إنهاء الخدمة وفائض العمالة التي يتوقع تكبدها لتنفيذ إعادة الهيكلة.     ١-٢٤
تمثل باألساس تحسينات على عقارات مستأجرة ومعدات وموجودات قيد اإلنشاء، ومن المتوقع حذفها نتيجة إعادة    ٢-٢٤

 الهيكلة. 
 تتعلق بالتكاليف المتوقع تكبدها نتيجة لعقود اإليجار المثقلة بااللتزامات وإهالك ونقل مقرات فرع دبي.    ٣-٢٤
 بدها بشكل رئيسي نتيجة إيقاف عمل األنظمة والشبكات، وإلغاء العقود، واألتعاب المهنية.تتعلق بالتكاليف المتوقع تك    ٤-٢٤
 

 الحركة في مخصص إعادة الهيكلة تتلخص كالتالي:
 

 
٢٠١٦

ألف درهم 
 - رصيد ما قبله  

 ٥٧٫٩٠٣ المحّمل خالل السنة
 ٢٣٫٨٩٠ حذف ممتلكات ومعدات خالل السنة

 )٥٣٫٠١٨( االستخدام خالل السنة 
 ٢٨٫٧٧٥ رصيد ما بعده

 
 مخصص ضريبة الدخل ٢٥

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 
    

٢٠٠ الضرائب الحالية على الدخل خالل فترة التقرير
 

-
- تعديل متعلق بسنة سابقة

 
٧٫٣٢٢

٢٠٠ مجموع الضريبة الحالية
 

٧٫٣٢٢
٤٦٫٢٤٣ الضريبة المؤجلة 

 
(١٢٫٩٦٣)

٤٦٫٤٤٣ (إيراد) ضريبة الدخلمصروف / 
 

(٥٫٦٤١)
  

 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٦٢(  Internal Only 

 )٦٢( 

 (تابع)مخصص ضريبة الدخل     ٢٥
 

). يتم تقديم إقرارات ضريبة الدخل ٪٢٠: ٢٠١٥( ٪٢٠يبلغ نسبة  ٢٠١٦إن معدل ضريبة الدخل المطبق على البنك لسنة 
 الضرائب المعمول بها.بشكٍل منفصل لكل من فرعي دبي وأبوظبي وفقاً لألحكام التي تنص عليها قوانين 

 
. إن الضريبة المفروضة على ربح / خسارة ١١يتم بيان المزيد من المعلومات حول ضريبة الدخل المؤجلة في اإليضاح رقم 

البنك قبل خصم الضريبة تختلف عن المبلغ النظري الذي قد ينشأ باستخدام معدل الضريبة األساسي للبنك وذلك على النحو 
 التالي:

 
 ٢٠١٦

 
٢٠١٥

ألف درهم 
 

ألف درهم
 )١٢٧٫١٤٦( الربح قبل الضريبة    

 
)٦٫٧٦٨( 

 )٢٥٫٤٢٩( ضريبة محتسبة على أساس معدل الوعاء الضريبي للبنك
 
)١٫٣٥٤( 

 تأثير ما يلي:
 )١٫٢٧٣( مخصص عام مرفوض لم ُتحتسب ضريبة مؤجلة له   

 
- 

 ١١٠ مؤجلة لهمخصص مرفوض خاص بمحفظة األفراد لم ُتحتسب ضريبة 
 
- 

 - خسائر ضريبية لفرع أبوظبي لم ُيحتسب أصل ضريبة مؤجلة لها
 
)٢٫٤١٦( 

 - تعديالت فترة سابقة
 

٧٫٣٢٢ 
 -  ٥٫٧٥٥ مصاريف إعادة هيكلة لم ُتحتسب ضريبة مؤجلة لها

مصاريف إعادة هيكلة مرفوضة في سنوات سابقة لم ُتحتسب ضريبة مؤجلة 
 - لها

 
)٤٫٣٧٣( 

 -  ٦٠٠ فورت لم ُتحتسب ضريبة مؤجلة له مخصص إنفو
 )٦٨٣( مخصص مرفوض في سنوات سابقة لم ُتحتسب موجودات ضريبة مؤجلة له

 
)٥٫٣٦٢( 

 -  ٢٠٫٦٧٨ خسائر ضريبية غير مستخدمة لم ُتحتسب ضريبة مؤجلة لها
 -  ٤٦٫٢٤٥ المحذوف خالل السنة

 ٤٤٠ فروق مؤقتة أخرى
 

٥٤٢ 
 ٤٦٫٤٤٣ مصروف ضريبة الدخل 

 
)٥٫٦٤١( 

 
 التزامات إيجار تشغيلي ٢٦

 
إن التزامات اإليجار التشغيلي تتعلق بمقرات البنك ومبانيه السكنية في دبي وأبوظبي. إن الحد األدنى لدفعات اإليجار 

 المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلي القابلة لإللغاء هو على النحو التالي:

 ٢٠١٦
 

٢٠١٥

ألف درهم 
 

درهمألف 
 ٤٫١٦٢ سنة واحدة فأقل    

 
١٤٣٫٨ 

 ٥٧٥ أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات
 

٢٤٤٫٤٥ 
 - أكثر من خمس سنوات

 
٥٣٠٫١٢ 

 ٤٫٧٣٧ 
 

٩١٧٫٦٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك باركليز ش.ع.م 
 

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

 
)٦٣(  Internal Only 

 )٦٣( 

 النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية      ٢٧
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درهم ألف درهم 

    ):٥العربية المتحدة المركزي (إيضاح نقد وأرصدة لدى بنك اإلمارات 
٢٨٫٤٠٠ ٢٤٫٤٦٥ نقد في الصندوق 

٤٩٦٫٩٦٦ - حساب جار لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
٣٫٠٣٧ ٣٫٧٧٤ )٦مبالغ مستحقة من بنوك أخرى (إيضاح 

  )٧مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي (إيضاح 
٢٧٢٫٦٤٨ ١٠٢٫٩٦٤ حسابات جارية

-    ٣٦٫٧٣٣ ودائع ألجل
 ٨٠١٫٠٥١ ١٦٧٫٩٣٦
 

 معامالت مع األطراف ذات العالقة ٢٨
 

يتم إبرام عدد من المعامالت مع المركز الرئيسي خالل سياق العمل االعتيادي. وباإلضافة إلى األرصدة المشار إليها ضمن 
 موجودات ومطلوبات البنك في نهاية السنة، فقد تم إبرام المعامالت التالية بناًء على أحكام وشروط تجارية عادية. 

 
 ٢٠١٦

ألف درهم
 

٢٠١٥
ألف درهم

٤٢٥ )٢٠إيرادات فائدة (إيضاح   المعامالت خالل السنة:
 

١٫١٥٠
٧٠٨٫١٧ )٢١مصاريف فائدة (إيضاح 

 
١١٫٩٨٩

 المصاريف التشغيلية تشمل ما يلي:
٤٥٨٫٣٦ )٢٣مصاريف متكبدة من قبل أطراف ذات عالقة بالنيابة عن الفروع (إيضاح  
 

٣٧٫٩٤٢
٩٤٠٫١١ )٢٣بالنيابة عن أطراف ذات عالقة (إيضاح مصاريف متكبدة من قبل الفروع 

 
٦٫٣٧٤

٦٠٤٫٤ مكافآت أعضاء اإلدارة العليا
 

٤٫٦٢٣
-   ٣٨٤٫٢٤٥٫١ تحويل محفظة الموجودات إلى بنك باركليز ش.ع.م

يمثل تحويل قروض الشركات المقابل المقبوض من قبل البنك من مركزه الرئيسي لجزء من محفظة الشركات المحولة بالقيمة     
 . ٢٠١٦أغسطس  ٢٥الدفترية بموجب اتفاقية تحويل المحفظة. تم توقيع االتفاقية مع بنك باركليز ش.ع.م في 

بنك باركليز �ص.م.ع - فروع �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لبيانات �ملاليةلل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

U.A.E Branches Financial Statements
as at 31 December 2016 
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العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       اإعادة اإعالن بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/969  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- ح�صني عمر�ين جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ م�صرف 
�أق��ام عليك  قد  عامة( وميثله:نا�صر مال �هلل حممد غامن  م�صاهمه  )�صركة  �لهالل 
درهم   )36.322.60( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى 
رق��م:2017/67 حجز  �لتحفظي  �ملحاماة وتثبيت �حلجز  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم 
حتفظي جتاري.   وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ض �ملو�فق  2017/5/4   �ل�صاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1198  جتاري جزئي

�صامل  �مل��دع��ي/ عبد�هلل  �ن  �لق��ام��ة مبا  / 1- فر�نز موهر  جمهول حمل  �ملدعي عليه  �ىل 
عبيد ح�صن وميثله: ر��صد عبد�هلل علي هوي�صل �لنعيمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�لف  �مار�تي )مائة وخم�صون  �ملدعي عليه مببلغ وقدره )150.060( درهم   بالز�م  �ملطالبة 
���ص��ريورة �حلكم  وح��ت��ى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن  قانونية %12  وف��ائ��دة  �م��ار�ت��ي(  دره���م  و�صتني 
�ل�صاعة  �ملو�فق 2017/5/1   �لثنني  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  و�لتعاب.  و�مل�صاريف  و�لر�صوم 
8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ، 

علما بانه مت �حالة ملف �لدعوى من مكتب �إد�رة �لدعوى �ىل حمكمة �لتجارية �جلزئية. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/824  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- ريفا ديجيتال - منطقة حرة - ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
علي هوي�صل  ر��صد عبد�هلل  �صيفتي وميثله:  لينك  يورو  موؤ�ص�صة  �ملدعي/  �ن  مبا 
�ملتنازع �صده مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أقام عليك  �لنعيمي قد 
وق���دره )75.460( دره���م  و�ل��ر���ص��وم و�مل�����ص��اري��ف و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة %12 
�ملو�فق  �لثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�صد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من 
2017/5/1  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1051  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �ل�صاحنة �لبي�صاء لتجارة قطع غيار �ل�صيار�ت ���ض.ذ.م.م 2- فر��ض 
�لبي�صاء  �ل�صاحنة  ل�صركة  بالتوقيع  �ملخول  �ملدير  وب�صفته  نف�صه  عن   - �لأ�صعد  فرحان 
لتجارة قطع غيار �ل�صيار�ت �ض.ذ.م.م ككفيل و�صامن للت�صهيالت �مل�صرفية  جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لوطني وميثله: نو�ل ز�يد �صاملني ظبيك �حلو�صني 
و�لت�صامن  بالتكافل  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
مببلغ وقدره )485276.44( درهم  و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من 
تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت 
لها جل�صة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/5/3  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/862  تنفيذ عمايل         
م  جمهول حمل  م  ذ  �ض   - بوبلي�صي�ض غر�فيك�ض  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
: خالد حممد  ��صعد وميثله  �لتنفيذ/م�صطفى  �ن طالب  �لقامة مبا 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  بوج�صيم   �صعيد 
طالب  �ىل  دره���م   )6804176( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك 
ر�صوم  دره��م   )20400( مبلغ  �ىل  بال�صافة  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       اإعادة اإعالن بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/1056  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- فلور�ل فروت ���ض.ذ.م.م 2- �أبوبكر فري�ن كوتى �ل�صومباتيل - عن 
���ض.ذ.م.م جمهويل  ل�صركة فلور�ل فروت  بالتوقيع  �ملخول  و�ملدير  �صريك  نف�صه وب�صفته 
�صاملني ظبيك  ز�ي���د  �لوطني ومي��ث��ل��ه:ن��و�ل  �بوظبي  بنك  �مل��دع��ي/  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
بالت�صامن  �ملتنازع �صدهما  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أقام عليك  �حلو�صني قد 
�لفو�ئد  �ىل  بال�صافة  دره��م  وق��دره )399.930.99(  �لبنك مبلغ  �ىل  ي��وؤدو�  بان  و�لتكافل 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى �ل�صد�د �لتام �صند� لحكام �ملو�د 
�ملو�فق   �ملحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء  و�تعاب  و�لر�صوم و�مل�صاريف  �لقانونية 
2017/5/3   �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       اإعادة اإعالن بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/911  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- جلوبال ��صور�ن�ض �صوليو�صنز م.م.ح 2- جلوبال ��صور�ن�ض �صريفي�صي�ض ملالكها 
ل�صركة جلوبال  �ملالك  وب�صفته  نف�صه  - عن  �صينغ  3- جايديب  �صينغ  كومار  بر�مود  �صينغ  جايديب 
مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  �صريفي�صي�ض  ��صورن�ض  جلوبال  وموؤ�ص�صة  م.م.ح  �صوليو�صنز  ��صور�ن�ض 
�أق��ام عليك  �صاملني ظبيك �حلو�صني قد  ز�يد  ذ.م.م وميثله:نو�ل  �أبوظبي موتورز  �صركة  �ملدعي/  �ن 
�لدعوى ومو�صوعها �حلكم بف�صخ �تفاقية �لت�صهيالت و�لز�م �ملدعي عليهم بالت�صامن و�لتكافل بان 
يوؤدو� للمدعية مبلغ )372.931.92( درهم عن ر�صيد مبلغ �لدين ور�صوم متويل ور�صوم خدمة �رتد�د 
�ملحاماة.    و�تعاب  و�لر�صوم  وبامل�صاريف  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �صنويا   %12 �لقانونية  و�لفائدة  �ل�صيك 
وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2017/5/2   �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� 
م�صتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 
للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1054  جتاري جزئي
نف�صه  - عن  �صهر�م عبد�لكرمي من�صئي  ����ض.ذ.م.م 2-  �لعامة  للتجارة  بوماب   -1  / �ملدعي عليه  �ىل 
و�صامن  كفيل  ���ض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  بوماب  ل�صركة  بالتوقيع  �ملخول  و�ملدير  �ل�صريك  وب�صفته 
�ملخول  و�ملدير  �ل�صريك  وب�صفته  نف�صه  عن   - برهاين  ح�صن  ر�صا  حممد   -3 �مل�صرفية  للت�صهيالت 
بالتوقيع ل�صركة بوماب للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م كفيل و�صامن للته�صيالت �مل�صرفية  جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لوطني وميثله: نو�ل ز�يد �صاملني ظبيك �حلو�صني قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�صامن مببلغ وقدره )381043.98( 
درهم  و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام 
و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/5/2  �ل�صاعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
يف الدعوى رقم 2017/623 - جتاري جزئي - دبي 

�ملدعية : بريل جاردن خلدمات ت�صميم �حلد�ئق وريها - �ض ذ م م                  �لرقم : 663/م د/392/ر 2 
بوكالة �ل�صادة / عبد�هلل �لناخي للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية  

�ملدعي عليها/ �صركة جبني كون�صت لالأعمال �لفنية - �ض ذ م م 
ن�ص �لإعالن بالن�سر

�إعالن بالن�صر لل�صادة/ �صركة جبني كون�صت لالأعمال �لفنية - �ض ذ م م )�ملدعي عليها( �ن �ل�صادة/ بريل جاردن خلدمات 
دبي  �أم��ام حماكم   - رق��م 2017/623 جت��اري جزئي  �لدعوى  �ق��ام عليكم  م )�ملدعية( قد  م  ذ  - �ض  ت�صميم �حلد�ئق وريها 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   98.489( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  )�ملطالبة  ومو�صوعها   ،
�لتمهيدي  �حلكم  �صدور  مت  وعليه   ، و�لتعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9
بتاريخ 2017/4/5 ن�صه )حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري وقبل �لف�صل يف  �ملو�صوع بندب �خلبري �لهند�صي �صاحب �لدور 
باجلدول( ولذلك مت تعييني �أنا كمال عدنان مل�ض كخبري هند�صي من قبل �ملحكمة �ملوقرة ، وقد حددت موعد لعقد جل�صة 
�لإجتماع �لثاين بتاريخ 2017/5/1 �ل�صاعة �لثانية ع�صرة ظهر� مبكتبنا �لكائن بدبي - مكتب EAI لال�صت�صار�ت �لهند�صية 
-�صارع �ملينا - ثاين بناية بعد فندق كابيتول - فوق مطعم �مل�صحر�تي - بناء ريل ��صتيت �صنرت - �لطابق �لثاين - مكتب رقم 
، لذ� �نتم مكلفني باحل�صور �و ح�صور من ميثلكم قانونيا )لال�صتف�صار�ت حول �لدعوى يرجى �لتو��صل مع مكتب   204

�خلبري على �لرقم )0567440202(.  

�خلبري �ملنتدب  
م د/ كمال عدنان مل�ص      

 اإعالن بالن�ضر

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
اعالن حكم- اإعالن حكم غيابي 

يف الدعوى  رقم 02/01521/2017   جتاري ل�ضنة 2017 ايجارات   
�ملحكوم له طالب �لعالن / مي للعقار�ت - �ض ذ م م 

�لعنو�ن : مكتب رقم )501(  - برج مي - �لنهدة �لوىل - دبي 
�إمار�تية   ، �ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنها /خلود �حمد �بر�هيم �حمد �لتميمي 

�جلن�صية - �لعنو�ن : جمهولة حمل �لقامة
منطوق �حلكم �ل�صادر بجل�صة 2017/4/12  

حكمت �للجنة مبثابة �حل�صوري :-
1- بالز�م �ملدعي  عليها ب�صد�د مبلغ وقدره 178.700 مائة وثمانية و�صبعون �لف 

و�صبعمائة درهم
2- بالز�م �ملدعي عليها ب�صد�د مبلغ وقدره 26.250 �صتة وع�صرون �لف ومائتان 
و�لزمتها   2016/11/17 ت��اري��خ  وحتى   2016/10/27 للفرتة  دره��م��ا  وخم�صون 

بامل�صروفات  
من  ليمكن  عليه  للمحكوم  �لغيابي  �حلكم  باعالن  �ل��زم  قد  �لقانون  �ن  وحيث 
�لطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيد� لي�صبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف 

�ملو�عيد �لقانونية
 مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
اعالن حكم- اإعالن حكم غيابي 

يف الدعوى  رقم 02/01522/2017   جتاري ل�ضنة 2017 ايجارات   

�ملحكوم له طالب �لعالن / مي للعقار�ت - �ض ذ م م
�لعنو�ن : مكتب رقم )501(- برج مي - �لنهدة �لوىل - دبي. 

�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنها/ خلود �حمد �بر�هيم �حمد �لتميمي، 
�إمار�تية �جلن�صية - �لعنو�ن : جمهولة حمل �لقامة

منطوق �حلكم �ل�صادر بجل�صة 2017/4/10  
حكمت �للجنة مبثابة �حل�صوري :-

بالز�م �ملدعي عليها ب�صد�د 81345 درهم ، و�لزمتها بر�صوم وم�صاريف 
�لدعوى 

عليه  للمحكوم  �لغيابي  �حلكم  باعالن  �ل��زم  قد  �لقانون  �ن  وحيث 
ليمكن من �لطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيد� لي�صبح نهائي حالة 

عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية
 مركز ف�ص �ملنازعات �ليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02085/2017 / جتاري    
ال�ضادر يف الدعوى رقم 02/08176/2016  جتاري - ايجارات بالن�ضر

�ىل �ملنفذ �صده : م�صاريع هاين - جمهول حمل �لقامة   
م  م  ذ  �ض   - للعقار�ت  �ل�صركال  عبد�للطيف  بن  نا�صر  :�صركة  �لتنفيذ  طالب  تقدم   حيث 

�ل�صادر ل�صاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�صي بالتي:
1-ما ي�صتجد من �يجار وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي ، و�لز�مه بتقدمي بر�ءة ذمة من هيئة 

�لكهرباء و�ملياه عن فرتة �صغل �ملاجور 
2- �لز�م �ملدعي عليه باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�صليمها خالية من �ل�صو�غل ، و�لز�مه بتقدمي 

بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه عن فرتة �صغل �ملاجور 
3- �لز�مه ب�صد�د بدل �ليجار �ملتاأخر من تاريخ 2016/7/1 بو�قع = 2.916.66 �صهريا )�لفان 
تاريخ  �يجار وحتى  ي�صتجد من  ، مع ما  فل�صا(  و�صتون  و�صتة ع�صر درهما و�صت  وت�صعمائة 
 �لخالء �لفعلي ، و�لز�مه بتقدمي بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه عن فرتة �صغل �ملاجور

�لكهرباء  هيئة  من  ذمة  ب��ر�ءة  بتقدمي  و�لز�مه   ، �لدعوى  وم�صروفات  بر�صوم  4-و�ل��ز�م��ه 
و�ملياه عن فرتة �صغل �ملاأجور. 

�لن�صر  تاريخ  ي��وم من  ع�صر  خ��الل خم�صة  ه��ذ� �حلكم  بتنفيذ  �نكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
�لقانونية  �لج��ر�ء�ت  �تخاذ  يتم  �صوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خالل  �متناعكم عن  ويف حال 

�ملنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02082/2017 / جتاري    
ال�ضادر يف الدعوى رقم 02/08174/2016  جتاري - ايجارات بالن�ضر

�ىل �ملنفذ �صده : م�صاريع هاين - جمهول حمل �لقامة   
م  م  ذ  �ض   - للعقار�ت  �ل�صركال  عبد�للطيف  بن  نا�صر  �صركة   : �لتنفيذ  طالب  تقدم   حيث 

�ل�صادر ل�صاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�صي بالتي:
1- �لز�مه مع ما ي�صتجد من �يجار وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي ، و�لز�مه بتقدمي بر�ءة ذمة 

من هيئة �لكهرباء و�ملياه عن فرتة �صغل �ملاجور 
2- �لز�م �ملدعي عليه باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�صليمها خالية من �ل�صو�غل ، و�لز�مه بتقدمي 

بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه عن فرتة �صغل �ملاجور 
3-و �لز�مه ب�صد�د بدل �ليجار �ملتاأخر من تاريخ 2016/4/1 بو�قع = 2.916.66 �صهريا )�لفان 
تاريخ  �يجار وحتى  ي�صتجد من  ، مع ما  فل�صا(  و�صتون  و�صتة ع�صر درهما و�صت  وت�صعمائة 
 �لخالء �لفعلي ، و�لز�مه بتقدمي بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه عن فرتة �صغل �ملاجور

�لكهرباء  هيئة  من  ذمة  ب��ر�ءة  بتقدمي  و�لز�مه   ، �لدعوى  وم�صروفات  بر�صوم  4-و�ل��ز�م��ه 
و�ملياه عن فرتة �صغل �ملاأجور. 

�لن�صر  تاريخ  ي��وم من  ع�صر  خ��الل خم�صة  ه��ذ� �حلكم  بتنفيذ  �نكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
�لقانونية  �لج��ر�ء�ت  �تخاذ  يتم  �صوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خالل  �متناعكم عن  ويف حال 

�ملنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
   اعالن حكم بالن�ضر 

اإعالن حكم غيابي يف الدعوى  رقم 02/02783/2017 اإيجارات  
�ملحكوم له طالب �لعالن / 1- �ل�صويب للعقار�ت - �ض ذ م م 2- حممود حممد ر�صيد 

�لعنو�ن : بردبي ، عود ميثاء - بناء مي�صون / هاتف : 357800 - 04/ 055-8975549 
 �ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه / 1-�صركة دبليو �ي �ي دي �يه لتجارة  �للكرتونيات  - ذ م م - 
2-خالد مو�صى حممد �صاهني ، �لعنو�ن : ديرة - نايف - �صارع �لنخيل - مقابل مالبار 

�صوبر مارمت - د�خل �ل�صكة - ثاتي �صكة علي �ليمني - قطعة �ر�ض رقم /118-647 
منطوق �حلكم �ل�صادر بجل�صة 2017/4/18  

حكمت �للجنة مبثابة �حل�صوري : باخالء �ملاجور وت�صليمه خاليا من �ل�صو�غل مع 
�لز�م �ملدعي عليهما ب�صد�د مبلغ وقدره 11.250 درهم �لقيمة �ليجارية للفرتة من 
2016/12/23 ولغاية 2017/3/22 وما ��صتجد من �جر من تاريخ 2017/3/23 وحتى 
 ، �ل�صيكني  �رجت���اع  غ��ر�م��ة  دره��م   1.000 مبلغ  ب�صد�د  �لز�مها  م��ع   ، �لفعلي  �لخ���الء 

باح�صار �صهادة بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي ، وبالر�صوم و�مل�صروفات.  
وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكن من �لطعن 
�ملو�عيد  يف  عليه  �لطعن  ع��دم  ح��ال��ة  نهائي  لي�صبح  متهيد�  باحلكم  نعلنكم  ل��ذل��ك 

�لقانونية. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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   اعالن حكم بالن�ضر 

اإعالن حكم غيابي يف الدعوى  رقم 02/02782/2017 اإيجارات  
�ملحكوم له طالب �لعالن / 1- �ل�صويب للعقار�ت - �ض ذ م م 

�لعنو�ن : بردبي ، عود ميثاء - بناء مي�صون / هاتف : 357800 - 04/ 055-8975549 
�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه / 1-�صفي يو�صف لاللكرتونيات - ذ م م  2-�صفي �هلل جناتي 
حممد يو�صف - �لعنو�ن : دبي - ديرة - نايف - �صارع �لنخيل - مقابل �صوق نايف �جلديد 

- قطعة �ر�ض رقم )1305-118( �صقة رقم 114 
منطوق �حلكم �ل�صادر بجل�صة 2017/4/16  

حكمت �للجنة مبثابة �حل�صوري : باخالء �ملاجور وت�صليمه خاليا من �ل�صو�غل مع �لز�م 
�ملدعي عليها �لوىل ب�صد�د مبلغ وقدره 10.000 درهم و�ملدعي عليه �لثاين يف حدود قيمة 
�ل�صيكات �ملرتدة �لقيمة �ليجارية للفرتة من 2016/12/1 ولغاية 2017/2/28 وما ��صتجد 
�لز�مهما ب�صد�د مبلغ 2.000  ، مع  من �جر من تاريخ 2017/3/1 وحتى �لخالء �لفعلي 
 ، ب��ر�ءة ذم��ة من هيئة كهرباء ومياه دب��ي  ، باح�صار �صهادة  دره��م غر�مة �رجت��اع �ل�صيك 

وبالر�صوم و�مل�صروفات للمدعي عليها �لوىل.   
وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكن من �لطعن لذلك 

نعلنكم باحلكم متهيد� لي�صبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان �ضهادةاأ�ضهم
�إمار�تية   ، عبيد  عتيق  م���وزة   / �مل��دع��وة  ف��ق��دت 
�جل��ن�����ص��ي��ة ���ص��ه��ادة ����ص��ه��م ����ص���ادرة م���ن ب��ن��ك دبي 
 -  0071849281 �مل�صتثمر  برقم  �ل�صالمي 
�ل�صالمي  دبي  ببنك  �لت�صال  عليه  يجدها  من 

�و رقم 050/6632118

فقدان �ضهادةاأ�ضهم
فقد �ملدعو/ عبد�هلل خليفة حممد �صاهني �ملرر، 
�إمار�تي �جلن�صية �صهادة ��صهم �صادرة من بنك دبي 
 -  0002714661 �مل�صتثمر  برقم  �ل�صالمي 
�ل�صالمي  دبي  ببنك  �لت�صال  عليه  يجدها  من 

�و رقم 050/6632118

فقدان �ضهادةاأ�ضهم
�ملرر،   ���ص��اه��ني  �مل��دع��و/ ع��م��ر خليفة حم��م��د  ف��ق��د 
�مل�صتثمر  برقم  ��صهم  �صهاد�ت  �جلن�صية  �إم��ار�ت��ي 
0019073369 �صادرة من بنك دبي �ل�صالمي 
- من يجدها عليه �لت�صال ببنك دبي �ل�صالمي 

�و رقم 050/6632118

فقدان �ضهادةاأ�ضهم
فقدت �ملدعوة/ فاطمة خليفة حممد �صاهني �ملرر 
، �إمار�تية �جلن�صية �صهادة ��صهم �صادرة من بنك 
دبي �ل�صالمي برقم �مل�صتثمر 0004675248 
- من يجدها عليه �لت�صال ببنك دبي �ل�صالمي 

�و رقم 050/6632118

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 
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 مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل يبحث حتديات الكتابة لليافعني

�سمن برنامج �لفعاليات �لثقافية

حوارات مفتوحة بني الطالب واملوؤلفني يف ال�سارقة القرائي 

خالل ندوة يف �ملقهى �لثقايف 

�سناء �سباين تبحث دوافع الكتابة للطفل يف ال�سارقة القرائي 

�سمن حملة �قر�أ، �حلم، �بتكر 

 الإماراتي لكتب اليافعني يطلق م�سابقة الكتابة الإبداعية 

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�صارقة  مل��ه��رج��ان  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ���ص��م��ن 
�لكتاب،  ملتقى  قاعة  ��صت�صافت  للطفل  �لقر�ئي 
�أمل  �مل�صرية  و�ليافعني  �لأط��ف��ال  كاتبة  من  ك��اًل 
غايل  �لأمريكية  و�ليافعني  �لأطفال  وكاتبة  فرح، 
�ليافعني وقر�ءة  فورمان، يف ندوة بعنو�ن رو�يات 
و�قع حياتهم ، �أد�رتها ليند� عبد �للطيف بح�صور 
وثقافة  �أدب  �صوؤون  �ملتخ�ص�صني يف  جمموعة من 

وتربية �لطفل.
ور�وح����ت �مل��و���ص��وع��ات �ل��ت��ي �أث���ريت خ��الل �لندوة 
�ل��ك��ت��اب و�حل�صور  ب��ني  �مل��ط��روح��ة  و�ل��ت�����ص��اوؤلت 
�لتي  و�لتحديات  لليافعني،  �لكتابة  �صروط  حول 
يو�جهها هذ� �لنوع من �لكتابة، و�لتفاوت �لالفت 
بني �هتمامات جيل �لأم�ض و�ليوم، وما يحتاج �إليه 
�لطفل و�ليافع قبل دخول عامل �لقر�ءة من حقوق 

�أ�صرية ومدر�صية وجمتمعية.
و�أكدت �أمل فرح �أن �أول ما يتعنّي على موؤلفي كتب 

�لتي  �لأ�صئلة  معرفة  ه��و  فيه  �لتفكري  �ليافعني 
�لهتمامات  وطبيعة  �ل��ف��ئ��ة،  ه���ذه  ع��ق��ل  يف  ت���دور 
ونا�صج  ت�صغلها، وحماولة خلق مفهوم ثري  �لتي 
وت�صاغ  و�مل�صتقبل،  و�لعامل،  و�لآخ��ر،  �لكون،  حول 
�إطار مو�صوعي تاأخذ بيد �ليافع نحو  جميعها يف 
�مل��زي��د م��ن �ل��ت�����ص��اوؤلت ل��ل��ت��ع��رف �إىل �ل��ع��امل من 

حوله، وتدفعه دوماً �إىل �لتمّيز و�لبتكار.
يتحلى  �أن  فورمان: يجب  غايل  قالت  من جهتها 
�لكاتب بامل�صد�قية، م�صرية �إىل �أنها كثري�ً ما تكرر 

ويحدث  كتبت؟،  فيما  �صادقة  �أن��ا  ه��ل  �ل��ت�����ص��اوؤل: 
جمموعة  بكتابة  تقوم  �لغر�ض  هذ�  لتحقيق  �أنها 
مرة  �إليها  تعود  ثم  وترتكها،  لق�ص�صها  م�صود�ت 
ثانية وثالثة لإكمالها حتى جتد يف �إحد�ها غايتها، 
وه��دف��ه��ا، وح��ي��ن��ذ�ك ت��ق��وم ب��اإخ��ر�ج��ه��ا وتقدميها 
�إ�صافية  ثقة  �أك�صبها  ذل��ك  �أن  م��وؤك��دة  لليافعني، 
من  و�له��ت��م��ام  �لتاأثر  حجم  ر�أت  بعدما  بالنف�ض 

قبل �ليافعني و�أ�صرهم.
�أمل فرح:  قالت  لليافعني  �لكتابة  وحول حتديات 

�إن �مل�صكلة �ل�صا�صية يف ذلك تبد�أ �أن �لكبار يريدون 
لأولدهم ن�صو�صاً �صهلة، وهذ� ماأخوذ من �لفكرة 
�خلاطئة �أن �لأولد ل يقر�أون، و�أ�صافت: لو ر�جعنا 
جدول حياة �لأطفال �ليومية لوجدنا �أن معظمه 
يقوم على �لقر�ءة، لذلك �أحر�ض على �لكتابة بلغة 
�إثارة  �أهمية  م��ن  �ن��ط��الق��اً  �ل�صعوبة  بع�ض  فيها 
خلق  �أن  على  �لكاتبتان  .و�ت��ف��ق��ت  للبحث  �ليافع 
ق��ارئ يافع يبد�أ من تعويده على ق��ر�ءة �ملجالت، 
ي�صبقه وجود �أ�صرة قارئة، و�لرتكيز على �لت�صال 

و�ل�صتماع  �لوىل،  ب���ال���درج���ة  م��ع��ه  و�ل��ت��و����ص��ل 
باهتمام �إىل �أفكاره، حيث يتيح هذ� �لأ�صلوب لي�ض 
فقط �لتعرف �أكر �ىل عامل �ليافع �ملتجدد، و�إمنا 
كما  عامله،  وعن  عنه،  �لبالغني  �أفكار  ت�صويب  �إىل 
للح�صول  بالف�صحى  �لكتابة  �أهمية  على  �تفقتا 
زمنية  ف���رتة  �أط�����ول  ي�صتمر  ي��اف��ع��ني  ك��ت��اب  ع��ل��ى 
�ليافع  يتكلمها  �لتي  �لعامية  �للهجة  كون  ممكنة 
ت��ظ��ل ب��ح��ال��ة جت���دد م�صتمر جت��ع��ل ك��ل ك��ت��اب��ة بها 

قدمية بعد فرتة ق�صرية من �لزمان.

•• ال�شارقة-الفجر:

و�ملوؤلفني  �ل��ط��الب  ب��ني  مفتوحة  ح���و�ر�ت  ور���ص��ة  ك�صفت 
�لتي قدمتها �لدكتورة وفاء �ل�صام�صي، �صباح �أم�ض �صمن 
قدر�ت  عن  للطفل،  �لقر�ئي  �ل�صارقة  مهرجان  فعاليات 

�أطفال وطالب �ملد�ر�ض من زو�ر �ملهرجان يف �صرد �لق�ص�ض 
و�حلكايات، وتوظيف روح �لإبد�ع و�خليال يف كتاباتهم، يف 

ور�صة تفاعلية قدمتها �لدكتورة وفاء �ل�صام�صي.
�صمن  �ل��ك��ت��اب،  ملتقى  يف  �أقيمت  �ل��ت��ي  �ل��ور���ص��ة  ومنحت 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة، ف��ر���ص��ة مم���ي���زة �أم������ام �لأط���ف���ال 

بالعديد  ومناق�صتها  �ل�صام�صي  وفاء  بالدكتورة  لاللتقاء 
حققت  وكيف  ككاتبة،  عملها  طبيعة  ح��ول  �لق�صايا  من 

تو�جدها يف عامل �لكتابة و�لإبد�ع.
و��صتهلت �لدكتورة وفاء �ل�صام�صي �لور�صة، بقر�ءة ق�صة 

عزوز و�لفر�ض ،
 باأ�صلوب ممتع و�صيق جذب �لأطفال لال�صتماع �إىل �لق�صة 
ب�صغف وحب، وناق�صو� معها يف �لوقت نف�ض �أحد�ث �لق�صة 
وق���دم���و� ل��ه��ا �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ق��رتح��ات لإك���م���ال جمريات 

�لق�صة.
و�قرتحت �لدكتورة �ل�صام�صي على �حل�صور ق�صة جديدة 

بعنو�ن عزوز وهروب �ل�صناب �صات ، 
�لق�صة  �أح����د�ث  ي���روي  �أن  ك��ل و�ح���د منهم  وط��ل��ب��ت م��ن 
باأ�صلوبه �خلا�ض، فمنهم من روى �لق�صة باأ�صلوب فكاهي 
�ملقاطع  �ل��ع��دي��د م��ن  ل��ه��ا  �أ���ص��اف  م�صحك، وم��ن��ه��م م��ن 

�حلزينة �لتي حاكت �لو�قع �لذي يعي�صه عاملنا �لعربي،
 و�ل��ت��ي من��ت ع��ن وع��ي �أج��ي��ال �ل��ي��وم ب��احل��روب و�لكو�رث 

�لتي تهز عاملنا �لعربي و�لعامل.
�رتاأيت من خالل هذه  �ل�صام�صي:  �لدكتورة وفاء  وقالت 
�لفعالية حتويلها جلل�صة قر�ءة وق�ض حكايات لالأطفال، 
ل��دي��ه��م، م��ن خالل  �إث�����ارة �خل��ي��ال و�ل��د�ف��ع��ي��ة  يف �صبيل 
�إعطاءهم فكرة مو�صوع متعلقني به مثل مو�قع �لتو��صل 

�لجتماعي، 
وكان مطلع �لق�صة هروب �صناب �صات من د�خل �جلهاز، 

ر�ئعة، حيث وج��دت لدى  �ملطروحة ج��د�ً  �لأف��ك��ار  وكانت 
�لأطفال قدرة على �حلكاية و�لق�ض، وتوظيف خيالتهم 

�لإبد�عية يف هذ� �جلانب .
وعرت �لدكتورة وفاء عن مدى �إعجابها بدورة هذ� �لعام 

من مهرجان �ل�صارقة �لقر�ئي للطفل،

 ملا يوفره من �أركان تفاعلية مميزة، تعطي �لأطفال فر�صة 
لكت�صاف مو�هبهم وقدر�تهم وتعّلم طرق �مل�صاركة، م�صرية 
�إىل �أن �لطفل عندما مير بتجربة �أو ركن تفاعلي يتعلم 
من خالله بع�ض �ملعارف، وتدور يف ذهنه بع�ض �لت�صاوؤلت 

فيذهب ليبحث عن �جابتها يف �لق�ص�ض �أو �لكتب . 

•• ال�شارقة-الفجر:

ي�صهد �لعامل �لعربي فورة لفتة يف �نت�صار �ل�صحف و�ملجالت 
بالطفل خالل  �ملتعلق  �ملحتوى  ذ�ت  و�ملطبوعات  و�لق�ص�ض 
�ل��ع��ق��د �لأخ����ري م��ن �ل��ق��رن �حل����ايل، و���ص��اع��د يف ذل���ك تقدم 
�لتقنيات �لطباعية، و�لنفتاح �لكبري على �لثقافات �لأخرى 
على �مل�صتوى �لعاملي، و�لدعم �لكبري للكتاب من خالل �إقامة 
�ملعار�ض و�لفعاليات �لتي ت�صجع على �صد�قته و�قتنائه بني 

�أبناء �جليل �جلديد.
دو�فع  �إي��ج��اد  �أه��م��ي��ة  متخ�ص�صون  ب��ح��ث  ذل���ك،  ���ص��وء  ويف 

متالأ  �لتي  �ملطبوعات  م��ن  جتعل  للطفل،  للكتابة  ج��دي��دة 
�ل�صاحة �لثقافية ذ�ت جدوى على خمتلف �مل�صتويات، حيث 
�لد�فع  يكون  �أن  �أهمية  من  بحثهم  يف  �ملتخ�ص�صون  �نطلق 
�لطفل،  يعي�صه  ما  مع  من�صجماً  �حل��ايل  �لع�صر  يف  للكتابة 
تثري  ول  �حل��ايل  �لطفل  تهم  ل  �صابقة  لفرت�ت  تنتمي  ول 

فيه نزعة �لقر�ءة.
جاء ذلك خالل ندوة بعنو�ن دو�فع �لكتابة للطفل ، قدمتها 
يف  �لأول  �أم�ض  م�صاء  �صباين  �صلمان  �صناء  �للبنانية  �لكاتبة 
�ملقهى �لثقايف لفعاليات مهرجان �ل�صارقة �لقر�ئي للطفل، 

و�أد�رتها �ل�صاعرة �لهنوف حممد. 

و��صتهلت �صباين حديثها بالتاأكيد على �لد�فع �لأول للكتابة 
باحلرف  �لكاتب  �إح�صا�ض  �أهمية  من  ينطلق  �ل��ذي  للطفل 
و�لكلمة �ملقدمة للطفل، وما حتمله من مو�صيقى ت�صتطيع 
�لدخول �إىل عامله، وتخاطب �هتماماته، م�صرية �إىل �صرورة 
متتع �لكاتب بالذكاء �للغوي �لذي ي�صب هو �لآخر يف فهم 
فهم  على  تعينه  �لتي  �لكافية  �مل��رون��ة  ومنحه  �حتياجاته، 

�لن�ض دون تكلف، �أو �إرهاق.
�كت�صاف  يف  و�ل��رغ��ب��ة  للتاريخ،  �لع�صق  �إن  ���ص��ب��اين:  وق��ال��ت 
�حل��ق��ائ��ق وع��ر���ص��ه��ا ب�����ص��ورة ج���دي���دة، وت��ق��دمي��ه��ا للجيل 
�جلديد، مع �إ�صافة عن�صري �خليال و�لت�صويق يعد عاماًل 

�آخر من دو�فع �لكتابة �لناجحة للطفل، كي يخرج من قالب 
�لقر�ءة �ملدر�صية �لأكادميية �إىل عامل قر�ئي �أرحب ي�صتطيع 
معه �ملتابعة، وينمي فيه ملكة �لبحث، ويثري فيه �لت�صاوؤلت 

.
ومع �أن �لكتابة هي نتاج �ل�صعور باحلاجة �إىل �لورق و�لقلم 
�أن  �صباين  �أو�صحت  �لإن�صاين،  �لتعبري  و�صائل  من  كو�صيلة 
ن�صر �لفرح يف �لكتابة د�فع �آخر من دو�فع �لنجاح لأنه يفتح 
�أمام �لطفل �أبو�ب �لتفاوؤل بغٍد م�صرق، وي�صمن عدم تعر�صه 
مرحلته  مع  تتنا�صب  ل  �لتي  �ملحزنة  و�مل��و�ق��ف  لالإحباط، 

�لعمرية، و�هتماماته �ل�صوية.
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•• ال�شارقة-الفجر:

�ليافعني  �لإمار�تي لكتب  �ملجل�ض  �أعلن 
�لدويل  �ملجل�ض  م��ن  �ل��وط��ن��ي  �ل��ف��رع   -
م�صابقة  �إط��الق  – عن  �ليافعني  لكتب 
و�ليافعني  لالأطفال  �لإبد�عية  �لكتابة 
وذلك خالل م�صاركته يف فعاليات �لدورة 
�لقر�ئي  �ل�����ص��ارق��ة  مل��ه��رج��ان  �ل��ت��ا���ص��ع��ة 
للطفل، و�لتي تنطلق يف �لفرتة ما بني 
معر�ض  يف  �جل��اري  �أبريل   29  -  19

�إك�صبو �ل�صارقة.
�ملجل�ض  ينّظمها  �لتي  �مل�صابقة  وتهدف 
حتت مظّلة حملة �قر�أ، �حلم، �بتكر �لتي 
�كت�صاف  �إىل   ،2013 �لعام  يف  �أطلقها 
يف  و�ليافعني  �لأط��ف��ال  ق���در�ت  وتنمية 

جمال �لبتكار و�لإبد�ع، 
عن  للتعبري  �أم��ام��ه��م  �لفر�صة  و�إت��اح��ة 
حتويلها  خالل  من  ورغباتهم  �أفكارهم 
جانب  �إىل  مبتكرة،  �أدب��ي��ة  ن�صو�ض  �إىل 
ت��ع��زي��ز �رت��ب��اط��ه��م ب��ال��ك��ت��اب��ة و�ل���ق���ر�ءة 

و�لإبد�عية  �لإدر�ك��ي��ة  �ملفاهيم  وتنمية 
لديهم. 

و�صيت�صنى لالأطفال من عمر 6 �إىل 11 
 18 12 �إىل  عاما، و�ليافعني من عمر 
�إبد�عية  باأعمال  بامل�صابقة  �مل�صاركة  عام 
تعبريية  ر�صومات  �أو  ن�صّية  كانت  �صو�ء 
تن�ّض  ع��ام��ة  ل�����ص��روط  جميعها  تخ�صع 
مع  �مل��ق��ّدم��ة  �مل���و�د  تتعار�ض  ل  �أن  على 
�لإن�صانية،  و�ل��ث��و�ب��ت  �لأ���ص��ي��ل��ة  �ل��ق��ي��م 
بر�صومات  �لق�ص�ض  ت�صمني  ميكن  كما 
و�أ�صلوب  جديدة  باأفكار  تتمّتع  تعبريية 
ممّيز، على �أن يكون �آخر موعد ل�صتالم 
2017 من خالل  10 يوليو  �لطلبات 
�خل��ا���ض باحلملة �لإل���ك���رتوين  �مل��وق��ع 
http://readdreamcreate.

 .))ae
�أن  فيجب  �لن�ّض  ب�صروط  يتعّلق  وفيما 
تكون �لق�صة نابعة من �ملخّيلة �لإبد�عية 
وباللغة  ن��ف�����ص��ه  �ل��ط��ف��ل  ك��ت��اب��ات  وم����ن 
�لعربية �ملطبوعة ل �ملكتوبة، ول يوجد 

ح���ّد �أدن����ى ل��ط��ول وق�����ص��ر �ل��ق�����ص��ة، �أما 
�ل�صامت،  بالكتاب  �خل��ا���ص��ة  �ل�����ص��روط 
تعبريية  ر�صومات  على  �مل�صتملة  �لكتب 

مت�صل�صلة و�صارحة لبناء �لق�صة، 
�ملو�هب  �أ���ص��ح��اب  ل��الأط��ف��ال  تتيح  فهي 
�لإب���د�ع���ي���ة ف��ر���ص��ة �ل��ت��ع��ب��ري �حل����ّر عن 
با�صتخد�م  �لر�صم  �إبد�عاتهم من خالل 
�لأق�����الم �خل�����ص��ب��ي��ة �مل��ل��ّون��ة �أو �لأل����و�ن 

�ملائية، و�لزيتية،
 وغريها، كما يجب �أن تقّدم �مل��ّو�د على 
لعملية  تخ�صع  ث��م   A3 و   A4 ورق 
 PDF ب�صيغة  ل��ت�����ص��ّدر  ���ص��وئ��ي  م�صح 

نهائية.
وق���ال���ت م����رية �ل��ن��ق��ب��ي، م��ن�����ص��ق ع����ام يف 
�ليافعني:  ل��ك��ت��ب  �لإم����ار�ت����ي  �مل��ج��ل�����ض 
هدفنا من خالل �إطالقنا لهذه �مل�صابقة 
�لإبد�عية  و�مل����د�رك  �ل��وع��ي  زي���ادة  على 
مفاهيم  ح����ول  و�ل��ي��اف��ع��ني  ل���الأط���ف���ال 

�لكتابة �لأ�صا�صية،
�لبقاء  على  �حلملة  حر�ض  جانب  �إىل   

وحتفيز  مو�هبهم  ل�صقل  جانبهم  �إىل 
هذه  ترجمة  على  �لإب��د�ع��ي��ة  ملكاتهم 
�ملفاهيم �إىل روؤى ومناذج ملمو�صة على 
تاأ�صي�ض  �إىل  ن�صعى  كما  �ل��و�ق��ع،  �أر����ض 
هذه �لفئات �لعمرية على مفاهيم �أدبية 
�لتعبري  ع��ل��ى  �مل�صتقبل  يف  ت�����ص��اع��ده��م 
م��اي��ج��ول يف  ع��ن  ومبتكر  و����ص��ح  ب�صكل 
يرونها  �ل��ت��ي  وب��ال��ط��ري��ق��ة  خ��و�ط��ره��م 

منا�صبة . 
وت�صرف على �مل�صابقة جلنة من �خلر�ء 
و�ملخت�صني يف جمالت �لكتابة �لإبد�عية 
و�لر�صوم �لتعبريية لأ�صماء عربية بارزة 

لهم ب�صمتهم �لو��صحة يف هذ� �ملجال، 
�إىل جانب تخ�صي�ض �صل�صلة من �جلو�ئز 
�ملالية �لقّيمة للفائزين باملر�كز �لثالثة 

�لأوىل. 
�بتكر  �ح����ل����م،  �ق���������ر�أ،  ح��م��ل��ة  وت����ه����دف 
لكتب  �لإم��ار�ت��ي  �ملجل�ض  �أطلقها  �لتي 
�ليافعني عام 2013 �إىل حتقيق تقارب 
�أك��ر بني �لطفل و�لكتاب ودع��م قدر�ت 

�لأطفال على �لقر�ءة و�لكتابة و�لبتكار 
و�لإب��د�ع يف جمال ق�ص�ض �لأطفال من 
و�ليافعني على  �لأط��ف��ال  خ��الل حتفيز 
�لقر�ءة وتطوير مهار�تهم يف فن كتابة 
�إىل ق�ص�ض  �أفكارهم  �لق�ص�ض وحتويل 
لت�صاعد  و�ح���رت�يف  جيد  ب�صكل  مكتوبة 
�لطفل  �أك��ر لحتياجات  فهم  بذلك يف 

�لعربي يف جمال �أدب �لأطفال.
لكتب  �لإم������ار�ت������ي  �مل��ج��ل�����ض  وت���اأ����ص�������ض 
�ليافعني، وهو �لفرع �لوطني للمجل�ض 

�لدويل لكتب �ليافعني، 
�ل�صيخة  رع��اي��ة  حت��ت   2010 ع���ام  يف 
�ملوؤ�ص�ض  �لقا�صمي،  �صلطان  بنت  ب���دور 
�لإمار�تي  للمجل�ض  �لفخري  و�لرئي�ض 

لكتب �ليافعني،
 وتكمن روؤية �ملجل�ض يف �أن يكون �لقوة 
�لأطفال  ب��ني  �لثقافة  لتعزيز  �لد�فعة 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  و�ل��ي��اف��ع��ني يف 
�ملتحدة، متا�صياً مع �لهدف باإعطاء كل 

طفل �حلق يف �أن ي�صبح قارئاً.
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يفتقر �لفيلم بدرجة معينة �إىل �لتما�سك

غريبة بطريقة  وتت�سابك  الأحداث  تت�سارع   ...The Space Between Us

ميطر �مل�ساهدين بنكات وموؤثر�ت ب�سرية متو��سلة

اخلارقني الأ�سرار  مواجهة  يف  )بامتان(   ...LEGO Batman Movie
 The LEGO Batman Movie فيلم  ي�صخر 
���ص��ي كومك�ض(  ���ص��رك��ة )دي  ���ص��يء، مب��ا يف ذل���ك  م��ن ك��ل 
 Man و�أغنية  ب��رو���ض(  )و�رن���ر  و�صركة  �لهزلية  للكتب 
جاك�صون.  ملايكل  �ملر�آة(  يف  )رجل   in the Mirror
 Lego Movie �ل�صهري  بالفيلم  مرتبط  �جل��زء  هذ� 
متعددة  ق�صة  وي���روي   ،2014 ع��ام  م��ن  �لليغو(  )فيلم 

�لفيلم  )يعر�ض  يطرحها  �لتي  �لنكات  بقدر  �لجت��اه��ات 
�أي�صاً �صد�قة حمتدمة وغري معلنة بني )بامتان( )ويل 
�ل����ذي يعود  غ��الف��ي��ان��اك��ي�����ض(  �أرن���ي���ت( و)ج���وك���ر( )ز�ك 

لتحرير �لأ�صر�ر �خلارقني من )منطقة �لأ�صباح((.
روب���ن )مايكل  مل���اذ� يتجول  �ل��ت�����ص��اوؤل:  م��ن   لكن ل مفر 

�صري�( يف �لفيلم ب�صرو�له �لد�خلي؟

ق��ال �مل��خ��رج كري�ض م��اك��اي: )�أظ����ّن �أن��ن��ي وك��ري�����ض وفيل 
لورد  فيل   Lego Batman منتَجي  �إىل  �إ���ص��ارة  )يف 
�أح��دث جزء  �صاركهما يف كتابة  �للذين  وكري�صتوفر ميلر 
�لكوميدية  �مل��در���ص��ة  م��ن  ن��اأت��ي  و�إخ��ر�ج��ه(  �ل�صل�صلة  م��ن 

نف�صها.
وقت  باأ�صرع  �لنا�ض  م�صامع  على  �لنكات  نطلق  �أن  نريد   
�ملزحة  تنجح  رمب��ا  معينة،  م��زح��ة  تنجح  مل  �إذ�  مم��ك��ن. 

�لتالية.
�لالحقة  �لنكتة  ت�صتهدف  ثم  ب��الأولد  �لنكتة  تتعلق  قد   

�لر��صدين ثم �ملهوو�صني ب�صخ�صية بامتان مثلي!(.
بالن�صبة �إىل �لأهايل �لذين يعترون هذه �ل�صل�صلة ن�صخة 
موّجهة �إىل �لأولد لكن مع توجيهات �أف�صل من �صابقاتها، 
فيجب �أن يعرفو� �أّن �لفيلم كله يرتكز على نكات ل �أ�صا�ض 
لها �أو م�صتّقة من �حلو�ر �أو مقتب�صة من �أفالم �أخرى �أو 

مبنية على �أ�ص�ض �لكوميديا بكل ب�صاطة.
 �أ�صاف ماكاي: )ل ينجح بع�ض �لنكات �لتجريبية �إل �إذ� 
كان �ل�صامعون يعرفون تاريخها. �إنها �لنكات �لغريبة �لتي 

ل يفهمها �إل طالب �لكوميديا(.

حبكة ماألوفة
يجيد ويل �أرنيت بطبيعته �قتبا�ض ما يريده من مو��صفات 
)بامتان( على طريقة كري�صتيان بيل ومايكل كيتون من 

دون بذل جهود كثرية، وقال خالل موؤمتر �لكتب �لهزلية 
هذه �ل�صنة �إن �أد�ءه لي�ض حماكاة �صاخرة لأي ممثل �أدى 

دور )بامتان(،
 بل �إنه ��صتفاد من �صخ�صيات كثرية قّدمت �لدور. �عرتف 
�لتي ج�صدها يف  �ل�صخ�صية  ب��اأن  يعلم  باأنه مل يكن  �أي�صاً 
جزء  يف  ���ص��ت�����ص��ت��م��ر   The LEGO Movie ف��ي��ل��م 

جديد. 
ذكر: )�أنا غبي. مل �أتوقع ح�صول ذلك. لذ� حني �أخروين 
باأنهم �صيقومون بجزء جديد، مل �أظن �أن �ملو�صوع يعنيني. 

لكني �صررُت طبعاً. 
ل لدي!(. �إنه �لدور �ملف�صّ

من  جمموعة  )بامتان(  يو�جه  �إذ  ماألوفة،  �حلبكة  تبدو 
�لأ�صر�ر �خلارقني بقيادة )جوكر(

 ومفّو�صة �صرطة جديدة يف �ملدينة ��صمها باربر� غوردون 
)روز�ريو دو�صون(.

بتحقيق  ع��ادي��ني  لأ���ص��خ��ا���ض  �ل�صماح  �أن  �لأخ����رية  تظن   
�لعد�لة بيدهم ملكافحة �جلرمية يف )غوثام( لي�ض عماًل 

�صائباً على �لأرجح.
يعي�صها  �ل��ت��ي  �ل��وح��دة  ح��ي��اة  �إىل  �لأح����د�ث  ه��ذه  ت�صاف 
يتيماً  ق�صد  غري  عن  يتبنى  �أن  �إىل  �ألفرد،  مع  )بامتان( 
)�ل�صبي  طبعاً  ي�صبح  ما  و�صرعان  غر�ي�صون  ديك  ��صمه 

�ملعجزة( روبن. 

نكات وموؤثر�ت ب�سرية
 LEGO Batman Movie عموماً، ل يوقف فيلم
ب�صرية  وم���وؤث���ر�ت  ب��ن��ك��ات  �مل�����ص��اه��دي��ن  فيمطر  م�����ص��اره، 

متو��صلة.
 وميكن �عتبار هذ� �لأ�صلوب بحد ذ�ته �صكاًل من �ملز�ح.

حول  �لفيلم  )يتمحور  م��اك��اي:  ي��ق��ول  �ل�صياق،  ه��ذ�  يف   
)بامتان(، 

�أن  �لطبيعي  ومن  و�صينمائية  ب�صرية  مبوؤثر�ت  يعّج  لذ� 
نحاول رفع قيمته قدر �لإمكان.

 �أردنا �أن يكون �لعمل �صخماً لذ� طلبُت من �جلميع، بدء�ً 
�لفريق  �إىل  و�صوًل  فركلتون  غر�نت  �لإنتاج  م�صّمم  من 

�مل�صوؤول عن �لر�صوم �ملتحركة، �أن يرفعو� م�صتو�ه(.
�أن  �أردُت��ه  �أف��الم �حلركة لذ�  تابع: )يدخل �لفيلم يف فئة 
ي�صبه �أعمال مايكل مان �أو مايكل باي، مع م�صاهد حركة 

متقنة وجميع �لعنا�صر �لالزمة لنجاحه. 
�صلوكاً  �أع��ر���ض  �أن  �أردُت  �ل�صخ�صيات،  م�صتوى  على  لكن 
هوؤلء  ب��اأن  ن�صعر  جتعلنا  �صل�صة  ر�صائل  و�أ�صيف  ب�صرياً 
�أنهم يفكرون وي�صعرون وتكر  �أحياء، مبعنى  �لأ�صخا�ض 

�حلو�دث يف حياتهم(.
ويختم: )قامت ِفَرق �لر�صوم �ملتحركة بعمل مده�ض، رغم 

�صيق �لوقت،
 ودّققت �صركة �لإنتاج بالتفا�صيل كافة(.

 The Space Between تبد�أ �أحد�ث فيلم
 Collateral من كتابة �آلن لوب )فيلمه Us
كافياً  يكن  مل  �جلانبي(،  )�جلمال   Beauty
�إىل مو�صوع ب�صيط ومريح( على  لإر�صاء توقنا 
�ل��ط��م��وح ناثانيل  ك��وك��ب �لأر������ض ح��ي��ث ي��ح��ل��م 
�صيرد )غاري �أولدمان( �لعامل يف وكالة )نا�صا( 

باإن�صاء حياة ب�صرية على �ملريخ.
بعد ب�صع دقائق، ننتقل �إىل �لكوكب �لأحمر حيث 
�أحالم ر�ئدة ف�صاء ناجحة حني تكت�صف  تنتهي 
�أن��ه��ا ح��ام��ل! ث��م مت���وت ب��ع��د ف���رتة ق�����ص��رية من 
�إجناب �صبّي ُي�صّمى غاردنر. ي�صبح �لأخري بعد 
ب�صعة م�صاهد �صاباً غريباً وذكياً بعمر �ل�صاد�صة 

�أول  ويكون  باترفيلد(  �أ�صا  دوره  )ي���وؤدي  ع�صرة 
�مل�����ص��ارك��ون يف  �لف�صاء  رو�د  ���ص��ر�ً  ي��رّب��ي��ه  �إن�����ص��ان 

�ملهّمة �لف�صائية على �ملريخ.

�أحد�ث مت�سابكة
 The Space يف  ب�������ص���رع���ة  �ل�����زم�����ن  مي�����ر 
�لفيلم  م��دة  عك�ض  على   ،Between Us
�أك����ر م��ن �ل���ل���زوم. م��ن��ذ �لبد�ية،  �ل��ت��ي ت��ط��ول 
بطريقة  وت�صابكها  �لأح����د�ث  بت�صارع  �صن�صعر 
برحلة  �لقيام  �حتمال  �لق�صة  ت�صتعمل  غريبة. 
ب��ني �ل��ك��و�ك��ب ك��ح��ّج��ة لإط����الق ح��ك��اي��ة طويلة 

ومتخّبطة حمورها �لأر�ض.

خ��الل حياته  �صخ�صاً   14 �إل  غ��اردن��ر  يعرف  ل 
ي��ب��د�أ عالقة عابرة  م��ا  ل��ذ� �صرعان  �مل��ري��خ،  على 
من  جريئة  فتاة  م��ع  �لإن��رتن��ت  ع��ر  للم�صافات 
من  روبرت�صون  )بريت  تول�صا  ��صمها  ك��ول��ور�دو 
�لغد((.  )�أر���ض   Tomorrowland فيلم 
كوكب  �إىل  برحلة  وي��ق��وم  �لفر�صة  ي�صتغل  ث��م 
�لأر���ض حيث يذهب مع تول�صا بحثاً عن �أجوبة 

عن �أعمق �أ�صئلته ب�صاأن ن�صبه وهويته.
ُيعَر�ض بع�ض �مل�صاهد �لكوميدية طبعاً حني يجد 
غاردنر �صعوبة يف �لتاأقلم مع بيئته �جلديدة، ما 
 Room يذّكرنا ب�صخ�صيات ماألوفة يف فيلَمي
يكون  )�ل���ن���ج���م((.   Starmanو )�ل���غ���رف���ة( 
�إىل عدم  ن��ظ��ر�ً  �لفعل طبعاً  م��ن  �أ���ص��ه��ل  �ل��ق��ول 

�عتياد ج�صمه على جاذبية �لأر�ض.

ل متا�سك
�لتما�صك  �إىل  م��ع��ي��ن��ة  ب���درج���ة  �ل��ف��ي��ل��م  ي��ف��ت��ق��ر 
�أعماله  )م����ن  ���ص��ي��ل�����ص��وم  ب��ي��رت  �مل���خ���رج  �أن  م���ع 
 Hector and Search for
عن  و�ل���ب���ح���ث  )ه���ي���ك���ت���ور   Happiness
Serendipity)م�صادفة((  و  �ل�����ص��ع��ادة( 
يبلي ح�صناً يف بع�ض �للقطات. لكن يفتقر �إيقاع 
�لحرت�ف  �إىل  �ملمثلني  و�إد�رة  �لفردية  �مل�صاهد 
لدرجة �أننا �صنت�صاءل بعد فرتة عن ميل �لفيلم 
�ملمثلني  ب���ني  ع��اط��ف��ي  ���ص��رخ  ت��اأك��ي��د وج����ود  �إىل 
حو�ر  عر  �لتو��صل  يف  �صعوبة  يجدون  �لذين 
يبدو  �آخ���ر  �صعيد  ل��ل��م��ج��رة.ع��ل��ى  وع��اب��ر  رديء 
�ملمثلني  �أك���ر  �أح���د  ُيعتر  �ل���ذي  �أول���دم���ان،  �أن 

�ن�صباطاً، تاأّثر مبظهره �لغريب وم�صاهد �لعامِل 
يف  �ملبالغة  �إىل  دفعه  ما  يقدّمها،  �لتي  �ملجنون 
�أد�ئه. لكن ي�صتعيد �لفيلم بع�ض �لتو�زن بف�صل 
دف��ئ��اً وم�صد�قية  ت��ع��ط��ي  �ل��ت��ي  ك����ارل غ��وغ��ي��ن��و 
�لذي يكبح  لدور حار�صة غاردنر، وبي دي وونغ 
�نفعالت ناثانيل �لأكر جنوناً ب�صفته زمياًل له 

يف وكالة )نا�صا(.
غاردنر  ح���ي���اة  جت�����ص��ي��د  �إىل  ب��ات��رف��ي��ل��د  ي�����ص��ع��ى 
تعي�صها  �ل��ت��ي  �ل��وح��دة  ع��ن  للتعبري  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
لكن  �لكون.  يف  مكانتها  عن  وبحثها  �ل�صخ�صية 
�إىل  متيل  �لتي  وروبرت�صون  باترفيلد  ينجح  ل 
يف  �جلريئة  �صخ�صيتها  عن  �لتعبري  يف  �ملبالغة 
�إبطاء ميل �لفيلم للتحول �إىل عمل حمرج وغري 
�حرت�يف.ل خطب يف �إعطاء �خليال �لعلمي ُبعد�ً 
 The Martian ب�صيطاً وعاطفياً: جنح فيلم
)كائن �ملريخ( للمخرج ريديل �صكوت يف حتقيق 
ه�����ذ� �ل����ه����دف ب���اأ����ص���ل���وب ج���م���ي���ل، وح���ق���ق فيلم 
�ملريخ(  �إىل  )مهمة   Mission to Mars
�لذي مل يح�صد �لإ�صادة �لتي ي�صتحقها �لهدف 
تخون  ب��امل��ا.ل��ك��ن  دي  ب��ر�ي��ن  �مل��خ��رج  م��ع  نف�صه 
 The �لإيقاعات �لع�صو�ئية و�ملت�صارعة يف فيلم 
�لعمل  ه����دف   Space Between Us
�لأ�صا�صي،  ع��ن حم����وره  م��ن��ف�����ص��اًل  ي��ب��دو  �ل����ذي 
�لب�صرية  �ملوؤثر�ت  على  نف�صها  �مل�صكلة  وتنطبق 
�لب�صري،  �لعامل  ت�صخيم  عن  بعيد�ً  �ل�صاذجة. 
يكتفي �لفيلم برتخي�ض كل ما يتناوله و�لتقليل 
على  �مل�صاهدين  ق��درة  ي�صعف  كذلك  �صاأنه،  من 

�لندها�ض و�ل�صعور باملفاجاأة!

)كهف  يف  وح��ده  لياليه  مت�سية  يف  ر�أي��ه  عن  )ب��امت��ان(  �ساألنا  لو 
�ملايكروويف  يف  �ملُ�َسّخن  �لرتميدور  كركند  وتناول  �خلفافي�ص( 
وم�ساهدة برنامج Jerry Maguire، ماذ� �سيقول؟ ماذ� لو �أم�سى 
مدينة  يف  للجرمية  حم��ارب  �أه��ّم  �أن��ه  مع  بوحدته  يفكر  �ساعاته 
م�ستقبله  �أو  �لأ�سدقاء  من  �خلالية  حياته  عن  م��اذ�  )غ��وث��ام(؟ 
�لأرجح:  على  �سيجيب  كان  حياته؟  تغيري  يف  رغبته  �أو  عائلة  بال 
)يبدو �أنكم ت�ساهدون �أفالمااً و�قعية كثرية(! هذ� ما يقوله حرفيااً 
 The لرئي�ص خدمه �ملخل�ص �ألفريد )ب�سوت ر�لف فيني( يف فيلم 
LEGO Batman Movie )فيلم ليغو بامتان( �لذي ي�سخر من 

كل �سيء.

يتمحور بع�ص �لأفالم حول عجائب �ل�سفر يف �لف�ساء )من بينها A Space Odyssey:2001 و Solaris وInterstellar( وتهدف �إىل �ختبار 
حدود �لإدر�ك �حل�ّسي لدى �مل�ساهدين، فتغرّي مفهومنا عن �لزمان و�ملكان ل�سطحابنا �إىل حدود �ملجهول �ل�سا�سعة. يف �ملقابل، جند �أفالمااً مثل 

لالآمال. وخمّيب  وماألوف  و��سح  عمل  �إىل  وُيحّولها  وُيَحّجمها  �ملجهول  حدود  ياأخذ  �لذي  بيننا(  )�لف�ساء   The Space Between Us
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مل�سابي احل�سا�سية.. ا�ست�سارة 
الطبيب �سرورية قبل قيادة  ال�سيارة

�أو�صى نائب رئي�ض �جلمعية �لأملانية لأطباء �أمر��ض �حل�صا�صية �لروفي�صور 
توما�ض فوك�ض، من يعانون من ح�صا�صية �لأنف ب�صرورة ��صت�صارة �لطبيب 
تعّر�صهم  �إياهم من  حُم��ّذر�ً  �لربيع،  �ل�صيارة خالل ف�صل  قيادة  قبل  �أوًل 
�للقاح،  �نت�صار حبوب  ب�صبب  بغز�رة  �لدموع  ت�صاقط  �أو  �صعال حاد  لنوبات 

مما قد يوؤثر �صلباً على �صالمة �لقيادة.
ونّبه فوك�ض، �إىل �أنه ل يجوز لهوؤلء تعاطي م�صاد�ت �لهي�صتامني من تلقاء 
�أنف�صهم ِلكونها قد ُت�صّبب نعا�ض �أثناء �لقيادة، م�صري�ً �إىل �أن �لأدوية �لتي 
يتم �صرفها من �ل�صيدلية بدون رو�صتة عادًة ما تخلق تعب و�إجهاد كاأحد 
�لآثار �جلانبية لها. و�أكد �أن �أطباء �حل�صا�صية ميكنهم و�صف �أدوية ل ينجم 
عنها تعب �أو �إرهاق، عالوًة على �أنه من �ملفيد عالج �أمر��ض �حل�صا�صية على 
�حل�صا�صية  ُم�صببات  بحقن  �ملناعي  �لعالج  على  بالعتماد  �لطويل  �مل��دى 
ويف  للح�صا�صية،  �ل�صتجابة  �جل�صم عن  على فرت�ت منتظمة حتى ميتنع 
حال ��صتمّر �ملري�ض يف �لعالج تتح�ّصن حالته يف �أغلب �لأحيان بعد مرور 3 
�صنو�ت. ولفت فوك�ض، �إىل �أنه يف هذه �لفرتة ينبغي على م�صابي �حل�صا�صية 
�لقت�صار على ركوب �ل�صيار�ت �ملزّودة مبكيف هو�ء و��صتبد�ل فلرت حبوب 
�للقاح ب�صورة منتظمة، موؤكد�ً �أن �رتد�ء قناع �أثناء قيادة �ل�صيارة ل ُيجدي 

نفعاً للتخّل�ض من �حل�صا�صية.

تناول ب�سلة م�سلوقة �سباًحا 
وا�ستمتع بـ8 فوائد رائعة

عنا�صر  ملا يحتويه من  �لب�صل  تناول  �لتغذية على �صرورة  �أو�صى خر�ء 
يجيب  ���ص��وؤ�ل  ؟  م�صلوًقا  تناولناه  ل��و  م��اذ�  ولكن   ، لل�صحة  هامة  غذ�ئية 
�لتد�وي  وخ��ب��ري  �لبديل  �ل��ط��ب  ��صت�صاري  �لطاهر  ف���اروق  �ل��دك��ت��ور  عنه 
بالأع�صاب: بالفعل �لعنا�صر �لغذ�ئية �ملوجودة يف �لب�صل �لنيئ تختلف عن 
تلك �لعنا�صر �لتي نح�صل عليها عند تناوله م�صلوًقا، كما يختلف تركيزها 
يف �لب�صلة ، مع �صرورة تناوله �صباًحا مع وجبة �لإفطار ، للح�صول على 
هذه �لفو�ئد :  - يحتوي �لب�صل �مل�صلوق على م�صاد�ت �أك�صدة ، كما مينع 

تاأك�صد �لطعام يف �جل�صم ، مما مينع �لإ�صابة مبر�ض �ل�صرطان .
- تناول �لب�صل �مل�صلوق �صباًحا مع وجبة �لإفطار يعمل على منح �لقلب 

�ل�صحة وحماية �ل�صر�يني من �لن�صد�د .
على  و�لإب���ق���اء  �لثالثية  �ل��ده��ون  حم��ارب��ة  على  يعمل  �مل�صلوق  �لب�صل   -

�لدهون �لحادية �ملفيدة للج�صم .
- يجعل �لب�صل �مل�صلوق م�صتوى �ل�صكر بالدم يف حدوده �لطبيعية ، لذ� فهو 

مفيد جًد� ملر�صى �لبول �ل�صكري .
- تناول �لب�صل �مل�صلوق مع وجبة �لإفطار يعالج �لتهابات �جل�صم .

- �لب�صل �مل�صلوق يطرد �صموم �جل�صم �لناجتة عن �لعمليات �حليوية �لتي 
تتم باجل�صم .

�لوزن وذلك  �مل�صلوق مع وجبة �لإفطار على فقد  �لب�صل  - ي�صاعد تناول 
لأنه يعطي �إح�صا�ًصا طوياًل بال�صبع لحتو�ئه على �ألياف طبيعية .
- تناول �لب�صل �مل�صلوق �صباًحا مينح �جل�صم �حليوية و�لن�صاط .

�لتاريخ  �بو  هو  هريودوت  �ن  �ملوؤرخون  يعترب  • ملاذ� 
يعتر �ملوؤرخون �ن هريودوت هو �بو �لتاريخ لأنه �ول من و�صع للتاريخ 
فل�صفة و�ن كانت بد�ئية و�صجل �حد�ث �لعامل يف زمانه و��صياء كثرية 

دقيقة تعتر �إىل �ليوم وثائق و��صانيد 
؟  و�حة  كلمة  معنى  • ما 

هذه �لكلمة فرعونية �لأ�صل وقد �صمى بها �لفر�عنه كل مكان يقع عند 
عني ماء يف �ل�صحر�ء 

؟  �لمريكية  �ملتحدة  للوليات  عا�سمة  و��سنطن  ��سبحت  • متى 
عام  �لمريكية  �ملتحدة  للوليات  عا�صمة  و��صنطن  مدينة  ��صبحت 

 1800

عام  بغد�د  غادر  عندما  وذلك  �لكلد�ين  �ليا�ض  �لعر�قي  هو  �أمريكا  �إىل  هاجر  عربي  �أول  �أن  تعلم  • هل 
ومنها  باإيطالية  فيني�ض  �إىل  ��صكندرون  من  فاأبحر  حلب،  �إىل  ذهب  ثم  �ل�صريف  �لقد�ض  �إىل  م   1668
�إىل فرن�صا و��صبانيا، و�أخري�ً �أقلع من قاد�ض يف ��صبانيا فمر على جزر �لكناري و�صوًل �إىل فنزويال يف �صمايل 
كولومبيا  �إىل  بنما  �صاح يف جهات  ثم  �لبحر  ق�صاها يف  يوماً  بعد خم�ض وخم�صني  وذل��ك  �أمريكا �جلنوبية 
�صرقي  �إن�صان  ك��اأول  �لأوىل  تفا�صيل رحلتة  ليكتب  ليما  �إىل  و�لأرجنتني فت�صيلي ثم عاد  وبوليفيا  و�لبريو 

و�صل �إىل �أمريكية. ثم ما لبث �أن عاد �إىل �ملك�صيك فاإ�صبانيا و�إيطاليا حيث قابل بابا روما.
طاقة  �إىل  وحتويلها  �ل�صم�ض  �أ�صعة  خلزن  جهاز�ً  �صنع  من  �أول  هو  �ل�صباح  كامل  ح�صن  �أن  تعلم  هل   •
وفتى  �ل�صرق  باأدي�صون  لقب  �لنبطية  مدينة  من  لبناين  �ل�صباح  وح�صن   1930 ع��ام  يف  وذل��ك  كهربائية 
�لعلم. �أولع بالريا�صيات و�لطبيعيات. بعد خدمته �لع�صكرية يف �جلي�ض �لعثماين �صافر �إىل �لوليات �ملتحدة 
لدر��صة �لهند�صة حيث �لتحق مبوؤ�ص�صة جرن�ل �لكرتيك بنيويورك وعمل فيها حتى �أ�صبح �مل�صرف على د�ئرة 

�ملخرتعات حيث �صجل �لعديد من �خرت�عاته و�كت�صافاته �لعلمية و�لتي بلغت حو�يل �ل�صبعني �خرت�عاً.
قتل يف حادث �صيارة هناك يف ظروف غام�صة ونقل جثمانه �إىل بلدته حيث دفن فيها.

ن فيها �لأ�صعة �ل�صم�صية ليحولها فيما بعد �إىل طاقة  ويعتر �أهم �جناز�ت �ل�صباح هو �كت�صافه لطريقة يخزِّ
كهربائية. وقد فتح بهذ� �لخرت�ع �أمام �لعلماء و�ملخرتعني �أبو�باً عديدة.

املحتال
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فو�ئد ق�سر �ملوز 
�لطبي  �مل������وق������ع  ك�������ص���ف 
 ،Health �لأم���ري���ك���ي 
عر تقرير حديث له، عن 
لق�صر  مذهلة  فو�ئد  �صبع 
تبيي�ض  وت�����ص��م��ل،  �مل������وز، 
تبحث  كنت  �إذ�  �لأ���ص��ن��ان، 
طبيعية  ط����ري����ق����ة  ع������ن 
�لأ�صنان،  لتبيي�ض  و�صهلة 
عن  ف��ع��ل��ه��ا  �لآن  مي��ك��ن��ك 
ط����ري����ق ف������رك �لأ�����ص����ن����ان 

بق�صر �ملوز، و�صوف ترى نتائج مذهلة بعد ب�صعة �أ�صابيع.
�أقوى  من  �مل��وز  ق�صر  يعتر  حيث  بالوجه،  و�لبثور  �حلبوب  على  �لق�صاء 
على  �مل��وز  ق�صر  و�صع  �إن  بالب�صرة، حيث  تعتني  �لتي  �لطبيعية  �لعالجات 
�لأماكن �لتي تظهر بها �حلبوب و�لبثور، يق�صى عليها �إ�صافة �إىل منعها 

من �لظهور مرة �أخرى.
يغذى  �إن��ه  حيث  للب�صرة،  ممتاز  ع��الج  فهو  �لتجاعيد،  معاجلة  يف  ويفيد 
�جللد، وبالتايل يعالج جتاعيد �جللد، ويقلل من خماطر ظهور �صيخوخة 

�جللد.
له  �ملوز  �أن ق�صر  �لدر��صات  �لعديد من  �أثبتت  لل�صدفية،  وهو عالج فعال 
لأن  �لتنظيف  يف  ��صتخد�مه  ومي��ك��ن  �ل�صدفية،  ع��الج  يف  ك��ب��رية  فاعلية 
ميكن  حيث  للتنظيف،  ومذهلة  رهيبة  خ�صائ�ض  على  يحتوي  �مل��وز  ق�صر 

��صتخد�مه يف تنظيف �لأحذية و�لأثاث و�لف�صة و�لأحجار �لكرمية.

بع�ض  �إليك  وزن��ك،  تنق�ض  كى  نظاما غذ�ئيا  تتبع  كنت  �إذ� 
�أن  دون  �ل��ز�ئ��د  �ل���وزن  �إن��ق��ا���ض  ف��ى  ت�صاعدك  �لتى  �لفاكهة 
�لإلكرتونى  �مل��وق��ع  ن�����ص��ره  ت��ق��ري��ر  ق���دم  �إذ  ب��ال��ذن��ب،  ت�صعر 
�لتى  �لفاكهة  �إنديا" �لهندية، بع�ض  �أوف  "تاميز  ل�صحيفة 
�لوزن، وت�صمل  �لغذ�ئية فى فقد�ن  �لأنظمة  ت�صاعد متبعى 

�لآتى:
ت�صاعد على  �لتى  بالبوتا�صيوم  �لغنية  �لفاكهة  1.�ملوز: من 
فقد�ن �لوزن �لز�ئد، وتناول ثمرة و�حدة منه بعد ممار�صة 
�لريا�صة تعد وجبة خفيفة تعطى طاقة فورية للج�صم بعد 

ممار�صة �لريا�صة.
�لثالثية  �لدهون  م�صتويات  خف�ض  فى  :ي�صاعد  2.�لكيوى 
وي��ح��ت��وى ع��ل��ى �أف��ي��ت��ام��ني ���ص��ى و ك م���ن ت���ن���اول ث��م��رة من 
فى  �ل�صكر  ن�صبة  خف�ض  ف��ى  �أي�����ص��ا  ت�صاعد  ب��ل  �ل��رت��ق��ال، 

�لدم، مما يجعله مثاليا فى منت�صف �ل�صباح وفى �مل�صاء.
�مل�صادة  �مل��و�د  من  عالية  كمية  على  حتتوى  3.�لفر�ولة: 
ل��الأك�����ص��دة و�مل���ع���ادن و�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات �ل��ت��ى ت��زي��د م��ن معدل 

�لتمثيل �لغذ�ئى، وتكون مثالية لفقد�ن �لوزن.
4.�لرتقال: من �لفاكهة �لغنية بفيتامني �صى و�حلم�صيات 
ي�صاعد على  تاأثري قلوى على �جل�صم، وه��ذ�  لها  ب�صكل عام 

منع �للتهابات و�لنتفاخ.
من  عالية  ن�صبة  على  ويحتوى  �ل�صكر  منخف�ض  5.�لتفاح: 
�لألياف و�ملعادن، ويعد من �لفاكهة �جليدة عند تناوله فى 

منت�صف بعد �لظهر.
عالية  ن�صبة  على  حتتوى  �لتى  �لفاكهة  من  �جلو�فة:   .6
�ل��دم، مما يجعلها  �ل�صكر فى  ن�صبة  �لألياف وقليل من  من 

�آمنة �أي�صا ملر�صى �ل�صكر.

فواكه ت�ساعد على اإنقا�ض الوزن

جو�نا كو��ص، �أكرب لعبة جمباز يف �لعامل، )92 عاما( توؤدي عر�سا يربز مهار�تها يف �ملنتدى �لدويل �لثامن لل�سيخوخة يف �آ�سيا ب�سنغافورة. )� ف ب(

حدث يف �حدى �ملدن �لقدمية �ن �حد �لرجال �لفقر�ء ويدعي هوز�ن جل�ض ذ�ت يوم يحادث نف�صه ويت�صاءل �إىل 
متى �صيظل على هذ� �لفقر، ملاذ� ل يعي�ض مثل من حوله �صعيد� غنيا ي�صتطيع �ن يجد كل ما يتمناه .. ف�صمع 
من يرد عليه ويقول له : عليك �ن ت�صلك طريق �حليلة لتغتني وتعي�ض �صعيد�، فنظر حوله فوجد �صيطانه وقد 
ظهر له يف مر�آته وهو يبت�صم �بت�صامة خبيثة فقال لل�صيطان: وما هي تلك �حليلة �لتي �عي�ض بها غنيا، �بت�صم 

�ل�صيطان وتركه و�ن�صرف وطو�ل �لليل و�لرجل من�صغل يفكر حتى جاءت �لفكرة .
يف �ليوم �لثاين تظاهر باملر�ض فاخذ جري�نه و��صدقاءه ياأتون لالطمئنان عليه ومنحه بع�ض �لطعام وهنا بد�أ 
تنفيذ خطته، فاختار �حدهم وكان معروفا بني �لنا�ض بالرثرة و�نه ل يكتم �صر� وقال له: يا �صديقي �لعزيز 
�صاأموت هنا دون �ن �عي�ض ولو ليومني.. رغم �ين ��صتطيع لو �ملك �صحتي �ن �عي�ض ملكا.. فاأ�صتغرب �لرجل 
وقال: كيف، فقال له هوز�ن �نه �صري، �صري �خلا�ض �لذي ل �بوح به �ل ملن يدفع �لكثري وغم�ض عيناه وتظاهر 

بالنوم و�ملر�ض �ل�صديد.
ذهب �لرجل �يل �حد �لثرياء وقال له لقد عرفت �ن لدي هوز�ن �صر كبري من يعرفه ي�صبح �غني �لغنياء لكن 
يجب �ن يدفع له �لكثري ليعرفه. فقال �لغني: ح�صنا �صرنى.. وذهب �لغني �يل هوز�ن وتناق�صا ثم قرر �ن يدفع 
لهوز�ن ع�صرة �لف قطعة ذهبية ويرتك له �ل�صر وهو كنز خمبئ يف كهف جبلي �غلق عليه بقطعة كبرية من 
�حلجر ي�صم كنوز �مللك �ل�صابق لتك �ملدينة وهو يقدر مبئات �لوز�ن من �لذهب و�جلو�هر من يذهب للبحث 
عنه يذهب يف ليلة قمرية . �حذ هوز�ن �لنقود وطلب من �لغني �ن ل يبوح بال�صر ويف خالل ��صبوع كان هناك 
ع�صرة من �لغنياء كل منهم دفع لهوز�ن ع�صرة �لف قطعة ذهبية ويعي�ض يف �نتظار �ول ليلة قمرية وهي تاأتي 
بعد ��صبوع.. وقبل �ن مير ذلك �ختفى هوز�ن وذهب �ىل مدينة ل يعرفه فيها �حد ليعي�ض عي�صة �مللوك ويفتتح 
جتارة كبرية وياتي منها بارباح ل ح�صر لها لكنه كان يعي�ض مهدد بانك�صاف �مره فكثري� ما �صمع من �مه �ن 
�لدنيا �صغرية فهل ياتي يوما يعرف �لنا�ض فيه حقيقة هذ� �ملحتال وهل وجد �لع�صرة �لغنياء كنزهم �ملدفون 

حتت �صفح �جلبل يف ليلة قمرية.


