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بدء تطبيق �ل�ضريبة �النتقائية �أول �أكتوبر
•• اأبوظبي-وام:

قال �سعادة يون�س حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية اإن دولة االمارات 
�ستبداأ تطبيق قانون ال�سريبة االنتقائية اعتبارا من االأول من �سهر 

اأكتوبر املقبل. 
واأكد �سعادة وكيل وزارة املالية يف ت�سريح خا�س لـ وكالة انباء االمارات 
اأن ال�سريبة االنتقائية �ستفر�س على جميع ال�سلع االنتقائية التي يتم 
ا�ستهالكها داخل الدولة حتى اإذا كانت يف منطقة حرة اأو يف املطارات.. 
الفتا اإىل اأن ال�سلع التي تكون ب�سحبة امل�سافرين اإىل خارج الدولة لن 
تخ�سع لل�سريبة وذلك بعك�س التي تكون ب�سحبة القادمني للدولة 

والتي �سيتم حت�سيل ال�سريبة عليها.               )التفا�سيل �س29(

وفقا لتوزيعات الن�صاب الأخرية لوزارة الرتبية للعام واملتقدم
»�لفجر« تن�ضر تفا�ضيل �لدليل �الإر�ضادي بعد �إعادة �ضياغته

•• دبي- حم�شن را�شد

واملتقدم  العام  للم�سارين  تف�سيليا  دليال  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعــدت 
املطبق على طلبة املرحلة الثانوية للعام الدرا�سي 2017-2018، وذلك 
بعد اأن اأعادت �سياغته ليخرج لنا يف ثوب جديد ، لي�سمل كافة التفا�سيل 
من مالمح تخت�س بكل �سف من �سفوف العا�سر واحلادي والثاين ع�سر ، 
وا�ستعر�س الدليل التف�سيلي الذي ح�سلت )الفجر( على ن�سخة منه اأهداف 
الدرا�سية  واخلطة   ، امل�سارين  بني  واملختلفة  امل�سرتكة  واملــواد   ، امل�سارين 
للعام الدرا�سي 2017 – 2018 ، باال�سافة اىل عدد ح�س�س التمدر�س 
اأ�سار الدليل اىل  ن�ساب ح�س�س مادة  االجمالية ملادة الريا�سيات ، حيث 
الريا�سيات واملواد العلمية لل�سفوف 10-12 يف امل�سارين العام واملتقدم، 
وبلغ اإجمايل ح�س�س الريا�سيات لطلبة ال�سفوف من الثامن اإىل الثاين 
ع�سر امل�سار املتقدم، 1178، فيما بلغ عددها لطلبة ال�سفوف نف�سها امل�سار 
 ،2 اجلبــر   ، الهند�ســة   ، اجلبــر1  كل من  ت�سم  اأن  على   ،1069 املتقدم، 

التفا�ســل والتكامــل ، االح�ســاء ، الربهــان.      )التفا�سيل �س5(
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�سوريون يحيون الذكرى الرابعة ل�سحايا الق�سف الكيماوي على منطقة زملكة

»�لهالل« يوقع �تفاقية لتوفري �الأ�ضاحي وك�ضوة 
�لعيد �ضمن حملة »و�ضية ز�يد باأهل �ليمن«

•• عدن -وام:

وقعت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي �سباح ام�س يف عدن اتفاقية لتوفري 
حملة  �سمن  اليمن  يف  واجلرحى  ال�سهداء  الأ�سر  العيد  وك�سوة  االأ�ساحي 
اإطــار حر�س �ساحب  هــذه احلملة يف  وتــاأتــي  اليمن(.  باأهل  زايــد  )و�سية 
الدولة )حفظه اهلل( على  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  وبتوجيهات  ال�سقيق  اليمني  ال�سعب  م�ساندة 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايــد  بن  حممد 
ت�سحيات  من  قدموه  ملا  واجلــرحــى  ال�سهداء  الأ�سر  دعما  وذلــك  امل�سلحة 
)التفا�سيل  االأ�سحى.  عيد  مع  بالتزامن  اأر�سهم  عن  الدفاع  ميادين  يف 

ف�صل و�صاطة قبلية باحتواء خالفات طريف النقالب باليمن

ملي�ضيات �حلوثي تعتدي على وقفة �حتجاجية �أمام �لربملان يف �ضنعاء
•• �شنعاء-وكاالت:

اعتدى م�سلحون من ملي�سيات احلوثي على وقفة احتجاجية اأمام مبنى 
جمل�س النواب بالعا�سمة �سنعاء، للمطالبة ب�سرف مرتبات املوظفني 
املنهوبة منذ عام، والت�سامن مع النائب اأحمد حا�سد ها�سم امل�سرب عن 

الطعام لليوم ال�سابع على التوايل.
وقالت م�سادر ح�سرت الوقفة االحتجاجية يف يومها الثاين، لـ العربية.
بالقوة،  وفــرقــوهــم  امل�ساركني  على  اعــتــدوا  حوثيني  م�سلحني  اإن  نــت، 
وتلفظوا  امل�ساركات  الن�ساء  على  اعــتــدوا  فيما  منهم،  عــددا  واختطفوا 
فيه  امل�سرب  #الربملان  مبنى  داخل  وحا�سروهن  نابية  باألفاظ  عليهن 

النائب اأحمد حا�سد.
مداخله  ويف  الــربملــان  اأمـــام  انت�سروا  حوثيني  م�سلحني  اأن  واأو�ــســحــت 
الطعام،  عــن  املــ�ــســرب  للنائب  زائـــر  مت�سامن  اأي  باعتقال  ويــقــومــون 
عنا�سر  ا�ــســتــدعــوا  اأن  بعد  باعتقالهن  والــتــهــديــد  الــنــ�ــســاء،  وحمــا�ــســرة 

ن�سائية موالية لهم.

اأطفالهم  مع  اآبــاء  اختطفت  احلوثي  ميلي�سيات  اأن  امل�سادر  اأكــدت  كما 
ومازالت حتتجزهم حتى االآن يف ق�سم �سرطة العلفي ب�سنعاء، وتعر�سوا 
لل�سرب باأعقاب البنادق واللكم باالأيدي من قبل م�سلحي احلوثي قبل 

اقتيادهم اإىل ال�سجن.
القا�سي  الوقفة،  يف  وامل�سارك  احلوثيني  عن  املن�سق  القيادي  واأو�ــســح 
#املعتقلني يف  اأنهم مازالوا ينتظرون االإفــراج عن  عبدالوهاب قطران، 
خالد،  ويو�سف  �سنوات،   8 عمرها  وطفلة  االأهــدل  خالد  وهــم  الوقفة، 

وحممد املزرجني، و�سادق القباطي و طفله اأمري.
واأفادت امل�سدر اأن ملي�سيات احلوثي اعتدت كذلك على ال�سحفي حمدي 

ردمان اأثناء تغطيته للوقفة.
هذا واأكدت م�سادر قريبة من طريف االنقالب ب�سنعاء لـ)العربية.نت(، 
ف�سل و�ساطة قبلية قادها، ال�سيخ ناجي ال�سايف، �سيخ م�سايخ اليمن، يف 
احتواء اأزمة اخلالفات املت�ساعدة بني احلوثيني واملخلوع علي عبداهلل 
�سالح، وتزايد احتماالت املواجهة الع�سكرية بني �سريكي االنقالب مع 

ا�ستمرار حت�سيدات كل طرف.

ماتي�ش يوؤكد من بغداد دعمه املعركة �صد داع�ش

�لقو�ت �لعر�قية ت�ضيطر على 3 �أحياء يف تلعفر
�أ����ض���ف���ل  ح���ف���ري���ة   64
بانهياره  ت��ه��دد  �الأق�����ض��ى 

•• رام اهلل-وكاالت:

فل�سطينية  ـــ�ـــســـة  مـــوؤ�ـــس حــــــــذرت 
امل�سجد  انـــهـــيـــار  مــــن  خمـــتـــ�ـــســـة، 
احلفريات  اأعــمــال  ب�سبب  االأق�سى 
اأ�سفله،  املــتــوا�ــســلــة  االإ�ــســرائــيــلــيــة 
لل�سيطرة  اإ�ــســرائــيــل  �سعي  مــوؤكــدة 
مـــن خــــالل تعزيز  املــ�ــســجــد  عــلــى 
الكن�س  وبناء  واالأنــفــاق  احلفريات 

اليهودية يف حميطه.
الدولية،  القد�س  موؤ�س�سة  وقالت 
عدد  اإن  الـــ�ـــســـنـــوي،  تــقــريــرهــا  يف 
االأق�سى  امل�سجد  اأ�سفل  احلفريات 
توزعت  ونــفــقــاً،  حفرية   64 بلغت 
)التفا�سيل  جــــهــــات،  اأربـــــــع  عـــلـــى 

•• بغداد-وكاالت:

اإىل  الثالثاء  ام�س  العراقية  احلكومية  القوات  دخلت 
املدينة  يف  اأحــيــاء  ثالثة  على  و�سيطرت  تلعفر  ق�ساء 
اآخــر معاقل تنظيم داع�س االإرهــابــي يف  اأحــد  التي تعد 
الدفاع االأمريكي جيم  تاأكيد وزير  العراق، تزامنا مع 
التنظيم  �سد  للمعركة  بــالده  دعــم  بغداد  من  ماتي�س 

املتطرف.
وبعد مرور اأكرث من �سهر من طرد التنظيم من مدينة 
املو�سل، ثاين مدن العراق، بدعم من التحالف الدويل 
الـــذي تــقــوده الــواليــات املــتــحــدة اإثـــر ت�سعة اأ�ــســهــر من 

املعارك الدامية، بداأت فجر االأحد معركة تلعفر.
وتلعفر، الواقعة على بعد �سبعني كيلومرتا اىل الغرب 

الرابطة  االإ�سرتاتيجية  املدن  اإحــدى  املو�سل، هي  من 
باحلدود ال�سورية.

عــدة حمــاور يف  تلعفر من  العراقية  الــقــوات  اقتحمت 
اليوم الثالث من العمليات التي ت�سارك فيها قوات من 
اجلي�س وال�سرطة االحتادية ومكافحة االرهاب واحل�سد 

ال�سعبي وهي ف�سائل م�ساندة للقوات العراقية .
اللواءين احلادي ع�سر  اأن  ال�سعبي  واأفــاد بيان للح�سد 
والثاين يف احل�سد ال�سعبي حررا حي النور جنوب �سرق 
�سرق  �سمال  الع�سكري  احلــي  وكــذلــك  بالكامل  تلعفر 
تلعفر. وا�ساف اأن اللواء احلادي ع�سر وفرقة التدخل 
الداخلية( وقطاعات اجلي�س  لــوزارة  )التابعة  ال�سريع 
من  بالكامل  الكفاح  حي  حترير  من  متكنت  العراقي 

�سيطرة داع�س االجرامي.
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حممد بن ز�يد يدعم �لتحالف �لعاملي 
للقاحات و�لتح�ضني بخم�ضة ماليني دوالر

•• جنيف-وام:

اآل  زايــد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  قــدم �ساحب 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
دعما  دوالر  مــاليــني  خم�سة  امل�سلحة  لــلــقــوات 
جايف  والتح�سني  لــلــقــاحــات  الــعــاملــي  للتحالف 
لالإ�سهام يف مبادرة االبتكار يف التناول وتو�سيع 
يف  وذلـــك   .. التح�سينات  يف  والــتــكــافــوؤ  النطاق 
يف  التح�سني  بــرامــج  لدعم  �سموه  جهود  اإطـــار 

العديد من الدول النامية منذ عام 2011.
اآل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  وكان �ساحب 
التحالف  الأعمال  دوالر  مليون   33 قدم  نهيان 
من  الفرتة  خالل  والتح�سني  للقاحات  العاملي 

عام 2011 اإىل 2015.  
)التفا�سيل �س2(

رئي�س �لدولة ي�ضدر مر�ضوما يت�ضمن تعديل م�ضمى 
»�الإمار�ت للهوية« �إىل »�لهيئة �الحتادية للهوية و�جلن�ضية«

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�ــســدر 
نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( مر�سوما احتاديا 
- رقم  3  ل�سنة 2017 - يق�سي بتعديل املر�سوم 
بقانون احتادي رقم 2  ل�سنة 2004 باإن�ساء هيئة 

االإمارات للهوية.
ت�ستبدل  الـــقـــانـــون  مـــن   1 رقــــم  املـــــادة  ومبـــوجـــب 
بعبارة  واجلن�سية  للهوية  االحتادية  الهيئة  عبارة 
املر�سوم  الـــواردة يف عنوان  للهوية  االإمـــارات  هيئة 
2004 وكذلك  ل�سنة    2 رقـــم   بــقــانــون احتـــادي 
اأي قانون  اأي مــادة من مــواده ويف  اأينما جــاءت يف 
املادة   بن�س  ي�ستبدل  اآخــر. ووفقا للمادة رقم  2  
واملـــادة  11  من    8 املــادة   من    3 والفقرة    6
 2004 ل�سنة   /2/ رقم  احتــادي  بقانون  املر�سوم 
                   . االآتية  الن�سو�س  للهوية  االإمــارات  هيئة  باإن�ساء 

تقرير �صري: كيمياوي الأ�صد بتوقيع كوري �صمايل

قوى �لثورة: جمزرة رو�ضية تخّلف 50 قتياًل يف حماة 
•• عوا�شم-وكاالت:

االإعـــــالمـــــي لقوى  املـــكـــتـــب  اأفـــــــاد 
الــثــورة واملــعــار�ــســة يف �ــســوريــا عن 
بغارات رو�سية  50 قتياًل  �سقوط 
على جتّمع للنازحني �سرق مدينة 

حماة و�سط البالد.
واأفاد نا�سطون اأن طائرات رو�سية 
قـــد ارتـــكـــبـــت جمـــــزرة مــــرّوعــــة يف 
اإثر  حماة  �سرق  عقريبات  ناحية 
ا�ــســتــهــدفــت جتمعاً  غــــارات جــويــة 

للنازحني.
وحتـــدث الــنــا�ــســطــون عــن �سقوط 
تلك  يف  قـــتـــيـــاًل   50 مــــن  اأكــــــرث 
تــ�ــســهــد حمالت  الـــتـــي  املـــنـــطـــقـــة 

ع�سكرية �سد تنظيم داع�س.
وكــالــة رويرتز  اأفـــــادت  ذلــــك،  اىل 
بــاأنــهــا اطــلــعــت عــلــى تــقــريــر �سري 
لالأمم املتحدة يفيد باإر�سال كوريا 
ال�ستة  االأ�ــســهــر  خــالل  ال�سمالية 
املا�سية �سحنتني من االأ�سلحة اإىل 
امل�سوؤول  احلكومي  جمرايا  مركز 
الكيمياوي يف  النظام  عن برنامج 

�سوريا منذ ال�سبعينات.
ال�سفحات  ــــرات  ــــس عــــ� وتـــــوثـــــق 
ال�سمالية  كــوريــا  انــتــهــاكــات  مــنــه 
للعقوبات املفرو�سة عليها، ويقدم 
نظام  ا�ستخدام  على  جديدة  اأدلــة 
الكيمياوي  لل�سالح  االأ�ــســد  ب�سار 

يف �سوريا.
وقــــــدمــــــت جلــــنــــة مــــــن اخلـــــــرباء 
االأمن  ملجل�س  التقرير  امل�ستقلني 
الع�سكري  التعاون  اأن  واأو�ــســحــوا 
بــني بــيــونــغ يــانــغ ودمــ�ــســق جتاوز 
تكنولوجيا  وبـــيـــع  �ـــســـراء  جمــــرد 
الــتــي ذكــرتــهــا تقارير  الــ�ــســواريــخ 
اإىل �سراء االأ�سلحة  �سابقة وو�سل 

الكيمياوية.
تقرير  يف  جـــــــاء  مـــــا  فـــبـــحـــ�ـــســـب 
�سفحة،   37 مــن  املــوؤلــف  اللجنة 
كوريتني  �سحنتني  اعـــرتا�ـــس  مت 
ال�ستة  االأ�سهر  خــالل  �سماليتني، 
املا�سية، كانت بطريقها اإىل مركز 
وامل�سوؤول  للنظام  التابع  جمرايا 
�سوريا  يف  الكيمياوي  ال�سالح  عن 

منذ ال�سبعينيات.
كيانات  اأن  اإىل  اللجنة  واأ�ـــســـارت 
االأوروبي  االحتــاد  و�سفها  �سورية 
�سركات  باأنها  املتحدة  والــواليــات 
ت�سدرت  جــمــرايــا  ملــركــز  واجـــهـــة 
لالأ�سلحة  �ــســابــقــة  نــقــل  عــمــلــيــات 

املحظورة بني البلدين.
جاٍر  التحقيق  اأن  عــلــى  اأكـــد  كــمــا 
يف تـــقـــاريـــر �ــســابــقــة حتـــدثـــت عن 
تعاون البلدين يف جمال االأ�سلحة 
الكيمياوية وال�سواريخ البالي�ستية 
وبرامج  الــتــقــلــيــديــة  واالأ�ـــســـلـــحـــة 
واإ�سالح  و�سيانة  �سكود  �سواريخ 
�سواريخ اأر�س جو واأنظمة للدفاع 
ال�سوري  النظام  ا�سرتاها  اجلــوي 

من كوريا.

خ���ط���ف زي�������د�ن رئ��ي�����س 
�الأ���ض��ب��ق  �لليبي  �ل�����وزر�ء 

•• طرابل�س-اأ ف ب:

الليبي  الـــــــوزراء  رئــيــ�ــس  خــطــف 
اال�سبق علي زيدان وهو حمتجز 
منذ ت�سعة ايام من قبل جمموعة 
الليبية  الــعــا�ــســمــة  يف  مــ�ــســلــحــة 
اأم�س من  طرابل�س، وفق ما علم 

مقربني منه.
احلكومة  رئــا�ــســة  زيــــــدان  تــــوىل 
الثاين  تـــ�ـــســـريـــن  بــــني  الــلــيــبــيــة 
مار�س  واآذار   2012 نــوفــمــرب 
بعيد  الـــبـــالد  وغــــــادر   .2014
اقالته من الربملان و�سط اتهامات 
على  باال�ستيالء  معار�سيه  مــن 
اأمـــــوال عــامــة. وقــــال كـــرم خالد 
برفقته  كان  لزيدان  وهو �سديق 
يف طرابل�س ان زيدان كان يعتزم 
اآب   13 يف  �سحايف  مــوؤمتــر  عقد 
الليبية  الــعــا�ــســمــة  يف  اغ�سط�س 

للرد على اتهامات مناوئيه.
واو�ـــســـح خــالــد ان زيـــــارة زيـــدان 
رئي�س  مع  بالتن�سيق  ترتيبها  مت 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي فائز 

ال�سراج.
الرئا�سي  املجل�س  ان  خالد  واكــد 
الزيارة مبا يف ذلك  هو من رتب 

الربوتوكول يف املطار والفندق.
م�سلحة  جمــمــوعــة  ان  وا�ـــســـاف 
حاولت خطف زيدان يف مرة اوىل 
اآب اغ�سط�س لكن حرا�س   12 يف 

الفندق حالوا دون ذلك.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س �لدولة ي�ضدر مر�ضوما يت�ضمن تعديل م�ضمى »�الإمار�ت للهوية« �إىل »�لهيئة �الحتادية للهوية و�جلن�ضية«

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�ــســدر 
)حفظه اهلل( مر�سوما احتاديا - رقم  3  ل�سنة 2017 - يق�سي بتعديل 
االإمارات  هيئة  باإن�ساء   2004 ل�سنة    2 رقــم  احتــادي  بقانون  املر�سوم 

للهوية.
الهيئة االحتادية  الــقــانــون ت�ستبدل عــبــارة  1 مــن  املـــادة رقــم  ومبــوجــب 
للهوية واجلن�سية بعبارة هيئة االإمارات للهوية الواردة يف عنوان املر�سوم 
بقانون احتادي رقم  2  ل�سنة 2004 وكذلك اأينما جاءت يف اأي مادة من 

مواده ويف اأي قانون اآخر.
ووفقا للمادة رقم  2  ي�ستبدل بن�س املــادة  6  والفقرة 3  من املــادة  8  

واملادة  11  من املر�سوم بقانون احتادي رقم /2/ ل�سنة 2004 باإن�ساء 
جمل�س  الهيئة  اإدارة  يتوىل   .. االآتية  الن�سو�س  للهوية  االإمـــارات  هيئة 
اإدارة مكون من 7 اأع�ساء من بينهم رئي�س للمجل�س بدرجة وزير ونائب 
للرئي�س ويتم تعيني اأع�ساء املجل�س مبر�سوم احتادي على اأن يكون من 

بينهم ممثلون للجهات التي لها �سلة بعمل الهيئة.
وتكون مدة الع�سوية باملجل�س 3 �سنوات قابلة التجديد واإذا خال مكان 
ع�سو يف جمل�س االإدارة يعني ع�سو اآخر بدال عنه وذلك للمدة الباقية 
من ع�سوية �سلفه ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س عند غيابه وي�سدر 

رئي�س املجل�س النظام الداخلي اخلا�س به بعد موافقة املجل�س.
وت�ستبدل الفقرة الثالثة من املادة 8 باعتماد واإ�سدار القرارات واللوائح 
املوافقة  جانب  اإىل  للهيئة  والفنية  املالية  بال�سوؤون  املتعلقة  الداخلية 

على الهيكل التنظيمي واأنظمة املوارد الب�سرية اخلا�سة بالهيئة ورفعها 
ملجل�س الوزراء لالعتماد واالإ�سدار.

وتن�س املادة  11  على اأن يكون للهيئة مدير عام اأو اأكرث بدرجة وكيل 
عن  رتبهم  تقل  ال  الــذيــن  الع�سكريني  اأو  املدنيني  العاملني  مــن  وزارة 
الوزراء  جمل�س  موافقة  بعد  احتــادي  مر�سوم  بالتعيني  وي�سدر  )لــواء( 

بناء على تر�سيح من املجل�س.
وح�سب املادة رقم 3 من القانون االحتادي رقم  3  ل�سنة 2017 ي�ساف 
اإىل املر�سوم بقانون احتادي رقم  2  ل�سنة 2004 باإن�ساء هيئة االإمارات 
للهوية فقرة جديدة للمادة  2  ومواد جديدة باأرقام /4/ مكرر و/21/ 

مكرر /1/ و/21/ مكرر /2/ تكون ن�سو�سها على النحو االآتي..
- املادة /2/ فقرة م�سافة .. كما تعنى الهيئة ب�سوؤون اجلن�سية وجوازات 

الــدولــة وتــكــون م�سوؤولة عــن ر�سم  ال�سفر ودخـــول واإقــامــة االأجــانــب يف 
املر�سوم  هــذا  الأحــكــام  وفــقــا  تنفيذها  و�سمان  بــذلــك  املتعلقة  ال�سيا�سة 

بقانون والقوانني واالأنظمة والقرارات النافذة بالدولة.
بالقرارات واالأنظمة  العمل  القانون ي�ستمر  الرابعة من  املادة  ومبوجب 
املعمول بها يف �سوؤون اجلن�سية وجوازات ال�سفر ودخول واإقامة االأجانب 
وقت �سدور هذا املر�سوم بقانون مبا ال يتعار�س مع اأحكامه وذلك حلني 

�سدور االأنظمة والقرارات التي حتل حملها.
ون�ست املادة اخلام�سة من القانون اأنه على اجلهات املعنية اتخاذ ما يلزم 
نحو تنفيذ ما ورد بهذا املر�سوم بقانون كل بح�سب اخت�سا�سه على اأن يتم 
االنتهاء من ذلك خالل مدة ال تزيد على �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل به 

ويجوز بقرار من جمل�س الوزراء.

حممد بن ز�يد يدعم �لتحالف �لعاملي للقاحات و�لتح�ضني بخم�ضة ماليني دوالر
•• جنيف-وام:

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة خم�سة ماليني دوالر دعما للتحالف العاملي 
للقاحات والتح�سني جايف لالإ�سهام يف مبادرة االبتكار يف التناول وتو�سيع 
النطاق والتكافوؤ يف التح�سينات .. وذلك يف اإطار جهود �سموه لدعم برامج 

التح�سني يف العديد من الدول النامية منذ عام 2011.
وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان قدم 33 مليون دوالر 
الأعمال التحالف العاملي للقاحات والتح�سني خالل الفرتة من عام 2011 

اإىل 2015.
ــ  االبتكار يف التناول وتو�سيع النطاق والتكافوؤ  وانطلقت املبادرة اجلديدة 
العاملي  االقت�سادي  املنتدى  اجتماع  خــالل   2016 عــام  ــ  التح�سينات  يف 

بتوفري  التعجيل  يف  النامية  الـــدول  م�ساعدة  اإىل  ت�سعى  فيما  دافــو�ــس  يف 
التقنيات املجربة واملختربة والتي من �ساأنها حتديث اأنظمة التح�سني التي 

تتبعها تلك الدول.
التعاون  لــ�ــســوؤون  دولــة  وزيـــرة  الها�سمي  اإبــراهــيــم  بنت  وقــالــت معايل رمي 
الدويل يف ت�سريح لها.. اإن دولة االإمارات العربية املتحدة جزء اأ�سيل من 

االأعمال واملبادرات التي ت�سعى اإىل خري الب�سرية .
اآل  زايــد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  متابعة  اىل  م�سرية 
للقاحات  العاملي  التحالف  ال�سراكات مع  تعزيز  �سموه يف  واإ�سهامات  نهيان 
والتح�سني جايف ودعمه يف تنفيذ مهمته الرامية اإىل اإنقاذ اأرواح االأطفال 

وحماية �سحة ال�سعوب من خالل حمالت التح�سني.
اأننا نوؤمن باأن املبادرات التي �سيتم تنفيذها من خالل مبادرة  واأ�سافت .. 
االبتكار يف التناول وتو�سيع النطاق والتكافوؤ يف التح�سينات .. من �ساأنها 

اإحداث فارق حقيقي يف الدول النامية ونتطلع لالإ�سهام يف تطويرها للتاأكد 
من حماية كل طفل بح�سوله على اللقاحات الالزمة الإنقاذ حياته .

من جانبه اأ�ساد الدكتور �سيث بريكلي الرئي�س التنفيذي للتحالف العاملي 
دولة  به  تقوم  الــذي  والتنموي  االإن�ساين  بــالــدور   .. والتح�سني  للقاحات 
االإمارات يف العديد من الدول ..مثمنا الدعم الذي يقدمه �ساحب ال�سمو 
انت�سار  للحد من  ت�سعى  التي  للمبادرات  نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�سيخ حممد 
دورا  يلعب  التحالف  اأن  اىل  م�سريا   .. االأمــرا�ــس  مــن  والــوقــايــة  االأوبــئــة 
حموريا يف ت�سجيع االبتكار عند تنفيذ حمالت التح�سني وتعزيز االأنظمة 

ال�سحية.
واأ�ساف اأن االحتاد �سيتمكن من الو�سول اإىل 300 مليون طفل اإ�سافيني 
وتزويدهم باللقاحات الالزمة الإنقاذ اأرواحهم بحلول عام 2020 .. وذلك 

بف�سل الدعم املقدم من ال�سركاء مثل دولة االإمارات العربية املتحدة.

النامية غالبا  الــدول  املتبعة يف  التح�سني  اأنظمة  اإنــه يف ظل اعتماد  وقــال 
فــاإن مبادرة االبتكار يف   .. اأعــوام  التقنيات التي مل يتم حتديثها منذ  على 
التناول وتو�سيع النطاق والتكافوؤ يف التح�سينات .. ت�سعى لال�ستفادة من 
اأثبتت فعاليتها يف حت�سني عمليات تو�سيل  ابتكارات القطاع اخلا�س التي 
اللقاحات .. لذا ت�سهم املبادرة يف اإمداد كل دولة براأ�س املال واخلربات من 
التح�سني  برامج  اإىل  االن�سمام  نحو  م�سريتهم  لتعجيل  التحالف  �سركاء 

الوطنية.
يف  االبتكار  مــبــادرة  مظلة  حتت  عمل  ور�سة  املا�سي  ال�سهر  خــالل  وعقدت 
بر�سلونة  مدينة  يف  التح�سينات  يف  والــتــكــافــوؤ  الــنــطــاق  وتو�سيع  الــتــنــاول 
بح�سور مندوب عن دولة االإمارات فيما حدد خاللها العديد من االبتكارات 
احلديثة والتي ميكن اأن حتدث حتوال كبريا يف و�سائل اإعطاء التح�سينات 

وتو�سيل اخلدمات ال�سحية يف الدول االأكرث فقرا على م�ستوى العامل.

خليفة �الإن�ضانية و �ضحة توقعان مذكرة تفاهم

مبادرة »�ضعادة بال حدود« تعقد �أوىل ور�س �لعمل يف �أبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بــن  خليفة  مــوؤ�ــســ�ــســة  وقــعــت 
االإن�سانية  لـــالأعـــمـــال  نــهــيــان  اآل 
مبقرها الرئي�سي يف اأبوظبي ام�س 
اأبوظبي  �سركة  مع  تفاهم  مذكرة 
“�سحة”  الــ�ــســحــيــة  لــلــخــدمــات 
زايد  مبادرة” اخلري  حتت عنوان 

للتعاون وال�سراكة “.
متا�سيا  تاأتي  التي  املذكرة  تهدف 
ال�سمو  �ـــســـاحـــب  تـــوجـــيـــهـــات  مــــع 
نهيان  اآل  زايــد  بــن  خليفة  ال�سيخ 
بجعل  اهلل  حفظه  الــدولــة  رئي�س 
اإىل  اخلــــــري  عــــــام   2017 عــــــام 
الــعــالج عــن مئات  اأعــبــاء  تخفيف 
اأمرا�سا  يــعــانــون  الــذيــن  املــر�ــســى 

مزمنة.
الـــتـــفـــاهـــم على  وتــــركــــز مــــذكــــرة 
واالإمكانات  املــوارد  من  اال�ستفادة 
التعاون  اآلـــيـــات  وتــطــويــر  املــتــاحــة 

اأهم  اإحـــدى  جت�سيد  اإىل  خاللها 
عن  االإحــ�ــســان  قيمة  وهـــي  قيمنا 
عن  العالج  اأعــبــاء  تخفيف  طريق 
من  يعانون  الذين  املر�سى  مئات 
�سيتم  والــذيــن  املزمنة  االأمــرا�ــس 
املراكز  يف  وعــالجــهــم  مــتــابــعــتــهــم 

ال�سحية التابعة ل�سركة �سحة.
�سمة  الــدكــتــورة  قالت  جهتها  مــن 
املـــراكـــز  اإدارة  مـــديـــر  املـــــزروعـــــي 
“ من  اإن  اأبــوظــبــي  يف  الــ�ــســحــيــة 
اأجـــمـــل اأوجـــــه الــعــطــاء تــلــك التي 
االآخرين  حــيــاة  يف  تغيريا  حتــدث 
املــــدى القريب  لــيــ�ــس فــقــط عــلــى 
اأي�سا والتي  بل على املدى البعيد 
تـــكـــون لــهــا نــتــائــج طــويــلــة االأمــــد 
وهذه ال�سراكة التي نوقعها اليوم 
هـــي خـــري مـــثـــال عــلــى ذلــــك فهي 
احلفاظ  من  امل�ستفيدين  �ستمكن 
عــلــى �ــســحــتــهــم وبــالــتــايل حت�سن 
من م�ستوى حياتهم ومتكنهم من 

وال�سراكة  والتعاون  بالتن�سيق  وام 
بني املوؤ�س�سة و”�سحة” الفتا اإىل 
اجلهود  ت�سافر  يف  املذكرة  اأهمية 
يف جمــــال الــعــمــل االإنـــ�ـــســـاين مبا 
يــعــزز مــ�ــســرية الــتــطــويــر احلديث 
توفري  يف  املوؤ�س�سة  تتبناها  الــتــي 
باأف�سل  خــــريي  �ــســحــي  بــرنــامــج 

املعايري العاملية.
مذكرة  مبـــوجـــب  اأنــــــه  ــــح  اأو�ــــس و 
خليفة  ــ�ــســة  مــوؤ�ــس بـــني  الــتــفــاهــم 
“ �سيتم  “ �ــســحــة  و  ــانــيــة  االإنــ�ــس
االأمرا�س  اأدويـــــة  تــكــلــفــة  تــغــطــيــة 
املزمنة للمر�سى امل�سنني واملر�سى 
بطاقاتهم  تــخــولــهــم  ال  الــــذيــــن 
االأدويـــة  على  احلــ�ــســول  ال�سحية 
الـــالزمـــة لــهــم وذلــــك لــفــرتة يتم 
حتديدها من قبل اللجنة الطبية 
املـــ�ـــســـرفـــة عـــلـــى درا�ــــســــة احلـــــاالت 

الطبية.
مرمي  الدكتورة  قالت  جهتها  من 

باملنفعة  يـــعـــود  مبــــا  ــيــق  والــتــنــ�ــس
وحت�سني  وترقية  الطرفني  على 
والعالجية  الــ�ــســحــيــة  اخلـــدمـــات 
مــوؤ�ــســ�ــســة خليفة  تــقــدمــهــا  الـــتـــي 
االإنــ�ــســانــيــة مــن خــالل برناجمها 
املحلية  الــ�ــســاحــة  عــلــى  الــ�ــســحــي 
اأبوظبي  �ــســركــة  مـــع  وبـــالـــتـــعـــاون 
“�سحة”  الــ�ــســحــيــة  لــلــخــدمــات 
ممــا يــعــود بــاخلــري والــفــائــدة على 

امل�ستفيدين.
التفاهم عن موؤ�س�سة  وقع مذكرة 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
االإنــ�ــســانــيــة �ــســعــادة حمــمــد حاجي 
الــــعــــام وعن  اخلــــــــوري مـــديـــرهـــا 
�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 
املزروعي  بــطــي  مـــرمي  الــدكــتــورة 
للخدمات  الـــتـــنـــفـــيـــذي  املـــــديـــــر 

العالجية اخلارجية.
واأ�ــســاد حممد حــاجــي اخلـــوري يف 
االمــــارات  اأنــبــاء  لـــــوكــالــة  ت�سريح 

التنفيذي  املــديــر  املــزروعــي  بطي 
للخدمات العالجية اخلارجية اإنه 
�ساحب  توجيهات  مــع  متا�سيا   “
اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل  حفظه  الــدولــة  رئي�س  نهيان 
اخلري  عــــام   2017 عــــام  بــجــعــل 
خليفة  موؤ�س�سة  مع  املذكرة  وقعنا 
لالأعمال  نـــهـــيـــان  اآل  ــــــد  زاي بــــن 

االإن�سانية.
اإن املذكرة تعك�س مبادئ  واأ�سافت 
اخلري والعطاء التي تربينا عليها 
الذي  والــنــهــج  احلبيبة  دولــتــنــا  يف 
اأ�ــســ�ــســه املــغــفــور لـــه الــ�ــســيــخ زايـــد 
والــذي ي�ستكمل خطاه  رحمه اهلل 
الــ�ــســيــخ خليفة  الــ�ــســمــو  �ــســاحــب 
نــهــيــان حــفــظــه اهلل  اآل  بـــن زايـــــد 
يد  ومــد  االآخــريــن  عــرب م�ساعدة 
العون للجميع ومن هنا اأتت هذه 
املذكرة التي ت�سعى �سركة اأبوظبي 
“�سحة” من  ال�سحية  للخدمات 

•• اأبوظبي-وام: 

نظمت مبادرة “�سعادة بال حدود” 
التطوعية اأوىل ور�س عملها املهنية 
م�سرح  عـــلـــى  وذلــــــك  الــتــثــقــيــفــيــة 
التابع  االأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة 
االأمومة  لرعاية  االأعلى  للمجل�س 

والطفولة يف اأبوظبي .
وتهدف املبادرة اإىل تر�سيخ مفاهيم 
ال�سعادة وتعزيزها لت�سبح ممار�سة 
حـــيـــاة يف جمتمع  ونـــهـــج  وثـــقـــافـــة 
االإمـــارات ودعــم اأهـــداف الربنامج 
الوطني لل�سعادة واالإيجابية بن�سر 
ثقافة ال�سعادة واالإيجابية يف بيئة 

العمل واملجتمع.
التي  الــعــمــل -  وتــ�ــســمــنــت ور�ـــســـة 
تنفيذيني  روؤ�ــــســــاء  �ــســتــة  قــدمــهــا 
فقرات   - واالإيـــجـــابـــيـــة  لــلــ�ــســعــادة 

الربنامج  نـــفـــذه  الـــــذي  الــ�ــســامــل 
الوطني لل�سعادة واالإيجابية.

من  �ستة  الور�سة  لتقدمي  وتطوع 
لل�سعادة  الــتــنــفــيــذيــني  الـــروؤ�ـــســـاء 
رئي�سا   14 اأ�ــســل  مــن  وااليجابية 
هم  املــبــادرة  يف  ي�ساركون  تنفيذيا 
اإدارة  مــديــر  الــرا�ــســدي  نــا�ــســر   ..
الف�سائية  والت�سريعات  ال�سيا�سات 
للف�ساء  االإمـــــــــــــارات  وكـــــالـــــة  يف 
اإدارة  مـــديـــر  الــهــا�ــســمــي  و�ـــســـالح 
الهيئة  يف  احلـــكـــومـــي  ـــال  االتـــ�ـــس
النووية وخلود  للرقابة  االحتادية 
التنفيذي  الــرئــيــ�ــس  الــر�ــســتــمــاين 
واالبتكار  واالإيـــجـــابـــيـــة  لــلــ�ــســعــادة 
للرتكيبة  االحتــــــادي  املــجــلــ�ــس  يف 
مدير  علي  اآل  و�سيخة  ال�سكانية 
وزارة  يف  املتعاملني  اإ�ــســعــاد  مكتب 
الــتــغــيــري املــنــاخــي والــبــيــئــة ووفـــاء 

اإىل  التنفيذيون  الروؤ�ساء  وتطرق 
العمل  يف  املهنية  الــ�ــســعــادة  اأ�ــســ�ــس 
اأهــم عوامل  مــن  اأنــهــا  .. موؤكدين 
الــنــجــاح املــوؤ�ــســ�ــســي .. الفــتــني اإىل 
ــ�ــســات يف  املــوؤ�ــس اأن تـــركـــز  ـــرورة  �ـــس
ثقافة  تبني  على  واأهدافها  روؤاهــا 

ال�سعادة واالإيجابية.
60 موظفا ي�سغلون  و�سارك نحو 
دائرة  يف  خمتلفة  وظيفية  مواقع 
وهيئة  ـــاديـــة  ـــ�ـــس االقـــت الـــتـــنـــمـــيـــة 
وموؤ�س�سة  اأبـــوظـــبـــي  يف  الــ�ــســحــة 
التنمية االأ�سرية وجمل�س اأبوظبي 
للجودة و�سركة اأبوظبي للخدمات 
و�سركة  “م�ساندة”  الــــعــــامــــة 
اأبوظبي لل�سرف ال�سحي يف ور�س 
من  اأفكار  لتوليد  هدفت  تفاعلية 
ومبادرات  خــطــط  تــطــويــر  �ــســاأنــهــا 
ال�سعادة بطريقة مبتكرة وتفاعلية 

�سمنها  مـــن  وتــفــاعــلــيــة  مــتــنــوعــة 
الوطني  بـــالـــربنـــامـــج  الـــتـــعـــريـــف 
وا�ستعرا�س  واالإيجابية  لل�سعادة 
ـــل املـــمـــار�ـــســـات والـــتـــجـــارب  اأفـــ�ـــس
بيئة  تهيئة  يف  والوطنية  العاملية 
للموظفني  الــ�ــســعــادة  عــمــل حتــقــق 
خطط  وتــــطــــويــــر  واملـــتـــعـــامـــلـــني 
مبتكرة  بطرق  ال�سعادة  ومبادرات 
ـــ�ـــس  ـــيـــح االأ�ـــس وتـــفـــاعـــلـــيـــة وتـــو�ـــس
العلمية ملفهوم ال�سعادة اإ�سافة اإىل 
املوؤ�س�سات للو�سول الأهدافها  دعم 

يف تطبيق تلك املبادرات.
وا�ستعر�ست الور�سة نتائج درا�سات 
قيم  تر�سيخ  اآثــــار  تــنــاولــت  علمية 
اأن  واأكــــــــدت  الـــعـــمـــل  الـــ�ـــســـعـــادة يف 
اإنتاجية  اأكــرث  ال�سعداء  املوظفني 
وذوو اأداء متميز واأن ال�سعادة تعزز 

الفكر االإبداعي.

اأو  كــل هيئة  ينا�سب  وبــنــاء منـــوذج 
موؤ�س�سة اأو دائرة ح�سب تخ�س�سها 
اإيجابا  لتنعك�س  عــمــلــهــا  ونـــطـــاق 
املوظفني  �ــســعــادة  م�ستويات  عــلــى 
مبادرة  اأن  يـــذكـــر  واملـــتـــعـــامـــلـــني. 
مبادرة  هي  حدود”  بال  “�سعادة 
جهود  لــــدعــــم  تــــهــــدف  تـــطـــوعـــيـــة 
وال�سركات  والـــــدوائـــــر  الــهــيــئــات 
واخلا�سة  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
يف ن�سر ثقافة ال�سعادة واالإيجابية 
تكاليف  عـــــبء  حتـــمـــل  دون  مــــن 
ا�ست�سارية.  بــ�ــســركــات  اال�ــســتــعــانــة 
وتقوم فكرة املبادرة على تخ�سي�س 
جزء من وقت الروؤ�ساء التنفيذيني 
لتقدمي خدمات ا�ست�سارية جمانية 
يــوظــفــون مـــن خــاللــهــا اخلــــربات 
والــــتــــجــــارب الـــتـــي اكــتــ�ــســبــوهــا يف 
العلمي  الـــتـــدريـــبـــي  الــــربنــــامــــج 

مذكرة  بنود  مبوجب  اأنــه  واأكـــدت 
خالل  اجلانبان  �سيعمل  التفاهم 
اللقاءات  وعــــرب  املــقــبــلــة  الـــفـــرتة 
واالجتماعات الدورية على تن�سيق 
الــعــمــل واجلــــهــــود املــ�ــســرتكــة من 
خــــالل تــ�ــســكــيــل جلــنــة طــبــيــة من 
العالجية  اخلـــدمـــات  اإدارة  قــبــل 

على  ت�ساهم  كما  والعطاء  النتاج 
امل�ساريف  تقليل  يف  البعيد  املــدى 
التي  املــ�ــســاعــفــات  عــن  تنتج  الــتــي 
االأمرا�س  مر�سى  بها  ي�ساب  قد 
من  يتمكنوا  مل  حـــال  يف  املــزمــنــة 
يعانون  التي  بــاالأمــرا�ــس  التحكم 

منها.

طلبات  لـــــدرا�ـــــســـــة  اخلـــــارجـــــيـــــة 
ومناق�سة  الــعــالجــيــة  املــ�ــســاعــدة 
بتطبيق  اخلا�سة  االآلــيــات  اأف�سل 
والتكفل  الــتــفــاهــم  مـــذكـــرة  بــنــود 
املرجوة  املـــنـــافـــع  كـــافـــة  بــتــحــقــيــق 
تنال  نف�سه  الوقت  ويف  للجانبني 

ر�سا امل�ستفيدين.

الــعــاملــيــة. وميكن  دبـــي  يف مـــوانـــئ 
واخلا�سة  احلكومية  للموؤ�س�سات 
املبادرة  هذه  يف  بامل�ساركة  الراغبة 
املكون  العمل  فــريــق  مــع  التن�سيق 
الروؤ�ساء  مـــن  مــتــطــوعــا   14 مـــن 
وااليجابية  لل�سعادة  التنفيذيني 

التعليم  اإدارة  مـــديـــر  الــعــولــقــي 
والتدريب الفني واملهني يف الهيئة 
الرئي�س  لـــلـــمـــوؤهـــالت  الـــوطـــنـــيـــة 
واالإيجابية  لــلــ�ــســعــادة  الــتــنــفــيــذي 
مدير  املــهــريي  وعــلــيــاء  الهيئة  يف 
املوظفني  واإداء  تـــفـــاعـــل  قـــ�ـــســـم 

لتنفيذ ور�س العمل والندوات عرب 
hwb@ “ الــربيــد االلــكــرتوين

“ اأو عرب احل�ساب   happy.ae
ان�ستغرام  على  للمبادرة  الر�سمي 
عرب تويرت  “ اأو   hwb.uae “

.”@hwb_uae “

»�لفالمنجو �لكبري« يتكاثر للعام �ل�ضابع يف حممية �لوثبة لالأر��ضي �لرطبة

النجاح  هــــذا  وبـــعـــد   1998 عــــام 
ال�سيخ  اهلل  بــاإذن  له  املغفور  اأ�سدر 
طيب  نــهــيــان  اآل  �سلطان  بــن  زايـــد 
هذه  الإعـــالن  توجيهاته  ثـــراه  اهلل 

املنطقة كمحمية طبيعية.
تبعد  التي  الوثبة  حممية  وتعترب 
مدينة  عــــن  دقـــيـــقـــة   45 حــــــوايل 

الطيور  اأكــــــرث  مــــن  الــفــالمــنــجــو 
الوثبة،  حمــمــيــة  لـــــزوار  اجلـــاذبـــة 
الزوار  مــن  العديد  يحر�س  حيث 
عــلــى مــ�ــســاهــدة هـــذه الــطــيــور منذ 
الربع  يف  اجلمهور  اأمــام  افتتاحها 
ولقد   2014 عــــام  مـــن  االأخــــــري 
�ساهم تكاثر هذا النوع من الطيور 

يف قطاع التنوع البيولوجي الربي 
والــبــحــري تــقــوم هــيــئــة الــبــيــئــة – 
بــرنــامــج ناجح  بــتــنــفــيــذ  اأبـــوظـــبـــي 
الفالمنجو  طــيــور  واإدارة  ملــراقــبــة 
يــتــ�ــســمــن ر�ــســد نوعية  بــاملــحــمــيــة 
املياه وروبيان امللح االأرتيميا الذي 
والوحيد  االأ�سا�سي  الــغــذاء  يعترب 

الرطبة  لالأرا�سي  الوثبة  حممية 
باإدارة  الهيئة  جنــاح  على  دليل  هو 
هــــذا املـــوئـــل الــبــيــئــي الـــهـــام ب�سكل 
االأهداف  مــن  يعترب  والـــذي  فعال 
اإمــــارة  خــطــة  لتحقيق  الــرئــيــ�ــســيــة 

اأبوظبي يف املحور البيئي.
يعترب  الــــظــــاهــــري  د.  واأ�ــــســــافــــت 

بدولة  الــوحــيــد  املـــوقـــع  اأبـــوظـــبـــي 
االإمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة الذي 
بانتظام  الفالمنجو  فيه  يتكاثر 
الزواحف  للعديد من  اآمناً  ومالذاً 

والثدييات ال�سغرية واحل�سرات.
اإدارة  مدير  جافيد  �سامل  د.  وقــال 
باالإنابة  الربى  البيولوجي  التنوع 

تزايد  يف  متتالية  �ــســنــوات  ل�سبعة 
االهــتــمــام بــاملــوقــع �ــســواء مــن قبل 
الباحثني  قــبــل  مـــن  اجلـــمـــهـــوراأو 

واملهتمني يف هذا املجال.
اأول عملية تكاثر ناجحة  اأن  يذكر 
الوثبة  حممية  يف  الفنتري  لطيور 
لــالأرا�ــســي الــرطــبــة قــد �سجلت يف 

•• ابوظبي-وام: 

اأعـــلـــنـــت هــيــئــة الــبــيــئــة عــــن جناح 
الكبري  الفالمنجو  الفنتري  طائر 
بعد  جــديــد  قيا�سي  رقـــًم  بتحقيق 
الوثبة  حممية  يف  بنجاح  تــكــاثــره 
ال�سابع  لــلــعــام  الــرطــبــة  لــالأرا�ــســي 
على التوايل حيث بلغ عدد االأفراخ 
التكاثر  �سجلت خالل مو�سم  التي 

هذا ال�سيف 448 فرخاً.
ور�سد بناء وتع�سي�س طيور الفنتري 
الرئي�سية  مواقعها  يف  الفالمنجو 
اأبريل  �سهر  منت�سف  يف  باملحمية 
وبعد فــرتة ق�سرية الحــظ خرباء 
يف  البي�س  وجــود  بالهيئة  الطيور 
عدد  بــذلــك  ليتخطى  االأعــ�ــســا�ــس 
اأفراخ هذا العام البالغ 448 فرخاً 
الوثبة  حممية  يف  امل�سجل  الــعــدد 
 420 بــلــغ  والــــــذي   2015 عــــام 

فرخاً.
�ــســيــخــة �سامل  الـــدكـــتـــورة  وقـــالـــت 
التنفيذي  املـــــديـــــر  الـــــظـــــاهـــــري 
الربي  البيولوجي  التنوع  لقطاع 
اأبوظبي  البيئة  هيئة  يف  والبحري 
“اأن ا�ستمرار تكاثر الفالمنجو يف 

مياه  يف  والــتــكــاثــر  للعي�س  الــقــابــل 
البحرية لطيور الفالمنجو وذلك 
ل�سمان توفري بيئة منا�سبة لتكاثر 

هذا النوع من طيور الفالمنجو.
واأ�ساف د. �سامل اإن وجود عدد كبري 
وتكاثرها  الفالمنجو  طــيــور  مــن 
بانتظام يف حممية الوثبة يعزز من 
حيث  ودولــيــاً  حملياً  املحمية  ملف 
عنا�سر  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  ذلــك  اأدى 
باملحمية  االعــــــرتاف  اإىل  اأخـــــرى 
لالأرا�سي  رامــ�ــســار  مــواقــع  كــاأحــد 

الرطبة يف اأبريل 2013 .
نطاق  اأن  بــالــذكــر  اجلـــديـــر  ومــــن 
انت�سار طيور الفالمنجو ميتد من 
اإىل  املتو�سط  البحر  حو�س  غــرب 
ويزور  اأفريقيا  وجنوب  �سريالنكا 
هذا الطائر دولة االإمارات العربية 
مــنــتــظــم وميكن  بــ�ــســكــل  املـــتـــحـــدة 
بحريات  يف  الـــعـــام  طـــــوال  روؤيــــتــــه 
لالأرا�سي  واملــاحلــة  الــعــذبــة  املــيــاه 
بالقرب  يتواجد  اأنــه  حتى  الرطبة 
والعامة  الــ�ــســكــنــيــة  االأمــــاكــــن  مـــن 
وال�سواحي  ال�سريعة  الطرق  مثل 
واالأحوا�س  ال�سناعية  واملــنــاطــق 

امللحية وبرك ال�سرف ال�سحي.
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امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�صارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�صارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية االأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�الإيطالية كومبو�س  �آي  جامعة  يف  منت�ضبيها  للمحامني” توؤهل  “�الإمار�ت 
•• روما-وام: 

ي�سارك وفد من جمعية االإمارات للمحامني والقانونيني 
فى دورة بعنوان “بناء القدرات يف حقوق االن�سان القيادة 
نوفيدراتي  كــومــبــو�ــس  اي  جــامــعــة  مــقــر  يف  واالإت�سال” 
وتنتهي  االول  اأم�س  بــداأت  التي  الــدورة  وتاأتي  باإيطاليا. 
عدة  فــى  املــ�ــســاركــني  لتاأهيل  اجلـــاري  ال�سهر  مــن   27 يف 
جماالت حقوق االإن�سان لبيان حقوقهم باال�ستيعاب اجليد 
ملفاهيم حقوق االإن�سان والعمل على تطبيقها فى حياتهم 
والنهو�س  وجمتمعاتهم  عائالتهم  نطاق  ويف  اخلا�سة 

الــعــامــة على  ت�سجع  الــتــي  واملــفــاهــيــم  واملــعــتــقــدات  بالقيم 
املنظور  اىل  ا�سافة  الدفاع عن حقوقهم وحقوق غريهم 
وال�سمانات  الفاعلة  االت�سال  مهارة  حيث  من  االإن�ساين 
التمثيل  يف  االنــ�ــســان  حــقــوق  على  املن�سوية  الــد�ــســتــوريــة 
االجتماعي مروراً باحلقوق ال�سخ�سية والعامة و تتطرق 

اإىل انعكا�سات الدور القيادي يف اإر�ساء القيم القانونية.
اإدارة اجلمعية  ال�سام�سي رئي�س جمل�س  واأكد زايد �سعيد 
موا�سيع  مــن  تت�سمنه  ومــا  الــربامــج  هــذه  انعقاد  اأهمية 
االإن�سان  حقوق  بنظم  امل�ساركني  لتعريف  تهدف  مهمة 
والقوانني احلاكمة لذلك واملثل التي ميكن تر�سيخها من 

خالل الربنامج وال�سلوك االمثل لتطبيق هذه املفاهيم يف 
احلياة اليومية وكذلك التعريف بالنظام الدويل حلقوق 
االإن�سان وتو�سيح االتفاقيات الدولية ون�سو�سها و�سواًل 
اإىل املوائمة بني ت�سريعاتها الوطنية لزيادة البناء املعريف 

للمحامني والقانونيني.
و قـــال الــ�ــســامــ�ــســي اأن اجلــمــعــيــة تــ�ــســارك �ــســمــن الــــدورة 
ال�سيفية جلامعة اأى كومبو�س بايطاليا اإميانا منها بدور 
التدريب يف �سقل املهارات ال�سبابية الوطنية وتخريج قادة 
واالإن�ساين اىل  القانوين  يتمتعون باحل�س  املجال  يف هذا 

جانب اإملامهم مبهارات القيادة واالت�سال .

�الحتادية للمو�رد �لب�ضرية ت�ضتعد الإطالق م�ضروع �لتوقيع �الإلكرتوين مل�ضوؤويل �حلكومة

حيث يعزز من تناف�سيتها وي�سكل 
لبيانات  رئي�سيا  وم�سدرا  مرجعا 
واإحـــ�ـــســـاءات ومـــوؤ�ـــســـرات املـــــوارد 
االإحتادية  احلكومة  يف  الب�سرية 
وي�ساعد يف اأمتتة جميع اإجراءات 
املوارد الب�سرية واالأجور والرواتب 
ذاتية  خــــدمــــات  اإىل  ويـــحـــولـــهـــا 

توجه احلكومة االحتادية حكومة 
بال اأوراق .

و اأو�ــســحــت لــيــلــى الــ�ــســويــدي اأن 
باأهمية  يــحــظــى  بــيــانــاتــي  نـــظـــام 
امل�سروع  حلــيــويــة  نــظــرا  قــ�ــســوى 
بالن�سبة  اال�سرتاتيجية  ومكانته 
املتحدة  العربية  االإمـــارات  لدولة 

مــا يــوفــر الــوقــت واجلــهــد واملـــال 
واملوارد الب�سرية .

قطعت  الهيئة  اأن  اإىل  اأ�ـــســـارت  و 
تواقيع  اإدخـــــال  كــبــريا يف  �ــســوطــا 
يف  املعنيني  واملــ�ــســوؤولــني  الـــــوزراء 
النظام  يف  االإحتــــاديــــة  احلــكــومــة 
اجلديد وذلك يف اإطار ا�ستعداداتها 

•• دبي-وام: 

للموارد  االحتــاديــة  الهيئة  تعتزم 
الـــبـــ�ـــســـريـــة احلـــكـــومـــيـــة اإطــــــالق 
مـــ�ـــســـروع الــتــوقــيــع االإلــــكــــرتوين 
احلكومة  يف  وامل�سوؤولني  لــلــوزراء 
ــــى الـــتـــعـــامـــيـــم  االإحتـــــــــاديـــــــــة عــــل
الر�سمية  والــوثــائــق  والــــقــــرارات 

ال�سادرة عنهم.
ال�سويدي  لــيــلــى  ــعــادة  �ــس وقـــالـــت 
الربامج  لقطاع  التنفيذي  املدير 
وتــخــطــيــط املـــــــوارد الــبــ�ــســريــة يف 
التوقيع  مـــ�ـــســـروع  اإن  الـــهـــيـــئـــة 
ــــــكــــــرتوين يـــعـــد واحــــــــدا من  االإل
منظومة امل�ساريع املرتبطة بنظام 
الب�سرية  املــــوارد  معلومات  اإدارة 
و  بياناتي  االحتادية  احلكومة  يف 
الرامية اإىل اأمتتة جميع اإجراءات 
املوارد الب�سرية واالأجور والرواتب 
الــــوزارات واجلــهــات االحتادية  يف 
ومبـــــــا يـــنـــ�ـــســـجـــم مــــــع تـــوجـــهـــات 
بخ�سو�س  الــر�ــســيــدة  احلــكــومــة 
التحول الذكي والو�سول بالدولة 

اإىل م�ستويات متقدمة يف الريادة 
اأن  ذكــرت  و  العاملية.  والتناف�سية 
امل�سروع اجلديد ي�سرع االإجراءات 
الوثائق  دقــة  وي�سمن  ويب�سطها 
البيئة  و�ــســريــتــهــا ويــحــافــظ عــلــى 
مــــــن خــــــــالل متــــكــــني الــــــــــــوزراء 
ووكــالء الــوزارات ومــدراء العموم 
االحتادية  واجلـــهـــات  بــــالــــوزارات 
واملـــــــــدراء الــتــنــفــيــذيــني ومــــــدراء 
املوارد الب�سرية من اعتماد وو�سع 
تواقيعهم اإلكرتونيا على القرارات 
واالإجراءات  والوثائق  والتعاميم 
من  بياناتي  نظام  عرب  الر�سمية 
�سكرت  و  ورقـــيـــا.  طــبــاعــتــهــا  دون 
واجلهات  واملـــ�ـــســـوؤولـــني  الـــــــوزراء 
االحتادية واإدارات املوارد الب�سرية 
والداعمني  الهيئة  مع  املتعاونني 
املـــــوارد  مــعــلــومــات  اإدارة  لــنــظــام 
االحتادية  احلكومة  يف  الب�سرية 
وال�ساعني  عــــام  بــ�ــســكــل  بــيــانــاتــي 
الإجناح نظام التوقيع االإلكرتوين 
الذي يعد اأحد م�سروعات بياناتي 
احلـــيـــويـــة والـــــــذي يــتــمــا�ــســى مع 

الإطالق امل�سروع ب�سكله النهائي.
الدكتور  معايل  اأ�ــســاد  جانبه  مــن 
ثـــاين بـــن اأحـــمـــد الـــزيـــودي وزير 
التغري املناخي والبيئة يف ت�سريح 
يف  توقيعه  و�ــســع  هام�س  على  لــه 
تبذلها  الـــتـــي  بـــاجلـــهـــود  الـــنـــظـــام 
الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية 
منظومة  لــتــطــويــر  احلـــكـــومـــيـــة 
احلكومة  يف  املـــوؤ�ـــســـ�ـــســـي  الـــعـــمـــل 
االحتادية واأمتتة جميع اإجراءات 
املــــــــوارد الــبــ�ــســريــة يف الــــــــوزارات 
ي�سهم يف  واجلهات االحتادية مبا 
حتقيق تطلعات وتوجهات القيادة 
بالتحول  يتعلق  فيما  الــر�ــســيــدة 
راأ�سها  وعلى  والذكي  االإلكرتوين 
الــ�ــســيــخ خليفة  الــ�ــســمــو  �ــســاحــب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن 
ال�سمو  �ـــســـاحـــب  و  اهلل  حــفــظــه 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .
و اأكد معاليه اأهمية نظام بياناتي 
ــــــه يـــ�ـــســـاعـــد الـــــــــوزارات  نـــظـــرا الأن

اإدارة  يف  االحتـــــاديـــــة  واجلــــهــــات 
وي�سكل  بفاعلية  الب�سرية  املـــوارد 
وموثوقا  مهما  اإح�سائيا  م�سدرا 
ملــتــخــذي الــقــرار يف الــدولــة حول 
واقع املوارد الب�سرية يف احلكومة 
االحتــــاديــــة مــعــتــربا اإيـــــاه واحــــدا 
احليوية  املـــ�ـــســـروعـــات  اأبــــــرز  مـــن 
م�ستوى  عــلــى  واال�ــســرتاتــيــجــيــة 
احلكومة االحتادية مواكبة لروؤية 
القيادة الر�سيدة والتطور املت�سارع 

يف عمل احلكومة االحتادية.
جدير بالذكر اأن نظام بياناتي يعد 
التطبيقات  عــامل  يف  نوعية  نقلة 
اخلا�سة  الــــذكــــيــــة  احلـــكـــومـــيـــة 
املهمة  الب�سرية  املــوارد  بــاإجــراءات 
حيث  ـــــة  االحتـــــادي احلـــكـــومـــة  يف 
اإجراءات  جميع  اأمتتة  يف  ي�ساعد 
املوارد الب�سرية واالأجور والرواتب 
الــــوزارات واجلــهــات االحتادية  يف 
منذ تعيني املوظف وحتى تقاعده 
الب�سرية  املـــــوارد  بـــــاأداء  ويــرتــقــي 
احلديثة  املــفــاهــيــم  اإىل  ا�ــســتــنــادا 

واملعايري العاملية.

لالأ�ضر �ملتعففة  لالأ�ضاحي  م�ضروعا  �خلري” تطلق  “بيت 
•• دبي-وام:

اأ�سرة متعففة مبعدل ربع ذبيحة  اآالف  اأطلقت جمعية بيت اخلري م�سروعا لالأ�ساحي يغطي كل عام حاجة �ستة 
اإ�سراف دائرة ال�سوؤون  اأ�سرة متو�سطة ليتم توزيعها على اأكرث النا�س حاجة. يتم تنفيذ امل�سروع �سنويا حتت  لكل 
ال�سرعية  لل�سروط  املطابقة  االأ�ساحي  ب�سراء  اجلمعية  تقوم  خالله  ومــن  دبــي  يف  اخلــريي  والعمل  االإ�سالمية 
وال�سحية لتكون خالية من العيوب واالأمرا�س ويتم الذبح يف مقا�سب دبي واملقا�سب املعتمدة داخل الدولة وفق 
اأف�سل ال�سروط ال�سحية والبيئية. ويجري نقل االأ�ساحي لتوزيعها على املحتاجني وامل�ستفيدين يف �سيارات جمهزة 
ومربدة تراعي �سروط االأمن وال�سالمة يف حفظ اللحوم لت�سل يف اأول اأيام عيد االأ�سحى للم�ستفيدين امل�سجلني 
يف اأفرع اجلمعية يف دبي وعجمان وراأ�س اخليمة والفجرية ومراكز هيئة اآل مكتوم التي تديرها “بيت اخلري” وفق 

�سراكتهما املتجددة مع الهيئة والتي تتوزع بني الرب�ساء والعوير وحتا والل�سيلي.
ي�سرف على تنفيذ امل�سروع فريق متخ�س�س يخ�سع لدورات تدريبية وفنية يف مقا�سب دبي ليكون على دراية وخربة 

كافية باإدارة توزيع اللحوم والتاأكد من �سالمتها.

�الحت��اد �لن�ض��ائ��ي ي��عرف ب��اأم��ن و�ض��الم��ة �مل�علوم�ات

ا�صتمرت ثالثة اأيام ووجهت 35 اإنذارًا

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حمالت تفتي�ضية على �ضالونات �حلالقة �لرجالية يف م�ضفح �ل�ضناعية

•• اأبوظبي-وام: 

االإبـــداع واالبــتــكــار يف  اإدارة  نظمت 
بالتعاون  الــعــام  الن�سائي  االحتـــاد 
مع وزارة الداخلية ام�س حما�سرة 
توعوية حتت عنوان اأمن و�سالمة 

املعلومات .
ح�سرتها  التي   - املحا�سرة  األــقــى 
ال�سويدي  خــلــيــفــة  نـــــورة  �ـــســـعـــادة 
 - الــعــام  الن�سائي  مــديــرة االحتـــاد 
اليماحي  حميد  اإبــراهــيــم  املــقــدم 
التدقيق  اإدارة  مــــديــــر  نــــائــــب 
املعلومات  واأمـــــــن  االإلــــــكــــــرتوين 
للخدمات  الـــعـــامـــة  االإدارة  يف 
االإلــكــرتونــيــة واالتــ�ــســاالت بوزارة 

الداخلية.
ال�سويدي  نـــــورة  �ـــســـعـــادة  واأكـــــــدت 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  حر�س 
الن�سائي  االحتــــاد  رئي�سة  مــبــارك 
ملوؤ�س�سة  االأعـــلـــى  الــرئــيــ�ــســة  الــعــام 
املجل�س  رئي�سة  االأ�ــســريــة  التنمية 
االأعـــلـــى لــالأمــومــة والــطــفــولــة اأم 
املراأة  االإمــارات على توحيد جهود 
واعتماد النهج الت�ساركي يف العمل 

كلمتها االفتتاحية اأهمية دور املراأة 
املجتمع  يف  اأ�سا�سيا  عن�سرا  كونها 
االإلكرتونية  اجلرائم  مكافحة  يف 
واالأخت  االأم  ب�سفتها  عــام  ب�سكل 
املــراأة يف  اأن  واملعلمة. واأ�ــســارت اإىل 
دولة االإمــارات حظيت بدعم كبري 
مـــن �ــســمــو الــ�ــســيــخــة فــاطــمــة بنت 
يــتــم تنفيذ  فــبــتــوجــيــهــات  مـــبـــارك 
الـــربامـــج واملــــبــــادرات الــتــي تعنى 
باملراأة وتعزيز مهاراتها يف املجاالت 
التقني  �سيما من اجلانب  كافة ال 

واالإلكرتوين.
التي   - املـــحـــا�ـــســـرة  خــــــالل  ومت 
اإبراهيم  الــدكــتــور  العقيد  اأدراهــــا 
لربنامج  الــــعــــام  املــنــ�ــســق  الــــدبــــل 
خــلــيــفــة لــتــمــكــني الـــطـــالب اأقــــدر 
املدير  الكويتي  حممد  والــدكــتــور 
التنفيذي للهيئة الوطنية لالأمن 
اجلوانب  مناق�سة   - االلــكــرتوين 
االإلكرتونية  للجرائم  االأ�سا�سية 
بدور  املتعلقة  املــوا�ــســيــع  وجــمــيــع 
املراأة يف مكافحة هذه و�سبل تعزيز 
اأكرب  لتغطي  و�سقلها  مــهــاراتــهــا 

عدد ممكن من �سرائح املجتمع.

باملتغريات التي توؤثر على رفاهية 
االأفــــــراد وتـــطـــورت مــعــهــا اأهــــداف 
احلار�سة  الــــدولــــة  مــــن  الــــدولــــة 

لت�سبح دولة الرفاهية .
واأ�سار اإىل الدور الذي يلعبه اأولياء 
الــوقــايــة مــن اجلرائم  االأمـــــور يف 
تعزيز  خــــالل  مـــن  االإلـــكـــرتونـــيـــة 
واالجتماعية  االإن�سانية  العالقات 
املـــعـــرفـــة  ــــوفــــري  ت و  االيــــجــــابــــيــــة 
الوقائية  واملـــــهـــــارات  الــقــانــونــيــة 
قيم  بـــنـــاء  اىل  اإ�ـــســـافـــة  لـــالأبـــنـــاء 

الو�سطية واالعتدال لديهم.
الدكتور  العقيد  ثــمــن  جهته  مــن 
اإبـــراهـــيـــم الـــدبـــل جـــهـــود االحتــــاد 
للور�سة  وتنظيمه  الــعــام  الن�سائي 
الــتــي تــنــاقــ�ــس اآلـــيـــات تــفــعــيــل دور 
املـــــراأة االمـــاراتـــيـــة خــا�ــســة يف ظل 
التحديات املحلية والعاملية.. الفتا 

اإىل دور املراأة الكبري يف املجتمع.
واأ�ساف اأنه يف دولة االإمارات نفخر 
باأن املراأة االماراتية حتظى برعاية 
كرمية ومبا�سرة من �سمو ال�سيخة 

فاطمة بنت مبارك.
حممد  الدكتور  وجــه  ناحيته  من 

وهـــذا مــا مــيــز الــعــمــل الــنــ�ــســوي يف 
االحتاد  اأن  اإىل  م�سرية   .. الــدولــة 
الن�سائي اأ�سبح �سريكا ا�سرتاتيجيا 
جلميع  وداعما  االإمـــارات  حلكومة 
الـــ�ـــســـيـــا�ـــســـات الــــعــــامــــة اخلــــادمــــة 

للمراأة.
ال�سيخة  �سمو  ب�سرية  اإن  وقــالــت 
ال�ساأن  يف  مـــبـــارك  بــنــت  فــاطــمــة 
خا�س  ب�سكل  ولــلــمــراأة  عــام  ب�سكل 
الكبري  احلــب  عن  �سادقا  لتعبريا 
الــــذي تــكــنــه �ــســمــوهــا لــلــمــراأة وكم 
املراأة  تنعم  اأن  على  حري�سة  هــي 
بالرخاء والدفء الذي يعم البالد 

وحت�سل على حقوقها كاملة.
بت�سافر  �ــســعــادتــهــا  عـــن  واأعـــربـــت 
اجلــهــود الــوطــنــيــة الإ�ـــســـراك املـــراأة 
كونها  والبناء  التثقيف  عملية  يف 
عن�سرا اأ�سا�سيا يف املجتمع وت�ساهم 
ت�سهدها  الــتــي  الــتــقــدم  عملية  يف 
القيادة  ظـــل  يف  االإمــــــــارات  دولـــــة 

الر�سيدة.
املهند�سة  اأكـــــــــدت  جـــهـــتـــهـــا  مـــــن 
االإبداع  اإدارة  مدير  املناعي  غالية 
واالبتكار يف االحتاد الن�سائي - يف 

املعلومات  نقل  و�سبكات  الهاتفية 
بيانات  كتدمري  االإنــرتنــت  و�سبكة 
وحــــوا�ــــســــيــــب الـــــغـــــري بـــوا�ـــســـطـــة 
الو�سول  حمـــاولـــة  اأو  فــريو�ــســات 
غري  �سرية  لبيانات  امل�سروع  غــري 
ونقلها  عليها  بــاالطــالع  م�سموح 

ون�سخها اأو حذفها.
واملواقع  احلــ�ــســابــات  اإىل  وتــطــرق 
م�سريا   .. املــعــاديــة  االإلــكــرتونــيــة 
اإىل املادة 29 من قانون العقوبات 
الــتــي جتــرم كــل مــا ي�سيء للدولة 

وهيبتها.
املواقع  مـــع  الــتــعــامــل  مـــن  وحـــــذر 
لل�سعائر  االإ�ــســاءة  اىل  تدعو  التي 
 .. االأخــرى  االأديـــان  اأو  االإ�سالمية 
الفتا اإىل املادة 35 يف القانون التي 

تعاقب من يرتكب هذه اجلرائم.
و�سدد املقدم اليماحي على �سرورة 
االمنية  اجلــــهــــات  اإىل  ـــجـــوء  الـــل
التعر�س  حـــــال  يف  املــتــخــ�ــســ�ــســة 
اجلرائم  اأ�ـــســـكـــال  مـــن  �ــســكــل  الأي 
االإلكرتونية .. م�سريا اإىل مفهوم 
احلفاظ  لــيــ�ــســبــح  اتــ�ــســع  االأمــــــن 
الــتــي تتعلق  الــتــوازنــات كــافــة  على 

الـــعـــديـــد من  عـــلـــى  االتــــفــــاق  ومت 
التي  اال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة  اخلـــطـــط 
املراأة  مــهــارات  �سقل  يف  �ست�ساهم 
واالأم يف جمال التوعية والتثقيف 
الور�س  عــقــد  مــثــل  االإلـــــكـــــرتوين 
التثقيفية  واملــجــالــ�ــس  الــتــدريــبــيــة 
اإىل  باال�ستماع  للمراأة  ت�سمح  التي 
وتبادل  الن�ساء  من  غريها  جتارب 
رائدة  لتكون  الإعــدادهــا  اخلـــربات 
اجلرائم  مــن  الــوقــايــة  عملية  يف 

االإلكرتونية لالأجيال القادمة.
واأو�ـــســـح املــقــدم الــيــمــاحــي مفهوم 
اجلـــرائـــم االأخـــــرى والـــتـــي تعرف 
وتتمثل  املعلومات  تقنية  بجرائم 
املــ�ــســروعــة والتي  بـــاالأفـــعـــال غـــري 
جرائم  مكافحة  قــانــون  يف  ذكـــرت 
املــــعــــلــــومــــات والـــــتـــــي تتم  تـــقـــنـــيـــة 
التقنية  االأجـــــهـــــزة  بـــا�ـــســـتـــخـــدام 
ب�سبكة  ــــولــــة  املــــو�ــــس احلــــديــــثــــة 
االإنرتنت اأو �سبكة ات�سال داخلية.

اأن كل فعل �سار يتم عرب  واأ�ساف 
االإلكرتونية  الو�سائط  ا�ستعمال 
ــــف  ــــهــــوات ــــيــــب وال مــــثــــل احلــــوا�ــــس
االت�ساالت  ــبــكــات  و�ــس املــحــمــولــة 

للقائمني  الــــ�ــــســــكــــر  الــــكــــويــــتــــي 
و�سالمة  اأمـــن  لــور�ــســة  واملنظمني 
توحيد  اأن  مـــوؤكـــدا   .. املــعــلــومــات 
مهارات  و�ــســقــل  رفـــع  اجلـــهـــود يف 
املراأة واالأم واأولياء االأمور ،الهيئات 
�سرائح  جـــمـــيـــع  و  الـــتـــدريـــ�ـــســـيـــة 
املجتمع هو مهمة تقع على عاتقنا 
الــوعــي واالأمن  اإن  كــاأفــراد. وقـــال 
االإلكرتوين هو م�سوؤولية اجلميع 
ويجب اأن تت�سافر اجلهود لتوعية 
اأال  املتجمع  لهذا  االأ�سا�سية  البنية 
وهـــي الــطــالب ثــم اأولـــيـــاء االأمـــور 
ي�سل  حتى  التدري�سية  والهيئات 
الــــوعــــي الأكــــــرب قـــــدر ممـــكـــن من 

�سرائح املجتمع.
�ــســارك يف الــور�ــســة عــدد كبري من 
خمتلف  من  وامل�سوؤولني  ال�سباط 
احلكومية  واملــوؤ�ــســ�ــســات  الـــدوائـــر 
هــيــئــة تنظيم  اأبـــرزهـــا  الـــدولـــة  يف 
وبرنامج  دبي  و�سرطة  االت�ساالت 
اأبــوظــبــي واملجل�س  اأقـــدر و�ــســرطــة 
والطفولة  لــــالأمــــومــــة  االأعـــــلـــــى 
جمل�س  رئـــيـــ�ـــس  نــــائــــب  وديــــــــــوان 

الوزراء وزير الداخلية.

•• اأبوظبي – الفجر:
البلدية  الـــ�ـــســـوؤون  دائــــــرة  نـــفـــذت 
اأبوظبي  مدينة  ببلدية   - والنقل 
منطقة  يف  تــفــتــيــ�ــســيــة  حــــمــــالت 
�سالونات  على  ال�سناعية  م�سفح 
 235 �سملت  الرجالية  احلــالقــة 
ـــالـــونـــاً، وجـــهـــت خـــاللـــهـــا 35  �ـــس
اإنـــــذاراً، خــالل ثــالثــة اأيــــام، وذلك 
�سالونات  ومتابعة  مراقبة  بهدف 
ا�ستيفائها  من  والتاأكد  احلالقة، 
ال�سحية  والـــ�ـــســـروط  لــلــمــعــايــري 
املعتمدة من قبل البلدية، وكذلك 
العاملني  بــــني  الـــتـــوعـــيـــة  لــنــ�ــســر 
اإتباع  واأهـــمـــيـــة  الـــ�ـــســـالـــونـــات،  يف 
يحافظ  مبا  والقوانني  االإر�سادات 

على �سالمة املجتمع.
اأن  ابوظبي  مدينة  بلدية  واأكـــدت 
التوعية  ن�سر  اإىل  تهدف  احلملة 
ا�ستخدام  باأهمية  احلــالقــني  بــني 
املــعــقــم بــ�ــســكــل �ــســحــيــح حــتــى يتم 
العامة،  الــ�ــســحــة  عــلــى  احلـــفـــاظ 
املكان  بتنظيف  احلــالقــني  واإلــــزام 
بــعــد انتهاء  الــ�ــســعــر فـــــوراً  واإزالــــــة 
الـــزبـــون، وكــذلــك توجيه  حــالقــة 
على  الـــ�ـــســـالـــونـــات  يف  الـــعـــامـــلـــني 
يف  بها  املعمول  بالقوانني  التقيد 
توفري  و   ، اأبــوظــبــي  مدينة  بلدية 
اإجـــــراءات االأمــــن والــ�ــســالمــة مثل 
طفاية  و  االأولـــــيـــــة  اال�ـــســـعـــافـــات 
للعمل على وجود  وذلــك  احلريق، 

ال�سليم  اال�ستخدام  واأهمية  فيها، 
من  والتاأكد  امل�ستعملة،  للمعدات 
ومن  ال�سحيحة  التعقيم  طريقة 
لل�سالونات،  الـــتـــامـــة  الـــنـــظـــافـــة 
و�سرورة  العاملني  لبا�س  وكذلك 
واأي�ساً  ال�سحية،  البطاقة  اإبـــراز 
الت�سديد على عدم التهاون يف حق 
خمــالــفــي االأنــظــمــة والــلــوائــح مبا 

يعزز من �سالمة اجلميع.
ونوهت بلدية مدينة اأبوظبي، باأن 

من  وخالية  و�سليمة  �سحية  بيئة 
اأي اأمرا�س اأو نقل العدوى.

�سعيها  عـــلـــى  الـــبـــلـــديـــة  ــــددت  ــــس و�
املــتــوا�ــســل لــتــوفــري كــل مــا ي�سمن 
حـــمـــايـــة �ــســحــة و�ـــســـالمـــة اأفــــــراد 
املجتمع، حيث تلزم مراكز التجميل 
واأن�سطتها  بفئاتها  والــ�ــســالــونــات 
تطبيق  بـــــ�ـــــســـــرورة  املـــخـــتـــلـــفـــة 
فيما  كافة  ال�سحية  اال�سرتاطات 
والعاملني  املــنــ�ــســاأة  مــكــان  يــخــ�ــس 

بال�سالونات.   و�سدد مفت�سو بلدية 
اأ�سحاب  عــلــى  اأبـــوظـــبـــي  مــديــنــة 
املحالت ب�سرورة التقيد باإجراءات 
االأمن والوقاية مبا يهدف احلفاظ 
يخدم  ومبــا  اجلميع،  �سالمة  على 
متطلبات  بتوفري  البلدية  تــوجــه 
ال�سحة و ال�سالمة وخلق جمتمع 
اآمن، وهو ما ت�سعى اإليه من خالل 
مل�ستقبل  وا�سرتاتيجيتها  روؤيــتــهــا 

واعد.

ر�سدها  عديدة  مالحظات  هناك 
والتي  زيــارتــهــم،  خــالل  املفت�سون 
تدخل �سمن املخالفات ال�سريحة، 
املعقم  ا�ستخدام  اأهمية  حيث  من 

ب�سكل �سحيح .  
البلدية  الـــ�ـــســـوؤون  دائـــــرة  وبــيــنــت 
اأبوظبي  مدينة  ببلدية   - والنقل 
بتوعية  قـــام  املــفــتــ�ــســني،  فــريــق  اأن 
باملعايري  ال�سالونات  يف  العاملني 
برتخي�س  ـــة  اخلـــا�ـــس الــ�ــســحــيــة 
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اأخبـار الإمـارات
خدمات �ملز�رعني يفتتح ثالثة �أ�ضو�ق لالأ�ضاحي يف �ل�ضهامة و�لعني ومدينة ز�يد

••اأبوظبي-وام: 

يفتتح مركز خدمات املزارعني باأبوظبي ثالثة اأ�سواق لبيع االأ�ساحي 
زايد  ومدينة  العني  ومدينة  باأبوظبي  ال�سهامة  منطقة  يف  املحلية 
وذلك  وال�سكان  احليوانية  الــرثوة  مربي  خلدمة  الظفرة  مبنطقة 
اعــتــبــارا مــن يـــوم اجلــمــعــة املــقــبــل وحــتــى ثــالــث اأيــــام عــيــد االأ�سحى 
املبارك. وقال حمد عي�سى املزروعي مدير اإدارة العمليات والتجارة يف 
املركز اإن املركز حري�س على دعم مربي الرثوة احليوانية يف االإمارة 
للجمهور  مبا�سرة  منتجاتهم  لت�سويق  اأمــامــهــم  الفر�سة  واإتــاحــة 
خا�سة يف املنا�سبات التي يتزايد فيها الطلب على اللحوم مثل �سهر 

رم�سان املبارك وعيد االأ�سحى.
ملربي  فر�سة  توفري  اإىل  يهدف  املــزارعــني  خدمات  مركز  اأن  اأكــد  و 

احلالل للو�سول اإىل اأكرب عدد من امل�ستهلكني وت�سويق منتجاتهم 
املنا�سبة دعما ملربي الرثوة احليوانية وامل�ستهلكني على  خالل هذه 

حد �سواء.
االأ�سا�سية  املعامل  اأحــد  اأ�سبح  االأ�ساحي  �سوق  اإن  املزروعي  اأ�ساف  و 
املرتبطة بفعاليات عيد االأ�سحى بعدما حقق جناحات وا�سحة طوال 
ال�سنوات املا�سية. و اأ�سار اإىل اأن مركز خدمات املزارعني حر�س على 
توفري جميع اإجراءات االأمن وال�سالمة وال�سحة يف االأ�سواق وذلك 
بالتعاون مع القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي ومركز اإدارة النفايات - 
اأبوظبي تدوير وبلدية مدينة اأبوظبي الإجناح ال�سوق وتنظيم عملية 
�سواء  حد  على  وامل�ستهلكني  املوا�سي  مربي  ل�سالح  وال�سراء  البيع 
�سروط  للم�ستهلكني  ي�سمن  مبا  الع�سوائي  البيع  دون  وللحيلولة 

ال�سحة وال�سالمة.

جامعة �أبوظبي تنظم حما�ضرة حول �ل�ضعادة و �الإيجابية 
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي اأم�س حما�سرة متخ�س�سة بعنوان ال�سعادة  نظمت جامعة 
عبداهلل  فهد  املحا�سر  االإعــالمــي  خاللها  ا�ست�سافت  واالإيجابية 
هــيــكــل الــــذي تــطــرق اإىل اأبــــرز مــقــومــات حتــقــيــق الــ�ــســعــادة وتبني 
االإن�ساين  والــتــوا�ــســل  والتعلم  والــعــمــل  للحياة  كنمط  االإيــجــابــيــة 
للعالقات  التنفيذي  املدير  الظاهري  مبارك  �سامل  بح�سور  وذلك 
الهيئتني  اأع�ساء  من  ونخبة  الكليات  وعمداء  باجلامعة  املجتمعية 

التدري�سية واالإدارية باجلامعة وعدد من اخلريجني.
واالإيجابية منطا  ال�سعادة  تر�سيخ  اأن  الظاهري  �سامل مبارك  واأكد 
تعلمناها  التي  االأ�سا�سية  القيم  من  يعد  والعمل  والتعلم  للحياة 
االإيجابية  قيم  تعزيز  على  حر�سوا  والــذيــن  املوؤ�س�سني  االآبـــاء  من 

املنجزات  خمتلف  تــوؤكــده  الــذي  االأمـــر  املجتمع  فئات  خمتلف  بــني 
واقت�سادية  عمرانية  نه�سة  مــن  الــدولــة  حققته  ومــا  احل�سارية 

وتعليمية جعلت من �سعبها اأحد اأ�سعد �سعوب العامل.
ال�سعادة  عــلــى حمـــاور مــقــومــات  فــهــد هيكل يف حمــا�ــســرتــه  ركـــز  و 
موؤكدا  الفر�س  واغتنام  التحديات  ومواجهة  االإيجابية  واأهمية 
جميع  مــع  للتعامل  الوا�سحة  االإيجابية  الــروؤيــة  امــتــالك  اأهمية 
اليومية وامل�سريية وا�ستبدال الرتدد والتاأجيل بالعزمية  الق�سايا 
من  والتعامل  التغيريات  مع  للتكيف  االإيجابي  والتفكري  واملبادرة 

كافة امل�ستجدات.
تعزيز  على  واالإيجابية  ال�سعادة  ممار�سات  انعكا�سات  اإىل  تطرق  و 
االإن�ساين  توا�سلها  واالرتقاء مب�ستوى  عامليا  االإمــارات  دولة  مكانة 

مع �سعوب العامل.

حاكم �ل�ضارقة يعتمد مبلغ 17 مليون درهم لتو�ضعة 129 م�ضكنا لالأئمة يف �الإمارة

حتتاج  التي  االأئمة  م�ساكن  لكافة 
اإىل تو�سعة .

وتــ�ــســمــنــت الـــدرا�ـــســـة عـــدد اأفــــراد 
الغرف  بعدد  االإمــام مقارنة  اأ�سرة 
ال�سكن، و مدى توفر  املوجودة يف 
امل�سجد  حـــول  الـــالزمـــة  املــ�ــســاحــة 
املعمارية  الــتــعــديــالت  و  لــلــبــنــاء، 
الناجتة عن التو�سع حيث تو�سلت 
الدرا�سة اإىل تو�سعة 129 م�سكنا 
�سيتم االنتهاء منها خالل عام من 

بدء التنفيذ.
بـــرهـــان حممود  املــهــنــد�ــس  وقـــــال 

ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
حـــاكـــم الـــ�ـــســـارقـــة كـــانـــت �ــســبــبــا يف 
اإقبال عدد كبري من حفظة كتاب 
مبهنة  للعمل  بطلب  للتقدم  اهلل 
بزيادة  �سموه  االإمــامــة حيث وجــه 
يف  للعاملني  املــالــيــة  املخ�س�سات 
امل�ساجد باإ�سافة بدل طبيعة عمل 
وموؤذن،  اإمـــام  لكل  درهــم   3000
الر�سوم  جـــمـــيـــع  بــــدفــــع  وتـــكـــفـــل 
كافة  يف  االأبــنــاء  جلميع  الدرا�سية 
املراحل الدرا�سية، وكذلك تو�سعة 

•• ال�شارقة -وام:

ال�سيخ  الــ�ــســمــو  �ــســاحــب  اعــتــمــد 
بـــــن حممد  �ـــســـلـــطـــان  ــــور  الــــدكــــت
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
مليون   17 مبلغ  ال�سارقة،  حاكم 
تو�سيع  مـــ�ـــســـروع  لــ�ــســالــح  درهـــــم 
�سكن اأئمة امل�ساجد يف االإمارة مبا 
اأ�سرهم  اأفــــراد  عـــدد  مــع  يتنا�سب 
واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، ووجـــــــه دائــــــرة 
ب�سرعة  بال�سارقة  العامة  االأ�سغال 

البدء بالتنفيذ.
واأكـــــد املــهــنــد�ــس عــلــي بـــن �ساهني 
االأ�سغال  دائــرة  رئي�س  ال�سويدي، 
انــتــهــت من  الـــدائـــرة  اأن  الــعــامــة، 
والت�ساميم  الهند�سية  املخططات 
عرب  املـــــ�ـــــســـــروع  طـــــــرح  مت  وقـــــــد 
عرو�س  ال�ـــســـتـــدراج  املــنــاقــ�ــســات 
امل�سكن  بــتــوفــري  االأ�ــســعــار والــبــدء 
مت  اأن  بعد  وذلــك  لالأئمة  الكرمي 
التنفيذي  املجل�س  مــن  اعتمادها 
بــــالــــ�ــــســــارقــــة، وقـــــامـــــت الـــــدائـــــرة 
ال�سوؤون  ــــــرة  دائ مـــع  بــالــتــنــ�ــســيــق 
االإ�سالمية باإجراء زيارات موقعية 

عدد  ان  املــبــاين  �سيانة  اإدارة  مــن 
�ستقوم  التي  واالإ�سافات  امل�ساريع 
بها الدائرة على �سكن االأئمة تبلغ 
129 م�سروعا تتوزع بني خمتلف 
الــ�ــســارقــة، ويبلغ  مـــدن ومــنــاطــق 
مدينة  يف  مــ�ــســكــنــا   62 عــــددهــــا 

ال�سارقة.
اأمــــا مــ�ــســاكــن االأئـــمـــة الــتــي �سيتم 
ال�سارقة  اإمـــارة  يف  اإن�سائها  اإعـــادة 

فتبلغ 8 م�ساكن.
وثـــمـــن رئـــيـــ�ـــس دائـــــــرة االأ�ـــســـغـــال 
ال�سمو  �ــســاحــب  حـــر�ـــس  الــعــامــة 
االهتمام  عــلــى  الـــ�ـــســـارقـــة  حـــاكـــم 
ال�سارقة  اإمـــارة  يف  امل�ساجد  باأئمة 
واملقدرة  املحرتمة  املكانة  وتوفري 
يوؤدي  حتى  اأ�سرهم،  والأفــراد  لهم 
املكرمة دورا  واجباتها، كما ت�سكل 
االأئــــمــــة يف  دور  تــفــعــيــل  بــــــارزا يف 

امل�ساجد.
ــــار �ـــســـعـــادة عبد  ــــس مــــن جـــهـــتـــه، اأ�
ال�سبو�سي  يـــعـــروف  خــلــيــفــة  اهلل 
االإ�سالمية  الــ�ــســوؤون  دائـــرة  مدير 
اللفتة  هـــذه  اأن  اإىل  الــ�ــســارقــة  يف 
ال�سمو  �ـــســـاحـــب  مــــن  الـــكـــرميـــة 

توجيه  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  املــ�ــســاكــن، 
جميع  يف  املكتبات  بــاإنــ�ــســاء  �سموه 
مــ�ــســاجــد االإمـــــارة لــتــكــون مرجعا 
لالأئمة يف التزود بالعلم ال�سرعي 
وخدمة املجتمع. وثمن ال�سبو�سي 
جــهــود دائــــرة اال�ــســغــال الــعــامــة يف 
لتنفيذ  الـــدوؤوب  وعملها  ال�سارقة 
حاكم  ال�سمو  �ــســاحــب  تــوجــيــهــات 
الــ�ــســارقــة يف اأقــــل مــن عـــام ووفق 
بالتعاون  م�سيدا  املــعــايــري،  اأعــلــى 
اجلهتني  بــــني  واملـــثـــمـــر  الـــــدائـــــم 
يف  اهلل  بــيــوت  ورعـــايـــة  ت�سييد  يف 

االإمارة.
واأو�ـــــســـــح بـــــــاأن دائــــــــرة الـــ�ـــســـوؤون 
االإ�سالمية وبعد توجيهات �ساحب 
ال�سمو حاكم ال�سارقة خالل لقائه 
�سامل  بــحــ�ــســر  قـــامـــت  بـــاالأئـــمـــة؛ 
العاملني  اأ�ــــســــر  اأفــــــــراد  جلــمــيــع 
بامل�ساجد وم�ساكنهم، واإعداد ك�سف 
وقامت  والنواق�س،  باالحتياجات 
عليها  للوقوف  ميدانية  بــزيــارات 
التو�سعة  اإمــكــانــيــة  مـــن  والـــتـــاأكـــد 
واإفادة  امل�ساكن  لهذه  واالإ�ــســافــات 

دائرة االأ�سغال العامة بها.

خدمات متنوعة تقدمها عيادة �مل�ضافرين يف �لطب �لوقائي بعجمان

�الأر�ضيف �لوطني ي�ضتعد ال�ضتقبال �آالف �مل�ضاركني يف �مللتقى �لر�بع للمعلمني
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•• عجمان ـ الفجر

املا�سي  انطالقتها يف فرباير  منذ 
اإدارة  يف  املــ�ــســافــريــن  عـــيـــادة  تــقــوم 
عجمان  مبنطقة  الــوقــائــي  الــطــب 
الـــطـــبـــيـــة بـــتـــقـــدمي الــــعــــديــــد من 
اخلدمات للراغبني يف ال�سفر �سواء 
املقيمني  اأو  املــواطــنــني  مــن  كــانــوا 
، وقــالــت الــدكــتــورة نــوره ال�سمري 
الـــوقـــائـــي  الــــطــــب  اإدارة  مــــديــــر 
العيادة  هــذه  ان�ساء  جــاء  بعجمان: 
انطالقا  الــوقــائــي  الــطــب  اإدارة  يف 
مـــن الــــــدور احلـــيـــوي الـــــذي تقوم 
املجتمع  ووقــايــة  ال�سحة  وزارة  به 
الفرد  تعزيز �سحة  وحر�سها على 
واملجتمع يف دولة االإمارات العربية 

االأقل اإىل اأ�سبوعني ، وذلك الإعطاء 
التطعيمات  لتفعيل  الكايف  الوقت 
لرفع  وذلك  �سيح�سل عليها،  التي 
مع   ، االأمــرا�ــس  �سد  املناعة  ن�سبة 
�سرورة االلتزام بتعليمات الطبيب 
الوقائية  االإجــــــراءات  وخــ�ــســو�ــســاً 
وغريها  واملياه  الطعام  تلوث  �سد 
االحتياطات  هذه  اأن  اإىل  م�سرية   ،
بثقافة  ت�سميته  ميــكــن  مـــا  متــثــل 
معرفتها  يـــجـــب  الــــتــــي  الـــ�ـــســـفـــر 
امل�سافر  يق�سي  حتى  بها  وااللتزام 
وقتا ممتعا يف �سفره واحلفاظ على 
من  اأو   ، عائلته  و�سحة   ، �سحته 

معه يف ال�سفر.
واأ�ــســارت الــدكــتــورة نــوره ال�سمري 
يف  امل�سافرين  �سحة  عيادة  اأن  اإىل 

العوامل  اأحـــد  باعتبارها  لل�سفر، 
املــهــمــة يف اخــتــيــار الــبــلــدان املـــراد 
زيــارتــهــا، لــذلــك نــقــوم ومــن خالل 
املـــعـــلـــومـــات التي  اال�ـــســـتـــفـــادة مـــن 
يوفرها مراكز مكافحة االأمــرا�س 
 Centers for واتــــقــــائــــهــــا 
 Disease Control and
واملعروفـة    Prevention
وكالة  وهــــي   CDC بــاخــتــ�ــســار 
واخلدمات  ال�سحة  لــــوزارة  تابعة 
املتحدة  الـــــواليـــــات  يف  الــبــ�ــســريــة 
االأمريكية بالوقوف على املعلومات 
املتعلقة  القرارات  لتعزيز  الالزمة 
معرفة  وكــــــذلــــــك   ، بـــالـــ�ـــســـحـــة 
التي  البالد  يف  املنت�سرة  االأمرا�س 
، والتطعيمات  امل�سافر زيارتها  يود 

�سحية  خــدمــات  بتوفري   ، املتحدة 
بــيــئــة �سحية  �ــســامــلــة وممـــيـــزة يف 
الـــوزارة  بـــادرت  لــذلــك   ، م�ستدامة 
باإطالق خدمات عيادات امل�سافرين 
ال�سحية  لــلــرعــايــة  مـــراكـــز   8 يف 

االأولية بالدولة.
اإىل  العيادة  اأن  ال�سمري  واأ�سافت 
جانب تقدمي خدماتها للم�سافرين 
الن�سائح  تــقــدم  كــذلــك  الــبــالــغــني 
االأطفال  رعــايــة  بكيفية  اخلــا�ــســة 
امل�ساحبني وحمايتهم من االإ�سابة 
�سحة  عــيــادة  فتقوم   ، بــاالأمــرا�ــس 
التطعيمات  بــاإعــطــاء  املــ�ــســافــريــن 

التي قد يحتاجها امل�سافر.
الوقائي  الـــطـــب  مـــديـــرة  واأكـــــــدت 
ال�سحية  الثقافة  ن�سر  اأهمية  على 

ـــــول عـــلـــيـــهـــا،  ـــــوب احلـــــ�ـــــس ـــــطـــــل امل
املنا�سبة  واالأعــــمــــار  وتـــواريـــخـــهـــا، 
كنوع  اأخــذهــا  فعاليتها  ومــدة  لها، 
االأمرا�س  هـــذه  الــوقــايــة مــن  مــن 
امل�سافرين  تـــزويـــد  جـــانـــب  اإىل   ،
والتثقيفية  الــتــوعــيــة  بــالــنــ�ــســرات 
�سحته  على  للحفاظ  تعينه  التي 
طوال مدة ال�سفر ، واأي�سا تب�سريه 
بنوعية وكمية املواد الغذائية التي 

يحتاجها خالل �سفره.
ال�سمري  اأكدت الدكتورة نوره  كما 
الــذيــن يريدون  قــيــام  اأهــمــيــة  على 
الــ�ــســفــر خــــارج الـــدولـــة �ـــســـواء من 
ب�سرورة  املــقــيــمــني  اأو  املــواطــنــني 
�سفره  قبل  ال�سفر  عيادة  مراجعة 
اأيــام على  مبــدة كافية وهــي ع�سرة 

•• ابوظبي-الفجر:

الوطني  االأر�ــــســــيــــف  يــ�ــســتــ�ــســيــف 
املتحدة  العربية  االإمــــارات  لــدولــة 
4000 معلم يف امللتقى  اأكرث من 
الوطني ال�سنوي الرابع للمعلمني 
الــعــرب واالأجـــانـــب يف الــفــرتة من 
12�سبتمرب  ولغاية  22اأغ�سط�س 

 .2017
التعريف  امللتقى  هــذا  وي�ستهدف 
بـــجـــوانـــب مــــن تــــاريــــخ االإمــــــــارات 
بقيم  خرباتهم  وتعزيز  وتــراثــهــا، 
وبالطرائق  االإمــــاراتــــي،  املــجــتــمــع 
عرب  الطلبة  اإىل  للو�سول  املثلى 
العريقة  وتــقــالــيــدهــم  عـــاداتـــهـــم 
والتعاي�س  بالت�سامح  تت�سم  التي 
بني خمتلف اجلن�سيات على اأر�س 

الوطن.
املعلمون  املــلــتــقــى  هـــذا  يــ�ــســارك يف 
ر�ّسحهم  الذين  واالأجــانــب  العرب 
ووزارة  للتعليم،  اأبوظبي  جمل�س 
ر�ّسحتهم  اأو  والــتــعــلــيــم،  الــرتبــيــة 
املـــــدار�ـــــس؛ كـــمـــدار�ـــس االإمــــــــارات 

الوطنية مبختلف فروعها.
الدكتور  �سعادة  قــال  امللتقى  وعــن 
عبد اهلل حممد الري�سي مدير عام 

النار،  اأم  حـــ�ـــســـارة  مــنــذ  عـــديـــدة 
االإمارات  دولة  اأن  دليل على  وهذا 
الــعــربــيــة املــتــحــدة مبـــا بــلــغــتــه من 
تقدم وازدهار لها جذورها، ولي�ست 
املحا�سرة  ــتــتــطــرق  و�ــس طــــارئــــة. 
االإماراتي  املجتمع  خ�سائ�س  اإىل 
وقــيــمــه مـــن اإكـــــــرام الــ�ــســيــف اإىل 
اإغاثة امللهوف وجندته، اإىل اأعمال 

اخلري، واالن�سجام مع االآخر.
على  االأجـــانـــب  املعلمني  و�ــســتــحــّث 
اأثــنــاء العملية  الــتــاأثــري االإيــجــابــي 
معلم  كـــل  يــعــمــل  واأن  الــتــعــلــيــمــيــة 
ويتبادل  االإن�سانية،  القيم  لتعزيز 
مع اأبناء البالد اخلربات باإيجابية 
يتبع  واأن  الــ�ــســلــبــيــات،  عــن  بــعــيــداً 
العملية  يف  املـــمـــار�ـــســـات  اأفـــ�ـــســـل 
ال�سورة  عـــن  بـــعـــيـــداً  الــتــعــلــيــمــيــة 
الـــنـــمـــطـــيـــة؛ بــــهــــدف اال�ـــســـتـــعـــداد 
لــلــمــ�ــســتــقــبــل الــــــذي تــتــطــلــع فيه 
االإمارات اإىل اأن تكون �سمن اأف�سل 

دول العامل.
اأي�ساً  املــلــتــقــى  بــرنــامــج  يــتــ�ــســمــن 
تبداأ  الوطني  االأر�ــســيــف  يف  جــولــة 
بــقــاعــة اإ�ـــســـعـــاد املــتــعــامــلــني، حيث 
التي  وظائفها  امل�ساركون  يتعرف 
الباحثني  ا�ــســتــقــبــال  يف  تتلخ�س 

الوطني وبراجمه التعليمية لن�سر 
والهوية  واالنـــتـــمـــاء  الـــــوالء  قــيــم 
الوطنية، وفتح �سفحات من تاريخ 

االإمارات اأمام الزوار االأجانب.
املــ�ــســتــفــيــديــن من  عــــدد  اأن  يــذكــر 
لالأر�سيف  الــتــعــلــيــمــيــة  الـــربامـــج 
الثالثة  االأعـــــوام  بــلــغ يف  الــوطــنــي 
األــــف   600 مــــن  اأكــــــرث  املـــا�ـــســـيـــة 
م�ستفيد من املواطنني واالأجانب. 
وتاأتي اأهمية �سريحة املعلمني من 
التي  الــ�ــســامــيــة  الــر�ــســالــة  منطلق 
تقدمها هذه الفئة للجيل اجلديد، 
وتعّده حلمل م�سوؤوليات الوطن يف 
اأهمية  جــاءت  هنا  ومــن  امل�ستقبل، 
واالأجانب  العرب  املعلمني  اإطــالع 
وتراثها  االإمـــــــــارات  تـــاريـــخ  عــلــى 

وعاداتها وتقاليد �سعبها.
 ويــ�ــســعــى االأر�ــســيــف الــوطــنــي اإىل 
االأ�سيلة  االإمــاراتــيــة  الــقــيــم  ن�سر 
الذي  واعــد«  »جيل  م�سروعه  عرب 
تربوية  بـــرامـــج  �ــســبــعــة  يــتــ�ــســمــن 
والتاريخ  باملناهج  تتعلق  تعليمية 
ومبهام االأر�سيف الوطني، وتعزيز 
الــــهــــويــــة الــــوطــــنــــيــــة، والـــرتبـــيـــة 
االأخــــــالقــــــيــــــة، وقـــــيـــــم املــــواطــــنــــة 
االأر�سيف  ــر  ويــ�ــســخِّ الـــ�ـــســـاحلـــة.  

االأر�سيف الوطني: �سنقوم بتعريف 
الوطني،  بــاالأر�ــســيــف  املــ�ــســاركــني 
الوطنية،  واأهــــــدافــــــه  ومبـــهـــامـــه 
جلمهور  يقدمها  التي  وبخدماته 

امل�ستفيدين.
واأ�ساف �سعادته: االأر�سيف الوطني 
�سركائه  مــع  بــالــتــعــاون   - يحر�س 
اأبوظبي  جمل�س  االإ�سرتاتيجيني: 
للتعليم، ووزارة الرتبية والتعليم، 
ومدار�س االإمارات الوطنية - على 
مدار�س  يف  التعليمي  اجلهاز  حــّث 
الدولة على ر�سوخ الهوية الوطنية 
وتــعــزيــز الـــــوالء واالنـــتـــمـــاء لدى 
اأيـــ�ـــســـاً على  الــطــلــبــة، و يــحــر�ــس 
وتقلي�س  التعليمية  العملية  اإثراء 
املــ�ــســافــات بــني املــعــلــم والــطــالــب ؛ 
العملية  جنــــاح  يف  مــنــه  اإ�ـــســـهـــامـــاً 

التعليمية يف مدار�س الدولة.
واأعرب مدير عام االأر�سيف الوطني 
عــن �ــســعــادتــه بـــاأن بــرنــامــج امللتقى 
املعلمني  مــن  كــبــرياً  عــــدداً  يجمع 
للعام  واالأجــانــب  العرب  واملعلمات 
الـــرابـــع عــلــى الـــتـــوايل، وقـــد اأثبت 
جناحه يف املوا�سم املا�سية بتحقيق 

االأهداف املن�سودة منه.
ياأتي امللتقى �سمن خطة االأر�سيف 

القنوات  مــــن  الـــعـــديـــد  الـــوطـــنـــي 
الوطنية  الر�سالة  لتو�سيل  املهمة 
القنوات:  اأبرز هذه  الهادفة، ومن 
واأر�سيفي  دبـــي،   – كيدزانيا  ركــن 
ال�سيفية،  والـــربامـــج  م�ستقبلي، 
املوؤرخني  ونــادي  الثقايف،  واملو�سم 

الطالبي، وغريها.
ال�سنوي  امللتقى  برنامج  يت�سمن 
على  يقام  الــذي  للمعلمني  الرابع 
مدار �سبعة اأيام متفرقة حما�سرة 
وطنية عــن تــاريــخ دولــة االإمـــارات 
تلقيها  وثقافتها  املتحدة  العربية 
الدكتورة عائ�سة باخلري م�ست�سارة 
الوطني،  االأر�ـــســـيـــف  يف  الــبــحــوث 
ال�سعادة يف  تاأ�سيل  وتركز فيها يف 
املــجــتــمــع االإمــــاراتــــي، الـــذي ُعرف 
اأبناوؤه بالت�سامح والت�سالح، ويدل 
على ذلك اال�سم ال�سابق لالإمارات 
وت�سري  املت�سالح،  ال�ساحل  اإمــارات 
ال�سيخ  املــوؤ�ــســ�ــس  الــقــائــد  دور  اإىل 
زايد بن �سلطان اآل نهيان يف غر�س 
اأبناء  نــفــو�ــس  االأ�ــســيــلــة يف  الــقــيــم 
املحا�سرة  و�ــســتــتــنــاول  املــجــتــمــع. 
االإمارات  تاريخ  من  جوانب  اأي�ساً 
اآالف  اإىل  يـــعـــود  الــــــذي  الـــعـــريـــق 
ح�سارات  �ــســهــد  وقـــــد  الـــ�ـــســـنـــني، 

•• عجمان:  الفجر

ال�سام�سي  خـــلـــف  ر�ــــســــا  كــ�ــســفــت 
اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
املـــ�ـــســـانـــدة وتـــطـــويـــر املـــ�ـــســـاريـــع يف 
مــوؤ�ــســ�ــســة املــوا�ــســالت الــعــامــة عن 
ارتفاع معدل عدد اأيام التدريب اإىل 
%35 عن نف�س الفرتة من العام 
املا�سي حيث جاء عدد ايام التدريب 
الن�سف  يف  تدريبيا  يوما   289

�سائقا   783 التدريبية  الـــدورات 
العام اجلاري مبعدل زيادة 60% 

عن العام 2016 .
التدريب  مـــركـــز  بـــــدور  ــــادت  وا�ــــس
الذي متكن من عقد هذه الدورات 
، حيث جهزت  بــاقــتــدار  الــتــدريــبــة 
موؤ�س�سة املوا�سالت العامة قاعتني 
الرئي�سي  املــقــر  داخــــل  لــلــتــدريــب 
ـــيـــات احلـــديـــثـــة  ـــقـــن ـــت بــــــاأحــــــدث ال

وا�ساليب التدريب املتميزة

اإىل  2021 م�سرية  روؤية عجمان 
الــتــدريــب و�سل  �ــســاعــات  عـــدد  اأن 
الن�سف  يف  تدريب  �ساعة   1705
االأول من العام اجلاري حيث جاء 
 1372 الـــتـــدريـــب  �ــســاعــات  عــــدد 
�ساعة تدريب يف نف�س الفرتة من 

عام 2016 .
اأن  ال�سام�سي  ر�سا خلف  واأو�سحت 
مركز التدريب التابع للموا�سالت 
التدريب  اجـــنـــدة  يــنــفــذ  الـــعـــامـــة 

االأول من  عام 2017 وذلك من 
خالل اح�سائيات مركز التدريب. 
اأن  ال�سام�سي  خلف  ر�ــســا  واأ�ــســارت 
ت�سعى  العامة  املوا�سالت  موؤ�س�سة 
التدريب  دورات  عــقــد  خـــالل  مــن 
وم�سرفات  الــ�ــســائــقــني  تــاأهــيــل  هــو 
مع  تعامالتهم  و�سقل  احلافالت 
اجلــمــهــور بــاأ�ــســلــوب عــلــمــي وحتت 
اأ�ـــســـراف مــدربــني مــعــتــمــديــن مما 
يواكب توجهات املوؤ�س�سة يف حتقيق 

املوؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  حتقق  التى 
بــتــاأهــيــل الــــكــــوادر الــبــ�ــســريــة من 
ال�سائقني ون�سر ثقافة التعامل مع 
املبادئ  مع  يتما�سى  مبا  اجلمهور 
والــقــيــم واالمــــن والــ�ــســالمــة على 
االزمــــات  ادارة  وكــيــفــيــة  الــطــريــق 
االخطاء  وجتــنــب  حــدوثــهــا  عــنــد 
بني  التعاون  ج�سور  مــد  يعزز  مبــا 
املــوؤ�ــســ�ــســة واملــجــتــمــع، خــا�ــســة وان 
من  امل�ستفيدين  الــ�ــســائــقــني  عـــدد 

للمواطنني  ، حيث تقدم خدماتها 
للمقيمني  وبــالــنــ�ــســبــة   ، جمـــانـــا 
ي�سرتط  توفر البطاقة ال�سحية ، 
ويف حال عدم توفر البطاقة يدفع 

ت�ستقبل  بعجمان  الــوقــائــي  الطب 
عمل  يف  الــــراغــــبــــني  املـــ�ـــســـافـــريـــن 
الــفــحــو�ــســات الــطــبــيــة طــــوال اأيـــام 
ال�سباحية  الفرتة  خالل  االأ�سبوع 

امل�سافر  ونطالب   ، درهــمــا   150
باأهمية مراجعة العيادة بعد العودة 
من  خــلــوه  مــن  للتاأكد  ال�سفر  مــن 

اال�سابة باأية اأمرا�س معدية.

اإلكرتونية  واألبومات  واخلــرائــط، 
لــــقــــادة دولـــــــة االإمــــــــــــارات واأبـــــــرز 
رجاالتها يف الع�سر احلديث، وهي 
حتكي �سرية قيام االحتاد، وت�سكيل 
َعلَم  للوزراء، واختيار  اأول جمل�س 
االحتاد. ويتابعون يف قاعة ال�سيخ 
حممد بن زايد للواقع االفرتا�سي 
عن  االأبــعــاد  ثالثي  وثائقياً  فيلماً 
وحا�سرها،  االإمــارات  دولة  ما�سي 
يف  ودوره  الوطني  االأر�سيف  وعــن 
اآخر  وتكون  الــوطــن،  ذاكــرة  حفظ 
االإمارات  مكتبة  الــزيــارة  حمطات 
ــــرز  الـــتـــي يــطــلــعــون فــيــهــا عــلــى اأب

وتاريخ  تـــراث  يف  يبحثون  الــذيــن 
دولة االإمارات ومنطقة اخلليج يف 
يقتنيها  التي  التاريخية  الوثائق 
ممت  االأر�ــســيــف الــوطــنــي. وقــد �سُ
القاعة مبا يبعث يف نف�س الباحث 
ال�سعادة والراحة، ومت تاأثيثها مبا 
يــ�ــســجــع عــلــى قــ�ــســاء وقــــت طويل 
الوطني  االأر�سيف  كنوز  بني  فيها 

املتعددة.
ال�سيخ  قــــاعــــة  ــتــقــبــلــهــم  تــ�ــس ثـــــم 
التي  نــهــيــان  اآل  �سلطان  بــن  زايـــد 
تــتــ�ــســمــن منـــــــاذج مـــــن الـــوثـــائـــق 
الفوتوغرافية،  وال�سور  املكتوبة، 

وامل�سادر،  املراجع  من  حمتوياتها 
واأوعية املعلومات ب�سكليها: الورقي 
الكتب  ومـــعـــظـــم  واالإلــــــكــــــرتوين. 
والدوريات والر�سائل اجلامعية يف 
يعنى  تخ�س�سي  طابع  لها  املكتبة 
بتاريخ االإمارات وتراثها، ويتعرف 
من  اال�ستفادة  اأ�ساليب  ال�سيوف 
مــقــتــنــيــات مــكــتــبــة االإمـــــــــارات، وال 
�ساعات  متــديــد  ب�سدد  اأنــهــا  �سيما 
الفرتة  يف  اأبــوابــهــا  لتفتح  الــــدوام 
الباحثني  حلاجات  تلبيًة  امل�سائية 
من  اإليها  القادمني  واالأكادمييني 

خمتلف اإمارات الدولة.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ر�أ�س �خليمة ي�ضتقبل وزير �ضحة بنجالدي�س

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف ق�سر �سموه يف مدينة �سقر 
بن حممد ام�س معايل ال�سيد حممد ن�سيم وزير ال�سحة ورعاية االأ�سرة يف جمهورية بنجالدي�س والوفد املرفق. وبحث �ساحب 
ال�سديقني و�سبل  البلدين  امل�سرتك بني  التعاون  البنجالدي�سي جماالت  الوزير  اللقاء مع  راأ�س اخليمة خالل  ال�سمو حاكم 
تعزيزها يف خمتلف املجاالت خ�سو�سا يف املجال ال�سحي . م�سيدا �سموه بالتطور الكبري الذي �سهدته العالقات بني البلدين 
على كافة االأ�سعدة . من جانبه اأ�ساد معايل وزير ال�سحة بالتقدم الكبري الذي حققته دولة االإمارات يف املجال ال�سحي وجودة 
اخلدمات ال�سحية التي تقدمها الدولة يف العديد من املجاالت والتخ�س�سات الطبية . معربا عن تقديره للعالقات التي جتمع 
بني دولة االإمارات وجمهورية بنجالدي�س والدعم الكبري الذى تقدمه دولة االإمارات اإىل �سعب بنجالدي�س يف املجال ال�سحي. 
ح�سر اللقاء ال�سيخ في�سل بن �سقر القا�سمي رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية “جلفار” وال�سيخ عبداهلل 
بن في�سل بن �سقر القا�سمي نائب رئي�س جمل�س االإدارة وال�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر القا�سمي و�سعادة �سالح اأحمد ال�سال 

م�ست�سار �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة و�سعادة حممد اأحمد الكيت امل�ست�سار يف الديوان االأمريي .

وفقا لتوزيعات الن�صاب الأخرية لوزارة الرتبية للعام واملتقدم

» �لفجر«  تن�ضر تفا�ضيل �لدليل �الر�ضادي بعد �إعادة �ضياغته
ريا�صيات لطلبة »8-12« متقدم مقابل 1069 »العام« ح�صة   1178

للجرب1، 36 للتفا�سل والتكامل، 
و16 لالإح�ساء والربهان، و�سفر 

للجرب 1.
فيما ت�ساوى طلبة ال�سف احلادي 
الثاين  مع  ن�سيبهم  يف  عــام،  ع�سر 
عـــ�ـــســـر مــــن حـــيـــث اإجـــــمـــــايل عـــدد 
احل�س�س واأيام تدري�سها ون�سابها 
ن�ساب  يف  االختالف  مع  االأ�سبوع، 
حيث  اأ�سبوعيا،  الريا�سيات  اأفـــرع 
ح�سة   37 لـــهـــم  الــــدلــــيــــل   حـــــدد 
و74  للهند�سة،  و62  للجرب1، 
للتفا�سل  و�ــــســــفــــر  للجرب2، 
ـــاء  لـــالإحـــ�ـــس و12  والــــتــــكــــامــــل، 
ن�سيب  كــــان  وقــــت  والــــربهــــان، يف 
يف  مت�ساويا  »عــــام«  الــعــا�ــســر  طلبة 
الريا�سيات،  ح�س�س  عدد  اإجمايل 
بواقع 34 للجرب1، 68 للهند�سة، 
للتفا�سل  للجرب2،و�سفر  و29 
ـــاء  لـــالإحـــ�ـــس و43  والــــتــــكــــامــــل، 

ال�سفني  ريـــا�ـــســـيـــات  واأقـــتـــ�ـــســـرت 
الــثــامــن والــتــا�ــســع، عــلــى اجلـــرب 1 
بواقع 110 لالأول و132 للثاين، 
للثامن   110 بن�سيب  والهند�سة 
للثامن   28 مقابل  للتا�سع،  و99 
و17  والــــــربهــــــان  االحــــ�ــــســــاء  يف 
للتا�سع، باإجمايل 248 ح�سة على 

مدار العام الدرا�سي.
ويف �سياق مت�سل بلغ عدد ح�س�س 
ال�سفوف  لــطــلــبــة  الــعــلــمــيــة  املـــــواد 
 93 الــــعــــام،  بــاملــ�ــســار   -12  10
ح�س�س   3 بواقع  للفيزياء،  ح�سة 
اأ�سبوعاً،   31 مــدار  على  اأ�سبوعيا، 
لل�سفني  الـــكـــيـــمـــيـــاء  يف  ومـــثـــلـــهـــا 
ع�سر  والــــــثــــــاين  عـــ�ـــســـر  احلـــــــــادي 
العا�سر  اختياري، وي�ستثنى ال�سف 
من درا�ستها،  وجاءت مادة االحياء 
عام  ع�سر  الثاين  لل�سف  اختياري 
امل�سار  الــعــا�ــســر  لل�سف  واجـــبـــاري 

والربهان.
ويف املــقــابــل حـــدد الــدلــيــل  217 
ال�سف  لــطــلــبــة  ريــا�ــســيــات  حــ�ــســة 
 31 الثاين ع�سر  امل�سار املتقدم يف 
7 ح�س�س  يـــعـــادل   اأ�ــســبــوعــا، مبـــا 
اأ�ــســبــوعــيــا، مـــوزعـــة بـــواقـــع 186 
للجرب   31 والــتــكــامــل،  للتفا�سل 
احلـــادي  لل�سف  كـــان  وقـــت  يف   ،2
من  الن�سيب  نف�س  ع�سرمتقدم، 
للهند�سة،   72 بــواقــع  احل�س�س، 
للتفا�سل  و36   ،2 للجرب  و90 
ـــاء  لـــالإحـــ�ـــس و18  والــــتــــكــــامــــل، 
والـــــربهـــــان، وجـــــاء اإجــــمــــايل عدد 
لل�سف  الــــريــــا�ــــســــيــــات  حـــ�ـــســـ�ـــس 
بواقع   ،248 »مــتــقــدم«  الــعــا�ــســر 
للهند�سة،  للجرب1،و57   19
و134 للجرب2، و�سفر للتفا�سل 
لـــالإحـــ�ـــســـاء  و38  ــــكــــامــــل،  ــــت وال

والربهان.

نف�سه، بواقع 93 ح�سة، وي�ستنثى 
ال�سف احلــادي ع�سر يف هذا  منها 

امل�ستوى.
بــلــغ اإجـــمـــايل عـــدد حــ�ــســ�ــس املـــواد 
الــعــلــمــيــة لــطــلــبــة الــ�ــســفــوف 10 
ح�سة  املتقدم،124  ــــار  ــــس ــــ� امل
لــلــفــيــزيــاء، مــقــابــل 155 لــكــل من 
والثاين  عــ�ــســر  احلـــــادي  الــ�ــســفــني 
الكيمياء  ملــادة  و62  متقدم،  ع�سر 
ال�سفني  مــن  لــكــل  و93  للعا�سر، 
احلادي ع�سر والثاين ع�سر متقدم، 
و62  اإجمايل ح�س�س االحياء لكل 
من ال�سفني 11 و12 متقدم، ومل 
اأي ح�سة لتلك املــادة لل�سف  يدرج 

العا�سر.
دليلها  يف  الرتبية  وزارة  وا�ستندت 
لتوزيع  اأ�ــســ�ــس   3 عــلــى  االر�ـــســـادي 
طلبة امل�سارين العام واملتقدم، االول 
ال�سخ�سية  الــرغــبــة  عــلــى  يــعــتــمــد 

املــتــقــدم« االلــتــحــاق املبا�سر  »الــعــام 
احلاجة  دون  اجلــامــعــي  لــلــتــعــلــيــم 
العام  بحلول  التح�سريية  لل�سنة 

الدرا�سي 2019/2018 .
امل�سرتكة  املــواد  اىل  الدليل  واأ�ــســار 
للم�سارين ،  وهي 10 مواد درا�سية 
امل�سارين  طــلــبــة  فــيــهــا  يـــ�ـــســـرتك 
اللغة  يف  تتمثل   ، واملــتــقــدم  الــعــام 
والدرا�سات  واالجنليزية  العربية 
الوطنية،  والــرتبــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
وعلوم الكمبيوتر، والعلوم ال�سحية 
للذكور،  احلياة  ومهارات  لالإناث، 
والبدنية،  الــ�ــســحــيــة  والـــرتبـــيـــة 
واالبتكار  االبـــداعـــي  والــتــ�ــســمــيــم 
وكـــذلـــك  و11،   10 لـــلـــ�ـــســـفـــني 
اختالف  مــع  والــعــلــوم  الريا�سيات 
فيما  العلمي  واملــحــتــوى  الــنــ�ــســاب 
اختلفوا يف 4 مواد هم: الريا�سات 
املتقدمة،  والــكــيــمــيــاء  والــفــيــزيــاء 
التي  املتقدمة  االحياء  عن  ف�سال 
يــبــداأ الــطــالــب درا�ــســتــهــا يف ال�سف 

.11
كما ت�سمن دليل  م�سارات الطالب 
ن�سيب    ،   ،2018-2017 للعام 
امل�سار  ع�سر  الــثــاين  ال�سف  طلبة 
الريا�سيات،  حــ�ــســ�ــس  مـــن  الـــعـــام 
186 عــلــى مـــدار  والـــتـــي بــلــغــت  
 6 اأ�سبوعا، مبــا يــعــادل    31 الــعــام 
بواقع  مــوزعــة  اأ�ــســبــوعــيــا،  ح�س�س 
و109  لــلــهــنــد�ــســة،  حــ�ــســة   54

يــــركــــز على  لـــلـــطـــالـــب، والـــــثـــــاين 
درجــة حت�سيــل الطالــب يف مادتــي 
االختبــار  يف  والريا�سيــات  العلــوم 
التا�ســع  ال�ســف  يف  التح�سيلــي 
ال�ســف  ـــــى  اإلـــ املــنــقــولــني  للطلبــة 
العا�ســر  الــ�ــســــــــف  ويف  ــر،  ـــ الــعــا�ــســـ
ال�ســف  ـــــى  اإلـــ املــنــقــولــني  للطلبــة 
احلادي ع�ســر، والثالث حدد ن�سبة 
العـام،  للم�سـار  الطلبة  %60 من 
علـى  املــتــقــدم   للم�سـار   %  40 و 

م�سـتوى املناطق التعليميـة.
الن�سبية  االوزان  الــــوزارة  وحـــددت 
للم�سارين، حيث  الدرا�سية  للمواد 
والعلوم  للريا�سيات  بلغت46% 
والت�سميم  الــكــمــبــيــوتــر  وعــــلــــوم 
االبداعي واالبتكار واإدارة االأعمال، 
ومثلها  عـــام،   12-10 لل�سفوف 
لــلــعــا�ــســر مــتــقــدم، مــقــابــل 54% 
لل�سفني 11و12 متقدم، يف وقت 
االإن�سانيات  يف   الــوزن  ن�سبة  بلغت 
اللغة  االإ�ــــســــالمــــيــــة،  والــــرتبــــيــــة 
االجتماعية،  الــدرا�ــســات  العربية، 
ل�سفوف   24 الوطنية  والــرتبــيــة 
اإىل  بـــاالإ�ـــســـافـــة  عـــــام،   12-10
مــتــقــدم، مقابل  الــعــا�ــســر  الــ�ــســف 
%21 لل�سفني 11و12 متقدم.

االجنليزية  الــلــغــة  يــخــ�ــس  وفــيــمــا 
من  لـــكـــل   16% الــنــ�ــســبــة  بــلــغــت 
ومتقدم  عــــام  الــعــا�ــســر  الــ�ــســفــوف 
والثاين  ع�سر  احلــــادي  والــ�ــســفــني 

 •• دبي- حم�شن را�شد

والتعليم  الــرتبــيــة  وزارة  اأعـــــدت 
العام  للم�سارين  تف�سيليا  دلــيــال 
واملتقدم املطبق على طلبة املرحلة 
الثانوية للعام الدرا�سي  2017-
اأعـــــادت  اأن  بــعــد  وذلـــــك   ،2018
�سياغته ليخرج لنا يف ثوب جديد ، 
لي�سمل كافة التفا�سيل من مالمح 
بــكــل �ــســف مـــن �سفوف  تــخــتــ�ــس 
الــعــا�ــســر واحلــــادي والــثــاين ع�سر، 
وا�ستعر�س الدليل التف�سيلي الذي 
منه  ن�سخة  عــلــى  الــفــجــر  ح�سلت 
امل�سرتكة  ، واملواد  امل�سارين  اأهداف 
واخلطة   ، امل�سارين  بني  واملختلفة 
 2017 الدرا�سي  للعام  الدرا�سية 
عدد  اىل  باالإ�سافة   ،  2018  –
ملادة  االجمالية  التمدر�س  ح�س�س 
الريا�سيات ، حيث اأ�سار الدليل اىل  
الريا�سيات  مـــادة  ح�س�س  ن�ساب 
واملواد العلمية لل�سفوف 12-10 
يف املــ�ــســاريــن الــعــام واملــتــقــدم، وبلغ 
اإجمايل ح�س�س الريا�سيات لطلبة 
الثاين  اإىل  الثامن  مــن  ال�سفوف 
1178، فيما  املتقدم،  امل�سار  ع�سر 
بلغ عددها لطلبة ال�سفوف نف�سها 
اأن  على   ،1069 املتقدم«،  »امل�سار 
ت�سم كل من اجلبــر1 ، الهند�ســة، 
 ، والتكامــل  التفا�ســل   ،2 اجلبــر 

االح�ســاء ، الربهــان .

اإ�صاءات على الدليل الر�صادي
وبلغ اإجمايل ح�س�س املواد العلمية 
 806 10-12 متقدم   لل�سفوف 
، مقابل  651    لل�سفوف نف�سها  
امل�سار العام،  وحددت زمن احل�سة 
45 دقيقة جلميع املواد، وي�ستطيع 
االنتهاء  بعد  املهني،  امل�سار  طلبة 
امل�سارين   ع�سر  الثاين  ال�سف  من 

ع�سر عام، مقابل  %15 لل�سفني 
بلغت  وقــت  يف  مــتــقــدم،  11و12 
وال�سحية  البدنية  الرتبية  ن�سبة 
واملهارات احلياتية والعلوم ال�سحية 

ال�سفوف. % جلميع   10
وحــــــــــددت الـــــــــــــوزارة نــــوعــــني من 
الــتــحــويــالت بــني املــ�ــســاريــن، االأول 
للطالب  يــ�ــســمــح  حــيــث  اإخـــتـــيـــاري 
بــالــتــحــول مــن املــ�ــســار املــتــقــدم اإىل 
يوما،   30 خـــــالل  الــــعــــام  املـــ�ـــســـار 
مـــن بـــدء الـــعـــام الـــدرا�ـــســـي، وذلك 
رغبته  حــالــة خطئه يف حتــديــد  يف 
ويل  مــوافــقــة  ب�سرط  ال�سخ�سية، 
اإلزامي، حيث يلزم  االأمر، والثاين 
الطالب يف امل�سار املتقدم  باالنتقال 
يف  يحقق  مل  اإذا  الــعــام،  امل�سار  اإىل 
نهاية  العام معدل 70 % فاأكرث 

يف مادتي الريا�سيات والفيزياء.
يــ�ــســمــح لطالب  الـــــــوزارة:  وقـــالـــت 
املــ�ــســنــف �سمن  الــعــا�ــســر  الــ�ــســف 
للم�سار  بــالــتــحــويــل  الـــعـــام،  املــ�ــســار 
على  بــنــاء  املــتــقــدم  العا�سر  ال�سف 
فــيــمــا  ي�سمح  وقـــــدراتـــــه،  رغــبــتــه 
العام  امل�سار  من  الطالب  بتحويل 
م�ستواه  عــلــى  بــنــاء  »املــتــقــدم«  اإىل 
التح�سيلي، وتتوىل املدر�سة اإر�ساد 
من  التحويل  يف  الــراغــب  الطالب 
امل�سار املتقدم اإىل امل�سار العام وتتم 
واتخاذ  حــدة  على  كل حالة  درا�سة 

القرار املنا�سب لها.
املخرجات  بـــــاأن  الـــــــوزارة  واأفـــــــادت 
املناهج  مــ�ــســتــوى  عــلــى  املــتــوقــعــة 
الدرا�سية، تتبلور يف التعليم ثنائي 
الوطنية،  الــهــويــة  وتــعــزيــز  الــلــغــة، 
وحل  الناقد  التفكري  و  واالبــتــكــار 
التكنولوجيا،  وتوظيف  امل�سكالت، 
االأعمال  ريادة  مبهارات  ويتمتعون 
والعمل  الـــ�ـــســـحـــيـــة   واملـــــــهـــــــارات 

اجلماعي والتوا�سل والقيادة.

درا�صية ي�صرتك فيها طلبة امل�صارين العام واملتقدم ويختلفوا يف 4  مواد   10 •
للفيزياء . ح�صة   93 للعام   12-10 ل�صفوف  العلمية  • املواد 

.  10 لــ  واإجباري  عام    12 لـ  اختياري  • الحياء 
• الرغبة ال�صخ�صية ودرجتا العلوم والريا�صيات تلعبان دورا يف توجيه الطالب 

اخلطة الدرا�صية ون�صيب كل مادة من عدد احل�ص�ش عدد ح�ص�ش التمدر�ش املواد امل�صرتكة واملختلفة فيما بني امل�صارين العام واملتقدم

مو��ضالت �الإمار�ت تنهي ��ضتعد�د�تها لنقل ما يقارب 15 �ألف من طلبة �جلامعات و�لكليات و�ملعاهد
•• دبي –الفجر:

اأكد طارق ال�سيداوي مدير مركز 
-اأحد  والــتــاأجــري  للنقل  االإمــــارات 
ملوا�سالت  التابعة  االأعمال  مراكز 
االإمــــــــارات- اأنــــه مت االنــتــهــاء من 
كافة اال�ستعدادات ال�ستقبال العام 
حيث  مــن  على  اجلــديــد  اجلامعي 
احلافالت  من  اأ�سطولها  جاهزية 
والـــكـــوادر الــبــ�ــســريــة الــعــامــلــة من 

احلافالت الالزمة لتاأدية اخلدمة 
متو�سطة  حــافــلــة   30 نــحــو  اإىل 
تبعاً  وذلـــك  �سائقيها  مــع  احلــجــم 
الطلبة  اأعــداد  يف  املتوقعة  للزيادة 

مع انطالق العام اجلامعي.
اأنــــه مت خالل  وقــــال الــ�ــســيــداوي 
الربامج  تكثيف  املــا�ــســيــة  الــفــرتة 
الدورية  والــتــاأهــيــلــيــة  الــتــدريــبــيــة 
�سيما  ال  العاملة  الب�سرية  للكوادر 
برامج  تــلــقــوا  حــيــث  ــائــقــني،  الــ�ــس

اجلودة. 
موا�سالت  اأن  ال�سيداوي  وك�سف 
اأ�سطولها  خـــالل  ومـــن  االإمــــــارات 
ملا  النقل   خدمات  بتقدمي  �ستقوم 
الكليات  طلبة  من  األــف  يناهز15 
واجلــامــعــات واملــعــاهــد عــرب 400 
التقنية  كليات  يف  يدر�سون  حافلة 
وجامعة  بــدبــي،  للطالبات  العليا 
زايـــد، وجــامــعــة الــ�ــســارقــة، وكليات 
التقنية العليا بال�سارقة، واجلامعة 

اجلامعي  الـــنـــقـــل  حــــافــــالت  اأن 
تتميز  االإمـــــــــارات  مـــوا�ـــســـالت  يف 
بـــحـــداثـــتـــهـــا ومـــراعـــاتـــهـــا الأرقـــــى 
الفنية  واملــــوا�ــــســــفــــات  املــــعــــايــــري 
وا�ــســرتاطــات اجلـــــودة، وذلـــك مبا 
ال�سالمة  م�ستويات  اأعلى  ي�سمن 
للطلبة  والـــرفـــاهـــيـــة  والـــــراحـــــة 
اأن  مو�سحاً  املنقولني،  اجلامعيني 
باإدارة  تقوم  االإمــــارات  مــوا�ــســالت 
امل�ساندة  اأ�سكال  خمتلف  وتطوير 

يعك�س  واإداريــــــــــني، مبـــا  �ــســائــقــني 
االهتمام الذي توليه االإدارة العليا 
االإمـــــــارات خلدمة  مــوا�ــســالت  يف 
الـــنـــقـــل اجلـــامـــعـــي، والـــــــذي متت 
تــرجــمــتــه مــن خـــالل تــقــدمي هذه 
باعتبارها  عاماً   16 منذ  اخلدمة 
املــوؤ�ــســ�ــســة احلــكــومــيــة الـــرائـــدة يف 
املدر�سي  الــنــقــل  خـــدمـــات  تــقــدمي 
املعايري  اأعـــلـــى  وفــــق  والـــتـــجـــاري 
م�ستويات  واأرفــــــــع  بـــهـــا  املـــعـــمـــول 

املرورية،  ال�سالمة  حــول  تدريبية 
من  وغريها  االأولية،  واالإ�سعافات 
اخلدمة  بتطوير  املتعلقة  االأمـــور 
على  العاملني  واالرتقاء مب�ستوى 

اختالف تخ�س�ساتهم.
قــد مت  اأنــه  اإىل  ال�سيداوي  واأ�ــســار 
خم�س�سة  حــافــلــة   150 حتــديــث 
اإخ�ساع  مت  بينما  اجلامعي  للنقل 
ال�سيانة  الأعــمــال  احلــافــالت  بقية 
الـــدوريـــة والــوقــائــيــة، مــنــوهــاً اإىل 

ومعاهد  ــــاالإمــــارات،  ب االمــريــكــيــة 
م�سرياً  التطبيقية،  التكنولوجيا 
املوؤ�س�سات  مـــع  وبــالــتــنــ�ــســيــق  اأنـــــه 
اجلامعية يتم تنظيم عدة رحالت 
اجلامعية  املوؤ�س�سة  بني  ما  يومياً 
ي�سمن  مبا  الطلبة  �سكن  واأماكن 
الطلبة  مـــواعـــيـــد  جــمــيــع  تــلــبــيــة 
املحا�سرات  بـــجـــداول  وااللــــتــــزام 
ال�سيداوي  واأو�ـــســـح  واالأنــ�ــســطــة، 
اأنه من من املتوقع اأن يرتفع عدد 

اجلامعية  لــلــمــوؤ�ــســ�ــســات  والـــدعـــم 
الراغبة.
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•• دبي-وام:

مغادرة  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
البعثة الطبية التي ت�سم 38 طبيبا وممر�سا 
واإداريا من الهيئات ال�سحية مبرافقة البعثة 
الدويل  اأبــوظــبــي  مــطــار  مــن  للحج  الر�سمية 
بهدف توفري �سبل الرعاية ال�سحية املتكاملة 
وتقدمي امل�سورة الوقائية والن�سائح ال�سحية 
للحجاج. و اأكد �سعادة الدكتور �سامل الدرمكي 
جلنة  رئي�س  ال�سحة  وزيـــر  مــعــايل  م�ست�سار 
احلج العليا حر�س الوزارة على توفري اأف�سل 
بالتعاون مع  للحجاج  ال�سحية  الرعاية  �سبل 
واالأوقاف  االإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة 

والهيئات ال�سحية يف اأبوظبي ودبي .

اإىل توجيهات معايل عبد الرحمن بن  واأ�سار 
حممد العوي�س وزير ال�سحة ووقاية املجتمع 
الإ�سعاد حجاج دولة االإمارات من خالل توفري 
واإن�ساء  الطبية  والتجهيزات  الــكــوادر  اأف�سل 
غــرفــة عــمــلــيــات لــلــطــوارئ تــعــمــل عــلــى مدار 
تخ�سي�س  عــن  ف�ساًل  البعثة  �سمن  ال�ساعة 
طبيب لكل 100 حاج �سمن البعثة الر�سمية 
لــلــدولــة لــ�ــســمــان �ــســحــة و�ــســالمــة احلجاج 
بــتــوفــري تــغــطــيــة �ــســحــيــة �ــســامــلــة وذلـــــك يف 
الرعاية  بتقدمي  الـــوزارة  ا�سرتاتيجية  اإطـــار 
وم�ستدامة  مبتكرة  بطرق  املتكاملة  ال�سحية 

ت�سمن وقاية املجتمع من االأمرا�س.
من جانبه اأكد الدكتور عبد الكرمي الزرعوين 
مدير اإدارة ومركز عمليات الطوارئ واالأزمات 

الطبية  البعثة  رئي�س  الــــوزارة  يف  والـــكـــوارث 
اإلــكــرتونــيــة متطورة  اتــبــاع مــنــظــومــة  لــلــحــج 
لتعزيز اخلدمات ال�سحية للحجاج .. م�سريا 
اإىل اأن الكادر الطبي ي�سم كفاءات متخ�س�سة 
واإ�سعافية  طبية  خدمات  لتقدمي  تدريبها  مت 
ومــتــابــعــة اأ�ــســحــاب االأمــــرا�ــــس املــزمــنــة مثل 
كميات  وتــوفــري  والــقــلــب  والــ�ــســكــري  ال�سغط 

منا�سبة من االأدوية لهم.
و اأكد وجود قاعدة بيانات تخ�س كل فرد من 
التدخل  الطبي  الفريق  على  ت�سهل  احلجاج 
الــ�ــســريــع يف الـــطـــوارئ واإعـــــداد تــقــاريــر طبية 
يومية عن احلالة ال�سحية لكل حاج مواطن 

ومقيم بدون متييز.
بــــدوره اأ�ـــســـار بـــدر الــنــجــار مــقــرر جلــنــة بعثة 

احلــج يف الــــوزارة اإىل تــقــدمي الــــوزارة برامج 
يف مطارات الدولة لتقدمي التوعية ال�سحية 
والن�سرات  الــهــدايــا  وتـــوزيـــع  واالإجــتــمــاعــيــة 
تقدمي  عن  ف�سال  احلجاج  على  والتعليمات 
وال�سكري  ال�سغط  مثل  جمانية  فحو�سات 
ن�سرات  خــالل  مــن  للحجاج  �سحي  وتثقيف 
وكتيبات توعوية حول اجــراءات احلج. ولفت 
عناوين  تت�سمن  خا�سة  بطاقة  تــوفــري  اإىل 
الطبية  البعثة  امل�سوؤولني عن  واأ�سماء  واأرقــام 
يف مــكــة واملـــديـــنـــة الــتــابــعــة لــبــعــثــة االإمــــــارات 
اإ�سافة  ال�سرورة  حال  يف  للتوا�سل  الر�سمية 
خا�سة  وحقيبة  العينية  الــهــدايــا  تــوفــري  اإىل 
واحلقن  لــالأدويــة  الــــربودة  حتفظ  باملر�سى 

ومعقمات يد وحقيبة اإ�سعافات اأولية.

•• دبي-وام:

االجتماعية  اخلدمات  �سعبة  قدمت 
عالجية  م�ساعدات  دبــي  مب�ست�سفى 
لـ 167 حالة مر�سية مع�سرة خالل 
�سهري يونيو ويوليو املا�سيني تزامنا 
مــع مــبــادرة عــام اخلــري التي اأطلقها 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .
وقالت كفى م�سعد املاطري م�سوؤولة 
�ـــســـعـــبـــة اخلــــــدمــــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
احلاالت  معظم  اإن  دبــي  مب�ست�سفى 
امل�ستفيدة تعاين من اأمرا�س االأورام 
والــكــلــى ..مــ�ــســرية اإىل اجلــهــود التي 
قـــامـــت بــهــا الــ�ــســعــبــة ملــتــابــعــة بع�س 
اجلهات  بع�س  مــع  املع�سرة  احلـــاالت 

العامة  كـــاالإدارة  بالدولة  احلكومية 
ا�ستمرارية  لطلب  االأجــانــب  ل�سوؤون 
اإقامة املري�س بالدولة لفرتة العالج 
لــ�ــســمــان اال�ــســتــفــادة الــقــ�ــســوى من 

اخلطة العالجية له.
خالل  قامت  ال�سعبة  اأن  اأو�سحت  و 

املا�سيني  ويـــولـــيـــو  يـــونـــيـــو  �ـــســـهـــري 
بـــــدرا�ـــــســـــة الــــعــــديــــد مـــــن احلـــــــاالت 
االجتماعية ملر�سى يف ق�سمي االأورام 
والكلى مب�ست�سفى دبي .. منوهة اإىل 
اأن 50 باملائة من احلاالت التي متت 
درا�ستها تعاين من اأمرا�س ال�سرطان 
املختلفة و40 باملائة منها تعاين من 
اأمرا�س الكلى و10 باملائة تعاين من 

اأمرا�س اأخرى.
التي  اجلــهــود  املــاطــري  وا�ستعر�ست 
�سعبة اخلدمة االجتماعية  بها  تقوم 
عدد  مــع  للتوا�سل  دبـــي  مب�ست�سفى 
اخلريية  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  من 
كجمعية دار الرب والهالل االأحمر يف 
دبي وال�سارقة وعجمان وغريها من 

اجلهات االأخرى.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأكد الدكتور حممد املحرزي مدير 
اخليمة  براأ�س  اجلمارك  دائــرة  عام 
املنافذ  وا�ـــســـتـــعـــداد  جــاهــزيــة  عــلــى 
اجلــمــركــيــة ال�ــســتــقــبــال حــجــاج بيت 
وايابا من خالل  اهلل احلــرام ذهابا 
تقدمي كافة الت�سهيالت اجلمركية 
ــــرة لــهــم عن  ــــدائ الـــتـــي تـــوفـــرهـــا ال
التفتي�س  �سباط  زيــادة عدد  طريق 
خالل  باملنافذ  العاملني  اجلمركي 
اأجهزة  اأحــدث  مو�سم احلج وتوفري 
التي  املتطورة  اجلمركية  التفتي�س 
ت�ساهم يف ت�سريع تخلي�س اإجراءات 

التفتي�س على االأمتعة .
عمالئها  تـــويل  الـــدائـــرة  اإن  وقــــال 
اأهــمــيــة ق�سوي  فــئــاتــهــم  مبــخــتــلــف 

التي  املـــــعـــــوقـــــات  كــــافــــة  لـــتـــذلـــيـــل 
نوعية  خـــدمـــات  تـــقـــدمي  تــعــرت�ــس 
ممــيــزة لــهــم ، ومــنــهــم حــجــاج بيت 
من   ذلـــك  يف  منطلقة  احلــــرام  اهلل 
اأهدافها  اأهــم  اأحــد  بتحقيق  اإميانها 
بت�سهيل  املــتــعــلــقــة  اال�ــســرتاتــيــجــيــة 
حــركــة املــ�ــســافــريــن والــبــ�ــســائــع عرب 

املــنــافــذ اجلــمــركــيــة املــنــتــ�ــســرة على 
اأطراف االإمارة.

التفتي�س  �سباط  املــحــرزي  وطالب 
على  يـــــكـــــونـــــوا  بــــــــــاأن  اجلـــــمـــــركـــــي 
اإجـــــــراءات  لــتــيــ�ــســري  ا�ــســتــعــداد  اأمت 
ا�ستقبالهم  خـــــالل  مــــن  احلــــجــــاج 
هذه  وعظم  باأهمية  يليق  ا�ستقباال 
و�سرعة  املقد�سة  الدينية  املنا�سبة 
لالأفراد  التفتي�س  معاملة  اإجنــــاز 
والــ�ــســيــارات واالأمــتــعــة  وذلـــك حتى 
يف  �سببا  اجلمركية  املنافذ  تكون  ال 
زيـــادة مــعــانــاة احلــجــاج اإ�ــســافــة اإىل 
متمثلة  لهم  املعنوي  الدعم  تقدمي 
وتقدمي  ـــــاد  واالر�ـــــس بــاالبــتــ�ــســامــة 
لت�سهيل  ـــــالزمـــــة  ال املــــ�ــــســــاعــــدات 
خروجهم متمنيا لهم حجا مربورا 

وذنبا مغفورا.

مغادرة بعثة �حلج �لر�ضمية  لالأر��ضي �ملقد�ضة

جمارك ر�أ�س �خليمة توؤكد جاهزيتها ملو�ضم �حلج 

م�ضت�ضفى دبي يقدم م�ضاعد�ت عالجية 
ل� 167 مري�ضا يف عام �خلري 

•• ابوظبي-الفجر:

الر�سمية  احلـــــــج  بـــعـــثـــة  غــــــــــادرت 
املتحدة  الــعــربــيــة  االإمــــــارات  لــدولــة 
اأبوظبي  الــوطــن مــن مــطــار  اأر�ــــس 
العربية  اململكة  اإىل  الدويل متجهة 
ملزاولة مهامها يف خدمة  ال�سعودية 
املقد�سة  االأرا�ــســي  الدولة يف  حجاج 
وم�ساكنهم  تــنــقــالتــهــم  ومــتــابــعــة   ،
واملدينة  املــكــرمــة  مــكــة  مـــن  كـــل  يف 
اأحوالهم  عــلــى  واالإ�ــــســــراف  املـــنـــورة 
وبناء خميماتهم يف املنا�سك واإعداد 
وعرفة  منى  اإىل  ت�سعيدهم  خطط 
بــالــتــنــ�ــســيــق مـــع اجلـــهـــات املــعــنــيــة يف 
اململكة وبذل اأق�سى واأرقى اخلدمات 
اأداء احلج بكل  ت�ساعدهم على  التي 
يــ�ــســر و�ــســهــولــة حــتــى عــودتــهــم اإىل 

اأر�س الوطن.
وقـــد وجـــه �ــســعــادة الــدكــتــور حممد 
العامة  الهيئة  رئي�س  الكعبي  مطر 

لــلــ�ــســوؤون االإ�ــســالمــيــة واالأوقـــــــاف ، 
رئي�س بعثة احلج الر�سمية ، اأع�ساء 
الــبــعــثــة بـــــاأن يــخــلــ�ــســوا الــعــمــل هلل 
خري  يــكــونــوا  واأن  وتــعــاىل  �سبحانه 
اأبناء وطنهم يف هذا  �سفراء خلدمة 

واأن  مــو�ــســم-  -كــكــل  الكبري  املــو�ــســم 
ال�ساعة  مــدار  على  العمل  يوا�سلوا 
اإمــــاراتــــي  كـــل حــــاج  اإىل  لــلــو�ــســول 
باهتمام  واإ�ــســعــاره  اأحـــوالـــه  وتــفــقــد 
القيادة الر�سيدة به لكي يوؤدي حجه 

ال�سرع  اأحكام  وفق  وكامال  �سحيحا 
احلنيف .

االآن  ن�سافر  الكعبي:  الدكتور  وقال 
مــن اأر�ـــس الــوطــن ونــحــن نحمل يف 
قلوبنا خال�س الرجاء وعلى األ�سنتنا 

اأ�سدق الدعاء باأن يدمي اهلل �سبحانه 
ال�سمو  �ساحب  �سيدي  على  وتعاىل 
 ، نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة -حفظه اهلل – موفور 
ال�سحة والعافية، واأن يوفق �ساحب 
بـــن را�سد  الــ�ــســيــخ حمــمــد  الــ�ــســمــو 
الدولة  رئــيــ�ــس  نــائــب   ، مــكــتــوم  اآل 
، حاكم  الـــــــوزراء  رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس   ،
ال�سيخ  ال�سمو  واأخــاه �ساحب   ، دبــي 
، ويل  نــهــيــان  اآل  زايـــــد  بـــن  حمــمــد 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�سمو  واأ�سحاب   ، امل�سلحة  للقوات 
اإليه  ي�سبون  ما  اأ�سمى  اإىل  احلكام 
مــن رفعة الــوطــن وعــزتــه وازدهـــاره 
املوؤ�س�س  الــقــائــد  اهلل  يتغمد  واأن   ،
نهيان  اآل  �سلطان  بــن  زايـــد  ال�سيخ 
–طيب اهلل ثراه –بوا�سع الرحمات 
االأبـــرار  �سهدائنا  مــقــام  يعلي  واأن   ،
الذين قدموا اأرواحهم الزكية فداء 
ولل�سلم  ولــلــقــيــادة  للوطن  وانــتــمــاء 

االإقــلــيــمــي والــعــاملــي، فــاحلــج مو�سم 
التعاون  يف  الب�سر  طموحات  الإبــراز 
بـــاأمـــان و�ــســالم حتقيقا  والــتــعــايــ�ــس 
البيت  جــعــلــنــا  )واإذ  تــعــاىل  لــقــولــه 
رجاء  وكلنا   ، واأمــنــا(  للنا�س  مثابة 
وال�سالم  اال�ستقرار  يعم  اأن  ودعـــاء 
الــعــربــي واالإ�ـــســـالمـــي وبقية  عــاملــنــا 
بلدان العامل واأن يكون احلج ر�سالة 

ال�سالم  تعك�س  اإميــانــيــة  حــ�ــســاريــة 
ديننا  اإليه  يدعو  الــذي  واال�ستقرار 
والتطرف  الغلو  عن  بعيدا  احلنيف 

واالإرهاب .
العربية  ـــكـــة  املـــمـــل اإىل  ـــافـــر  ـــس ـــ� ن
نحمل  ونــحــن  ال�سقيقة  ال�سعودية 
كل  الــر�ــســيــدة  ولــقــيــادتــهــا  ل�سعبها 
اهلل  بيت  حلجاج  توفره  ملا  التقدير 

من  اإليها  يتوافدون  الذين  العتيق 
كل فج عميق ويجدون كل اخلدمات 
اخلا�سة  ولــلــروابــط  والت�سهيالت، 
على  و�سعبينا  قــيــادتــيــنــا  بــني  فــيــمــا 
امـــتـــداد الـــتـــاريـــخ واجلــغــرافــيــا من 
وامل�ستقبل  والـــــدم  الـــديـــن  اأوا�ــــســــر 
املــ�ــســرق بــكــل مـــا يــحــمــل مـــن اآمــــال 

للعرب وللم�سلمني وللعامل. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت “اأبوظبي لالإعالم” عن اإطالق مو�سم جديد من برنامج “لبيك” 
الديني بالتزامن مع بدء �سعائر فري�سة احلج اإىل بيت اهلل احلرام، والذي 
�ستبث حلقاته يومياً على قناة “االمارات” التابعة ل�سبكة قنوات تلفزيون 
 30 اإىل   23 ما عدا اجلمعة وال�سبت خالل الفرتة بني  اأبوظبي يومياً 

اأغ�سط�س اجلاري.
اأبوظبي لالإعالم ملو�سم احلج  وتاأتي انطالقة الربنامج يف اإطار مواكبة 
و�سعائره يف املدينة املنورة ومكة املكرمة عرب خمتلف من�ساتها االإعالمية، 

الدينية  الفعاليات  الأهــم  �ساملة  تغطية  تقدمي  على  منها  حر�ساً  وذلــك 
واملجتمعية، وتزامناً مع مغادرة بعثة احلج الر�سمية لدولة االإمارات ام�س 
الثالثاء عرب مطار اأبوظبي الدويل، اإىل االأرا�سي املقد�سة جنباً اإىل جنب 

مع احلجاج القادمني من خمتلف بقاع االأر�س.
 4:30 ال�ساعة  متــام  يف  امل�ساهدين  على  يطل  الــذي  الربنامج  ويهدف 
بعد الظهر يومياً وملدة �ساعة كاملة اإىل نقل منا�سك احلج من االأرا�سي 
واأ�سوله  واأركــانــه  احلــج  مبعاين  امل�ساهدين  تعريف  جانب  اإىل  املقد�سة، 
املــبــارك مــن خــالل جمموعة من  االأ�ــســحــى  بعيد  املرتبطة  واملــمــار�ــســات 
قبل  مــن  يومي  تقرير  عــن  ف�ساًل  خ�سي�ساً،  واملــعــدة  املف�سلة  التقارير 

يومياً  الــربنــامــج  �سيتخلل  كما  املــكــرمــة.  مكة  اإىل  اأبــوظــبــي  قــنــاة  مــوفــد 
ر�سالة تلفزيونية من مرا�سل القناة املتواجد مع البعثة الر�سمية للدولة 

لالطالع على اآخر اأخبارهم. 
ات�ساالت  الزبيدي  االإعالمي مو�سى  يقدمه  الذي  الربنامج  و�سي�ستقبل 
وم�ساركات امل�ساهدين حماواًل االإجابة على ا�ستف�ساراتهم واأ�سئلتهم التي 
ال�سيوخ  الف�سيلة  اأ�ــســحــاب  مــن  جمموعة  ا�ست�سافة  عــرب  �سيوجهونها 

والدعاة والواعظني من الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف.
ال�سلة  ذات  االأ�سا�سية  املوا�سيع  مــن  جمموعة  يف  الــربنــامــج  و�سيبحث 
بفري�سة احلج، منها اأنواع االإحرام واأف�سلها، ومعاين احلج والعمرة عند 

ال�سفر، وال�سبيل اإىل حجة تغفر فيها الذنوب، وحكم بع�س احلجاج من 
كبار ال�سن والن�ساء يف تكليف غريهم يف الرمي، ومظاهر التكرمي االإلهي 

للحجيج، وكيف يحقق احلج التهذيب ال�سلوكي والرتبية االأخالقية. 
مفهوم  مثل  اأخــرى  موا�سيع  الربنامج  �سيناق�س  ذلــك،  اإىل  وباالإ�سافة 
اال�ستطاعة الأداء ن�سك احلج، واملبيت يف منى، وما هي اأحكام من حج من 
التي  املقا�سد  اأبــرز  وما هي  نا�سياً،  امليقات  دين لغريه ومن جتــاوز  عليه 
م املُ�سلم االأ�سهر احُلرم، واأ�سباب  يتعلمها احلاج من اأداء الن�سك، وكيف يَعظِّ
االأف�سلية لهذه االيام. كما �سيقدم الربنامج ن�سائح خا�سة ملن اأراد احلج 

وتاأدية الن�سك، واالأدعية اخلا�سة التي يقولها احلجاج عند ال�سفر. 

ملواكبة �صعائر احلج يف مكة واملدينة املنورة

�أبوظب��ي لالإع��الم تطل��ق مو�ضم��ًا جدي��دً� م��ن برنامج »لبيك« على قناة »�المار�ت«

•• اأبوظبي- وام: 

اأبوظبي ممثلة مبديرية  يف  االأجانب  و�سوؤون  لالإقامة  العامة  االإدارة  �ساركت 
جوازات املنافذ يف توديع بعثة احلج الر�سمية اأثناء مغادرتها مطار اأبوظبي.

 وقال العقيد حممد اأحمد الهاملي نائب مدير مديرية جوازات املنافذ اأثناء 
توديع البعثة، بح�سور عدد من ال�سباط اإن مديرية جوازات املنافذ حتر�س على 
تقدمي جميع الت�سهيالت املتاحة الإ�سعاد احلجاج قبل رحلتهم اإىل الأداء منا�سك 
احلج.  ومت توزيع برو�سور على احلجاج بالتن�سيق مع الهيئة العامة لل�سوؤون 
االإ�سالمية واالأوقاف حتتوي على االأرقام الهامة ملكاتب �سوؤون احلجاج يف جدة 
والريا�س و اللجان الطبية وال�سرعية التي خ�س�ستها الهيئة لال�ستجابة الأي 
ا�ستف�سارات من قبل احلجاج وبع�س االإر�سادات التوعوية كاملحافظة على وثائق 

ال�سفر واتباع التعليمات التي ت�سدر من م�سريف احلمالت.
االإدارة  خاللها  من  ت�سعى  التي  الرئي�سية  املــبــادرات  �سمن  املبادرة  هذه  تاأتي   
عن  املتعاملني  �سعادة  لتحقيق  اأبوظبي  يف  االأجــانــب  و�ــســوؤون  لالإقامة  العامة 

اخلدمات املقدمة يف جميع اداراتها اخلدمية ومنافذها.

جو�ز�ت �ملنافذ بوز�رة �لد�خلية ت�ضارك يف توديع �لبعثة �لر�ضمية للحج

�ل�ضحة توفر �أف�ضل �خلدمات �ل�ضحية للحجاج

وفد من �الإقامة يطلع على خرب�ت » �ضلطة دبي �ملالحية«
•• دبي -وام:

دبــــي  مــــديــــنــــة  “�سلطة  اأكــــــــــدت 
التكامل  تعزيز  اأهمية  املالحية” 

بالقطاع  لـــالرتـــقـــاء  احلـــكـــومـــي 
التنويع  متطلبات  وفــق  البحري 

االقت�سادي .
امل�سرتك  اللقاء  ذلــك خــالل  جــاء 
ام�س  ال�سلطة  ا�ست�سافته  الـــذي 
�سالح  العميد  برئا�سة  وفــد  مــع 
اأحمد القمزي م�ساعد املدير العام 
والربية  البحرية  املنافذ  لقطاع 
يف االإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون 

االأجانب بدبي.

اأطر  تعزيز  �سبل  اجلانبان  بحث 
لال�ستفادة  املـــ�ـــســـرتك  الـــتـــعـــاون 
والتحتية  الت�سريعية  البنية  من 
القطاع  دور  تــعــزيــز  يف  املــتــطــورة 
البحري كرافد حيوي من روافد 
�ــســعــيــا وراء  الــوطــنــي  االقــتــ�ــســاد 
تــعــزيــز ريـــــادة دبــــي كـــواحـــدة من 
النقل  الـــرائـــدة عــاملــيــا يف  املـــراكـــز 
البحري  والـــ�ـــســـحـــن  والــــتــــجــــارة 

واخلدمات اللوج�ستية.

مثالية  مـــنـــ�ـــســـة  الــــلــــقــــاء  �ـــســـكـــل 
عــلــى اجلهود  الــ�ــســوء  لــتــ�ــســلــيــط 
البحرية  ال�سلطة  تــقــودهــا  الــتــي 
اأبرز  م�ساف  اإىل  بدبي  للو�سول 
واللوج�ستية  البحرية  العوا�سم 
االأكرث تطورا وتناف�سية و�سمولية 
بـــــاإطـــــار  مــــدعــــومــــة  الــــــعــــــامل  يف 
حتقيق  ل�سمان  متكامل  تنظيمي 
ال�سالمة  جـــوانـــب  بـــني  الــتــكــامــل 
الــــبــــحــــريــــة واملـــــــالحـــــــة االآمـــــنـــــة 
باالإ�سافة  الت�سغيلية  والــكــفــاءة 
وخربات  اإجنــازات  ا�ستعرا�س  اإىل 
خمتلف  يف  الــبــحــريــة  الــ�ــســلــطــة 

جوانب القطاع البحري.
توطيد  عــلــى  الـــطـــرفـــان  واتـــفـــق 
لدعم  والــتــعــاون  التن�سيق  ج�سور 
البحري  الــقــطــاع  ا�سرتاتيجيات 
تاأ�سي�س  خـــدمـــة  يف  تــ�ــســب  الـــتـــي 
ومتكامل  م�ستدام  بــحــري  قــطــاع 
اأهمية  الــرتكــيــز على  دبــي مــع  يف 
لالرتقاء  م�سرتكة  اآلــيــة  تطوير 
وت�سهيل  الـــــعـــــمـــــالء  بــــخــــدمــــة 
التعديالت  وتطبيق  االإجـــــراءات 
التي من �ساأنها احلد من الروتني 
الأعلى  حتقيقا  والــبــريوقــراطــيــة 
املجتمع  ور�ــســا  �سعادة  م�ستويات 

البحري.
ورحب عامر علي املدير التنفيذي 

املالحية  دبــــي  مــديــنــة  لـــــ�ــســلــطــة 
بزيارة وفد قطاع املنافذ البحرية 
هذه  اأن  اىل  ..مــ�ــســريا  والـــربيـــة 
الــــــزيــــــارة تــنــبــثــق مــــن احلـــر�ـــس 
التوجه  دعــــــم  عـــلـــى  املــــ�ــــســــرتك 
م�ساهمة  تفعيل  نحو  احلــكــومــي 
القطاع البحري يف م�سرية النمو 

االقت�سادي والنه�سة ال�ساملة.
و�سدد علي اأن اللقاء يندرج يف اإطار 
بن�سر  الــبــحــريــة  ال�سلطة  الــتــزام 
الريادية الإمارة  التجربة  وتعميم 
البحري  الــقــطــاع  تطوير  يف  دبــي 
الــــذي يـــربز كــالعــب حمــــوري يف 
االقت�سادي  التنويع  عجلة  دفــع 
التوجيهات  مــــع  يــتــمــا�ــســى  مبــــا 
الــ�ــســديــدة لــلــقــيــادة الــر�ــســيــدة يف 
الـــو�ـــســـول بـــدولـــة االإمــــــــارات اإىل 
مــ�ــســاف االأمم االأكــــرث تــقــدمــا يف 

العامل.
دبي  مــديــنــة  �سلطة  اإلـــتـــزام  واأكــــد 
مع  كثب  عــن  بالتن�سيق  املالحية 
القطاعني العام واخلا�س لتطوير 
اآليات م�سرتكة من �ساأنها االرتقاء 
الداعمة  الت�سغيلية  بالعمليات 
وجاذبية  و�ــســمــولــيــة  لــتــنــافــ�ــســيــة 
الـــــذي يعترب  الـــبـــحـــري  الـــقـــطـــاع 
املحلي  الــنــاجت  يف  رئي�سا  م�ساهما 

والوطني االإجمايل.

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/435 عقاري  كلي
امللكية( - امباالت فيتل  الــوارد ب�سهادة  اىل املدعي عليه / 1- حممد كوتي عبداملناف )ح�سب 
ان  مبا   ، االقــامــة  حمل  جمهول  ال�سخ�سية(  باثبات  الـــوارد  -)ح�سب  عبداملناف  كوتي  حممد 
اأحمد  اأبوبكر  عبداللطيف حممد   : عامة وميثله  م�ساهمة  �سركة   - للتمويل  اأمــالك  املدعي/ 
ومالحقها  االجـــارة  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الــدعــوى  عليك  اأقــام  قد   - احلــمــادي 
والزام املدعي عليهما بت�سليم الوحدة مو�سوع الدعوى خالية من ال�سواغل ورد احليازة والغاء 
ا�سارة القيد العقاري والزامهما ب�سداد مبلغ وقدره ) 262.052 درهم( مع تعوي�س عن اال�سرار 
املوافق  اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االحد  بواقع 12% والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اأو من  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا    Ch.1.B.8  : بالقاعة  09.30 �س  ال�ساعة     2017/8/27
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269311 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   29 �سبتمرب 2016

با�ســم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الرا�س واأحزمة املالب�س
 الواقـعة بالفئة:  25 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من �سكل متثيلي لراأ�س حيوان الكواال كما هو مبني يف منوذج 
الطلب.

اال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/07م   املودعة حتت رقم:  269342 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   25 اكتوبر 2016

با�ســم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح�سرات تبيي�س االقم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
منظفات  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سول  جتميل؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  زيــوت  عطور؛  �سابون؛  وك�سط؛  وجلي 
ا�سنان؛ جميع املنتجات املذكورة با�ستثناء مراهم الب�سرة احلاجزة للرطوبة واملزلقات وم�ستح�سرات تنظيف 

الب�سرة واملواد الال�سقة ومزيالت املواد الال�سقة واجلل.  
 الواقـعة بالفئة:  3 

هو  كما  " HOLLISTER SURF NATION" باأحرف التينية  عبارة  و�سف العالمة:  كتبت 
مبني يف منوذج الطلب. 

اال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104
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اأخبـار الإمـارات

بلدية دبي تنفذ حزمة من �مل�ضروعات يف حتا

قائمة خيارات جديدة )IVR( لدى مركز الت�صال لإ�صعاد املتعاملني

مركز �الت�ضال مبحاكم دبي يحقق �مل�ضتهدف يف �ضرعة �لرد على 
�ملكاملات خالل 8 ثو�ين يف �لن�ضف �الأول لعام 2017

�ضرطة ر�أ�س �خليمة تنظم ور�ضة )�خلربة �لعملية( 

•• اتاوا-وام:

هناأ �سعادة حممد �سيف هالل ال�سحي 
�سفري الدولة لدى كندا الطالبة علياء 
بــجــائــزة م�سابقة  لــفــوزهــا  املــنــ�ــســوري 

االإمارات للجينات يف الف�ساء .
ا�ــســتــ�ــســافــة �سفارة  جـــاء ذلـــك خـــالل 
ا�ستقبال  حــفــل  كـــنـــدا  لــــدى  الـــدولـــة 
املن�سوري،  عــلــيــاء  الــطــالــبــة  لــتــقــدمي 
الــفــائــزة بــجــائــزة مــ�ــســابــقــة االإمـــــارات 
مت  ُنظِّ الـــتـــي  الــفــ�ــســاء  يف  لــلــجــيــنــات 
للف�ساء،  االإمــارات  حتت رعاية وكالة 
 The و�سحيفة   Boeing و�سركة 
�سعادته  ورحـــــــب   .National
جمل�س  عـــ�ـــســـو  احلـــــفـــــل،  بـــ�ـــســـيـــوف 
وكالة  ومــــديــــر  الــــكــــنــــدي،  الـــ�ـــســـيـــوخ 
ال�سعادة  واأ�ــســحــاب  الكندية  الف�ساء 
الدبلوما�سية  البعثات  بع�س  روؤ�ــســاء 
عدد  ومــ�ــســوؤويل  كندا  لــدى  االأجنبية 
مــن املــوؤ�ــســ�ــســات الــدولــيــة والــكــنــديــة . 
األـــقـــت الــطــالــبــة علياء  ومــــن جــهــتــهــا 
ال�سفارة  فيها  �سكرت  كلمة  املن�سوري 

لتجربتها  تقديرهم  على  وال�سيوف 
الــتــي تعترب ثــالــث جتــربــة مــن نوعها 
حتظى بفر�سة االإنطالق من حمطة 
تطوير  حـــــول  الــــدولــــيــــة،  الـــفـــ�ـــســـاء 

احلم�س  عـــلـــى  الـــقـــائـــمـــة  الـــتـــجـــارب 
رواد  حــالــيــاً  الــتــي يختربها  الــنــووي، 
 Kennedy مبــحــطــة  الـــفـــ�ـــســـاء 

.Space Station

•• راأ�س اخليمة - الفجر

اأكد العميد الدكتور حممد �سعيد احلميدي مدير عام العمليات 
املركزية ب�سرطة راأ�س اخليمة، اأن بناء املجتمع يعتمد على فكر 
االإن�سان االإيجابي واملنتج واملبدع، وحتى حتقق الدولة اأهدافها 
نرتقي  اأن  فعلينا  املــجــاالت،  جميع  يف  االأوىل  املــراكــز  بلوغ  يف 
واملعرفة،  العلم  على  باال�ستناد  بفكره  ون�سمو  الــفــرد  بثقافة 

و�سقل اخلربات العملية واالرتقاء بها نحو التميز.
�سعادة  الــتــي قدمها  العملية  ذلــك خــالل ور�ــســة اخلـــربة  جــاء 
�ساركني  مـــبـــادرة  الــدكــتــور حمــمــد احلــمــيــدي �سمن  الــعــمــيــد 

احلديدي  خمي�س  اهلل  عبد  العميد  �سعادة  بح�سور  معرفتي، 
�سباط  من  وجمموعة  اخليمة،  راأ�ــس  �سرطة  عــام  قائد  نائب 
املركز االإعالمي  راأ�س اخليمة، وذلك بقاعة  وموظفي �سرطة 

مببنى القيادة العامة.
و�سدد العميد احلميدي خالل الور�سة، يف حديثه على �سرورة 
اخلربة العملية ومعايري و�سروط توافر اخلربة العملية لدى 
املــوظــفــني، ودورهـــا يف دعــم وتــقــدمي خــدمــات �سريعة وفورية 
حتفيز  �سرورة  مثمناً  واالإتــقــان،  بالكفاءة  تتميز  للمتعاملني 
املوظفني على بحث اأف�سل فر�س التح�سني والتطوير لالرتقاء 
اأف�سل اخلدمات، مبا يكفل حتقيق  العملية وتقدمي  باخلربة 

هدف رفع م�ستوى ر�سا اجلمهور، ويعزز ثقة اجلمهور بفّعالية 
تطوير االأداء اخلدمي ال�سرطي نتيجة توافر وتكافوؤ �سروط 
املتكاملة.  االإ�سرتاتيجية  احللول  اأف�سل  مع  العملية  اخلــربة 
احلميدي،  حممد  الدكتور  العميد  توجه  االجتماع،  ختام  يف 
بال�سكر اجلزيل لكل امل�ساركني يف اإجناح ور�سة اخلربة العملية 
�سمن مبادرة �ساركني معرفتي، موؤكداً اأن �سرطة راأ�س اخليمة، 
ت�سعى اإىل تعزيز ثقافة املعرفة يف املجتمع الوظيفي من خالل 
�سقل اخلربات واملعرفة والعمل على تنميتها وتطويرها مهنياً 
من  املثلى  اال�ستفادة  ي�سمن  مبا  وتعزيزها  العملي  املجال  يف 

املورد الب�سري.

•• دبي-وام: 

اأعلنت بلدية دبي عن تنفيذ املجموعة 
اإىل  الهادفة  م�سروعاتها  االأوىل من 
التحتية  البنية  تعزيز  يف  امل�ساهمة 
من  االأعـــمـــال  رواد  ودعـــم  للمنطقة 
اإطـــــار اخلطة  اأبـــنـــاء حــّتــا وذلــــك يف 
اأطــلــقــتــهــا حكومة  الـــتـــي  الــتــنــمــويــة 
خمتلف  يف  حّتا  منطقة  لتنمية  دبي 
االقت�ساد  يــ�ــســمــل  مبـــا  الــقــطــاعــات 
والريا�سة،  وال�سياحة  واخلـــدمـــات، 
املنا�سبة  وبهذه  والتعليم.  والثقافة 
رئي�س  املــطــيــوعــي،  �سعيد  عــمــر  قـــال 
مركز حّتا ببلدية دبي، اأن امل�سروعات 
التي يتم تنفيذها خالل هذه املرحلة 
االأ�سا�سية  البنية  تطوير  اإىل  ترمي 
االقت�ساد  قــطــاعــي  لــدعــم  الـــالزمـــة 
قدراتها  وتعزيز  حــّتــا  يف  وال�سياحة 
متتلكه  مــا  على  اعــتــمــاداً  التناف�سية 
وتراثية،  طــبــيــعــيــة  مـــقـــومـــات  مــــن 
م�سرياً اأن امل�سروعات تت�سمن تطوير 

منطقة ال�سريعة الرتاثية، وبناء 30 
ا�سرتاحة عامة، وت�سييد عدة ممرات 

بني املزارع بطول 2 كيلومرت.
تنفذه  الــذي  االأول  امل�سروع  ان  وبني 
بلدية دبي، وتبلغ تكلفته 2.5 مليون 
منطقة  تــطــويــر  يف  يــتــمــثــل  درهــــــم، 
ال�سريعة التي تقع يف قلب حّتا وذلك 
�سياحي  مــوقــع  اىل  حتويلها  بــهــدف 
العنا�سر  مـــن  ــتــفــادة  بــاال�ــس تـــراثـــي 
املنطقة  تــ�ــســمــهــا  الــتــي  الــتــاريــخــيــة 
والـــتـــي يــرجــع تــاريــخــهــا الأكــــرث من 
وهو ما يعد اإ�سافة مهمة  عام   200
عموماً  الدولة  يف  الرتاثية  للمواقع 
ويف اإمارة دبي على وجه اخل�سو�س. 
امل�سروع  واأ�ساف املطيوعي: يت�سمن 
املنطقة  بت�سوير  تــبــداأ  عــدة  مــراحــل 
واإنــارتــهــا بــالــكــامــل، ور�ــســف مم�سى 
كــبــري واإنــ�ــســاء الــعــديــد مــن املمرات 
ـــيـــة حـــتـــى يــتــ�ــســنــى لــــلــــزوار  الـــداخـــل
التي  املـــزارات  اإىل  ب�سهولة  الو�سول 
�سيتم  كما  ال�سريعة.  تقع يف منطقة 

ا�سرتاحات  ثــمــانــيــة  وجتــهــيــز  بـــنـــاء 
ف�ساًل  املــــوقــــع،  مــــرتــــادي  خلـــدمـــة 
عــن بــوابــة ومــكــتــب ا�ــســتــقــبــال يوفر 

املعلومات االر�سادية للزوار.
االأعمال  رواد  م�ساعدة  على  وحر�ساً 
املنطقة وتوفري  اأهايل  وال�سباب من 
الــفــر�ــس اال�ــســتــثــمــاريــة لــهــم، قامت 
م�ساحات  بتخ�سي�س  دبــي  البلدية 
من  العديد  الفتتاح  ت�سلح  جتــاريــة 

املــ�ــســروعــات واال�ــســتــفــادة مــن توافد 
الزوار وال�سائحني على املنطقة التي 

تعد وجهة �سياحية معروفة.
ال�سريعة  مــنــطــقــة  اأهــمــيــة  وتـــرجـــع 
اإىل ما  املـــــاء  مـــــورد  لـــغـــويـــاً  وتــعــنــي 
مهمة  �سياحية  مــــزارات  مــن  ت�سمه 
ال�سريـعة،  ياأتي يف مقدمتها م�سجـد 
وهـــو مــ�ــســجــد قـــدمي مت بـــنـــاوؤه منذ 
با�ستخدام  عــام   200 عــن  يزيد  مــا 
االأ�سقف  تــ�ــســيــيــد  مت  فــيــمــا  الـــطـــني 
البيئة  مــــن  الـــنـــخـــيـــل  �ـــســـلـــوع  مــــن 
ال�سالة  قــاعــة  ي�سم  وهــو  املحيطة، 
اإىل  بــاالإ�ــســافــة  وال�سحن  والــلــيــوان 
وقد  املــرافــق،  من  وجمموعة  مئذنة 
نف�س  با�ستخدام  حديثاً  ترميمه  مت 
بناء  يف  ا�ستخدامها  مت  الــتــي  املــــواد 
منطقة  ت�سم  كــمــا  قــدميــاً.  امل�سجد 
رئي�سي  فــلــج  الـــرتاثـــيـــة  الــ�ــســريــعــة 
يــ�ــســمــى فــلــج الــ�ــســريــعــة وهــــو يغذي 
الــري، وتعترب  املنطقة مبياه  مــزارع 
االأفـــــــــالج والـــ�ـــســـريـــعـــة يف حـــتـــا من 

املكت�سبات الرتاثية واملوروث ال�سعبي 
على  �ساهداً  يقف  الــذي  والتاريخي 
�سبل  توفري  وبغر�س  عــريــق.  ما�س 
حّتا،  زوار  اأمـــــام  املــخــتــلــفــة  الـــراحـــة 
تقوم بلدية دبي باإن�ساء وجتهيز 30 
بت�سميم  جميعها  تت�سم  ا�ــســرتاحــة 
ملرتادي  ميكن  للبيئة  �سديق  تراثي 
اأو  للتخييم  ا�ــســتــخــدامــهــا  املــنــطــقــة 
يف  اال�سرتاحات  توزيع  ومت  ال�سواء، 
املهمة مثل وادي  ال�سياحية  االأماكن 
يقع  فيما  اجلبال،  �سفوح  وفــوق  حتا 
مــزارع حتا. وتهدف  بع�سها يف قلب 
تــ�ــســيــيــد هذه  وراء  مـــن  دبــــي  بــلــديــة 
خدمة  تـــقـــدمي  اإىل  اال�ــــســــرتاحــــات 
العائالت  ال�ــســيــمــا  لــــلــــزوار  ممـــيـــزة 
نظراً الحتياجهم اإىل اأماكن جمهزة 

تنا�سب احتياجاتهم.
 كما تهدف بلدية دبي من وراء هذا 
من  جمــمــوعــة  ت�سييد  اإىل  املــ�ــســروع 
املنت�سرة  املزارع  امل�سارات املمهدة بني 
ـــا كي  يف كـــافـــة اأرجــــــــاء مــنــطــقــة حـــّت

والـــزوار  لل�سائحني  الفر�سة  تــوفــر 
البكر واالأجواء  لال�ستماع بالطبيعة 
املنطقة  بــهــا  الــتــي متــتــاز  الــريــفــيــة 
فيما متتد املمرات على م�سافة يبلغ 
خاللها  متـــر  كــيــلــومــرت   2 طــولــهــا 
ال�سياحية  املــعــامل  مــن  الــعــديــد  على 
الرتاثية،  حتا  قــريــة  مثل  الرئي�سة 
كما  الكبري،  حتا  و�سد  كــايــاك،  وحتا 

م�سروع  م�سارات  اإحدى  املمرات  تعد 
حتا هايكنج.

ال�ساملة  التنموية  اخلطة  اأن  يذكر 
“حّتا” والتي ت�سل قيمتها  لتطوير 
اإىل  تــهــدف  درهــــم  مــلــيــار   1.3 اإىل 
االجتماعية  املنطقة  قـــدرات  تعزيز 
واالقـــتـــ�ـــســـاديـــة مــــن خـــــالل زيـــــادة 
ال�سيما  �سياحية  كوجهة  جاذبيتها 

وترتكز  البيئية،  ال�سياحة  جمــال  يف 
اخلــطــة عــلــى ثــالثــة حمـــاور رئي�سة 
واخلدمات  باالقت�ساد  اأولــهــا  يتعلق 
والريا�سة  بال�سياحة  الثاين  ويعنى 
ــــز على  اأمــــــا املــــحــــور الـــثـــالـــث فــــريكِّ
الثقافة والتعليم. وي�سارك يف تنفيذ 
اخلطة جمموعة كبرية من اجلهات 

والهيئات التابعة حلكومة دبي.

يــ�ــســعــى قــ�ــســم تــوجــيــه املــتــقــا�ــســني يف 
باخلدمات  االرتــقــاء  اإىل  دبــي  حماكم 
الــتــي يــقــدمــهــا لــلــجــمــهــور وذلــــك من 
خالل تقدمي خدمات جديدة ومي�سرة 
عند  والـــدقـــة  الــ�ــســرعــة  مــعــهــا  ت�سمن 
تـــقـــدمي اخلـــدمـــة لــلــمــتــعــامــلــني، الأن 
�سعادة  ت�سع  االإمـــــارات  دولـــة  حكومة 
املــتــعــامــلــني اأولـــويـــة ا�ــســرتاتــيــجــيــة يف 
�ساحب  لــتــوجــيــهــات  جتــ�ــســيــدا  عملها 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
بتوفري  اهلل  حــفــظــه  الــــدولــــة  رئــيــ�ــس 
الـــظـــروف كــافــة وتــهــيــئــة الــبــيــئــة التي 
�سعادتهم  مــن حتــقــيــق  الــنــا�ــس  متــكــن 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لروؤية  وتنفيذا 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  الــدولــة 
“وظيفة احلكومة  دبــي رعــاه اهلل بــاأن 

هي حتقيق ال�سعادة للمجتمع”.
الدين  �سم�س  قـــال  الــ�ــســدد  هـــذا  ويف 

البدوي رئي�س ق�سم توجيه املتقا�سني 
اإ�سعاد  مـــعـــادلـــة  بـــــاأن  دبـــــي،  مبــحــاكــم 
من  نلتزم  وثيقة  يف  تتمثل  املتعاملني 
بناء  عــرب  الــ�ــســعــادة،  بتحقيق  خاللها 
�ــســراكــة فــاعــلــة واإيــجــابــيــة بــني ثالثة 
اأطراف هي املوظف واجلهة واملتعامل، 
املعادلة  حيث يقوم كل طــرف يف هــذه 
تقدمي  اإىل  الو�سول  يف  اأ�سا�سي  بــدور 
وترتجم  املــتــعــامــلــني،  ت�سعد  خــدمــات 
تـــركـــيـــز احلـــكـــومـــة عـــلـــى اإ�ـــســـعـــادهـــم، 
�سعبة  ي�سم  املتقا�سني  توجيه  فق�سم 
العناية  و�ــســعــبــة  املــتــقــا�ــســني،  تــوجــيــه 
املتقا�سني  توجيه  يتوىل  باملتقا�سني، 
االإداريــة واالإجرائية« يف  يف »اجلوانب 
الرد  ذلـــك  الــقــ�ــســايــا، مبــا يف  خمتلف 
على ا�ستف�سارات املتقا�سني من خالل 
�سخ�سياً  احل�سور  منها  و�سائل  عــدة 
ملــقــر �ــســعــبــة تــوجــه املــتــقــا�ــســني والـــرد 
والربيد  الــهــاتــفــيــة  االتــ�ــســاالت  عــلــى 

ا�ستقبال  عـــن  فــ�ــســاًل  االإلـــــكـــــرتوين 
الت�ساوؤالت عرب الوات�س اب.

املتقا�سني  توجيه  ق�سم  رئي�س  وك�سف 
اأن مــركــز االتــ�ــســال اخلــا�ــس مبحاكم 
املا�سي  ـــعـــام  ال خــــالل  ا�ــســتــقــبــل  دبــــي 
األف مكاملة   70 يزيد عن  ما   2016
وكــــان مــعــدل زمـــن �ــســرعــة الــــرد على 
العام  هـــذا  ويف   ، ثــانــيــة   20 املــكــاملــة 
ا�ستقبل مركز االت�سال خالل الن�سف 
االأول من العام عدد 33،613 مكاملة 
وكان معدل �سرعة الرد على املكاملات8  
امل�ستهدف لدى  ، واأ�سار اىل ان  ثواين 
الــرد على  دبــي واحلكومة هو  حماكم 
ثوان   10 غ�سون  يف  الـــواردة  املكاملات 
اأو بعد ثالث رنات فقط ، الفتاً اىل اأن 
كل العاملني يف مركز االت�سال متكنوا 

من الو�سول لهذا الهدف .
اال�ستف�سارات القانونية :

بع�س  هناك  اأن  اإىل  الــبــدوي  واأو�ــســح 

الــلــبــ�ــس الــــذي يــقــع يف املــتــ�ــســلــني من 
خــــالل تـــذمـــرهـــم عــنــد قـــيـــام موظف 
بع�س  الــرد على  بعدم  االت�سال  مركز 
بــهــم والتي  اال�ــســتــفــ�ــســارات اخلــا�ــســة 
تــكــون يف جــانــب قــانــوين بحت ، الفتاً 
اإحــــــراج كبري  يــ�ــســبــب  االأمـــــر  هــــذا  اأن 
االت�سال  مركز  وموظفي  للمتعاملني 
�ـــســـواء وذلـــــك عــنــد اعتذار  عــلــى حـــد 
الــرد على  موظف مركز االت�سال عن 
والتي  القانونية  الت�ساوؤالت  هذه  مثل 
يجب اأن توجه لذوي االخت�سا�س، اأال 
مكاتب  اأو  املعتمدين،  املحامني  وهــم 
بحكم  املعتمدة  القانونية  اال�ست�سارات 
العملية  يف  حيادية  جهة  املحاكم  كون 
الــقــ�ــســائــيــة وبــحــكــم اخــتــ�ــســا�ــس هذه 

املكاتب مبثل هذه اال�ستف�سارات .
 : IVR نظام

ومن جانبها اأ�سارت هدى عبدالرحمن 
اإىل  باملتقا�سني  العناية  �سعبة  رئي�س 

اأنــه مت ترقية وحتــديــث نــظــام  قائمة 
اخليارات يف نظام مركز االت�سال بناء 
على احتياجات متعاملي حماكم دبي،  
وذلك بعد ح�سر فر�س التح�سني من 
واأ�سمل  اأو�ــســع  خــيــارات  ا�سافة  خــالل 
اال�ستف�سارات  وو�ــــســــع  لــلــمــتــ�ــســلــني 
�سمن  مــن  م�ستمر  ب�سكل  تـــرد  الــتــي 
بال�سهولة  متتاز  الرئي�سية  اخلــيــارات 
والي�سر للمت�سلني على الدائرة، حيث 
تعددت قائمة اخليارات الرئي�سية اإىل 
عن  اال�ستف�سارات  وهـــي،  خــيــارات   8
الق�سايا، اإجراءات االأحوال ال�سخ�سية، 
املجتمعية،  اخلــدمــات  الــعــدل،  الكاتب 
االت�سال  خـــدمـــات  االأفـــــــرع،  خـــدمـــات 
الدعم  خــدمــات  املوؤ�س�سي،  والت�سويق 

التقني، واملالحظات وال�سكاوى.
يف  االأول  بــــاخلــــيــــار  يـــخـــ�ـــس  وفـــيـــمـــا 
الــقــ�ــســايــا مت تفريع  اال�ــســتــفــ�ــســار عــن 
وهــــمــــا،  فــــرعــــني  اإىل  ـــار  ـــفـــ�ـــس ـــت ـــس اال�

اجلل�سة  مــــوعــــد  عـــــن  اال�ـــســـتـــفـــ�ـــســـار 
واال�ستف�سار عم اآخر قرار ، ومت ا�سافة 
االأحــــوال  الإجــــــراءات  جــديــد  ت�سنيف 
تف�سيلها  مت  حـــيـــث   ، الــ�ــســخــ�ــســيــة، 
كــالــتــايل، اإجـــــراءات الــــزواج والــتــي مت 
متطلباتها  الأهــم  م�سجل  �سرح  و�سع 
اأنه مت و�سع  اإىل  االأ�سا�سية، باالإ�سافة 
خيارات اأخرى كاأماكن تقدمي اخلدمة 
واملراكز املعتمدة الإجراء فح�س الزواج، 
واإجــــــــراءات االإ�ـــســـهـــادات ، واإجــــــراءات 

االإ�سالح االأ�سري والرتكات.

واأكدت رئي�س �سعبة العناية باملتقا�سني 
عــلــى اأهــمــيــة دور مــركــز االتــ�ــســال يف  
وتقدمي  املـــتـــعـــامـــل  جتـــربـــة  حتــ�ــســني 
يعد مركز  ، حيث  له  خدمات متميزة 
االت�سال قناه من عدة قنوات توفرها 
حماكم دبي خلدمة املتعامل. وذلك من 
خالل االت�سال، املحادثات عرب خدمة 
الوات�س اآب، الربيد االإلكرتوين، املوقع 
االإلكرتوين، التطبيق الذكي، ومواقع 
التوا�سل االجتماعي ، و�سوف يتم من 
خالل مركز االت�سال تعزيز الثقة بني 

املــتــعــامــل والـــدائـــرة مــن خـــالل حملة 
بهدف  ات�سالك(  عرب  راأيــك  )�ساركنا 
حول  املــتــعــامــلــني  اآراء  اإىل  اال�ــســتــمــاع 
النظام اجلديد وت�سجيل اقرتاحاتهم، 
ت�سهم  ت�سميمها  مت  الــتــي  فــاخلــدمــة 
الحتياجات  وا�سحة  خريطة  ر�سم  يف 
ح�سوله  رحــلــة  يف  املتعامل  وتطلعات 
عـــلـــى اخلــــدمــــة مبــــا يــ�ــســمــن حتقيق 
بجودة  لـــالرتـــقـــاء  الـــنـــتـــائـــج  اأفـــ�ـــســـل 
اخلــدمــات املــقــدمــة مــن اأجـــل راحتهم 

واإ�سعادهم. 

•• اأبوظبي-وام: 

بحث �سعادة امل�ست�سار علي حممد عبداهلل البلو�سي النائب العام الإمارة 
اأبوظبي مع �سعادة اللواء مكتوم علي ال�سريفي مدير عام �سرطة اأبوظبي 
�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق امل�سرتك لتطوير جماالت العمل بناء على 
منهجية التوا�سل الداخلي وتعزيز اجلهود امل�سرتكة التي ت�سب يف خدمة 
الرئي�سي  باملبنى  اليوم  الــذي جمعهما  اللقاء  ذلــك خــالل  جــاء  الوطن. 

لدائرة الق�ساء يف اأبوظبي بح�سور عدد من م�سوؤويل اجلانبني .

•• دبي -وام: 

التابع لالإدارة  التكنولوجيا االإفرتا�سية  ح�سل مركز 
العامة للخدمات الذكية يف القيادة العامة ل�سرطة دبي 
لثمانية م�ساريع �سمن  ت�سجيل م�سنف  �سهادات  على 
التدريب  يف  امل�ساريع  متثلت  الفكرية.  امللكية  حقوق 
االإفرتا�سي على الرماية و توربو ليج وبرنامج التعامل 
مع االأزمات والكوارث و دبي درفت والتوعية املرورية 
دبي  �سرطة  ومتحف  االإلكرتونية  ال�سيارة  خالل  من 
االإلكرتونية  والرماية  االإفرتا�سي  العامل  عرب نظارة 
بــا�ــســتــخــدام نــظــارة الــعــامل االفــرتا�ــســي اإ�ــســافــة اإىل 
امللكية  حقوق  �سمن  ت�سجيلها  مت  والــتــي  وورز  درفــت 

اإدارة  يف  دبــي  ل�سرطة  العامة  القيادة  با�سم  الفكرية 
العميد  ت�سلم  و  االقت�ساد.  بــوزارة  الفكرية  امل�سنفات 
للخدمات  العامة  االإدارة  مدير  الرزوقي  نا�سر  خالد 
دكتور  املــقــدم  مــن  امل�سنف  ت�سجيل  �ــســهــادات  الــذكــيــة 
التكنولوجيا  مــركــز  مــديــر  الـــرزوقـــي  نــا�ــســر  من�سور 
البدواوي رئي�س  اأحمد علي  اأول  االإفرتا�سية واملالزم 
الرزوقي  اأكد  و  االإلكرتوين.  والتوثيق  التدقيق  ق�سم 
التي  ال�سيا�سة احلكيمة  نتائج  االإجنــازات من  اأن هذه 
خالل  مــن  دبـــي  �ــســرطــة  يف  العليا  الــقــيــادة  انتهجتها 
توفري بيئة حا�سنة وداعمة لالإبداع .. م�سيدا بجهود 
القائمني على امل�ساريع من فريق عمل االإدارة العامة 
للخدمات الذكية بالتعاون مع االإدارات العامة املعنية.

�لنائب �لعام يف �أبوظبي يبحث ومدير 
عام �ل�ضرطة �لتعاون �مل�ضرتك

�ضرطة دبي ت�ضجل ثمانية م�ضاريع �ضمن حقوق �مللكية �لفكرية 

�ضفارة �لدولة فى كند� حتتفل بالفائزة بجائزة 
م�ضابقة �الإمار�ت للجينات يف �لف�ضاء

فقدان جواز �سفرت
فـــــقـــــد املــــــــدعــــــــو/ كــــــــــرمي حق 
بنغالدي�س    ، �ـــــســـــراج  حمـــمـــد 
اجلــنــ�ــســيــة جــــــواز �ـــســـفـــره رقم 
يرجى   -  )AA4693769(
ت�سليمه  ـــيـــه  عـــل يــــعــــرث  ممــــــن 
بال�سفارة البنغالدي�سية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
ــــا  ــــدن فـــــقـــــد املـــــــدعـــــــو /مــــي
اثيوبية   ، اأريــــيــــبــــوعــــلــــي 
�سفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
رقم )1386495( �سادر 
من اثيوبيا من يجده عليه 
االتــــ�ــــســــال بــتــلــيــفــون رقـــم 

 052/8713611

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / منتهر على 
حممد موريال ، باك�ستان 
�سفره  جـــواز   - اجلن�سية 
 )1790992( رقـــــــم 
ــــيــــه  مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  االتـــ�ـــســـال 

050/2662835

فقدان جواز �سفرت
حممد   / املــــــدعــــــو  فــــقــــد 
عبا�س  غـــــــالم  �ـــســـيـــبـــتـــني 
اجلن�سية  بــــاكــــ�ــــســــتــــان   ،
رقـــــم  �ـــــســـــفـــــره  جــــــــــــواز   -
)5078572( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 054/4219839

فقدان جواز �سفرت
اقبال  املدعو / ظفر  فقد 
منري احمد منري ، باك�ستان 
�سفره  جـــواز   - اجلن�سية 
 )1336882( رقـــــــم 
ــــيــــه  مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  االتـــ�ـــســـال 

 056/3207959

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23   
       اإعادة اعالن بالن�سر

 يف  الدعوى 2017/4562 عمايل جزئي  
اىل املدعي عليه / 1- ملتيالين للعطالت - �س ذ م م - جمهول حمل االقامة ، مبا 
ان املدعي/  عبد الغفور عبدالرحمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  عــوده  وتذكرة  درهــم(   66695( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
ال�سكوى )MB173185844AE(.  وحددت لها  والر�سوم وامل�ساريف. رقم 
 Ch.1.A.5 : جل�سة يوم االربعاء  املوافق 2017/8/23   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا 
، ويف حالة  االأقــل  على  اأيــام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/جموهرات فلورا

رخ�سة رقم:CN 2185888 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سالح احمد خلف عبداهلل القبي�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عادل ري�س عامر حممد الكثريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
للهدايا  ال�ســـــادة/فانيليا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

واملنا�سبات رخ�سة رقم:CN 1846480 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمده الدهيمي حممد علي املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يف خالد نا�سر �سعيد العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
النور  ال�ســـــادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

واالمل لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1132765 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد ح�سن عبداهلل حممد احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمد ح�سن علي ح�سن ال�سيخ الزعابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/كويك فك�س للمقاوالت وال�سيانة العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1147138 
تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 تعديل ا�سم جتاري من/كويك فك�س للمقاوالت وال�سيانة العامة
QUICK FIX CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اىل/ كويك فك�س للمقاوالت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
 QUICK FIX CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ا�سواء النجوم للديكور

رخ�سة رقم:CN 1464071 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمد ال�سيخ عو�س احمد الدغارى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يو�سف �سامل ح�سن �سامل احلمادي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 50*20

فار�س  ال�سيد  ليتاق  حو�س   - العني  �سناعية  العني  العني  عنوان/من  تعديل 
حممد حمد عبداهلل املزروعي واخرون اىل ابوظبي م�سفح ال�سناعية م 41 ق 

8H1A2 املالك/املوؤ�س�سة العليا للمناطق االقت�سادية املتخ�س�سة
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/حمل �سوء ال�سماء للمالب�س والعطور

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1052066 
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة فائزه علي �سالح �سعيد املعويل

تعديل وكيل خدمات/حذف علي �سالح �سعيد املعويل
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*4.10

 تعديل ا�سم جتاري من/حمل �سوء ال�سماء للمالب�س والعطور
SKY LIGHT GARMENTS & PERFUMES SHOP

اىل/ بقالة روز �ستار 
ROSE STAR BAQALA

تعديل ن�ساط/ا�سافة بقالة )4711003(
تعديل ن�ساط/حذف بيع العطور - بالتجزئة )4772007(

تعديل ن�ساط/حذف بيع املالب�س الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة )4771101(
تعديل ن�ساط/حذف بيع االحذية الرجالية - بالتجزئة )4771901(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ال�سماء للنقليات العامة وحمل ال�سيارات  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1165657 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جا�سم حممد �سالح احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم عبداهلل علي حممد

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/ال�سماء للنقليات العامة وحمل ال�سيارات

SKY GEN TRANSPORT & RECOVERY

اىل/ �ستار ون للنقليات العامة 

STAR ONE GENERAL TRANSPORT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/مطعم �سي�س مناقي�س

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1264358 
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 10.69*1.70 اىل 3*1

 تعديل ا�سم جتاري من/مطعم �سي�س مناقي�س
SHISH MANAKISH RESTAURANT

اىل/ مطعم جيل�س 
GILLY'S RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان  االقت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
بيوند  ال�ســـــادة/معهد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للفنون املو�سيقية
رخ�سة رقم:CN 2026373 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة هبه �سالح زياد العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد خليفة احمد �سعيد احلوقاين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
مي�سر  ال�ســـــادة/ور�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

لت�سليح ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1014796 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عنود �سامل �سعيد حلوكه املظاوي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سالح حممد ح�سني الدفيعه امل�سعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
انرتنا�سيونال ميدل  باور  دبليو ئي  ال�ســـــادة/ار  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

اي�ست �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 1

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1954042 

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/ار دبليو ئي باور انرتنا�سيونال ميدل اي�ست �س.ذ.م.م 

 فرع اأبوظبي 1

RWE POWER INTERNATIONAL MIDDLE EAST LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

اىل/ انوجي انرتنا�سيونال ميدل اي�ست �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 1 

INNOGY INTERNATIONAL MIDDLE EAST LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

 فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/الغروب 

لتلميع ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 2184846  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
االو�سط  ال�سرق  ال�ســـــادة/اليجان�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب لل�سيانة العامة رخ�سة رقم:1927646 
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.60*1

 تعديل ا�سم جتاري من/اليجان�س ال�سرق االو�سط لل�سيانة العامة
ELEGANCE MIDDLE EAST GENERAL MAINTENANCE

اىل/ اليجان�س ال�سرق االو�سط للمقاوالت وال�سيانة العامة 
ELEGANCE MIDDLE EAST GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان  االقت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/مكتب املميز لتاجري 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1004917 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نا�سر خليفة �سامل را�سد الفال�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد �ساملني �سعيد �سيف النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/برايت فيديو

 رخ�سة رقم:CN 1160173 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فهد حممد م�سبح حممد الظاهري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يو�سف حممد �سالح حممد ال�سام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تــعــلــن الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــوا�ــســالت )قـــطـــاع النقل 

البحري( بان /�سركة �سك�س كون�سرتاكت املحدودة قد تقدم 

بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  هــذه  ت�سجيل  على  اعــرتا�ــس  له  كل من  على 

مدة  خــالل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

 اإدارة مركز �سعادة املتعاملني - مركز ابوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
               �سك�سو دي 1                  جديدة                   جديدة

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
الب�ساط  ال�ســـــادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

 CN 1123822:للتعهدات الزراعية ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد خ�سر حممد ح�سني %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خ�سر حممد ابراهيم ح�سني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
الب�ساط  ال�ســـــادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

االخ�سر للخدمات الزراعية ذ.م.م وفروعها
 رخ�سة رقم:CN 1108699  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد خ�سر حممد ح�سني %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خ�سر حممد ابراهيم ح�سني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/كراون لل�سفر

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2240122 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/هزاع �سامل مطر علي ال�سناين من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ هزاع �سامل مطر علي ال�سناين من 100% اىل %51
تعديل مدير/ا�سافة حممد ح�سام حممد كامل ال�سيد احمد حماد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ح�سام كامل ال�سيد احمد حماد %49
تعديل مدير/حذف حممد عبدالتواب احمد حممد

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

 تعديل ا�سم جتاري من/كراون لل�سفر
CROWN TRAVEL
اىل/ كراون لل�سفر ذ.م.م 

CROWN TRAVEL LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12104 بتاريخ 2017/8/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/�سركة ال �ساملني لالن�ساءات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1103852 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبيد حممد حمدان �ساملني املن�سوري من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبيد حممد حمدان �ساملني املن�سوري من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف حممد مبارك ال �ساملني املن�سوري

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ت�سامن اىل موؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/�سركة ال �ساملني لالن�ساءات
AL SALMEIN CONSTRUCTION CO

اىل/ موؤ�س�سة عبيد ال �ساملني املن�سوري لالن�ساءات 
OBAID AL SALMEIN ALMANSOORI CONSTRUCTION EST

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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••  دبي -وام:

 DM SAT1 البيئي  ال�سناعي  القمر  م�سروع  الإدارة  الفنية  اللجنة  اأبـــدت 
حر�سها على �سمان اإجناز امل�سروع مبراحل الت�سنيع واالإطالق والت�سغيل �سمن 
االإطار الزمني املحدد لكل مرحلة وذلك بالتعاون مع اجلهات العاملية املتخ�س�سة 
يف جمال �سناعة واإطالق االأقمار ال�سناعية لالأغرا�س البيئية. جاء ذلك خالل 
دبي  ببلدية  البيئة  اإدارة  من  املخت�سني  �سمت  التي  للجنة  التن�سيقي  االجتماع 
واإدارة اال�ست�سعار عن بعد مبركز حممد بن را�سد للف�ساء. �سهد االجتماع تقدمي 
املخت�سني  قبل  البيئي من  ال�سناعي  القمر  مل�سروع  العمل  ل�سري مراحل  عر�س 
باملركز مت�سمنا التفا�سيل االإ�سافية املتعلقة ب�سكل القمر ال�سناعي واالأجزاء التي 
يحتويها والتي �ستتيح اإمكانية الر�سد الف�سائي مللوثات الهواء وغازات االحتبا�س 
احلراري امل�سببة لظاهر التغري املناخي والتي تعد من اأبرز التحديات البيئية التي 

االجتماع  وتطرق   . االأخــرى  الفنية  التفا�سيل  ومن  العامل  و�سعوب  دول  تواجه 
اإ�سافة خا�سية ثالثة للر�سد يف جمال ر�سد غازات االحتبا�س  اإىل التوجه نحو 
احلراري با�ستخدام حزم طيفية جديدة دون اأن يوؤثر ذلك على الربنامج الزمني 
ال�سناعي  القمر  اإطــالق  لعملية  املتاحة  باخليارات  يتعلق  ما  وكذلك  للم�سروع 
التي  ال�سواريخ  وماهية  االإطــالق  لعملية  املقرتحة  الزمنية  واجلـــداول  البيئي 
ميكن ا�ستخدامها لهذا الغر�س. و قالت املهند�سة علياء عبد الرحيم الهرمودي 
مدير اإدارة البيئة ببلدية دبي رئي�س اللجنة الفنية الإدارة امل�سروع اإن هذا امل�سروع 
للعمل  ت�سميمه  الكفاءة جاري  نانومرتي عايل  ت�سنيع قمر �سناعي  عبارة عن 
�سمن عدة حزم طيفية Bands .. كما يحوي القمر جهازي كمبيوتر اأحدهما 
على  يعمل  واالآخـــر  البيانات  وتخزين  االأر�ــســيــة  االتــ�ــســاالت  تــاأمــني  على  يعمل 
Actuators وهي  Sensors وم�سغالت ميكانيكية  املتح�س�سات  التحكم يف 
القمر  تزويد  ويتم  الر�سد  الت�سغيل  اأثناء  للقمر  الدقيق  التوجيه  عن  م�سوؤولة 

بالطاقة عن طريق األواح تخزين الطاقة ال�سم�سية. و نوهت اإىل اأن اأحد اأهم اأوجه 
اال�ستخدامات للقمر ال�سناعي البيئي يتمثل يف ر�سد وقيا�س اجل�سيمات العالقة 
وهذا النوع من البيانات التي يوفرها القمر تعترب مهمة  اجلو  Aerosols يف 
�سحة  تهدد  والتي  الهواء  بيئة  اإىل  املنبعثة  للملوثات  البيئي  الر�سد  جمــال  يف 
اأن املعدة  اإىل  و�سالمة املجتمع وما يرتبط بذلك من درا�سات واأبحاث.. م�سرية 
بزوايا ر�سد  العالقة يف اجلو  تتيح قيا�س اجل�سيمات  ال�سناعي  للقمر  االأ�سا�سية 
خمتلفة والواجهة االأمامية لهذه املعدة تتمثل يف تل�سكوب برتكيز ب�سري 150 
نانوميرتا ومن ارتفاع 650 كيلومرتا يتم عمل قيا�س مللوثات الهواء بدقة 120 
مرتا على �سطح االأر�س. و اأكدت الهرمودي اأهمية ا�ستثمار عامل الزمن وتوظيف 
قنوات التوا�سل مع اجلهات العاملية املتخ�س�سة يف جمال �سناعة واإطالق االأقمار 
ال�سناعية لغر�س ت�سريع مراحل االجناز للم�سروع واحلر�س على اإنهاء مرحلة 
الت�سنيع واالإطــالق قبل الوقت املخطط لذلك ومبا يتيح الإمــارة دبي احل�سول 

فر�س  من  �ستعزز  التي  الالزمة  البيئية  الف�سائية  البيانات  على  مبكر  وقت  يف 
ت�سخي�س التحديات البيئية التي تواجه االإمــارة يف جمال تلوث الهواء والتغري 
الهادفة  واالإجــــراءات  اخلطط  تبني  على  العمل  وتــرية  من  ي�سرع  ومبــا  املناخي 

للمحافظة على البيئة يف االإمارة وا�ستدامة مواردها الطبيعية .

تو��ضل �لعمل مب�ضروع �لقمر �ل�ضناعي �لبيئي بدبي

•• �شيوؤول-وام: 

النعيمي �سفري الدولة لدى كوريا اجلنوبية وال�سيد  ال�سفري عبداهلل �سيف  بحث �سعادة 
بارك وون �سون عمدة مدينة �سيوؤول �سبل تعزيز التعاون بني مدينة �سيوؤول ومدن الدولة 
مب�ستوى  النعيمي  ال�سفري  �سعادة  اأ�ــســاد  البلدية  مقر  فــى  جــرى  الــذى  اللقاء  وخــالل   .
العالقات التي تربط بني البلدين ال�سديقني، م�سرياً اإىل اأن جمهورية كوريا تعد منوذجاً 
تتلقى  نامية  دولــة  من  وتتحول  نف�سها  تبني  اأن  ا�ستطاعت  دولــة  باعتبارها  به  يحتذى 
الدعم اإىل دولة متقدمة يف اأقل من ن�سف قرن. ومن جانبه، اأعرب عمدة �سيئول عن اأمله 
يف تعميق اأوا�سر التعاون بني مدينة �سيوؤول واإحدى مدن دولة االإمارات العربية املتحدة 
يف جماالت اأخرى مثل بناء املدن الذكية ، واإدارة الطرق، وال�سحة والتعليم وغريها من 

خالل برنامج “تواأمة املدن«.

�ضفري �لدولة لدى كوريا يلتقي 
عمدة مدينة �ضيوؤول

�الإمار�ت تقدم دعما جديد� ل�ضرطة عدن

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269309 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   29 �سبتمرب 2016

با�ســم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

غري  بها،  مطلية  اأو  نفي�سة  معادن  من  امل�سنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وكــل  النفي�سة  املعادن 
الواردة يف فئات اأخرى، املجوهرات واالأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت 

الدقيقة. 
 الواقـعة بالفئة:  14 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من �سكل متثيلي لراأ�س حيوان الكواال كما هو مبني يف منوذج 
الطلب.

اال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269310 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   29 �سبتمرب 2016

با�ســم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات 
اأخرى؛ جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة؛ ال�سناديق واحلقائب ال�سفرية؛ املظالت وال�سما�سي 

والع�سي، ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج.
 الواقـعة بالفئة:  18 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من �سكل متثيلي لراأ�س حيوان الكواال كما هو مبني يف منوذج 
الطلب.

اال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269308 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   29 �سبتمرب 2016

با�ســم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح�سرات  املالب�س؛  وكــي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اخــرى  ومــواد  االقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات 
غ�سول  جتميل؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  زيــوت  عطور؛  �سابون؛  وك�سط؛  وجلي  و�سقل  تنظيف 

)لو�سن( لل�سعر؛ منظفات ا�سنان.
 الواقـعة بالفئة:  3 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من �سكل متثيلي لراأ�س حيوان الكواال كما هو مبني يف منوذج 
الطلب.

اال�ســرتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/06م   املودعة حتت رقم:  269312 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   29 �سبتمرب 2016 

با�ســم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

التجزئة  متاجر  خــدمــات  املكتبي؛  الن�ساط  تفعيل  االأعــمــال؛  توجيه  االأعــمــال؛  اإدارة  واالإعــــالن؛  الدعاية 
وم�ستح�سرات  العطرية  والــزيــوت  والعطور  وال�سابون  الــراأ�ــس  واأغطية  القدم  ولبا�س  باملالب�س  املت�سلة 
التجميل وغ�سول )لو�سن( ال�سعر وال�سموع والنظارات الب�سرية والنظارات ال�سم�سية واإك�س�سوارات الهواتف 
الن�سيجية  واملنتجات  واحلقائب  القرطا�سية  واأ�سناف  واملــجــوهــرات  االإلكرتونية  واالأجــهــزة  واحلوا�سيب 
واإك�س�سوارات ال�سعر؛ خدمات متاجر التجزئة على االإنرتنت املت�سلة باملالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س 
وال�سابون والعطور والزيوت العطرية وم�ستح�سرات التجميل وغ�سول )لو�سن( ال�سعر وال�سموع والنظارات 
واملجوهرات  االإلكرتونية  واالأجــهــزة  واحلوا�سيب  الهواتف  واإك�س�سوارات  ال�سم�سية  والــنــظــارات  الب�سرية 
واأ�سناف القرطا�سية واحلقائب واملنتجات الن�سيجية واإك�س�سوارات ال�سعر؛ تنظيم وت�سغيل واالإ�سراف على 

برامج والء العمالء.
 الواقـعة بالفئة:  35 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من �سكل متثيلي لراأ�س حيوان الكواال كما هو مبني يف منوذج الطلب.
اال�ســرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 242182                  بتاريخ: 2015/10/21
امل�سجلة حتت رقم: 242182                  بتاريخ: 2016/05/12

با�ســم: �س. جروب زانيري                   
وعنوانه:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�سا

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

      الورق والــورق املقوي واملنتجات امل�سنوعة من هذه املنتجات وغري الــواردة بالفئات االخري ، املطبوعات مواد 
التجليد  الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة بالقرطا�سية ، او لغايات منزلية ، ومواد 
الفنانني ، فرا�سي الدهان والتلوين ، االالت الكاتبة  و اللوازم املكتبية ) عدا ااالثاث (، مواد التوجية والتدري�س ) 
عدا االجهزة ( ، مواد  التغليف البال�ستيكية ) غري الواردة يف فئات اخري ( ، حروف الطباعة ، الكل�سيهات ، بطاقات 
التهنئة ، االعالنات الكبرية، البومات ، ورق اللعب ) ال�سدة ( ، الكتب ، اكيا�س ) مغلفات واجربة ( من الــورق او 
 ، البال�ستيك للتعبئة ، ال�سور الفوتوغرافيه ،اغلفة من الورق املقوي او الورق ، �سور فوتوغرافية ) مطبوعة ( 
ن�سرات اخبارية دورية ، علب من الورق املقوي او الورق ، كاتلوجات ) دليل م�سور ( ، بطاقات جتارية عدا املخ�س�سة 

لاللعاب. - الواقـعة بالفئة: 16
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تنازل رقم:  1 
ا�سم مالك العالمة:  �س. جروب زانيري.
ا�سم املتنازل له: �س. كيديليز جروب     

مهـنته:  التجارة و ال�سناعة
جن�سيته: فرن�سا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�س رو جابريل لومان – 75010 باري�س، فرن�سا
تاريـخ انتـقال امللكية  ) االندماج (:  2017/01/23  

تاريخ التا�سري يف ال�سجل:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
را�سـم اأبـو النجـا لت�سجيل براءات االإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاريــخ: 2011/03/28 املودعة حتت رقم: 154979 
با�ســـم: �س. تافيك للتجارة العامة )�س ذ م .م(      

وعنوانـه:  مكتب رقم 104، ملك الهدى للمقاوالت، ديرة القرهود، �س ب 88039، دبي، االمارات 
العربية املتحدة    

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
ال�سجائر ومنتجات التبغ ، ادوات التدخني ، الوالعات

والواقعة يف الفئة: 34
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن الكلمة  )  PALACE( باحرف التينية  

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرقـم:  100381
باإ�ســــــم:  �س. تيفاين اند كمبني

وعنوانــــه:  727 فيفث افينو، نيويورك 10022، الواليات املتحدة االمريكية
وامل�سجلة حتت رقم: 101274             بتاريخ:  2010/04/04

اإنتــهاء  تاريخ  من  اإعــتــبــاراً  اأخــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   
احلمــاية يف: 25/ 09/ 2017

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )19( من القانون االإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

اإدارةالعالمات التجارية

الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

 

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرقـم:  100382
باإ�ســــــم:  �س. تيفاين اند كمبني

وعنوانــــه:  727 فيفث افينو، نيويورك 10022، الواليات املتحدة االمريكية
وامل�سجلة حتت رقم: 98105             بتاريخ:  2009/12/08

اإنتــهاء  تاريخ  من  اإعــتــبــاراً  اأخــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   
احلمــاية يف: 25/ 09/ 2017

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )19( من القانون االإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

اإدارةالعالمات التجارية

الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

•• عدن -وام:

ام�س يف  االإمــاراتــي �سباح  االأحمر  الهالل  وقعت هيئة 
الأ�سر  العيد  وك�سوة  االأ�ــســاحــي  لتوفري  اتفاقية  عــدن 
)و�سية  حملة  �سمن  الــيــمــن  يف  واجلــرحــى  الــ�ــســهــداء 
زايد باأهل اليمن(. وتاأتي هذه احلملة يف اإطار حر�س 
اآل نهيان رئي�س  �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اليمني  ال�سعب  مــ�ــســانــدة  عــلــى  اهلل(  )حــفــظــه  الــدولــة 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  ال�سقيق وبتوجيهات من �ساحب 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
واجلرحى  ال�سهداء  الأ�سر  دعما  وذلك  امل�سلحة  للقوات 
ملا قدموه من ت�سحيات يف ميادين الدفاع عن اأر�سهم 

بالتزامن مع عيد االأ�سحى املبارك .
مدير  الكتبي  حممد  املهند�س  زار   .. الــ�ــســدد  هــذا  يف 
الــهــالل االأحــمــر االإمـــاراتـــي مــركــز الــعــزاين التجاري 
ك�سوة  ل�سراء  اتفاقية  معه  ووقـــع  اجلــاهــزة  للمالب�س 
العيد الأ�ــســر الــ�ــســهــداء واجلــرحــى يف حمــافــظــات عدن 

وحلج واأبني وال�سالع وتعز واملخا.

كوبونات  توزيع  �سيبداأ  العمل  فريق  اإن  الكتبي:  وقــال 
باأهل  زايـــد  )و�سية  احلملة  ا�ــســم  حتمل  الــتــي  الــ�ــســراء 
ال�سبت  من  اعتبارا  واجلرحى  ال�سهداء  الأ�سر  اليمن( 
اإليهم  لــو�ــســولــهــا  االإمــكــانــات  و�ــســيــوفــر جميع  الـــقـــادم 

ب�سهولة وي�سر.
كما قــام مدير الــهــالل االأحــمــر االإمــاراتــي بــزيــارة اإىل 
مع  اتفاقية  ووقـــع  املن�سورة  مدينة  يف  املــوا�ــســي  �ــســوق 
اإىل  م�سريا   .. االأ�ساحي  ل�سراء  املوا�سي  مــوردي  اأحــد 
امل�ستحقني يف  االأ�ــســاحــي على  هــذه  تــوزيــع  �سيبداأ  اأنــه 

حمــافــظــات  عــدن وحلــج واأبـــني وال�سالع وتــعــز واملخا  
مطلع االأ�سبوع القادم.

التي   - الــيــمــن(  بــاأهــل  زايـــد  اأن حملة )و�ــســيــة  يــذكــر 
حتى  �ست�ستمر   - اجلـــاري  اأغ�سط�س   20 يف  انطلقت 
اأيام عيد االأ�سحى املبارك يف خمتلف املحافظات  ثالث 
اليمنية بهدف اإ�سعاد هذه االأ�سر والوقوف اإىل جانبها 
)اإ�سعادهم  اآخــرى حتت عنوان  تزامنا مع حملة  وذلك 
اأكرث  العامل وت�سمل  67 دولة حول  �ستنفذ يف  عيدنا( 

من 215 األف م�ستفيد .

)�لهالل( يوقع �تفاقية لتوفري �الأ�ضاحي وك�ضوة �لعيد 
�ضمن حملة )و�ضية ز�يد باأهل �ليمن(

•• عدن-وام: 

املجاالت  يف  باليمن  لالأ�سقاء  دعمها  االإمـــارات  دولــة  توا�سل 
كافة يف اإطار النهج الذي اختطته القيادة الر�سيدة بالوقوف 

اإىل جانب ال�سقيق وال�سديق يف حمنته.
يف هذا ال�سدد قدمت دولة االإمارات ام�س دعما جديدا ل�سرطة 
عدن متثل يف تزويدها بعدد من املركبات لتعزيز جهودها يف 

جمال ن�سر االأمن وبث ال�سكينة يف اأرجاء املدينة.
وتــاأتــي هــذه املــبــادرة يف اإطـــار دعــم دولــة االإمــــارات بتوجيهات 
ووحداته  عــدن  حمافظة  يف  االأمــن  لقطاع  الر�سيدة  القيادة 
ومـــراكـــزه املــتــعــددة وتــطــبــيــع احلــيــاة يف املــحــافــظــات املحررة 
اأمن عدن  واأ�ساد �سالل �سائع مدير  وجميع القطاعات فيها. 
كامري(  نــوع  من  �سيارة   15( الثانية  الدفعة  ت�سلمه  خــالل 

يف  اجلنائي  البحث  رئي�س  عبيد  علي  هــادي  الــلــواء  بح�سور 
اليمن - بدعم دولة االإمــارات للجمهورية اليمنية والوقوف 
بجانبها يف االأزمة التي تعي�سها من اأجل التخفيف من وطاأتها 
اإن الدعم امل�ستمر لالأجهزة االأمنية  على ال�سعد كافة. وقال 
اليمنية من قبل االأ�سقاء يف دولة االإمارات اأ�سهم ب�سكل كبري 

يف التح�سن االأمني يف العا�سمة عدن واملحافظات املجاورة .
�سيارة   15( االأوىل  الدفعة  ت�سلمت  قــد  عــدن  �سرطة  كانت 
دولة  من  املقدمة  املا�سي  االأ�سبوع  كــامــري(  نــوع  من  خا�سة 
االإمــــارات يف اإطـــار مــبــادراتــهــا لتعزيز االأمـــن واال�ــســتــقــرار يف 

املحافظة خا�سة ويف اليمن بوجه عام.
يذكر اأن دولة االإمارات قدمت مئات املركبات مبختلف اأنواعها 
ل�سرطة عدن منذ ما بعد التحرير وحتى اليوم وعملت على 

تاأهيل مراكز ال�سرطة يف خمتلف مديرياتها.
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 ان. آر. دوشي وشركاه محاسبون قانونيون

 إيران مليتقرير المدقق القانوني المستقل المعد لمديري بنك  

 ايران ملي بنك

 اإلمارات العربية المتحدةفروع 

 تقرير بخصوص الكشوفات المالية

 الرأي

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

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

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

 الرأي أساس

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

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

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

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

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

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

 

 المالية الكشوفات حوكمة عن والمسؤولين اإلدارة مسؤوليات

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

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

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

 .بذلك القيام عن بديل لديها يكون أال أو عملياتها تعليق

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

 المالية الكشوفات تدقيق عن المدقق مسؤوليات

٢ 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 األخرى والتنظيمية القانونية الشروط عن ريراتقال تقديم

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

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

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

٣ 
 

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

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

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

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

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

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

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

 إيران ملي بنك

 المتحدة العربية اإلمارات فروع

 المالي المركز كشف

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في هو كما 

 هماالدر بآالف هي الواردة األرقام جميع

 

 ٣١/١٢/٢٠١٥  ٣١/١٢/٢٠١٦ المالحظة 

 درهم '٠٠٠  درهم '٠٠٠  

     األصول

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

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

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

 ٣،٨٧٠،٠٣٠  ٣،٨٩٢،٦٩٢ ٩ والسلف القروض

 ٣٤،٩٣٥  ١٥،٥٠٠  العمالء قبوالت

٤ 
 

 ١٠٨،٣٢٢  ١٦٨،٤٥٣ ١٠ أخرى أصول

 ٦،١٠٩  ٤،٣٢٤ ١١ والمعدات واآلالت الملكيات

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

٥ 
 

     والحصص المالية االلتزامات

     المالية االلتزامات

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

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

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

 ٣٤،٩٣٥  ١٥،٥٠٠   العمالء قبوالت

 ١٤٤،٠١٢  ١٧١،١٠٤ ١٣ األخرى المالية االلتزامات

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

     

     الحصص

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

 ٤١١،١٨٨  ٤٢٠،٧٦٠ ٢٠ القانوني االحتياطي

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

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

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

 

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

 

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

 /توقيع يوجد/  /توقيع يوجد/

 المدير اإلقليمي

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك ملي إيران

  اإلقليمي - المدير المالي 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك ملي إيران

 

 .٣ إلى ١ الصفحات على المستقل المدقق تقرير إيراد تم
 

٦ 
 

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

٧ 
 

 إيران ملي بنك

 المتحدة العربية اإلمارات فروع

 األخرى الشاملة اإليراداتو الخسائر أو األرباح كشف

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١: بتاريخ المنتهية السنة

 هماالدر بآالف هي الواردة األرقام جميع

  

 ١/١/٢٠١٦ المالحظة 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ إلى

 ١/١/٢٠١٥ 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ إلى

 درهم '٠٠٠  درهم '٠٠٠  

     

 ٣٥٠،٦٩٢  ٤١٧،٢٢٨ ١٤ الفوائد إيراد

 )٦٢،٠٩١(  )٩٢،٦٥٧( ١٥ الفوائد نفقات

 ٢٨٨،٦٠١  ٣٢٤،٥٧١  الفوائد إيراد صافي

 ٢٧،٠٣٣  ٢٢،١٦٧ ١٦ والعموالت الرسوم إيراد صافي

 ١٨،٩٩٢  ٢،٥٥٠ ١٧ آخر إيراد

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

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

 ٢٢٣،٥٥٢  ١١٩،٣٣٠  الضرائب قبل األرباح

 ) ٥٢،١٨٨(  )٢٣،٦١٥( ١٩ السنة ضرائب

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

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

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

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

٨ 
 

     :إلى المسندة الضرائب بعد األرباح

 ١٧١،٣٦٤  ٩٥،٧١٥  للبنك الرئيسي المقر

 ٠  ٠  المسيطرة غير فوائدال

 ١٧١،٣٦٤  ٩٥،٧١٥ )أ( 

     :إلى المسندة الضرائب بعد األرباح

 ١٧١،٣٦٤  ٩٥،٧١٥  للبنك الرئيسي المقر

 ٠  ٠  المسيطرة غير الفوائد

 ١٧١،٣٦٤  ٩٥،٧١٥ )ب( 

 

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

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

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

 ٣ إلى ١ الصفحات على المستقل المدقق تقرير إيراد تم
  

٩ 
 

 إيران ملي بنك

 المتحدة العربية اإلمارات فروع

 الحصص في التغير كشف

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١: بتاريخ المنتهية السنة

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

 المخصص
 اإلجمالي  المحتجزة األرباح  القانوني االحتياطي 

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

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

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

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

 المحول لالحتياطي القانونيّ 
٠ 
٠ 

 ٠ 
٩،٥٧٢ 

 ٩٥،٧١٥ 
)٩،٥٧٢( 

 ٩٥،٧١٥ 
٠ 

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

 المتحدة العربية اإلمارات فروع

 النقدية التدفقات كشف

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١: بتاريخ المنتهية السنة

 هماالدر بآالف هي الواردة األرقام جميع

 

 ٠١/٠١/٢٠١٦ المالحظة  

  إلى

٣١/١٢/٢٠١٦ 

 ٠١/٠١/٢٠١٥ 

 إلى

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 درهم '٠٠٠  درهم '٠٠٠   

     التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات .١

 ٢٢٣،٥٥٢  ١١٩،٣٣٠  السنة ضرائب قبل األرباح 

     :النقدية غير والنفقات اإليرادات على التعديالت 

 ٥،٧١٠  ٣،٠٣٨ ١١ والمعدات والتجهيزات الملكية إهالك 

 ٩٨٩  ١،٠٩٢ ١٣  الموظفين خدمة نهاية تعويضات مخصصات 

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

 ٤١،٧٧٣  ١٦٦،٠٧٢ ) ج( ٩

 
 

  ٢٧٢،٠٢٤  ٢٨٩،٥٣٢ 

  

 التشغيلية المالية وااللتزامات األصول في التغيرات

    

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

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

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

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

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

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

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

١١ 
 

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

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

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

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

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

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

     االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات .٢

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

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

     التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات .٣

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

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

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

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

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

     اإلضافي النقدي التدفق كشف معلومات 

     :الفوائد من التشغيلية النقدية التدفقات 

 ٥٦،٨٢٣  ٧٣،٠٢٢  المدفوعة الفائدة 

 

 

 ٣٣٣،٧٣٨  ٣٦٥،٢٨٥  المستلمة الفائدة
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إيران ملي بنك  

 المتحدة العربية اإلمارات فروع

 المالية الكشوفات على مالحظات

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١: بتاريخ المنتهية السنة

  رهماالد بآالف هي الواردة األرقام جميع

 عامة معلومات. ١

 القانوني الوضع. أ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .اإليرانية اإلسالمية الجمهورية طهران، في للبنك الرئيسي المقر ويقع

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

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

 التجارية األنشطة. ب

١٣ 
 

 .التجارية البنكية الخدمات مجال في البنك يعمل

 اإلدارة. ج

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

١٤ 
 

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

 بعد المطبقة وغير الصادرة والتفسيرات المعايير. ٣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 )٩المالية

 الت�ي المحاسبية الفترات من بدءاً  المفعول نافذة( العقاري االستثمار )٢٠١٦ ديسمبر( ٤٠ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد أو في تبدأ
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 ب�دءاً  المفع�ول نافذة( القروض واعتبارات األجنبية العملة معامالت )٢٠١٦ ديسمبر( ٢٢المالية التقارير إعداد لمعايير تفسير لجنة
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المحاسبية الفترات من

 

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

 

 والمحاسبة اإلعداد  خطط أسس -٤

 االلتزام بيان. أ

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

 اإلعداد أساس. ب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 المحاسبة أساس. ج

ً . المحاس�بي االس�تحقاق أس�اس عل�ى النقدي�ة الت�دفقات معلوم�ات باس�تثناء المالية، الكشوفات هذه إعداد تم  ي�تم المحاس�بي، االس�تحقاق لمب�دأ ووفق�ا
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 وإدراجه�ا المحاس�بية الس�جالت ف�ي تس�جيلها وي�تم) يعادل�ه ما أو نقدي مبلغ دفع أو استالم عند وليس( حدوثها عند واألحداث المعامالت تعريف
 .بها تتعلق التي للفترات المالية الكشوفات في

 القياس أساس. د

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

 المالية األصول. ه

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

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

 
 المعادل والنقد النقد

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

 الخارج في وفروعه الرئيسي المقر من المستحقات

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

 األخرى البنوك من المستحقات

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

 والسلف القروض

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

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

 المالية األصول قيمة انخفاض

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

 المستهلكة بالتكلفة المرحلة األصول

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 عليها التفاوض المعاد القروض

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

 

 المالية األصول استبعاد 

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

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

 والمعدات والتجهيزات الممتلكات  -و

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

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

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

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

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

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

 المالية غير األصول قيمة انخفاض -ز

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

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

 

 البنك عن الصادرة الحصص سنداتو المالية االلتزامات  -ح

 ملكية حقوق أو كديون التصنيف

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

 الملكية حقوق سندات

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

 المالية االلتزامات 

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

 األخرى البنوك مستحقات

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

 العمالء إيداعات

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

 الخارج في وفروعه الرئيسي المقر مستحقات

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

 المالية االلتزامات استبعاد

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

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

 الموظفين خدمة نهاية تعويضات مخصصات -ط

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

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

 

 

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

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

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

 المشروطة وااللتزامات المخصصات ي

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

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

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

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

 .بعيدة كانت حال في باستثناء المالية، الكشوفات

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

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

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

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

 القانوني االحتياطي -ل

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

 اتاإليراد تسجيل -م

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

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

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

 .تكبدها أو اكتسابها عند األخرى الرسوم ونفقات إيرادات إقرار وبتم

 األجنبية بالعمالت التعامالت -ن

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

 .المالية الكشوفات هذه عرض

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

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

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

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

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

 اإليجار -ش

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

 مستأجر بمثابة بنكال
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 ةالتشغيلي اإليجار عقود

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

 :المالية الضمانات -ع

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

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

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

 :العميل موافقة -ف

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

 .مالية والتزامات مالية أصول بمثابة بالموافقات،

 المشتقات -ص

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

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

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

 التسوية وتاريخ التجارية المحاسبة -ق

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

 االئتمانية األصول -ر

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

 التسوية -ش

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

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

  العادلة القيمة قياس -ت

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

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

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

٢٢ 
 

 .لها استخدام وأفضل بأقصى األصول استخدام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 المستردة الضمانات. ث

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

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

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

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

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

 

 الهامة المحاسبية األحكام   أ
ً  تتطل�ب نق�اط بوجود يعتقدون حيث للبنك، المحاسبية السياسات تطبيق عملية خضم في ُحكمها اإلدارة أصدرت  بش�ؤون متعلق�ة أحكام�ا
 .المالية الكشوفات على كبير بشكلٍ  وتؤثر ،وجوهرية األهمية شديدة

٢٣ 
 

  المخصومة المستحقة الفواتير من اإليرادات تحقق  ١-أ
ً  اإلدارة أصدَرت  و تمويله�ا، الُمع�اد الف�واتير عل�ى الفائ�دة دخل اكتساب أساسه على تم الذي ،الفعلي الفائدة معدل يلي بما متعلقة أحكاما

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

 
 :التقديرات من التأكد بعدم الخاصة رئيسيةال المصادرب   

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

 .التالي المالي العام خالل وااللتزامات لألصول

 :النشاط استمرار مبدأ )١(

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

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

 

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

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

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

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

 
 :فردي بشكلٍ  المقيمة القروض

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

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

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

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

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

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

فروع الإمارات العربية املتحدة 
 الك�صوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�صتقل 

 لل�صنة املالية بتاريخ 31 دي�صمرب 2016
United Arab Emirates Branches
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     والحصص المالية االلتزامات

     المالية االلتزامات

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

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

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

 ٣٤،٩٣٥  ١٥،٥٠٠   العمالء قبوالت

 ١٤٤،٠١٢  ١٧١،١٠٤ ١٣ األخرى المالية االلتزامات

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

     

     الحصص

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

 ٤١١،١٨٨  ٤٢٠،٧٦٠ ٢٠ القانوني االحتياطي

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

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

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

 

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

 

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

 /توقيع يوجد/  /توقيع يوجد/

 المدير اإلقليمي

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك ملي إيران

  اإلقليمي - المدير المالي 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك ملي إيران

 

 .٣ إلى ١ الصفحات على المستقل المدقق تقرير إيراد تم
 

٥ 
 

     والحصص المالية االلتزامات

     المالية االلتزامات

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

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

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

 ٣٤،٩٣٥  ١٥،٥٠٠   العمالء قبوالت

 ١٤٤،٠١٢  ١٧١،١٠٤ ١٣ األخرى المالية االلتزامات

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

     

     الحصص

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

 ٤١١،١٨٨  ٤٢٠،٧٦٠ ٢٠ القانوني االحتياطي

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

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

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

 

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

 

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

 /توقيع يوجد/  /توقيع يوجد/

 المدير اإلقليمي

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك ملي إيران

  اإلقليمي - المدير المالي 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك ملي إيران

 

 .٣ إلى ١ الصفحات على المستقل المدقق تقرير إيراد تم
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٢٤ 
 

 :جماعي بشكلٍ  القروض تقييم

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

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

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

 :والمعدات والتجهيزات الممتلكات )٣(

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

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

 . لضآلتها

)٤( 

 

 

 

 

 

 

)٥( 

 

 

  :الضريبية مخاطرال

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

 والمخفضة المتأخرة التصدير فواتير قيمة انخفاض

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

 

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

 
 

٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 
 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠

    

 ٨٩،٦٦٠ ١٠٠،١٧٨ بالخزينة الموجودة النقدية 

   :المركزي اإلمارات مصرف لدى الموجودة األرصدة 

٢٥ 
 

 ٢٣٥،٥٧٧ ٣،٢٦١،٥٦٣ الجارية الحسابات - 

 ١٤٠،٢٢٣ الفائدة من الُمعفاة القانونية الودائع - 

٣،٥٠١،٩٦٤ 

١٢٨،٢٠٧ 

٤٥٣،٤٤٤   

 :مالحظة 

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

 . المركزي

 :المعني بالطرف الخاصة الُمعاَمالت )٧(

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

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

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

 

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

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

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

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

 :الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحقات تشمل  -ج

  ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

   درهم' ٠٠٠

 ٥٩٨،٨٩٤ ٥٥٢،٢٦٥ :الرئيسي المقر 

 ١،٨٢٩ ٢،٠٠٩ :الخارجية الفروع 

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

 الخارج في

٥١٩،١٥٧ 

١،٠٧٣،٤٣١ 

٥١٩،٦٩٨ 

١،١٢٠،٤٢١ 

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

)١٥( )١٤( 

  ٤٠٦،١٢٠،١ ٤١٧،٠٧٣،١ 

٢٦ 
 

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

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

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

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٤٩٨،٦١٣ ٧٢٦،٤٦٢ الرئيسي المقر 

 ١٣٦،٨٢٧ ١٢٢،٤٩٥ الخارجية الفروع 

  ٦٣٥،٤٤٠ ٨٤٨،٩٥٧ 

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

١٦٦ ١٥٦ 

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

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٢٦،٢١٥ ٢٤،٨٩٧ :الضمان خطابات 

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

 

  ٠١/٠١/٢٠١٦ 

 ٣١/١٢/٢٠١٦:إلى

٠١/٠١/٢٠١٥ 

 ٣١/١٢/٢٠١٥: إلى

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

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

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

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

 ٩١٠ ٩١٠ )١٨ المالحظة راجع( الرئيسي المقر رسوم 

 ٢،٣٧٩ ٢،٤١٤ الرئيسي اإلدارة طاقم تعويض 

 ٧ ٧ الرئيسي اإلدارة طاقم قروض على الفائدة 

 ٧،٤٠٣ ٧،٤٠٣ اإلشغال تكاليف 

 

 

٢٧ 
 

 األخرى البنوك إلى/من المستحقات )٨(

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

   :من المستحق -أ 

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

 المتحدة العربية اإلمارات داخل البنوك - 
 

٠ ٠ 

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

 )٤٦٠( تحصيلها في المشكوك الديون أرصدة: ناقص 

١،٨٢٨،٦٥١ 

)٤٥٤( 

١،٨٦٥،٩٩٩ 

  

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

 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 :إلى السداد مستحق -ب 
 

  

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

 ٠ ٠ :المتحدة العربية اإلمارات داخل البنوك - 

  ٩٦٨،٥٤٣ ٣،١٢٢،١٨٠ 

  

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

 :المقدمة والدفعات القروض )٩(

 :المقدمة والدفعات القروض مزيج محفظة يلي وفيما

  ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

   درهم' ٠٠٠

    النوع حسب -أ 

٢٨ 
 

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

 ٤٨،٧٢٨ ٤٥،٦٦٢ :مخصومة شيكات/ فواتير 

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

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

 ٧٠،٨٨٤ ٦٣،٨٧١ : أمانة إيصاالت مقابل قروض 

 ١٢٢،٣١٨ ١٥٨،٥٥٣ أخرى 

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

  ً    :منه مطروحا

 )١١٩،٥٢٨( )١٥٢،٥٧٢( المعلقة الفائدة 

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

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

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

  

 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠

   االقتصادي القطاع حسب -ب 

 ٣٨٥ ٢٥،٩٢٧ :الزراعة 

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

 ٣٢،٧٢٩ ٦٣،٦٧٨ : اإلنشاء 

 ١،٢٦٨،٦٢٩ ١،٢٧٦،٦٨٨ :الخدمات 

 ٧٦،٣٥٧ ٩٤،٥٠٢ :الشخصية القروض 

 ٥٥٩،٢٢١ ٦٤٨،٤٠٣ :التصنيع 

 ١٧٣،٣١٨ ١٦٦،٠٥٠ :واالتصاالت النقل 

 ٥،٧٩٧ ٥،٨٤٤ :المالية المؤسسات 

  ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ 

  

٢٩ 
 

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

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

 الدفعات المقدمة خالل العام:و

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 انخفاض مخصص المعلقة الفائدة 
 القروض قيمة

 المقدمة والدفعات

 مخصص المعلقة الفائدة
 قيمة انخفاض

 القروض
 والدفعات
 المقدمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .للرهن الخاضعة والعقارات والسيارات المالية، واألوراق

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

  

٢٩ 
 

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

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

 الدفعات المقدمة خالل العام:و

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 انخفاض مخصص المعلقة الفائدة 
 القروض قيمة

 المقدمة والدفعات

 مخصص المعلقة الفائدة
 قيمة انخفاض

 القروض
 والدفعات
 المقدمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .للرهن الخاضعة والعقارات والسيارات المالية، واألوراق

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

  

٣٠ 
 

 أخرى أصول )١٠(

 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٨٠،٦٦٦ ١٣٢،٦٠٩ :المدينة الذمم فوائد 

 ٦،٧٦٤ ١٠،٤١١ :السداد مسبقة النفقات 

 ٢٦،٥٨٢ ٣١،٢٤٥ :أخرى 

  ١١٤،٠١٢ ١٧٤،٢٦٥ 

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

)٥،٦٩٠( )٥،٨١٢( 

  ١٠٨،٣٢٢ ١٦٨،٤٥٣ 

 :مالحظة

 البنك يشغلها لم التي) درهم مليون ٢٠: ٣١/١٢/٢٠١٥( درهم مليون ٢٤ إلى وتصل بحيازتها البنك قام التي إيران في العقارات األخرى شملت
 )٩ المالحظة راجع. (البنك خطة بحسب منظمة بطريقة بها التصرف وسيتم التجاري لالستخدام

 

 

 

 

 

 والمعدات والمنشآت، العقارات، )١١(

 الحيازة تحسينات مبانيال 
 اإليجارية

 اإلجمالي المركبات  معداتالو األثاث،

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

  %٣٣ %٣٣ %١٤ %٢٠ :اإلهالك معدل

      التكلفة

 ٤١،٤٨٨ ١،٨١٣ ٢١،٧٠٢ ٤،٠٦٥ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٤ ديسمبر ٣١: تاريخ في

 ٥٥٥ ٢٠٠ ٣٥٥ ٠ ٠ :اإلضافات

 )٢٩٣( )٢٩٣( ٠ ٠ ٠ :فيها التصرف تم التي البنود

 ٤١،٧٥٠ ١،٧٢٠ ٢٢،٠٥٧ ٤،٠٦٥ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٥ ديسمبر ٣١: تاريخ في

٣٠ 
 

 أخرى أصول )١٠(

 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٨٠،٦٦٦ ١٣٢،٦٠٩ :المدينة الذمم فوائد 

 ٦،٧٦٤ ١٠،٤١١ :السداد مسبقة النفقات 

 ٢٦،٥٨٢ ٣١،٢٤٥ :أخرى 

  ١١٤،٠١٢ ١٧٤،٢٦٥ 

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

)٥،٦٩٠( )٥،٨١٢( 

  ١٠٨،٣٢٢ ١٦٨،٤٥٣ 

 :مالحظة

 البنك يشغلها لم التي) درهم مليون ٢٠: ٣١/١٢/٢٠١٥( درهم مليون ٢٤ إلى وتصل بحيازتها البنك قام التي إيران في العقارات األخرى شملت
 )٩ المالحظة راجع. (البنك خطة بحسب منظمة بطريقة بها التصرف وسيتم التجاري لالستخدام

 

 

 

 

 

 والمعدات والمنشآت، العقارات، )١١(

 الحيازة تحسينات مبانيال 
 اإليجارية

 اإلجمالي المركبات  معداتالو األثاث،

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

  %٣٣ %٣٣ %١٤ %٢٠ :اإلهالك معدل

      التكلفة

 ٤١،٤٨٨ ١،٨١٣ ٢١،٧٠٢ ٤،٠٦٥ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٤ ديسمبر ٣١: تاريخ في

 ٥٥٥ ٢٠٠ ٣٥٥ ٠ ٠ :اإلضافات

 )٢٩٣( )٢٩٣( ٠ ٠ ٠ :فيها التصرف تم التي البنود

 ٤١،٧٥٠ ١،٧٢٠ ٢٢،٠٥٧ ٤،٠٦٥ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٥ ديسمبر ٣١: تاريخ في

٣١ 
 

 ١،٢٥٣ ٠ ١،٢٥٣ ٠ ٠ :اإلضافات

 )٢٢( ٠ )٢٢( ٠ ٠ :فيها التصرف تم التي البنود

 ٤٢،٩٨١ ١،٧٢٠ ٢٣،٢٨٨ ٤،٠٦٥ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٦ ديسمبر ٣١: تاريخ في

      التراكمي اإلهالك

 ٣٠،٢٢٤ ١،٦٤٢ ١٤،٥٩٨ ٢،٨٥٦ ١١،١٢٨ :٢٠١٤ ديسمبر ٣١: تاريخ في

 ٥،٧١٠ ٩٨ ٢،٢٥١ ٥٨١ ٢،٧٨٠ :العام مصروف

 )٢٩٣( )٢٩٣( ٠ ٠ ٠ :بها التصرف تم التي البنود حذف

 ٣٥،٦٤١ ١،٤٤٧ ١٦،٨٤٩ ٣،٤٣٧ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٥ ديسمبر ٣١: تاريخ في

 ٣،٠٣٨ ١١٨ ٢،٣٣٩ ٥٨١ ٠ :بالعام الخاص المصروف

 )٢٢( ٠ )٢٢( ٠ ٠ التصرف عند المشطوب

 ٣٨،٦٥٧ ١،٥٦٥ ١٩،١٦٦ ٤،٠١٨ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٦ ديسمبر ٣١: تاريخب

      :الدفترية القيمة

 ٤،٣٢٤ ١٥٥ ٤،١٢٢ ٤٧ ٠ :٢٠١٦ ديسمبر ٣١: تاريخب

      

 ٦،١٠٩ ٢٧٣ ٥،٢٠٨ ٦٢٨ ٠ :٢٠١٥ ديسمبر ٣١: تاريخب

 :مالحظة

ً  للتجديد قابل إيجارها عقد ويكون علي، لجبل الحرة المنطقة سلطة من المستأجرة األرض على مباني من إنشاؤه تم ما المباني تمثل  .سنويا

  

٣٢ 
 

 العمالء ودائع )١٢(

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٤٢٠،٠٨٦ ٦١٨،٥٧٣ :الجارية الحسابات 

 ١٥٩،٦٦٦ ١٦٨،٥٤٨ :االدخار حسابات 

 ١،١٨٧،٦٨٧ ١،٤٥٨،٦٩٠ :ألجل الودائع 

 ٤٨،١٣٦ ٢٢٠،١٨٧ :الطلب تحت الودائع 

 ١٦٥،٧٣١ ٧٠،٥٣٨ الهامشية الحسابات 

  ١،٩٨١،٣٠٦ ٢،٥٣٦،٥٣٦ 

 ٣١: بت�اريخ تزام�اتاالو المقدم�ة ال�دفعاتو للق�روض كض�مان المودع�ة الهامش�ية والحس�ابات لل�رهن الخاض�عة ؛ألج�ل الودائع بلغت وقد
 ).إماراتي درهم مليون ٤٢٢: ١٢/٢٠١٥/ ٣١( إماراتي درهم مليون ٣٢٩ مبلغ٢٠١٦ ديسمبر

  

 :خرىاأل لتزاماتاال )١٣(

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٢٧،٧٥٠ ٤٧،٣٨٥ :السداد متوجبة الفائدة 

 ١،٧٩٨ ١،١٤٢ المكتسب غير اإليراد 

 ١،٠٧٧ ١،٩٥٢ )أدناه ماورد على االطالع يرجى(  

 ٣٢،٤١٩ ١١،٤٦١ )١٩ المالحظة راجع( للضرائب المخصص 

 ٨٠،٩٦٨ ١٠٩،١٦٤ :أخرى بنود 

  ١٤٤،٠١٢ ١٧١،١٠٤ 

 :مالحظة 

 الق�انون بموجب المتحدة، العربية اإلمارات دولة لمواطني ،القومي بالتأمين الخاصة والمساهمة ،المعاش من كالً  البنك ميُقد
 العم�ل ق�انون بموج�ب الخ�ارج، ف�ي العاملين لموظفيه الخدمة نهاية تعويض البنك يقدم كما. ١٩٩٩ للعام] ٧[ رقم االتحادي

 . المتحدة العربية اإلمارات بدولة

) دره�م ملي�ون ٢٥: ٢٠١٥( دره�م ملي�ون ٢٤٫٨ بمبلغ السداد واجبة االعتماد خطابات عمولة رئيسي بشكل األخرى تشمل
 )درهم مليون ١٦: ٢٠١٥( درهم مليون ١٣ بمبلغ المستحقة والنفقات

 :الموظفين خدمة نهاية بتعويض الخاصة التغييرات يلي، وفيما

 

  ٠١/٠١/٢٠١٥  ٠١/٠١/٢٠١٦  

٣٣ 
 

 إلى
٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إلى
 ٣١/١٢/٢٠١٥ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٢٦٣ ١،٠٧٧ العام بداية رصيد 

 ٩٨٩ ١،٠٩٢ :بالعام الخاص المصروف 

 )١٧٥( )٢١٧( :العام خالل المسددة الدفعات 

 ١،٠٧٧ ١،٩٥٢ عامال نهاية رصيد 

 

 بحس�ب المخصص�ات متطلب�ات أس�اس ونف�ذت بحين�ه الق�ائم االدخ�ار ص�ندوق مخط�ط إيق�اف البن�ك إدارة ق�ررت ،٢٠١٤ ديس�مبر ٣١ في
ً )). ١(٤ المالحظة راجع( ٢٠١٥ يناير ١ من اعتباراً  ١٩٨٠ لعام ٨ رقم اإلتحادي المتحدة العربية اإلمارت قانون  البن�ك س�دد ل�ذلك، وفقا

 موظ�ف باس�تثناء ،٢٠١٤ ديس�مبر ٣١ بت�اريخ ينواف�دال الم�وظفين لكاف�ة الم�وظفين مس�اهمة م�ع المس�تحق الم�وظفين خدمة نهاية تعويض
 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ من اعتبارا تفويضه ينتظر واحد

 

  

٣٤ 
 

 الفائدة دخل )١٤(

  ٠١/٠١/٢٠١٦ 
 إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

   :على الفائدة دخل 

 ٢٨٧،٨٧٨ ٤١٦،٦٦٦  سلفالو قروضال - 

 ف����واتير ذل����ك ف����ي بم����ا( البن����وك ب����ين المع����امالت - 
 مع����ادة االس����تيراد وف����واتير المخفض����ة االس����تيراد

 )التمويل

٦٢،٨١٤ ٥٦٢ 

  ٣٥٠،٦٩٢ ٤١٧،٢٢٨ 

 الفائدة نفقات )١٥(

  ٠١/٠١/٢٠١٦ 
 إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

   :على الفائدة نفقات 

 ١٢،٩٠٠ ٢١،٠٨٤ المالية المؤسسات من إيداعات - 

 ٤٩،١٩١ ٧١،٥٧٣ :العمالء إيداعات - 

  
 

٦٢،٠٩١ ٩٢،٦٥٧ 

  

٣٥ 
 

 :العمولة ودخل الرسوم صافي )١٦(

  ٠١/٠١/٢٠١٦  
 إلى

٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٢٧،٣٥٩ ٢٢،٤٠٢ :العموالت ودخل الرسم 

 )٣٢٦( )٢٣٥( :العموالت ونفقات الرسم 

  ٢٧،٠٣٣ ٢٢،١٦٧ 

 :أخرى دخل بنود )١٧(

  ٠١/٠١/٢٠١٦  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 المالحظ���ة راج���ع( األجنب���ي الص���رف ص���افي – مكاس���ب 
 :))ز(٧

١٤،٦٩٦ ٦٥ 

 ٤،٢٩٦ ٢،٤٨٥ :خرآ دخل 

  ١٨،٩٩٢ ٢،٥٥٠ 

 :والعامة اإلدارية النفقات )١٨(

  ٠١/٠١/٢٠١٦  
 إلى

٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ١٧،٠٢٢ ١٩،٢٠٨ :الموظفين بطاقم المرتبطة والنفقات التكاليف 

 ١٧،٨٣٣ ١٨،٠٧٢ :به المرتبطة والنفقات اإليجار 

 ٩١٠ ٩١٠ )):ز( ٧ ملحوظة( الرئيسي المقر مصروفات 

 ٥،٧١٠ ٣،٠٣٨ ):١١ ملحوظة( والمعدات والمنشآت العقارات إهالك 

 ٢٧،٨٢٦ ٢٢،٦٥٨ :أخرى 

  
 

٦٩،٣٠١ ٦٣،٨٨٦ 

 :الضرائب )١٩(

 والش�ارقة، ودب�ي، أب�وظبي، إم�ارة ف�ي ،للع�ام الفردي اإلماراتي الضريبي الدخل من %٢٠ بنسبة ضريبة إلى البنك يخضع
 التع�ديالت ب�بعض القي�ام بع�د الض�ريبي ال�دخل حس�اب ي�تم. الخيم�ة رأس فرع إيرادات على مطبقة غير الضريبة .الفجيرةو

 .اإلدارية التقديرات أفضل على ويعتمد للعام الضريبة قبل الربح صافي على

 

٣٦ 
 

 :العام خالل الضرائب مخصص في التغييرات يلي وفيما 

  ٠١/٠١/٢٠١٦  
 إلى

٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٧٥،٩٧١ ٣٢،٤١٩ :العام أول رصيد 

   :الضرائب مصروف 

 ٣٢،٤١٩ ١١،٤٦١ :الحالي العام عن - 

 ١٩،٧٦٩ ١٢،١٥٤ :السابق العام عن - 

  ١٢٨،١٥٩ ٥٦،٠٣٤ 

 )٤٤،٥٧٣( :العام خالل المسددة الضرائب 

١١،٤٦١ 

)٩٥،٧٤٠( 

 ٣٢،٤١٩ :العام آخر رصيد 

 :العام عن الضريبة قبل المحاسبي والربح العام، عن الضرائب نفقة بين العالقة يلي وفيما 

  ٠١/٠١/٢٠١٦  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
  إلى

٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٢٢٣،٥٥٢ ١١٩،٣٣٠ :المحاسبي الربح 

 )٦١،٤٦٠( )٦٢،٠٢٥( :الضريبية لألغراض تتم التي التعديالت 

 ١٦٢،٠٩٢ ٥٧،٣٠٥ :للضريبة الخاضع الربح 

    

 ٣٢،٤١٩ ١١،٤٦١ :طبقالم %٢٠ بمعدل الضريبة 

 ١٩،٧٦٩ ١٢،١٥٤ :السابقة األعوام عن الضريبة مصروف 

 ٥٢،١٨٨ ٢٣،٦١٥ :بالعام الخاصة الضريبة 

 :القانوني االحتياطي )٢٠(

 احتي�اطي إل�ى ال�ربح ص�افي م�ن %١٠ نس�بة تحوي�ل ،١٩٨٠ للع�ام ١٠ رق�م االتحادي القانون من] ٨٢[ رقم المادة تفرض
 . توزيعه يتم أن دون المال، رأس من %٥٠ نسبة على المذكور االحتياطي يشتمل أن إلى خاص،

 النقد ومعادالت قدالن )٢١(

 :أقل أو أشهر ثالثة من األصلية ستحقاقاال ي التالية، األرصدة على النقد ومعادالت النقد يشتمل

 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

٣٧ 
 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 العربي���ة اإلم���ارات مص���رف ل���دى البن���ك وأرص���دة النق���د 
 :المركزي المتحدة

٤٥٣،٤٤٤ ٣،٥٠١،٩٦٤ 

  ً    :منه مطروحا

 المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى القانونية اإليداعات 
 :المركزي

)١٢٨،٢٠٧( )١٤٠،٢٢٣( 

 ٣٢٥،٢٣٧ ٣،٣٦١،٧٤١ :النقد ومعادالت النقد 

 

 :المحتملة ذمموال االلتزامات )٢٢(

 :الدائنة لتزاماتاال

 موافقة حسب المحتملين العمالء عن بالنيابة سداد بعمليات البنك تلزم والضمانات، االعتماد لخطابات التعاقدية المبالغ
ً  المبالغ كامل سداد بافتراض االئتمان، مخاطر التعاقدية المبالغ وتمثل. العقد شروط على العميل  أي قيمة وانتفاء مقدما
 لاللتزامات، االجمالي التعاقدي المبلغ يُمثل أن الضرورة من فليس ذلك، من وبالرغم. آخر ضمان أو فرعي ضمان

 .تمويل دون إنهائها يتم أو تنتهي سوف االلتزامات هذه أن حيث  الالحقة، النقدية المتطلبات

 أخ�رى ش�روط أو انته�اء ت�واريخ األغل�ب ف�ي له�ا يك�ون الق�رض، عل�ى للحص�ول تعاقدية التزامات القرض، التزامات تمثل
 التعاقدي��ة المب��الغ إجم��الي تش��كل ال ،س��حب عملي��ات دون االلتزام��ات ه��ذه تنته��ي ق��د وحي��ث. رس��وم س��داد وتتطل��ب لإلنه��اء،

 .المستقبل في نقدية متطلبات لضرورة،با

 

 

 :اآلتية االئتمانية بااللتزامات البنك يلتزم

 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

   محتملةال ذممال

 ٥٢٣،٥٤٥ ٣٥٢،٩٨٤ الضمانات خطابات

 ٠ ٠ االعتماد خطابات

 ٥٤٥،٥٢٣ ٣٥٢،٩٨٤ 

 

 :يلي كما تكون المحتملة ذممال لهذه للسداد الزمني الجدول
٢٠١٦     

 اإلجمالي سنة من أكثر سنة إلى أشهر ثالثة من أشهر ثالثة خالل 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

٣٨ 
 

     

 ٣٥٢،٩٨٤ ٠ ٨٩،٥٤٦ ٢٦٣،٤٣٨ الضمانات خطابات

 ٠ ٠ ٠ ٠ االعتماد خطابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٥٢،٩٨٤ ٠ ٨٩،٥٤٦ ٢٦٣،٤٣٨ 

٢٠١٥     

 اإلجمالي سنة من أكثر سنة إلى أشهر ثالثة من أشهر ثالثة خالل 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢٣،٥٤٥ ٠ ٢٩٨،٢٦٨ ٢٢٥،٢٧٧ الضمانات خطابات

 ٠ االعتماد خطابات

٢٢٥،٢٧٧ 

٠ 

٢٩٨،٢٦٨ 

٠ 

٠ 

٠ 

٥٢٣،٥٤٥  

: ٢٠١٥ /١٢/ ٣١( دره�م ملي�ون ١٢٣ إل�ى تص�ل بمبالغ ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في هي كما ستخدمةالم وغير المعتمدة المستحقة المصرفية التسهيالت
 .وقت أيب المعتمدة لتسهيالتا من ستخدمالم غير جزءال إلغاء للبنك يمكن). درهم مليون ١٣٨

 :ذمموال األصول من لكلٍ  االستحقاق تحليل )٢٣(

 المتبقي�ة االس�تحقاق فت�رة أس�اس على المالي، مركزال بتقرير المسجلة ذمموال باألصول الخاصة االستحقاقات بيان يلي، فيما
ً  المفع��ول ناف��ذة االس��تحقاقات حس��اب دون التقري��ر، ت��اريخ ف��ي  وإتاح��ة البن��ك، ودائ��ع محتج��زات ت��اريخ ب��ه يُش��ير لم��ا وفق��ا

 :العام نهاية في سيولة، شكل في االعتمادات

 

٣٨ 
 

     

 ٣٥٢،٩٨٤ ٠ ٨٩،٥٤٦ ٢٦٣،٤٣٨ الضمانات خطابات

 ٠ ٠ ٠ ٠ االعتماد خطابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٥٢،٩٨٤ ٠ ٨٩،٥٤٦ ٢٦٣،٤٣٨ 

٢٠١٥     

 اإلجمالي سنة من أكثر سنة إلى أشهر ثالثة من أشهر ثالثة خالل 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢٣،٥٤٥ ٠ ٢٩٨،٢٦٨ ٢٢٥،٢٧٧ الضمانات خطابات

 ٠ االعتماد خطابات

٢٢٥،٢٧٧ 

٠ 

٢٩٨،٢٦٨ 

٠ 

٠ 

٠ 

٥٢٣،٥٤٥  

: ٢٠١٥ /١٢/ ٣١( دره�م ملي�ون ١٢٣ إل�ى تص�ل بمبالغ ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في هي كما ستخدمةالم وغير المعتمدة المستحقة المصرفية التسهيالت
 .وقت أيب المعتمدة لتسهيالتا من ستخدمالم غير جزءال إلغاء للبنك يمكن). درهم مليون ١٣٨

 :ذمموال األصول من لكلٍ  االستحقاق تحليل )٢٣(

 المتبقي�ة االس�تحقاق فت�رة أس�اس على المالي، مركزال بتقرير المسجلة ذمموال باألصول الخاصة االستحقاقات بيان يلي، فيما
ً  المفع��ول ناف��ذة االس��تحقاقات حس��اب دون التقري��ر، ت��اريخ ف��ي  وإتاح��ة البن��ك، ودائ��ع محتج��زات ت��اريخ ب��ه يُش��ير لم��ا وفق��ا

 :العام نهاية في سيولة، شكل في االعتمادات

 

٣٩ 
 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 اإلجمالي عام من أكثر عام لغاية أشهر ٣ أشهر ٣ من أقل 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     األصول

 مصرف لدى البنك وأرصدة نقدية
 المركزي المتحدة العربية اإلمارات

٣،٥٠١،٩٦٤ ٠ ٠ ٣،٥٠١،٩٦٤ 

 وفروعه الرئيسي المقر من المستحق
 بالخارج

١،٠٧٣،٤١٧ ٠ ٠ ١،٠٧٣،٤١٧ 

 ١،٨٢٨،٦٥١ ٠ ٠ ١،٨٢٨،٦٥١ األخرى البنوك من المستحق

 ٣،٨٩٢،٦٩٢ ١،١٠٧،٨٤٤ ٧٣،٥٠٥ ٢،٧١١،٣٤٣ المقدمة والدفعات القروض - صافي

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ العمالء قبوالت

 ١٦٨،٤٥٣ ٠ ٠ ١٦٨،٤٥٣ األخرى األصول -صافي

 ٤،٣٢٤ ٠ ٠ ٤،٣٢٤ المعدات ، واآلالت الممتلكات

 ١٠،٤٨٥،٠٠١ ١،١٠٧،٨٤٤ ٧٣،٥٠٥ ٩،٣٠٣،٦٥٢ األصول إجمالي

  

٤٠ 
 

     

 ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 اإلجمالي عام من أكثر عام لغاية أشهر ٣ أشهر ٣ من أقل 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     :االلتزامات

 ٣،١٢٢،١٨٠ ٠ ١،٨٠٠ ٣،١٢٠،٣٨٠ أخرى بنوك إلى سداده المستحق

 ٢،٥٣٦،٥٣٦ ١٤٨،٨٢٠ ٦٠٦،٥١٣ ١،٧٨١،٢٠٣ العميل إيداعات

 وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق
 بالخارج

٨٤٨،٩٥٧ ٠ ٩٦،٧٥٣ ٧٥٢،٢٠٤ 

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ العمالء قبوالت

 ١٧١،١٠٤ ١،٩٥٢ ٠ ١٦٩،١٥٢ أخرى التزامات

 ٦،٦٩٤،٢٧٧ ١٥٠،٧٧٢ ٧٠٥،٠٦٦ ٥،٨٣٨،٤٣٩ االلتزامات إجمالي

 ٣،٧٩٠،٧٢٤ ٩٥٧،٠٧٢ )٦٣١،٥٦١( ٣،٤٦٥،٢١٣ العجز صافي

  

٤١ 
 

     :يلي ما ذلك يُمثل

  المخصص المال رأس
   

١،٠٠٠،٠٠٠ 

 ٤٢٠،٧٦٠    القانوني االحتياطي

 ٢،٣٦٩،٩٦٤    المحتجزة رباحاأل

     

 ٣،٧٩٠،٧٢٤     األسهم إجمالي

 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 

 أشهر ٣ من أقل

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 عام لغاية أشهر ٣

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 عام من أكثر

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  اإلجمالي

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     األصول

 اإلمارات مصرف لدى البنكية واألرصدة النقد
 المركزي المتحدة العربية

٤٥٣،٤٤٤ ٠ ٠ ٤٥٣،٤٤٤ 

 ١،١٢٠،٤٠٦ ٠ ٠ ١،١٢٠،٤٠٦ بالخارج وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٦٥،٩٩٩ ٠ ٠ ١،٨٦٥،٩٩٩ األخرى البنوك من المستحق

 ٣،٨٧٠،٠٣٠ ١،٤٠٥،٧٠٤ ١٣٤،٢٣٧ ٢،٣٣٠،٠٨٩ المقدمة والدفعات القروض - صافي

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ العمالء قبوالت

 ١٠٨،٣٢٢ ١٩،٩٠٩ ٧،٧٤٧ ٨٠،٦٦٦ الصافي - أخرى أصول

 ٦،١٠٩ ٦،١٠٩ ٠    ٠ المعدات ، واآلالت الممتلكات

 ٧،٤٥٩،٢٤٥ ١،٤٣١،٧٢٢ ١٤١،٩٨٤ ٥،٨٨٥،٥٣٩ األصول إجمالي

     

  

٤٢ 
 

     
 ٣١/١٢/٢٠١٥ 

 أشهر ٣ من أقل

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 لغاية أشهر ٣
 عام

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 عام من أكثر

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  اإلجمالي

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     :االلتزامات

 ٩٦٨،٥٤٣ ٠ ٣١،٨٠٠ ٩٣٦،٧٤٣ أخرى بنوك إلى المستحق

 ١،٩٨١،٣٠٦ ٦٣،٨٩٢ ٦٨٠،٢٨٣ ١،٢٣٧،١٣١ العميل إيداعات

 ٦٣٥،٤٤٠ ٠ ٩١،٧٥٢ ٥٤٣،٦٨٨ بالخارج وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ العمالء قبوالت

 ١٤٤،٠١٢ ١،٠٧٧ ٠ ١٤٢،٩٣٥ خرىاأل االلتزامات

     

 ٣،٧٦٤،٢٣٦ ٦٤،٩٦٩ ٨٠٣،٨٣٥ ٢،٨٩٥،٤٣٢ االلتزامات إجمالي

 ٣،٦٩٥،٠٠٩ ١،٣٦٦،٧٥٣ )٦٦١،٨٥١( ٢،٩٩٠،١٠٧ العجز إجمالي

 

 :يلي ما ذلك ويمثل

    

  المخصص المال رأس
   

١،٠٠٠،٠٠٠ 

 ٤١١،١٨٨    القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١    المحتجزة األرباح

 ٠٠٩،٦٩٥٣،     األسهم إجمالي

 
 

  

٤٣ 
 

 :المالية سنداتلل العادلة القيمة )٢٤(

 تُباش�ر وراغب�ة، ُمطلع�ة أط�راف ب�ين ،تس�ويته تم�ت ال�ذي االلت�زام أو ب�ه، األص�ل تداُول الممكن المبلغ العادلة، القيمة تشكل
 التاريخي�ة، التكلف�ة أس�لوب إلى المستندة الدفترية القيمة بين اختالفات تحدث الحاالت، هذه وفي. مستقلة كأطرافٍ  تتعاُمالال

 . العادلة بالقيمة الخاصة التقديرات وبين

ً  ،الدفترية قيمها عن للبنك، المالية وااللتزامات لألصول العادلة القيم تختلف ولم ً  اختالفا . حي�ث ينش�أ الع�ام نهاي�ة عن�د جس�يما
 س�يولة ش�كل ف�ي الموج�ودة المالي�ة وااللتزام�ات المالي�ة لألص�ول الدفترية القيمذلك االختالف عن افتراض اإلدارة القتراب 

 . العادلة قيمتها من ،)عام من أقل( قريب استحقاقها تاريخ أو

 :المالية والذمم األصول تصنيف )٢٥(

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 

 

 المالية األصول

 مدينة وذمم قروض
 اإلماراتي بالدرهم

 أخرى تكاليف
 مستهلكة

 اإلماراتي بالدرهم

 الدفترية القيمة

 اإلماراتي بالدرهم

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى البنكية واألرصدة النقد
 المركزي

٣،٥٠١،٩٦٤ ٣،٥٠١،٩٦٤ ٠ 

 ١،٠٧٣،٤١٧ ٥٥٤،٢٦٠ ٥١٩،١٥٧ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٨،٦٥١ ٣،١٣٩ ١،٨٢٥،٥١٢ األخرى البنوك من المستحق

 ٣،٨٩٢،٦٩٢ ٠ ٣،٨٩٢،٦٩٢ المقدمة والدفعات القروض صافي

 ١٥،٥٠٠ ١٥،٥٠٠ ٠ العمالء قبوالت

    

 ١٥٨،٠٤٢ ١٥٨،٠٤٢ ٠ خرىاأل األصول صافي

 ١٠،٤٧٠،٢٦٦ ٤،٢٣٢،٩٠٥ ٦،٢٣٧،٣٦١ المالية األصول إجمالي

 

 

   

    

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 

 

 وذمم قروض
 بالدرهم مدينة

 اإلماراتي

 أخرى تكاليف
 مستهلكة

 اإلماراتي بالدرهم

 الدفترية القيمة

 اإلماراتي بالدرهم

     المالية االلتزامات

٤٤ 
 

 ٣،١٢٢،١٨٠ ٣،١٢٢،١٨٠ ٠ أخرى بنوك إلى المستحق

 ٢،٥٣٦،٥٣٦ ٢،٥٣٦،٥٣٦ ٠ العميل إيداعات

 ٨٤٨،٩٥٧ ٨٤٨،٩٥٧ ٠ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ١٥،٥٠٠ ١٥،٥٠٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٥٧،٦٩١ ١٥٧،٦٩١ ٠ أخرى االلتزامات

 ٦،٦٨٠،٨٦٤ ٦،٦٨٠،٨٦٤ ٠ المالية االلتزامات إجمالي

  

٤٥ 
 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ 

 

  

 

 

 المالية األصول

 مدينة وذمم قروض

 

 درهم' ٠٠٠

 مستهلكة أخرى تكاليف

 درهم' ٠٠٠

 الدفترية القيمة

 

 درهم' ٠٠٠

 المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى البنكية واألرصدة النقد 
 المركزي

٤٥٣،٤٤٤ ٤٥٣،٤٤٤ ٠ 

 ١،١٢٠،٤٠٦ ٦٠٠،٧٠٨ ٥١٩،٦٩٨ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق 

 ١،٨٦٥،٩٩٩ ٣،١٤٦ ١،٨٦٢،٨٥٣ أخرى بنوك من المستحق 

 ٣،٨٧٠،٠٣٠ ٠ ٣،٨٧٠،٠٣٠ المقدمة والدفعات القروض -صافي 

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ العمالء قبوالت 

 ١٠١،٥٥٨ ١٠١،٥٥٨ ٠ خرىاأل صولاأل -صافي 

 ٧،٤٤٦،٣٧٢ ١،١٩٣،٧٩١ ٦،٢٥٢،٥٨١ المالية األصول إجمالي 

     

  

 

 

 

 

   

    المالية االلتزامات 

 ٩٦٨،٥٤٣ ٩٦٨،٥٤٣ ٠ أخرى بنوك إلى المستحق 

 ١،٩٨١،٣٠٦ ١،٩٨١،٣٠٦ ٠ العميل إيداعات 

 ٦٣٥،٤٤٠ ٦٣٥،٤٤٠ ٠ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق 

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ العمالء قبوالت 

 ١١٠،٥١٦ ١١٠،٥١٦ ٠ أخرى التزامات 

 ٣،٧٣٠،٧٤٠ ٣،٧٣٠،٧٤٠ ٠ المالية االلتزامات إجمالي 

 

٤٥ 
 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ 

 

  

 

 

 المالية األصول

 مدينة وذمم قروض

 

 درهم' ٠٠٠

 مستهلكة أخرى تكاليف

 درهم' ٠٠٠

 الدفترية القيمة

 

 درهم' ٠٠٠

 المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى البنكية واألرصدة النقد 
 المركزي

٤٥٣،٤٤٤ ٤٥٣،٤٤٤ ٠ 

 ١،١٢٠،٤٠٦ ٦٠٠،٧٠٨ ٥١٩،٦٩٨ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق 

 ١،٨٦٥،٩٩٩ ٣،١٤٦ ١،٨٦٢،٨٥٣ أخرى بنوك من المستحق 

 ٣،٨٧٠،٠٣٠ ٠ ٣،٨٧٠،٠٣٠ المقدمة والدفعات القروض -صافي 

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ العمالء قبوالت 

 ١٠١،٥٥٨ ١٠١،٥٥٨ ٠ خرىاأل صولاأل -صافي 

 ٧،٤٤٦،٣٧٢ ١،١٩٣،٧٩١ ٦،٢٥٢،٥٨١ المالية األصول إجمالي 

     

  

 

 

 

 

   

    المالية االلتزامات 

 ٩٦٨،٥٤٣ ٩٦٨،٥٤٣ ٠ أخرى بنوك إلى المستحق 

 ١،٩٨١،٣٠٦ ١،٩٨١،٣٠٦ ٠ العميل إيداعات 

 ٦٣٥،٤٤٠ ٦٣٥،٤٤٠ ٠ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق 

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ العمالء قبوالت 

 ١١٠،٥١٦ ١١٠،٥١٦ ٠ أخرى التزامات 

 ٣،٧٣٠،٧٤٠ ٣،٧٣٠،٧٤٠ ٠ المالية االلتزامات إجمالي 

 

٤٧ 
 

 :المالية المخاطر إدارة )٢٦(

ً  البنك أوجد ً  أساسا  الكبي�رة المخ�اطر عل�ى والرقاب�ة إدارة بغ�رض المخ�اطر، إدارة ممارس�ات أفض�ل باتب�اع دعم�ه المخاطر، إلدارة قويا
 :اليومية عملياتهم عن الناجمة الالحقة

 االئتمان، مخاطر
 السيولة، مخاطر

 ،)السعر ومخاطر األجنبية، العملة مخاطر الفائدة، معدل مخاطر ذلك في بما( السوقية المخاطر
 التشغيلية المخاطر

 خط��ط إع��داد ت��م وق��د. البن��ك يواجهه��ا الت��ي المخ��اطر إدارة إط��ار عل��ى اإلش��راف ع��ن كامل��ة، المس��ؤولية ،المخ��اطر إدارة قس��م تحم��ليو
 االقليم�ي وال�رئيس االقليم�ي المخاطر ومدير العليا، اإلدارة من تتألف مخاطر إدارة لجنة إلى باإلضافة الصدد، بهذا تفصيلية وإجراءات

 . البنك في المخاطر مختلف على الدقيق واإلشراف المعتمدة، خططبال التقيد لتضمن ،للقسم اآلخر

 الخاص�ة الح�دود مختل�ف تحدي�د في اإلقليمي المدير إشراف إلى ، ذمموال األصول ولجنة ،االقليمية االئتمان لجنة: من كلٍ  عمل ويخضع
 والت��ي البن��ك، يواجهه��ا الت��ي المخ��اطر ب��إدارة الخاص��ة خط��طال تعتم��د اللج��ان، ه��ذه أن حي��ث. اإلجمالي��ة المخ��اطرة وإدارة بالمخ��اطر،

 . المخاطر إدارة قسم أصدرها

 الخاص�ة المخ�اطر مواجه�ة خط�ط تط�وير مس�ؤولية تحم�لي. حيث التجاري النشاط عن مستقل بشكلٍ  عمله المخاطر إدارة قسم ويمارس
. وق�د ت�م تف�ويض الص�الحية والمخ�اطر األخ�رى المح�ددة م�ن خ�الل تقييمات�ه الدوري�ة التش�غيلية والمخ�اطر والس�وق، االئتم�ان، م�ن بكلٍ 

 التابع�ة االئتم�ان مخ�اطر وح�دة وتتحمل االئتمانية المخاطر ذات الُمعامالت على للموافقةلمديري المخاطر ضمن إطار إدارة المخاطر، 
 . المخاطر تصنيف في المستخدمة المالية، المخاطر نماذج وتعديل وصالحية تطوير عن المسؤولية المخاطر، إدارة لقسم

 

 
 :لخزينةا

 ع�ن أساس�ي بش�كلٍ  مس�ؤول القس�م أن كم�ا. الم�الي هيكل�ه وإجم�الي البن�ك، والتزام�ات أص�ول إدارة ع�ن المسؤولية ،الخزينة قسم يتحمل
 . يواجهها التي السيولة مخاطر وعن البنك تمويل

 
 :الداخلي التدقيق

 تتحق�ق الت�ي الداخلي، التدقيق وظيفة طريق عن دوري، بشكلٍ  التدقيق إلى ، البنك أقسام بكافة تتم التي المخاطر، إدارة عمليات وتخضع
 نت�ائج ويرف�ع اإلدارة، مع التقديرات كافة نتائج الداخلي التدقيق ناقشوي.  اإلجراءات هذهب البنك تقيد ومن المعتمدة، اإلجراءات كفاية من

 . اإلقليمي المدير إلى وتوصياته، نشاطه

 
 :عنها اإلبالغ وأنظمة ،المخاطر قياس

 ،العم�ل اس�تراتيجية الح�دود ه�ذه تعك�س حيث. البنك وضعها التي الحدود على بُناءً  ،أساسي بشكلٍ  المخاطر، على والرقابة اإلشراف يتم
 عل��ى إض��افي بش��كلٍ  التركي��ز م��ع البن��ك، ب��ه يقب��ل ال��ذي المخ��اطر مس��توى إل��ى باإلض��افة نش��اطه، البن��ك فيه��ا يُم��ارس الت��ي العم��ل وبيئ��ة

�ل عل�ى الق�درة إجم�الي ويق�يس، ، البنك يراقب ذلك، إلى وباإلضافة. المختارة الصناعات  المخ�اطر ليإجم�ا مواجه�ة ف�ي المخ�اطر، تحمُّ
ً  لها التعرُّض المحتمل  . بها ترتبط التي والنشاطات نوعها، كان أيا

 بش�كلٍ  المخ�اطر وتحدي�د ف�ي، وال�تحكم تحلي�ل، بغرض األعمال، أنشطة كافة من المستخلصة المعلومات مع، والتعاُمل ،من التحقق ويتم
 التقري�ر ويش�تمل. األعم�ال أقس�ام م�ن قس�مٍ  ك�ل ورئاس�ة المخاطر، ولجنة اإلقليمي، للمدير المعلومات هذه وإيضاح تقديم يتم حيث. مبكر
 .المخ�اطر خص�ائص وتغي�رات الس�يولة، ومع�دالت المحتجزات،ب� المتعلق�ة واالس�تثناءات له�ا، التع�رض المحتمل المخاطر إجمالي على
 ،العلي�ا اإلدارة تُح�دد كم�ا. الجغرافي�ة وبالمخ�اطر وبالعمي�ل، ،بالص�ناعة المتعلق�ة بالمخ�اطر تق�ارير إع�داد ش�هري، أس�اسٍ  عل�ى يتم، كما

ئتمان ك�ل رب�ع ويستلم المدير االقليمي تقريراً شامالً عن مخاطر اال .االئتمان بخسائر المتعلق المخصص حدود سنوي، ربع أساس على
 التي يواجهها البنك.  المخاطر المتعلقة باالئتمانواستنتاج عام، الغرض منه تقديم كافة المعلومات الضرورية لتحديد 

 المعلوم�ات عل�ى البن�ك أقس�ام كاف�ة اطِّ�الع بغ�رض البن�ك،ب المس�تويات كاف�ة على وتوزيعها المخاطر، في متخصصة تقارير إعداد ويتم

٤٨ 
 

 .والحديثة والضرورية التفصيلية

 االنتف��اع ف��رص بخص��وص البن��ك، إدارة ف��ي المعني�ين اآلخ��رين األعض��اء كاف��ة وإل��ى اإلقليم��ي الم�دير إل��ى ي��ومي م��وجز تق��ديم ي��تم كم�ا 
 . بالمخاطر الخاصة األخرى التطورات إلى باإلضافة والسيولة، الخاصة واالستثمارات السوقية، بالحدود

 
 :المخاطر من الحد

 ع�ن الناجم�ة للمخ�اطر التع�رض احتم�االت إدارة ف�ي األخ�رى واألدوات المش�تقات البن�ك يس�تخدم للمخ�اطر، الش�املة إدارته من وكجزءٍ 
 . بالمعامالت التنبؤ عن الناجمة والمخاطر االئتمان، ومخاطر الملكية، ومخاطر األجنبية، توالعمال الفائدة، سعر في التغييرات

 .به الخاصة االئتمان مخاطر من للتخفيف الضمانات فعال بشكل البنك يستخدم

 
 للمخاطر المفرط التركيز

 ف�ي يش�تركون أو الجغرافي�ة، المنطق�ة نف�س داخ�ل أنش�طة أو مماثل�ة، أعم�ال أنشطة النظراء من عدد يُباشر حينما المذكور اإلفراط ينجم
 وخالف�ه، السياس�ية أو االقتص�ادية األوض�اع بتغي�رات ،التعاقدي�ة بواجب�اتهم وف�ائهم إمكاني�ة ت�أثُّر إل�ى ت�ؤدي الت�ي االقتصادية الخصائص

 جغرافي�ة منطق�ة عل�ى أو مح�ددة ص�ناعة عل�ى تؤثر التي التطورات تجاه البنك ألداء النسبية الحساسية إلى اإلفراط ويشير. مماثل ٍ بشكل
 . محددة

، وبُناًء عليها يتم ال�تحكم ف�ي، المحافظ بتنويع بااللتزام إرشادات على ،البنك وإجراءات خطط تشتمل المفرطة، المخاطر تجنب وبغرض
 وإدارة، مخاطر االئتمان.

 :االئتمان مخاطر إدارة -١
 مخ�اطر إدارة قس�م وإل�ى ل�ه، التابع�ة االئتم�ان لجن�ة إل�ى االئتم�ان، مخ�اطر إدارة عن المسؤولية تفويضب اإلقليمي المدير قام

 :يلي ما على المذكورة مسؤولياتهم تشتمل حيث االئتمان،
 وتص��نيف االئتم��ان، وتقي��يم الض��مان، بمتطلب��ات والوف��اء العم��ل، وح��دات م��ع بالتش��اور اإلئتم��ان خط��ط إع��داد -أ

 بالمتطلب��ات والتقي��د بالوث��ائق، المتعلق��ة واإلج��راءات القانوني��ة ب��اإلجراءات والقي��ام عنه��ا، ب��الغواإل المخ��اطر
  والقانونية، التنظيمية

 عل�ى التف�ويض ح�دود توزي�ع ي�تم حي�ث. االئتماني�ة التس�هيالت وتجدي�د اعتم�اد إل�ى يه�دف تف�ويض هيكل صياغة -ب
التس�هيالت  لجن�ة موافق�ة عل�ى الحص�ول األكب�ر، التس�هيالت تتطل�ب وحي�ث العم�ل، وح�دات في االئتمان مديري

 االئتمانية اإلقليمية، 
 ومراقب�ة بتقي�يم المخ�اطر، إدارة وقس�م االئتمانية التسهيالت قسم من كلٌ  يقوم: االئتمانية المخاطر وتقييم مراجعة -ج

 قب�ل م�ن للتس�هيالت والمراجع�ة التجدي�د بعملي�ات القي�ام وي�تم .االئتم�ان لمخاطر التعرض احتماالت كافةل دورية
 .االقليمي االئتمانية التسهيالت قسم

 ال��دفعاتو ب��القروض يتعل��ق فيم��ا( والص��ناعات الجغرافي��ة والمن��اطق النظ��ائر عل��ى المفرط��ة المخ��اطر تحدي��د -د
 ،)الستثمارل المالية األوراق حالة في( والدولة االئتماني، التصنيف وفئة اإلصدار، جهة وعن ،)المقدمة

ً  التع��رض احتم��االت تص��نيف بغ��رض للمخ��اطر، البن��ك تص��نيفب واالحتف��اظ إع��داد -ه  الخس��ارة خط��ورة لش��دة وفق��ا
 ف�ي ،المخ�اطر تص�نيف نظ�ام س�تخدمويُ . القائم�ة المخ�اطر عل�ى اإلدارة انتب�اه وتركي�ز مواجهتها، تتم التي المالية
 مس�ؤولية وتق�ع. مح�ددة ائتم�ان لمخ�اطر التع�رض عن�د القيم�ة انخف�اض مخصص�ات إل�ى االحتي�اج أحوال تحديد
. الحال��ة حس��ب ،النهائي��ة الموافق��ة تُص��در الت��ي اللجن��ة أو ةالتنفيذي�� اللجن��ة ع��اتق عل��ى المخ��اطرة مس��تويات تحدي��د

 إدارة وقس��م ، االقليمي��ة االئتماني��ة التس��هيالت قس��م قب��ل م��ن الدوري��ة للمراجع��ة المخ��اطرة مس��تويات وتخض��ع
 ،المخاطر

 المخت��ارة، بالص��ناعات الخاص��ة الح��دود ذل��ك ف��ي بم��ا ، للمخ��اطر التع��رض بح��دود العم��ل وح��دات تقي��د مراجع��ة -و
 االئتماني��ة التس��هيالت لجن��ة إل��ى دوري��ة تق��ارير تق��ديم تموي��. المنتج��ات وب��أنواع بال��دول، الخاص��ة والمخ��اطر

 اتخاذها، تم التي المالئمة التصحيحية واإلجراءات المحلية، المحافظ ائتمان جودة بخصوص اإلقليمية،
 مخ�اطر إدارة ممارس�ات أفض�ل دعمل� العم�ل، وح�دات إل�ى المتخصص�ة، والمه�ارات واإلرشاد، المشورة، تقديم -ز

 .البنك في االئتمان،

 بالبن�ك االئتم�ان خط�وط كاف�ة اعتم�اد ي�تم حي�ث. باالئتم�ان المتعلق�ة خط�طال واعتم�اد بمراجعة ،ةاإلقليمي االئتمانية التسهيالت لجنة وتقوم
ً  ،م.ع.إ فروع لكافة مركزي بشكلٍ   ي�تم ذل�ك، إمك�ان وعن�د ذل�ك، إل�ى وباإلض�افة. االئتم�ان خط�ة دلي�ل ف�ي الموضحة االئتمان خطةل وفقا

 . االئتمان دليل في محدد هو كما الضمان، من مقبولة نماذج خالل من القروض ضمان

٤٩ 
 

 عملي��ات إج��راء وي��تم. المعني��ة الف��روع ف��ي ،االئتماني��ة التس��هيالت كاف��ة عل��ى والرقاب��ة إدارة مهم��ة االئتماني��ة، التس��هيالت قس��م يت��ولىو
 .كذلك االقليمي االئتمانية التسهيالت وقسم االئتمان مسؤول قبل من المراجعة

 الخزين�ة، وأنش�طة الم�ال س�وقب يتعل�ق فيم�ا المالية المؤسسات لها تتعرض التي والمخاطر ،الخارجية المخاطر حدود على الموافقة وتتم
 .اإلقليمي االئتمان تسهيل لجنة عن الصادرة التعليمات بموجب

 
 :والمؤسسي التجاري اإلقراض

 المتطلب��ات وإل��ى للبن��ك، اإلقليمي��ة االئتم��ان خط��ط إل��ى والمؤسس��ي، التج��اري اإلق��راض عل��ى لحص��ولل االئتم��ان طلب��ات كاف��ة تخض��ع
 .آخر إلى وقتٍ  من المطبقة التنظيمية

 ب�التوقيع، المفوض�ة الس�لطة نظ�ام ع�ن الص�ادرة المس�بقة الموافق�ة إل�ى الموسعة، التسهيالت أو االئتمانية الحدود كافة البنك يُخِضع حيث
 .ةاإلقليمي االئتمان جنةلل أو الفرع في االئتمان تسهيل للجنة العليا للسلطة والتابعة

 االئتم�ان خط�ة أس�اس عل�ى دول�ة، لكل الفردية الحدود تحديد يتم حيث. الخارجية الدول تخص للمخاطر حدوداً  البنك إدارة وضعت ولقد
 القي��ام م�ع. الخارجي��ة المخ�اطر عل��ى والرقاب�ة تقي��يم إل�ى باإلض�افة دول��ة لك�ل المقبول��ة االئتم�ان مخ��اطر احتم�االت تح��دد الت�ي التفص�يلية
 االئتم�ان تس�هيل لجن�ة قب�ل م�ن ةدوري�ال والمراجع�ة البن�ك ف�ي اإلقليم�ي االئتم�ان مخ�اطر إدارة قب�ل من الحدود لهذه المتكررة بالمراجعة

 .االقليمي

 
 التجزئة قروض

ً  ،تجزئة بقرض خاص طلب كل في النظر يتم  المعتم�د بالبن�ك، الخ�اص االئتم�ان دلي�ل ف�ي مح�دد ه�و كم�ا ب�المنتج، الخاص للبرنامج وفقا
، والتوقع�ات منه�ا للموافق�ة عل�ى ب�رامج المن�تج الس�لطة م�ن مختلف�ة مستويات تحديد تم حيث. اإلقليمية االئتمانية التسهيالت لجنة قبل من

 المعلوم��ات مث�لر ائتم�اني تفص�يلي (ويش�تمل ك�ل برن�امج من�تج، عل��ى معي�اوعل�ى الق�روض الفردي�ة واالئتم�ان بموج�ب ب��رامج المن�تج. 
لوث��ائق، باإلض��افة إل��ى المتطلب��ات التش��غيلية ) والمتطلب��ات التنظيمي��ة، والمتطلب��ات الخاص��ة بالتقي��د وبالل��دخل واألهلي��ة للعم��الء الس��كانية

 األخرى. 

 
 :أخرى ائتمان معززات أو ضمان ألي االعتبار في األخذ دون االئتمانية، المخاطر إلى للتعرض األقصى الحد

. المش�تقات ذل�ك ف�ي بم�ا الم�الي، مرك�زال تقري�ر ببن�ود الخاص�ة االئتم�ان مخ�اطرل للتع�رض قصىاأل الحد أدناه، المذكور الجدول يوضح
 واتفاقي�ات الرئيس�ية التص�فية اس�تخدام خ�الل م�ن ،الح�د عملي�ات ت�أثير قب�ل إجم�الي، ش�كل ف�ي التع�رض من األقصى الحد بيان يتم حيث

 . الدفاتر في المسجلة والمخصصات الضمان

 

  

 

 المالحظات

 للتعرض األقصى الحد إجمالي
  للمخاطر

٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠

 للتعرض األقصى الحد إجمالي
 للمخاطر

٣١/١٢/٢٠١٥ 

درهم' ٠٠٠  

 ٣٦٣،٧٨٤ ٣،٤٠١،٧٨٦ ٦ المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى األرصدة

 ١،١٢٠،٤٢١ ١،٠٧٣،٤٣١ ٧ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٦٦،٤٥٣ ١،٨٢٩،١١١ ٨ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ ٩ المقدمة والدفعات القروض

 ٣٤،٩٣٥ ١٥،٥٠٠  العمالء قبوالت

٥٠ 
 

 ١٠٧،٢٤٨ ١٦٣،٨٥٤ ١٠ أخرى أصول

  ٨،١٧٢،٧٠٢ ١١،٣٧٤،٤٤٦ 

 ٥٢٣،٥٤٥ ٣٥٢،٩٨٤ ٢٢ االعتماد وخطابات الضمانات خطابات

  ٨،٦٩٦،٢٤٧ ١١،٧٢٧،٤٣٠ 

  

٥١ 
 

 :األعلى االحتمال ذات االئتمان مخاطر تركيزات

 اعتب�ار قب�ل للبن�ك، المالي�ة األص�ول تحليل ويمكن. الصناعة وقطاع الجغرافية والمنطقة اآلخر، العميل قبل من المخاطر تراكيز إدارة تتم
 :يلي كما الجغرافية المناطق أساس على لالئتمان، أخرى معززات تحليل أو محتجز، ضمان أي

 

 األقصى الحد إجمالي   
   للمخاطر للتعرض

 اإلماراتي بالدرهم

٣١/١٢/٢٠١٦ 

 للتعرض األقصى الحد إجمالي
   للمخاطر

 اإلماراتي بالدرهم

٣١/١٢/٢٠١٥ 

   

 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠

   الجغرافية المناطق  

 ٥،١٨٥،٨٢٨ ٨،٤٧١،٩٠٥ المتحدة العربية اإلمارات  

 ٢،٩٨٤،٤٩٥ ٢،٨٩٩،٩٩٨ إيران  

 ٢،٠٤٠ ٢،٢٠٤ المتطورة والدول والتنمية االقتصادي التعاون منظمة  

 ٢٦٥ ٢٦٥ الخليجي التعاون مجلس دول  

 ٧٤ ٧٤ أخرى  

   ٨،١٧٢،٧٠٢ ١١،٣٧٤،٤٤٦ 

   

 الصناعة قطاع

  

 ٣٨٥ ٢٥،٩٢٧ الزراعة  

 ٣،٣٨٥،٥٩٣ ٦،٣١٩،٨٢٨ المالية المؤسسات  

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

 ٣٢،٧٢٩ ٦٣،٦٧٨ االنشاء  

 ١،٢٦٨،٦٢٩ ١،٢٧٦،٦٨٨ الخدمات  

 ٧٦،٣٥٧ ٩٤،٥٠٢ الشخصية القروض  

 ٥٥٩،٢٢١ ٦٤٨،٤٠٣ التصنيع  

 ١٧٣،٣١٨ ١٦٦،٠٥٠ واالتصاالت النقل  

 ١٦٩،٦٩٨ أخرى  

١١،٣٧٤،٤٤٦ 

١١٣،٠٤٥ 

٨،١٧٢،٧٠٢    

٥٢ 
 

 

 األخرى يةاالئتمان التحسيناتو الضمان 

 اإلرش�ادات عل�ى االئتم�ان دلي�ل يحت�وي، حي�ث اآلخ�ر ب�الطرف المتعلقة االئتمان مخاطر تقدير على المطلوب، الضمان ونوع مبلغ يعتمد
 المالي�ة، األوراق ،النق�د: ه�ي علي�ه الحص�ول ي�تم ال�ذي للض�مان الرئيس�ية األن�واع. التقي�يم ومع�ايير الض�مان أن�واع على بالموافقة المتعلقة

 .واألشخاص للشركات سواء -والضمانات المدينة التجارية والذمم ،المخزون العقارية، الملكية على المفروضة عباءاأل

 بش�كلٍ  العادل�ة القيم�ة تق�ديرات تع�ديل ي�تم وال. األساس�ية االتفاقي�ة بحسب  اللزوم عند للضمان السوقية القيمة االقليمي االئتمان قسم يراقب
ً  المسددة المبالغ عن ضمانات احتجاز األغلب في يتم وال. قيمته انخفاض أو ،فردي بشكل قرض تقييم عند إال عام،  . البنوك إلى مقدما

 س�داد أو تخف�يض ف�ي عائ�دات. حي�ث تس�تخدم المنظم�ة بطريق�ة ،حيازته�ا اس�تعادة تم�ت التي الممتلكات في التصرف البنك خطة وتقتضي
 . التجاري نشاطه ممارسة في حيازتها مستردةال العقارات البنك شغل. وبشكٍل عام، ال يالمستحقة المطالبة

 

 :القروض وتصنيف االئتمان مراجعة إجراءات 

ً تقييم بالبنك، الداخلي التدقيق قسم يُباشر ً  ،دوري أساس على للجودة مستقالً  ا  العربي�ة اإلم�ارات بن�ك عن الصادرة إلرشاداتا من كلٍ ل وفقا
  . والمحتملة المتراكمة األداء مشاكل المبكر، التحديد في المساعدة بغرض الداخلية، خططوال المركزي المتحدة

ً  ٩٠ ائتمان سداد استحقاق تاريخ تجاُوز حال ففي  مخص�ص ف�تح ي�تم كم�ا. دخلال� على تقييدها يتم وال عليه، فائدة فرض يتم أكثر، أو يوما
 . باألصول المرتبطة المخاطر وتصنيف المستحق المبلغ استرداد احتمال: من كالً  أساس على المصنفة، األصول قيمة النخفاض

 المتوقع�ة النقدي�ة للت�دفقات الحالي�ة القيم�ة ص�افي حس�اب خ�الل م�ن بمحفظت�ه، خاص�ةال قيم�ةال انخف�اض خس�ائر إلى االحتياج البنك ويحدد
�ا أس�اس عل�ى استرداده احتمال أو قرض، لكل الحقاً، كم�ا ه�و  .مت�وفراً  س�عره ك�ان ح�ال ف�ي لألص�ل الس�وقية القيم�ة أو الض�مان، قيم�ة إمَّ

مطل�وب م�ن خ�الل توجيه�ات البن�ك المرك�زي ف�ي اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة، ف�إن البن�وك تأخ�ذ مخصص�ات خس�ائر الق�روض المطلوب��ة 
  ولوائح البنك المركزي. ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 
 :قيمتها انخفضت التي المقدمة الدفعاتو القروض

ً  علي��ه، المس�تحقة والفائ��دة مبلغه�ا أص��ل كام��ل تحص�يل م��ن ال�تمكن ع��دم احتم�ال البن��ك يح��دد الت�ي المقدم��ة ال�دفعاتو الق��روض وه�ي  وفق��ا
 . المقدمة الدفعات أو القرض اتفاقية في المذكورة التعاقدية للشروط

 
 :قيمتها انخفاض دون هاسداد استحقاق موعد تجاُوز تم التي القروض

 البن�ك يعتق�د أن دون مبلغه�ا، أصل دفعات أو التعاقدية، فائدتها سداد استحقاق موعد تجاُوز تم التي المالية واألوراق القروض تصنيف يتم
 الضمان مستوى أساس على قيمتها، انخفضت مالية وأوراق قروضا تصنيفها بمالئمة

 

 

ً  باعتباره��ا للبن��ك، المس��تحقة المب��الغ تحص��يل مرحل��ة أو/و المت��اح الت��أمين /   وليس��ت اس��تحقاقها، موع��د تج��اُوز ت��م مالي��ة وأوراق قروض��ا
 ً   . قيمتها انخفضت قروضا

 
 

 :القيمة انخفاض مخصصات

 مح��ددة مخصص��ات ف��تح وي��تم. الق��رض محفظ��ة ف��ي متكب��دةال للخس��ائر تقديرات��ه تمث��ل القيم��ة، انخف��اض لخس��ائر مخص��ص البن��ك يف��تح
  المالية األصول فئات من فئة لكل االئتمان نوعية. لخسارةا تكبد فيها تم التي الحاالت في الكبيرة، الفردية مخاطرال الحتماالت

 الج�دول يوض�ح. لالئتم�ان ال�داخلي التص�نيف باس�تخدام البن�ك قب�ل م�ن) الخزينة في النقد باستثناء( المالية األصول ائتمان نوعية إدارة تتم
 .بالبنك الخاص االئتمان تصنيف نظام على بناء األصول فئة خالل من االئتمان نوعية أدناه

٥٣ 
 

 

 اإلجمالي فردي بشكل قيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

 متدنية مخاطر 
 ومتوسطة

   االستحقاق تاريخ بعد

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

 مصرف لدى البنكية األرصدة
 المركزي المتحدة العربية اإلمارات

٣،٤٠١،٧٨٦ ٠ ٠ ٣،٤٠١،٧٨٦ 

 الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية وفروعه

١،٠٧٣،٤٣١ ١٤ ٥٢١،١٥٢ ٥٥٢،٢٦٥ 

 ١،٨٢٩،١١١ ٤٦٠ ١،٨٢٥،٩٧١ ٢،٦٨٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٨٩٠،٧٦٤ ١،٩٦٩،٥٥١ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٧٨٨،٢٥٤ المقدمة والدفعات القروض

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ العمالء قبوالت

 ١٦٣،٨٥٤ ٥،٨١٢ ٠ ١٥٨،٠٤٢ أخرى أصول

 ١١،٣٧٤،٤٤٦ ١،٩٧٥،٨٣٧ ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٦،٩١٨،٥٢٧ اإلجمالي

 

 

 

 

 

 بشكل القيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر ٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ
 فردي

 اإلجمالي

   االستحقاق تاريخ بعد وعادلة متدنية مخاطر 

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

 اإلمارات مصرف لدى البنكية األرصدة
 المركزي المتحدة العربية

٣٦٣،٧٨٤ ٠ ٠ ٣٦٣،٧٨٤ 

 وفروعه الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية

١،١٢٠،٤٢١ ١٥ ٥٢١،٥١٢ ٥٩٨،٨٩٤ 

 ١،٨٦٦،٤٥٣ ٤٥٤ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٢،٦٩٢ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ١،٢٦٣،٣٥٦ ٣٥١،٠٤٣ ٣،٠٦٥،٤٦٢ المقدمة والدفعات القروض

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ العمالء قبوالت

 ١٠٧،٢٤٨ ٥،٦٩٠ ٠ ١٠١،٥٥٨ أخرى أصول

٥٣ 
 

 

 اإلجمالي فردي بشكل قيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

 متدنية مخاطر 
 ومتوسطة

   االستحقاق تاريخ بعد

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

 مصرف لدى البنكية األرصدة
 المركزي المتحدة العربية اإلمارات

٣،٤٠١،٧٨٦ ٠ ٠ ٣،٤٠١،٧٨٦ 

 الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية وفروعه

١،٠٧٣،٤٣١ ١٤ ٥٢١،١٥٢ ٥٥٢،٢٦٥ 

 ١،٨٢٩،١١١ ٤٦٠ ١،٨٢٥،٩٧١ ٢،٦٨٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٨٩٠،٧٦٤ ١،٩٦٩،٥٥١ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٧٨٨،٢٥٤ المقدمة والدفعات القروض

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ العمالء قبوالت

 ١٦٣،٨٥٤ ٥،٨١٢ ٠ ١٥٨،٠٤٢ أخرى أصول

 ١١،٣٧٤،٤٤٦ ١،٩٧٥،٨٣٧ ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٦،٩١٨،٥٢٧ اإلجمالي

 

 

 

 

 

 بشكل القيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر ٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ
 فردي

 اإلجمالي

   االستحقاق تاريخ بعد وعادلة متدنية مخاطر 

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

 اإلمارات مصرف لدى البنكية األرصدة
 المركزي المتحدة العربية

٣٦٣،٧٨٤ ٠ ٠ ٣٦٣،٧٨٤ 

 وفروعه الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية

١،١٢٠،٤٢١ ١٥ ٥٢١،٥١٢ ٥٩٨،٨٩٤ 

 ١،٨٦٦،٤٥٣ ٤٥٤ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٢،٦٩٢ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ١،٢٦٣،٣٥٦ ٣٥١،٠٤٣ ٣،٠٦٥،٤٦٢ المقدمة والدفعات القروض

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ العمالء قبوالت

 ١٠٧،٢٤٨ ٥،٦٩٠ ٠ ١٠١،٥٥٨ أخرى أصول

٥٤ 
 

 ٨،١٧٢،٧٠٢ ١،٢٦٩،٥١٥ ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٤،١٦٧،٣٢٥ اإلجمالي

 
 تصنيفات من تصنيف لكل) المتاح النقد باستثناء( المالي مركزال كشف في للبنك المالية باألصول الخاصة االئتمان مخاطر احتمال إدراج تم وقد

 .الداخلية المخاطر
 

 مقدمة ودفعات قروض أخرى مالية أصول 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

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

     المخفض البند

 ١٠٥،٠٢٩ ٨٠٧،٣٣٨ ٠ ٠ الفرعي المعيار

 ٣٩١،٢٦٧ ٣٥٦،٨٠٩ ٠ ٠ فيه المشكوك

 ٧٦٧،٠٦٠ ٨٠٥،٤٠٤ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ الخسارة

 ١،٢٦٣،٣٥٦ ١،٩٦٩،٥٥١ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ المبلغ إجمالي

 ٣٥١،٠٤٣ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٣٨٤،٨١٩ ٢،٣٤٧،١٢٣ خفضم غير ولكن االستحقاق تاريخ بعد

 ٣،٠٦٥،٤٦٢ ٢،٧٨٨،٢٥٤ ١،١٠١،٨٦٣ ٤،١٣٠،٢٧٣ مخفضة وغير االستحقاق تاريخ يمضي لم

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ ٣،٤٩٢،٨٤١ ٦،٤٨٣،٦٨٢ الدفترية القيمة

 مطبق�ةال المخ�اطر عل�ى اإلدارة تركي�ز ذل�ك يس�هل حي�ث. االئتم�ان محفظ�ةب المتعلق�ة المخ�اطرة تص�انيف وأح�دث ب�أدق االحتف�اظ البنك خطة وتتطلب
 التحل��يالت م��ن العدي��دب التص��نيف، نظ��ام ويَ��دُعم. والمنتج��ات الجغرافي��ة، والمن��اطق األعم��ال، خط��وط بكاف��ة الخاص��ة االئتم��ان مخ��اطر مقارن��ة وعل��ى

 .اآلخر بالطرف المتعلقة المخاطر لقياس الرئيسية المدخالت إتاحة بغرض بالسوق، خاصة معالَجة بمعلومات المقترنة المالية، المنطقية

 فيم�ا ةالمالي� لواألص� فئات من فئة لكل ،استحقاقها تاريخ مضى والتي المخفضة غير والمالية االستثمارية لألصول المتقادم التحليل أدناه، الجدول في
 :يلي

 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،١٥٢ ٥١٩،١٥٧ ٠ ١،٩٩٥ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٥،٩٧١ ١،٨٢٥،٩٧١ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ١٣٢،٩٥٩ ١٣٢،٩٥٩ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٢،٤٧٨،٠٨٧ ٠ ١،٩٩٥ 

 ٥٤ 
 

 ٨،١٧٢،٧٠٢ ١،٢٦٩،٥١٥ ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٤،١٦٧،٣٢٥ اإلجمالي

 
 تصنيفات من تصنيف لكل) المتاح النقد باستثناء( المالي مركزال كشف في للبنك المالية باألصول الخاصة االئتمان مخاطر احتمال إدراج تم وقد

 .الداخلية المخاطر
 

 مقدمة ودفعات قروض أخرى مالية أصول 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

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

     المخفض البند

 ١٠٥،٠٢٩ ٨٠٧،٣٣٨ ٠ ٠ الفرعي المعيار

 ٣٩١،٢٦٧ ٣٥٦،٨٠٩ ٠ ٠ فيه المشكوك

 ٧٦٧،٠٦٠ ٨٠٥،٤٠٤ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ الخسارة

 ١،٢٦٣،٣٥٦ ١،٩٦٩،٥٥١ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ المبلغ إجمالي

 ٣٥١،٠٤٣ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٣٨٤،٨١٩ ٢،٣٤٧،١٢٣ خفضم غير ولكن االستحقاق تاريخ بعد

 ٣،٠٦٥،٤٦٢ ٢،٧٨٨،٢٥٤ ١،١٠١،٨٦٣ ٤،١٣٠،٢٧٣ مخفضة وغير االستحقاق تاريخ يمضي لم

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ ٣،٤٩٢،٨٤١ ٦،٤٨٣،٦٨٢ الدفترية القيمة

 مطبق�ةال المخ�اطر عل�ى اإلدارة تركي�ز ذل�ك يس�هل حي�ث. االئتم�ان محفظ�ةب المتعلق�ة المخ�اطرة تص�انيف وأح�دث ب�أدق االحتف�اظ البنك خطة وتتطلب
 التحل��يالت م��ن العدي��دب التص��نيف، نظ��ام ويَ��دُعم. والمنتج��ات الجغرافي��ة، والمن��اطق األعم��ال، خط��وط بكاف��ة الخاص��ة االئتم��ان مخ��اطر مقارن��ة وعل��ى

 .اآلخر بالطرف المتعلقة المخاطر لقياس الرئيسية المدخالت إتاحة بغرض بالسوق، خاصة معالَجة بمعلومات المقترنة المالية، المنطقية

 فيم�ا ةالمالي� لواألص� فئات من فئة لكل ،استحقاقها تاريخ مضى والتي المخفضة غير والمالية االستثمارية لألصول المتقادم التحليل أدناه، الجدول في
 :يلي

 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،١٥٢ ٥١٩،١٥٧ ٠ ١،٩٩٥ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٥،٩٧١ ١،٨٢٥،٩٧١ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ١٣٢،٩٥٩ ١٣٢،٩٥٩ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٢،٤٧٨،٠٨٧ ٠ ١،٩٩٥ 

 

٥٥ 
 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،٥١٢ ٥١٩،٦٩٨ ٠ ١،٨١٤ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٦٣،٣٠٧ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٣٥١،٠٤٣ ٣٥١،٠٤٣ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٢،٧٣٤،٠٤٨ ٠ ١،٨١٤ 

 

  

٥٦ 
 

 :شروطها بخصوص التفاُوض تم التي المالية األصول فئات من فئة لكل الدفترية القيمة أدناه،

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

 ١٥١،٩٦٤ ١٥٦،٧٦٤ المقدمة والدفعات القروض

 :السيولة مخاطر -٢ 
 . محدد وقتٍ  في المالية بالتزاماته الوفاء في لصعوبات البنك مواجهة مخاطر وهي

 :السيولة مخاطر إدارة 

 العادي�ة األوض�اع ف�ي س�دادها، اس�تحقاق عن�د بواجبات�ه للوف�اء كافي�ة س�يولة لت�وافر ،ذل�ك أمك�ن ما ،الضمان هي السيولة، إدارة تجاه البنك سياسة
 . للبنك التجارية بالشهرة باإلضرار المخاطرة أو مقبولة، غير خسائر تحمل دون والمتأزمة،

 المالي�ة الت�دفقات وتفاص�يل المالي�ة، والتزام�اتهم بأص�ولهم الخاص�ة الس�يولة محفظ�ة بخصوص أخرى عمل وحدات من معلومات الخزينة وتستلم
 أج�لٍ  خ�الل س�يولة إل�ى للتحوي�ل القابل�ة األص�ول م�ن بمحفظ�ة الخزين�ة تح�تفظ وعلي�ه،. مس�تقبالً  المتوقع�ة األعمال عن الناتجة األخرى، المتوقعة
. كك�ل البن�ك ل�دى كافي�ة بسيولة االحتفاظ لضمان البنوك، بين تسهيالت وعلى البنوك إلى مقدمة ودفعات قروض على األساس في تشتمل قصير،

 األج�ل، قص�يرة تقلب�ات بأية للوفاء الخزينة، من األجل قصيرة قروض خالل من واألفرع، العمل بوحدات الخاصة السيولة بمتطلبات الوفاء ويتم
 . هيكليةال سيولةلل متطلبات بأية للوفاء أجالً  طولاأل وتمويل

 
 :األصول التزامات لجنة

 وتموي��ل ، االلتزام��ات وهيك��ل األص��ول إدارة بغ��رض األص��ول، ع��ن المس��ؤولية لجن��ة إل��ى متع��ددة ص��الحيات بتف��ويض اإلقليم��ي الم��دير ق��ام
ً  ،ذل�ك من أكثر أو عام ربع كل اللجنة هذه وتجتمع. البنك استراتيجية  األص�ول وهيك�ل الس�يولة، مع�دالت مراجع�ة م�ن األوض�اع تتطلب�ه لم�ا وفق�ا

 واألوض�اع الفج�وات، وتموي�ل والقانوني�ة، الداخلي�ة المع�دالت ومتطلب�ات األجنب�ي، بالص�رف الخاصة والمخاطر الفائدة، ومعدالت وااللتزامات،
 عل�ى البن�ك إلدارة الس�يولة مخ�اطر ب�إدارة خاص�ة إرش�ادات بوض�ع اللجن�ة وتق�وم. الس�وقية والمالي�ة االقتص�ادية، والدولية األهلية، للسوق العامة
 . المراجعة هذه أساس

 
 :السيولة مخاطر إلى التعرض

 ص��افي نس�بة الس��يولة مخ�اطر إلدارة خزين�ةال قس��م وم�دير الحس�ابات، وم��دير ،االقليم�ي المخ�اطر م��دير يس�تخدمه ال�ذي رئيس��يال المقي�اس يش�كل
ً  النقدي��ة، المع��ادالتو النق��د عل��ى الس��ائلة، األص��ول ص��افي تش��تمل. وله��ذا الغ��رض، العم��الء م��ن الودائ��ع إل��ى الس��ائلة األص��ول  أي منه��ا مطروح��ا
 لتقي�يم المس�تخدم الحساب أسلوب تطابُق، دون ،ذلك يشابه .يتالال شهرال خالل السداد مستحقة والتزامات أخرى، قروض أو البنوك، من إيداعات

 المقدم�ة ال�دفعات مع�دل: وه�ي متك�رر بش�كل األخرى المؤشرات على المحكمة الرقابة مع. اإلقليمية اإلدارة وضعته الذي السيولة بحد البنك تقيد
 لجن�ة قب�ل م�ن المع�ايير ه�ذه ومراجع�ة المق�اييس، لكاف�ة مقارن�ة مع�ايير وض�ع وي�تم. المس�تقرة التموي�ل مصادر إلى االستخدام معدل اإليداع، إلى

 .نتظمم بشكل  األصول التزامات إدارة

 العم��الت وعب��ر متعاقب��ة نطاق��ات عل��ى مراقبته��ا ي��تم والت��ي االس��تحقاق، تط��ابق ع��دم تحلي��ل فه��ي الس��يولة لمراقب��ة األخ��رى الرئيس��ية األداة أم��ا
 .متعاقبة زمنية نطاقات على المستحقة السلبية النقدية التدفقات توجيهية مبادئ وضع تم. الوظيفية

 
 :بالسيولة المتعلقة المخاطر تخفيف

 ف�ي بم�ا والم�ودعين المس�تثمرين تنويع مثل ،سيولة استراتيجيات تنفيذ خالل من بالسيولة، المتعلقة المخاطر تخفيف مسؤولية الخزينة قسم تتحمل
 تس�هيالت بموج�ب أخ�رى إيراني�ة بن�وك م�ع باالش�تراك المخ�اطر البن�ك يخ�وض ذل�ك، إل�ى باإلضافة. التجارة وشركات بالجملة البيع عمالء ذلك

 المفروض�ة للعقوب�ات المتح�دة األم�م لرف�ع الدولي�ة النظ�رة بمراقب�ة محك�م بش�كل البن�ك يق�وم حي�ث. اإليران�ي المرك�زي البنك يدعمها تمويل إعادة
 .المخاطر إلى وسيولته البنك أعمال تعرض عدم تضمن بحيث األعمال الستمرار وخطط متطورة استراتيجيات وامتالك

٥٧ 
 

 
 :المتبقية التعاقدية االستحقاقات خالل من المالية االلتزامات تحليل

 غي�ر التعاقدي�ة الس�داد التزام�ات عل�ى ن�اءب الع�ام، نهاي�ة عن�د البن�ك عل�ى الس�داد مس�تحقة المالي�ة االلتزام�ات وض�ع أدن�اه، الموضح الجدول يوجز
 كاف�ة ف�ي البن�ك تَوقُّ�ع م�ع. ف�وري بش�كل ي�تم اإلش�عار تق�ديم أن باعتب�ار إش�عار، بموج�ب سدادها يتم التي المبالغ مع التعامل يتم حيث. المخصومة
ً  يكون تاريخ أول عند بالسداد العمالء من العديد مطالبة عدم األحوال،  النق�دي الت�دفق الج�دول يعك�س أن دون بالس�داد، القيام البنك من فيه مطلوبا
 .باإليداعات االحتفاظ تاريخ إليه يشير الذي المتوقع

 

 

 

٥٨ 
 

 اإلجمالي سنوات ٥ من أكثر سنوات ٥ -١ شهر ١٢ - ٣ أشهر ٣ من أقل الطلب تحت مالية التزامات

 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ 
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠
 إماراتي

       ٢٠١٦ ديسمبر ٣١

       

 ٣،١٢٢،١٨٠ ٠ ٠ ١،٨٠٠ ٣٦٩،٠٠٠ ٢،٧٥١،٣٨٠ أخرى بنوك إلى المستحق

 ٢،٥٣٦،٥٣٦ ٠ ١٤٨،٨٢٠ ٦٠٦،٥١٣ ٦٦٢،٤٧٩ ١،١١٨،٧٢٤ العميل إيداعات

 ٨٤٨،٩٥٧ ٠ ٠ ٩٦،٧٥٣ ١٤١،٧٥١ ٦١٠،٤٥٣ بالخارج وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٧١،١٠٤ ٠ ١،٩٥٢ ٠ ٠ ١٦٩،١٥٢ أخرى التزامات

 ٦،٦٩٤،٢٧٧ ٠ ١٥٠،٧٧٢ ٧٠٥،٠٦٦ ١،١٨٨،٧٣٠ ٤،٦٤٩،٧٠٩ المقطوعة غير المالية االلتزامات إجمالي

       

 اإلجمالي سنوات ٥ من أكثر سنوات ٥ -١ شهر ١٢- ٣ أشهر ٣ من أقل الطلب تحت مالية التزامات

 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ 
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ إماراتي

 إماراتي

       ٢٠١٥ ديسمبر ٣١

 ٩٦٨،٥٤٣ ٠ ٠ ٣١،٨٠٠ ٢٢،٤٠٠ ٩١٤،٣٤٣ أخرى بنوك إلى المستحق

 ١،٩٨١،٣٠٦ ٠ ٦٣،٨٩١ ٦٨٠،٢٨٣ ٤٢٤،٦٧٤ ٨١٢،٤٥٨ العميل إيداعات

 ٦٣٥،٤٤٠ ٠ ٠ ٩١،٧٥٢ ١٦٦،٤٥٤ ٣٧٧،٢٣٤ بالخارج وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ ٠ العمالء قبوالت

 ١٤٤،٠١٢ ٠ ١،٠٧٧ ٠ ٠ ١٤٢،٩٣٥ أخرى التزامات

٥٩ 
 

 ٣،٧٦٤،٢٣٦ ٠ ٦٤،٩٦٨ ٨٠٣،٨٣٥ ٦٤٨،٤٦٣ ٢،٢٤٦،٩٧٠ المقطوعة غير المالية االلتزامات إجمالي

٦٠ 
 

 السوقية المخاطر إدارة - ٣ 

 الت�ي الس�وق متغي�رات الحادث�ة التغيرات بسبب المالية، للسندات الالحقة النقدية التدفقات تقلب أو ،العادلة القيمة تقلُّب مخاطر السوقية، المخاطر تعني
 . األسهمو البضائع وأسعار األجنبي، الصرف أسعار الفائدة، أسعار: المثال سبيل على منها

 إل�ى الكلي�ة المخ�اطر ح�دود تقس�يم ي�تم حيث. المخاطر خطة لجنة قبل من عليها الموافقة تمت التي المخاطرة حدود داخل السوقية المخاطر إدارة وتتم
. األس�هم وأس�عار البض�ائع وأس�عار األجنب�ي، الصرف وسعر الفائدة، سعر ذلك في بما المتعددة، المخاطر عوامل إلى اإلشارة خالل من فرعية حدود
 األوض�اع ح�دود ذل�ك ف�ي بم�ا المخ�اطر، قي�اس أس�اليب من مزيج استخدام خالل من الحدود وضع يتم المعنية، للمنتجات المختلفة الطبيعة ضوء وفي

 . الحساسية وحدود

 األجنب�ي، الص�رف وأس�عار الفائ�دة، أسعار تقلبات على المترتبة المخاطر عن تنجم قد التي المحتملة الخسائر تقدير في مختلفة أساليب البنك ويستخدم
 .الثقة من معين وبمستوى محدد زمني أفق خالل األسهم وأسعار البضائع وأسعار

 
 الفائدة بسعر المتعلقة المخاطر إدارة

 نتيج�ة المخ�اطر ه�ذه إل�ى البن�ك ويتعرض. المالية السندات قيمة على الفائدة أسعار في تغيراتال تأثير احتمال من الفائدة بسعر المتعلقة المخاطر تنجم
 . وااللتزامات األصول ،وعمالت مبالغ في فجوات وجود أو في التطابق عدم

 الفائ�دة س�عر ف�ي ملحوظ�ة زي�ادة وج�ود بع�دم اإلدارة تعتق�د ول�ذلك للفائ�دة، ثاب�ت س�عرب ،للفائ�دة الخاض�عة البنك والتزامات أصول أغلب تتحمل حيث 
 . البنك على

ً س�نوي %١٠٫٧٧ نس�بة ه�و المقدم�ة ال�دفعات وعل�ى الق�روض عل�ى الفعل�ي الفائدة سعر إن ً  %٨٫٩٠ نس�بة: ٢٠١٥( ا  العمي�ل إي�داعات وعل�ى ،)س�نويا
ً سنوي %٤٫٨٢ نسبة ً سنوي %٣٫٤٦: ٢٠١٥( ا ً سنوي %٠٫٦٨ بنسبة بالبنك الخاصة القروض وعلى) ا ً سنوي %١٫٠٣ نسبة: ٢٠١٥( ا  ).ا

 ٣١ ف�ي المنته�ي الع�ام ع�ن البن�ك خس�ارة ف�إن ثابت�ة، األخ�رى المتغي�رات كافة بقاء مع العام خالل أساس نقطة ٥٠ بعدد الفائدة أسعار تدني حالة وفي
ً  زيدتل تكان ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ بتاريخ هي كما واألسهم ،٢٠١٦  ديسمبر  بمبل�غ ال�ربح انخف�ض: ٢٠١٥( إم�اراتي دره�م ١،٦٨٢،٢٦١ بمبلغ تقريبا

 ).إماراتي درهم ٥،٧٠٦،٣٢٧

 
 األجنبية بالعملة المتعلقة المخاطر

 لألوض�اع ح�دودا اإلقليم�ي الم�دير ح�دد ولق�د. األجنب�ي الص�رف أس�عار تغي�ر بس�بب المالي�ة الس�ندات قيم�ة تغي�ر مخاطر األجنبية العملة مخاطر تعني
 ض�من األوض�اع ه�ذه اس�تمرار لض�مان اس�تخدامها ي�تم تح�وط واس�تراتيجيات ي�ومي، أس�اس عل�ى عليه�ا الرقاب�ة ت�تم ح�دود وه�ي العم�الت، باستخدام
 . الحدود

 مخ�اطر آث�ار ،البن�ك وي�دير .األجنب�ي الص�رف مخ�اطر تقلي�ل بغرض األعمال تعاُمالت في المستخدمة العملة نفس باستخدام البنك أصول تمويل ويتم
 بالعمل�ة، المرتبط�ة المخ�اطر مس�توى عل�ى ح�دوداً  اإلقليم�ي الم�دير ويضع. النقدي وتدفقه المالي وضعه على ،السائدة األجنبية الصرف أسعار تقلبات
 المخ�اطرة ص�افي ك�ان الع�ام، نهاي�ة وعن�د. ي�ومي أس�اس عل�ى مراقبت�ه ت�تم م�ا وه�و والنهار، الليل فترات خالل باألوضاع يتعلق فيما إجمالي وبشكل
 :يلي كما أجنبية، عمالت شكل في والموضح بيانه، التالي الكبيرة

  

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم '٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  إماراتي درهم '٠٠٠

 )٨٠( ٧٥٢ يورو

 ١٦٨،٠٣١ ١١٠،٢٦٤ أمريكي دوالر

 )١٣١( )١٤٠( ياباني ين

 )٥٩( )٤٤( استرليني جنيه

٦١ 
 

 ٥٣٥ ٥٣٤ أخرى عمالت

 ١٦٨،٢٩٦ ١١١،٣٦٦ 

 

 م�ع المتح�دة، العربية اإلمارات دولة بدرهم بالمقارنة ،محددة أجنبية عملة سعر في %١٠ بنسبة انخفاض أثر بحساب أدناه الموضح التحليل ويقوم 
 ). للعملة الحساسة المالية وااللتزامات لألصول العادلة القيمة بسبب( والخسارة الربح على األخرى المتغيرات كافة أثر ثبات

 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم' ٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  إماراتي درهم '٠٠٠

 ٨ )٧٥( يورو

 ١٣ ١٤ ياباني ين

 ٦ ٤ استرليني جنيه

 )٥٤( )٥٣( أخرى عمالت

 )٢٧( )١١٠( 

  

 متعلق�ة مخ�اطرة أي�ة تش�كل ال األمريك�ي بال�دوالر األرص�دة ف�إن األمريك�ي، بال�دوالر الحالي الوقت في مرتبطة اإلماراتي الدرهم عملة أن وحيث
 . األمريكي بالدوالر الخاص األجنبي الصرف سعر تغيرات أثر إلى أعاله المذكور الجدول يشير ال وعليه،. بالعملة

 األسعار مخاطر

 تل�ك باس�تثناء( الس�وقية األس�عار تغي�رات بس�بب المالي�ة، للسندات الالحقة النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر إلى األسعار مخاطر تشير
 بش�كل المرتبط�ة العوام�ل أح�د بس�بب التغي�رات ه�ذه ح�دوث ع�ن النظ�ر بص�رف ،)بالعمل�ة المتعلق�ة المخ�اطر أو الفائ�دة س�عر مخ�اطر عن الناجمة
 .السوق في تداولها يتم التي المشابهة المالية السندات كافة في المؤثرة بالعوامل أو بُمصِدِرِه، أو مالي، بسند حصري

 
 التشغيلية المخاطر

 ع�ن أو األنظم�ة، أو األف�راد، أو الداخلي�ة، العملي�ات ف�ي اإلخف�اق أو كفاي�ة عدم عن ناجمة خسارة تكبُّد مخاطر إلى التشغيلية، المخاطر تشير
 .٢ بازل لتطبيق واإلعداد الممارسات أفضل مع يتوافق بما المخاطر هذه إدارة إلى البنك يهدف. خارجية أحداث

 ف�ي المتأص�لة المخ�اطر ومراجع�ة ،المخ�اطر تخف�يض،و ف�ي وال�تحكم ومراقب�ة وتقي�يم تحدي�د خ�الل م�ن التشغيلية المخاطر بإدارة البنك يقوم
 أج�ل م�ن البن�ك بأنش�طة المرتبط�ة العملي�ات تط�وير ت�م وق�د. الداخلي�ة االستش�ارة عملي�ات خ�الل م�ن التجارية والمنتجات واألنشطة العمليات
 بش�كل فروعب�ال الخاص�ة األم�وال غس�يل مكافح�ة  خط�ط مراجع�ة ت�تم ه�ذا وعل�ى. اإلرهابي�ة األنش�طة تمويل أو األموال غسيل أنشطة تجنب
 فق�د التش�غيلية، المخ�اطر إدارة استراتيجية من وكجزء. الدولية الممارسات وأفضل المحلية القانونية بالمتطلبات الكامل التقيد لضمان ،منتظم
 المتح�دة األمم عقوبات يخص فيما المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف عن الصادرة والتعميمات باإلشعارات التقيد على البنك عمل

ً  .العقوب�ات قائم�ة ف�ي تفاص�يلها ال�واردة األط�راف كاف�ة م�ع التعامل عن وتوقف  العقوب�ات رف�ع ت�م فق�د الش�املة، المش�تركة العم�ل لخط�ة وفق�ا
 يق�وم البن�ك أن كم�ا .ك�ذلك الس�ويفت توص�يل امكاني�ة اس�تعادة وتم�ت ٢٠١٦ ين�اير ١٦ م�ن اعتب�اراً  وفروعه إيران ملي بنك على المفروضة
 البن��ك يح��تفظ الداخلي��ة، الرقاب��ة بيئ��ة م��ن وكج��زء. العلي��ا اإلدارة إل��ى عنه��ا واإلب��الغ من��تظم أس��اس عل��ى التش��غيلية المخ��اطر خس��ائر بمراقب��ة
 المه�ام ب�ين المالئ�م التميي�ز إل�ى الحاج�ة عل�ى يش�دد البن�ك أن كم�ا. التجاري�ة أعمال�ه يخ�ص فيما الرقابية باإلجراءات الخاصة الكافية بالوثائق
 .التجارية األنشطة كافة في المستقل والتفويض الوظيفية،

 االحتياطي�ة بالتس�هيالت االحتف�اظ ي�تم أن�ه حي�ث. الك�وارث وق�وع ح�االت ف�ي النش�اط عملي�ات دع�م به�دف ،النشاط استمرار خطة تنفيذ يتم و
ً  البنك يقوم ذلك، على عالوة. الدورية التدريبات إجراء وكذلك ،الالزمة  فيم�ا المحتمل�ة الخس�ائر لتخف�يض الت�أميني الغطاء مسألة بتولي أيضا

٦٢ 
 

 .التشغيلية المخاطر يخص

  

٦٣ 
 

 :المالية للسندات العادلة القيمة -٢٧

 :يلي كما المالية وااللتزامات المالية لألصول العادلة القيم تحديد يتم

 عملي�ات قي�د تك�ون والت�ي القياس�ية واألحك�ام الش�روط ذات المالي�ة وااللتزام�ات المالي�ة لألص�ول العادل�ة الق�يم تحديد يتم  .١
 .الواردة السوق أسعار إلى الرجوع خالل من نشطة سائلة أسواق في تجارية

ً ) المش�تقة المالي��ة الس�ندات باس��تثناء( األخ��رى المالي�ة وااللتزام��ات المالي�ة لألص��ول العادل��ة الق�يم تحدي��د ي�تم  .٢  لنم��اذج وفق��ا
 القابل��ة الجاري��ة الس��وقية التع��امالت م��ن أس��عار باس��تخدام المخص��وم، النق��دي الت��دفق تحلي��ل عل��ى وبن��اء ع��ام بش��كل المقبول��ة األس��عار
 .المشابهة المالية للسندات التجارية واألسعار للمراقبة

 ،األس�عار ه�ذه إل�ى التوصل يتم لم حال وفي. الواردة األسعار باستخدام المشتقة المالية للسندات العادلة القيم احتساب يتم  .٣
 المش�تقات يخ�ص فيم�ا المالي�ة الس�ندات م�دة خ�الل المطب�ق اإلي�رادات منحن�ى باس�تخدام ،المخص�وم النق�دي التدفق تحليل استخدام يتم
 و االختيارية، المشتقات يخص فيما األسعار لوضع االختيارية والنماذج االختيارية، غير

 الفرض�يات كان�ت ح�ال ف�ي األس�عار لتحدي�د االختياري�ة النم�اذج باس�تخدام الم�الي الض�مان لعق�ود العادل�ة الق�يم تحديد يتم  .٤
 الخس�ائر، ومبل�غ الس�وق إلى المستندة االئتمانية المعلومات خالل من والمستنتج المحدد النظير قبل من التقصير إمكانية هي الرئيسية

 .للتقصير نظراً 

 :المال رأس إدارة -٢٨

 التنظيمي المال رأس

 األجنبي�ة ب�البنوك الخاص�ة والف�روع لبن�وكل الم�ال رأس متطلب�ات ومراقب�ة بتحدي�د المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف يقوم
 . المتحدة العربية اإلمارات دولة في تعمل التي

 لدول��ة المرك��زي البن��ك قب��ل م��ن الص��ادرة اإلرش��ادات م��ع يتواف��ق بم��ا وذل��ك ب��ه الخ��اص الم��ال رأس كفاي��ة نس��بة بحس��اب البن��ك يق��وم
 المرك��زي المتح�دة العربي�ة اإلم�ارات مص��رف قب�ل م�ن المح�ددة الم��ال ل�رأس األدن�ى الح�د نس��بة وتك�ون. المتح�دة العربي�ة اإلم�ارات

ً  المقدرة األصول من %١٢ ً  والمحتسبة للمخاطر، وفقا  .قبلهم من الصادرة لإلرشادات وفقا

 

 :مستويين على للبنك التنظيمي المال رأس تحليل يتم

 بع���د المحتج���زة، واإلي���رادات الق���انوني واالحتي���اطي المخص���ص الم���ال رأس يش���مل ال���ذي الم���ال، رأس ١ المس���توى  .١
 و وجدت إن المادية، غير واألصول التجارية للشهرة االقتطاعات

 ح��د مراع��اة م��ع  القيم��ة، النخف�اض الجم��اعي المخص��ص( الش��املة المخصص�ات يش��مل ال��ذي الم��ال، رأس ٢ المس�توى  .٢
ً  المقدرة باألصول الخاصة االئتمانية المخاطر من %١٫٢٥  .المؤهلة الثانوية وااللتزامات) للمخاطر وفقا

 المس�توى م�ال رأس يتجاوز أن المؤهل ٢ المستوى مال لرأس يمكن ال. المال رأس قاعدة عناصر على الحدود من العديد فرض يتم
 المس�توى م�ال رأس يك�ون أن يجب. ١ المستوى مال رأس من %٥٠ يتجاوز أن المؤهل ةالثانوي القروض مال لرأس يجوز وال ،١
ً  المق�در المتوس�ط من %٨ األقل على يكون أن ١  م�ن %٦٧ م�ن أكث�ر يك�ون أن ٢ المس�توى الم�ال ل�رأس يمك�ن وال للمخ�اطر، وفق�ا

 .١ المستوى مال رأس

 المس�تقبلي التط�وير عل�ى والعم�ل الس�وق ثق�ة عل�ى الحف�اظ بغ�رض وذل�ك قوي�ة، م�ال رأس قاع�دة عل�ى الحف�اظ في البنك خطة تتمثل
ً . لألعمال  أعل�ى ب�ين  الت�وازن على المحافظة إلى بالحاجة البنك ويقر المالكين إيرادات على المال رأس مستوى تأثير إقرار تم أيضا
 .جيد مالي رأس وضع خالل من المعروض والتأمين والمزايا أكبر مديونية ممكنة تكون أن يمكن التي اإليرادات

 .خارجية جهات فرضتها والتي لمالا برأس المتعلقة المتطلبات بكافة العام، خالل البنك التزم وقد

 .العام مدار على المال رأس إجراءات وكذلك بالبنك الخاصة المال رأس إدارة  خطط في جوهرية تغيرات هناك تكن لم

٦٤ 
 

 :يلي كما العام نهاية في للبنك التنظيمي المال رأس وضع كان وقد

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم '٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 ١ المستوى مال رأس إماراتي درهم '٠٠٠

 ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨ ٤٢٠،٧٦٠ القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١ ٢،٣٦٩،٩٦٤ المحتجزة اإليرادات

 ٣،٦٩٥،٠٠٩ ٣،٧٩٠،٧٢٤ ١ المستوى مال رأس إجمالي

   

   ٢ المستوى مال رأس

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ القيمة النخفاض الجماعي المخصص

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ ٢ المستوى مال رأس إجمالي

   

 ٣،٧٦٢،٧٠٢ ٣،٨٦١،٥٤٥ تنظيميةال المال رأس قاعدة إجمالي

   

ً  مقدرة األصول    للمخاطر وفقا

 ٤،٥١٢،٨١٦ ٤،٧٢٠،١٦٦ االئتمانية المخاطر

 ٢٧٠ ٨٢٦ السوق مخاطر

 ١،٣٢٩،٩٤٥ ١،٣٢٩،٩٤٥ التشغيلية المخاطر

ً  المقدرة األصول إجمالي  ٥،٨٤٣،٠٣١ ٦،٠٥٠،٩٣٧ للمخاطر وفقا

 %٦٤ %٦٤ التنظيمي المال لرأس بالنسبة المال رأس كفاية  معدل

 %٦٣ %٦٣ ١ المستوى مال رأس على المال رأس كفاية معدل

 

 المال رأس تخصيص 

 مبل�غ ويعتم�د. المخص�ص الم�ال رأس عل�ى المتحق�ق العائ�د تحس�ين إل�ى ،األس�اس ف�ي المحددة، واألنشطة العمليات على المال رأس تخصيص يهدف
 وأنش��طة لعملي�ات الم�ال رأس تخص�يص عملي�ة إج�راء وي�تم. التنظيم�ي الم�ال رأس عل�ى أساس�ي بش�كل نش�اط أو عملي�ة لك�ل المخص�ص الم�ال رأس
 األص�ول، إدارة لجن�ة قبل من المراجعة مراعاة مع االئتمانية والتسهيالت المخاطر إدارة قبل من العملية على القائمين هؤالء عن مستقل بشكل معينة

 .اللزوم عند االلتزامات

 الم�ال رأس تخص�يص كيفي�ة تحدي�د ف�ي المس�تخدم الرئيس�ي المب�دأ ه�و المخ�اطر حس�ب المعدل المال رأس على العائدات تحسين أن من الرغم وعلى
ً . الق�رار لص�ناعة المس�تخدم الوحي�د األس�اس ليس أنه إال معينة، أنشطة أو لعمليات البنك داخل  العملي�ات م�ع للتض�افر الالزم�ة العناي�ة إي�الء ي�تم أيض�ا

  خط��ط مراجع��ة ت��تم. بالبن��ك الخاص��ة األج��ل طويل��ة االس��تراتيجية ألغ��راضل النش��اط ومالئم��ة األخ��رى والم��وارد اإلدارة إتاح��ة األخ��رى، واألنش��طة

٦٥ 
 

 .منتظم بشكل وتخصيصه المال رأس إدارة يخص فيما فروعال

  وااللتزامات األصول أسعار تحديد إعادة -٢٩

 التقري�ر، إع�داد تاريخ في الفائدة، أسعار تحديد إعادة فترات أو النهائي االستحقاق فترة أساس على وااللتزامات األصول تسعير إعادة ملف تحديد يتم
 .أوالً  يأتي أيهما

 

  

٦٦ 
 

 أي تحميل بدون عام من أكثر عام إلى أشهر ٣ أشهر ٣ من أقل ٢٠١٦ ديسمبر، ٣١
 فائدة

 اإلجمالي

 درهم' ٠٠٠ 
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 إماراتي درهم' ٠٠٠

      

      األصول

 لدولة المركزي البنك في واألرصدة النقد
 المتحدة العربية اإلمارات

٣،٥٠١،٩٦٤ ٣،٥٠١،٩٦٤ ٠ ٠ ٠ 

 ١،٠٧٣،٤١٧ ٥٥٤،٢٦٠ ٠ ٠ ٥١٩،١٥٧ الخارج في وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٨،٦٥١ ٢،٦٨٠ ٠ ٠ ١،٨٢٥،٩٧١ األخرى البنوك من مستحق

 ٣،٨٩٢،٦٩٢ ٠ ١،١٠٧،٨٤٤ ٧٣،٥٠٥ ٢،٧١١،٣٤٣ والسلف القروض

 ١٥،٥٠٠ ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٦٨،٤٥٣ ١٦٨،٤٥٣ ٠ ٠ ٠ األخرى األصول

 ٤،٣٢٤ ٤،٣٢٤ ٠ ٠ ٠ والمعدات واآلالت الممتلكات

 ١٠،٤٨٥،٠٠١ ٤،٢٤٧،١٨١ ١،١٠٧،٨٤٤ ٧٣،٥٠٥ ٥،٠٥٦،٤٧١ )أ(          األصول إجمالي

      االلتزامات

 ٣،١٢٢،١٨٠ ٤١٥،٥١٩ ٠ ٠ ٢،٧٠٦،٦٦١ األخرى للبنوك المستحق

 ٢،٥٣٦،٥٣٦ ٧٤٤،٤٨٧ ١٤٨،١٨٩ ٦٠٦،٥١٤ ١،٠٣٧،٣٤٦  العمالء إيداعات

 ٨٤٨،٩٥٧ ٤٠٨،٢٢١ ٠ ٠ ٤٤٠،٧٣٦ الخارج في وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ١٥،٥٠٠ ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٧١،١٠٤ ١٧١،١٠٤ ٠ ٠ ٠ األخرى االلتزامات

 ٦،٦٩٤،٢٧٧ ١،٧٥٤،٨٣١ ١٤٨،١٨٩ ٦٠٦،٥١٤ ٤،١٨٤،٧٤٣ )ب(        االلتزامات إجمالي

 ٣،٧٩٠،٧٢٤ ٢،٤٩٢،٣٥٠ ٩٥٩،٦٥٥ )٥٣٣،٠٠٩( ٨٧١،٧٢٨ )ب - أ(  الفائدة سعر حساسية فارق

      :يلي ما ذلك ويمثل

 ١،٠٠٠،٠٠٠     المخصص المال رأس

 ٤٢٠،٧٦٠      القانوني االحتياطي

 ٢،٣٦٩،٩٦٤     المحتجزة اإليرادات

 ٣،٧٩٠،٧٢٤     الحصص إجمالي

٦٧ 
 

 

 

 أي تحميل بدون عام من أكثر عام إلى أشهر ٣ أشهر ٣ من أقل 

 فائدة

 اإلجمالي

 درهم '٠٠٠ 

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

      ٢٠١٥ ديسمبر، ٣١

      األصول

 لدولة المركزي البنك في واألرصدة النقد

 المتحدة العربية اإلمارات

٤٥٣،٤٤٤ ٤٥٣،٤٤٤ ٠ ٠ ٠ 

 في وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 الخارج

١،١٢٠،٤٠٦ ٦٠٠،٧٠٨ ٠ ٠ ٥١٩،٦٩٨ 

 ١،٨٦٥،٩٩٩ ٢،٦٩٢ ٠ ٠ ١،٨٦٣،٣٠٧ األخرى البنوك من مستحقال

 ٣،٨٧٠،٠٣٠ ٠ ١،٤٠٥،٧٠٤ ١٣٤،٢٣٧ ٢،٣٣٠،٠٨٩ والسلف القروض

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٠٨،٣٢٢ ١٠٨،٣٢٢ ٠ ٠ ٠ األخرى األصول

 ٠ والمعدات واآلالت الممتلكات

٤،٧١٣،٠٩٤ 

٠ 

١٣٤،٢٣٧ 

٠ 

١،٤٠٥،٧٠٤ 

٦،١٠٩ 

١،٢٠٦،٢١٠ 

٦،١٠٩ 

 )أ(          األصول إجمالي ٧،٤٥٩،٢٤٥

 االلتزامات

 ٩٦٨،٥٤٣ ٤٥٠،٧٣٠ ٠ ٠ ٥١٧،٨١٣ األخرى للبنوك المستحق

 ١،٩٨١،٣٠٦ ٦٠٤،٧٦٠ ٦٣،٨٩٢ ٦٨٠،٢٨٣ ٦٣٢،٣٧١  العمالء إيداعات

 في وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 الخارج

٦٣٥،٤٤٠ ١٨٢،٧٤٨ ٠ ٠ ٤٥٢،٦٩٢ 

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ٠ األخرى االلتزامات

١،٦٠٢،٨٧٦ 

٣،١١٠،٢١٨ 

٠ 

٦٨٠،٢٨٣ 

(٥٤٦،٠٤٦) 

٠ 

٦٣،٨٩٢ 

١،٣٤١،٨١٢ 

١٤٤،٠١٢ 

١،٤١٧،١٨٥ 

)٢١٠،٩٧٥( 

١٤٤،٠١٢ 

٣،٧٦٤،٢٣٦ 

٣،٦٩٥،٠٠٩ 

 )ب(        االلتزامات إجمالي

 )ب - أ(  الفائدة سعر حساسية فارق

 :يلي ما ذلك ويمثل

 ١،٠٠٠،٠٠٠     المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨      القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١     المحتجزة اإليرادات

     الحصص إجمالي ٣،٦٩٥،٠٠٩

 األخرى والقيود األجنبية األصول إدارة مكتب المتحدة، األمم -٣٠

٦٨ 
 

 تم�ت كم�ا ٢٠١٦ ين�اير ١٦ من اعتباراً  وفروعه إيران ملي بنك على المفروضة العقوبات رفع تم الشاملة، المشتركة العمل خطة بموجب
 .السويفت توصيل امكانية استعادة

 :المالي مركزال تقرير إصدار تاريخ بعد تحدث التي البارزة األحداث -٣١

 .المالية الكشوفات في عنها فصاحاإل تتطلب المالي مركزال تقرير صدور تاريخ بعد بارزة أحداث تقع لم

 السابق العام أرقام -٣٢

 .الحالي للعام التقديمي العرض مع لمطابقتها وذلك اللزوم عند السابق العام أرقام ترتيب إعادة أو تجميع إعادة تمت

٣٣-  ً  توج�د وال ،مقابله�ا الم�ذكورة بالمب�الغ للتحق�ق وقابل�ة بالفعل موجودة ،المالية الكشوفات في الواردة األصول كافة اإلدارة، نظر لوجهة وفقا
 .أعاله الواردة المالية الكشوفات في إدراجها يتم لم ذلك، خالفب أو مشروطة البنك، على التزامات أي

 

 

فروع الإمارات العربية املتحدة 
 الك�صوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�صتقل 

 لل�صنة املالية بتاريخ 31 دي�صمرب 2016
United Arab Emirates Branches

Financial Statements and Independent Auditor's Report
for the year ended 31 December 2016
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�نطالق �لدورة �ل�36 ملعر�س �ل�ضارقة �لدويل للكتاب �أول نوفمرب
•• ال�شارقة-وام: 

تنطلق يف االأول من نوفمرب املقبل 
فعاليات  ال�سارقة  اإك�سبو  مركز  يف 
من  والــثــالثــني  ال�ساد�سة  الــــدورة 
للكتاب  الـــدويل  ال�سارقة  معر�س 
والكتاب  النا�سرين  مئات  جامعة 
ــــدان الــــعــــامل يف  ــــل مــــن خمـــتـــلـــف ب
واالأن�سطة  الفعاليات  من  �سل�سلة 
والندوات التي تتوا�سل على مدار 

اأحد ع�سر يوميا.
للكتاب  الــ�ــســارقــة  هيئة  واخـــتـــارت 
�سرف  �ـــســـيـــف  املـــتـــحـــدة  املـــمـــلـــكـــة 
الــدورة الـ” 36” للمعر�س الذي 

لتطوير  امل�ستمرة  جهودنا  تتكامل 
الذي  املميز  االإجنـــاز  مــع  املعر�س 
موؤخرا  الــ�ــســارقــة  اإمــــــارة  حــقــقــتــه 
العاملية  “العا�سمة  لــقــب  بنيلها 
جـــــدارة  عــــن   ”2019 لـــلـــكـــتـــاب 
وا�ستحقاق من قبل منظمة االأمم 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
هذا  اأن  اإىل  م�سريا   .. اليوني�سكو 
ياأتي  لـــالإمـــارة  الــعــاملــي  الــتــقــديــر 
ال�سوء على ما حققته يف  لي�سلط 
ميادين الثقافة والقراءة واملعرفة 
الثقايف  القلب  اأنها  ليوؤكد  واالأدب 

الناب�س للمنطقة باأ�سرها .
بدورته  املـــعـــر�ـــس  اأن  اإىل  ولـــفـــت 

االإن�سان  مـــعـــارف  اأثــــــرت  �ــســامــلــة 
وارتقت به فكرا وطموحا واأ�س�ست 
لــالأجــيــال الــقــادمــة قــواعــد متينة 

تبني عليها م�ستقبلها امل�سرق”.
واأ�ـــســـاف الــعــامــري اإنـــه مــع مرور 
االأوىل  انطالقته  على  عاما   35
�ــســكــل مــعــر�ــس الــ�ــســارقــة الـــدويل 
الرئي�سة  االأعـــمـــدة  اأحــــد  لــلــكــتــاب 
ما  و�ــســرعــان  الــثــقــافــيــة  لنه�ستنا 
اآخــــر حتى  اإىل  انــتــقــل مـــن جنــــاح 
اأ�ــســبــح الــيــوم ثــالــث اأكـــرب معر�س 
االآالف  يجتذب  العامل  يف  للكتاب 
واملوؤلفني  والكتاب  الن�سر  دور  من 
الزوار  من  املاليني  اإىل  باالإ�سافة 

نا�سرا ومتخ�س�سا يف جمال حقوق 
الن�سر من خمتلف دول العامل .

املهني تعريف  الربنامج  ويت�سمن 
بــاملــخــتــ�ــســني يف جمال  احلـــ�ـــســـور 
جل�سات  اإقــامــة  جــانــب  اإىل  الن�سر 
يف  امل�ساركني  بــني  اتفاقيات  لعقد 

الربنامج.
ويــتــخــلــل املــعــر�ــس اإقـــامـــة الــــدورة 
املكتبات  مــــوؤمتــــر  مــــن  الــــرابــــعــــة 
املكتبات  جــمــعــيــة  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون 
7 و8 و9 نوفمرب  اأيام  االأمريكية 
كبري  عـــــدد  مبـــ�ـــســـاركـــة   2017
املــكــتــبــات مـــن املنطقة  اأمـــنـــاء  مـــن 
اأخرى  ودول  املــتــحــدة  والـــواليـــات 

من  �سل�سلة  فعالياته  ت�ست�سيف 
االأنــ�ــســطــة والــربامــج الــتــي تعك�س 
و�سرية  االإجنليزية  الثقافة  عمق 
منجزها االأدبي والفكري والفني.

وقال �سعادة اأحمد العامري رئي�س 
“على   : لــلــكــتــاب  الــ�ــســارقــة  هــيــئــة 
مدار االأعوام املا�سية ر�سخت اإمارة 
عامليا  الـــرائـــدة  مكانتها  الــ�ــســارقــة 
والعلوم  والــثــقــافــة  لــــالأدب  مــنــربا 
�ساحب  روؤى  ذلـــك  يف  م�ستلهمة 
�سلطان  الــدكــتــور  الــ�ــســيــخ  الــ�ــســمــو 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
االأعلى حاكم ال�سارقة التي ر�سمت 
ثقافية  نــهــ�ــســة  مـــعـــامل  بـــو�ـــســـوح 

املــقــبــلــة يــجــمــع نــخــبــة مــن الكتاب 
والنا�سرين والفنانني من خمتلف 
برناجما  ويـــعـــد  الــــعــــامل  بــــلــــدان 
ثقافيا غنيا يناق�س خمتلف اأ�سكال 
االآداب والفنون والعلوم ويخ�س�س 
تن�سجم  وا�سعة  م�ساحة  لالأطفال 
من روؤيــة املعر�س يف بناء جمتمع 
حمــ�ــســن مــعــرفــيــا واأجـــيـــال قارئة 

مل�ستقبل االإمارة والدولة.
تنظيم  املــعــر�ــس  اإقـــامـــة  ويــ�ــســبــق 
الربنامج  مـــن  الــ�ــســابــعــة  الــــــدورة 
30 و31  املهني للنا�سرين يومي 
اأكتوبر 2017 والذي من املتوقع 
اأن ي�سهد م�ساركة اأكرث من 250 

من كل اأنحاء العامل.
وقال رئي�س هيئة ال�سارقة للكتاب: 

الفعاليات  من  العديد  وي�سمل   ..
موا�سيع  تتناول  التي  واجلل�سات 
االأكادميية  املكتبات  الأمناء  مهمة 
واحلكومية  واملــدر�ــســيــة  والــعــامــة 

واخلا�سة.

�خت�ت��ام فع�الي�ات »عط�لتك�م غ��ري« �ضم��ن �ضي��ف ب��الدي 2017
املميزين.

الدور  املــدفــع  خالد  �سعادة  وثمن 
الريا�سي  ال�سارقة  ملجل�س  الكبري 
�سيف  برنامج  فعاليات  اإجنــاح  يف 
بالفعاليات  مــ�ــســيــدا   .. بــــــالدي 

امل�سوؤولني  من  لفيف  اإىل  اإ�سافة 
وكوكبة من االإعالميني.

ق�سريا  فــيــلــمــا  احلـــفـــل  تــ�ــســمــن 
على  غــري  عطلتكم  ن�ساطات  عــن 
وم�سهدا  اأ�ـــســـابـــيـــع  ثـــالثـــة  مـــــدار 

مواهب  وك�سفت  قدراتهم  وتعزيز 
ا�سم  رفـــــع  يف  �ــســتــ�ــســهــم  جــــديــــدة 
االإمــارات عاليا يف املحافل املحلية 

والدولية.
العاجل  �سعيد  تــوجــه  جهته  مــن 

ال�سارقة الثقايف لل�سطرجن و�سعادة 
خالد املدفع االأمني العام امل�ساعد 
ال�سباب  لــرعــايــة  الــعــامــة  للهيئة 
عبدالعزيز  ــعــادة  و�ــس والــريــا�ــســة 
الــعــام للمجل�س  الــنــومــان االأمـــني 

املع�سكر  �ــســهــدهــا  الـــتـــي  املـــمـــيـــزة 
والتي  غـــري  عــطــلــتــكــم  الــ�ــســيــفــي 
ا�ستقطبت �سريحة كبرية من اأبناء 
األفي  االإمــارات واإخوانهم جتاوزت 
طفل واأ�سهمت يف �سقل مهاراتهم 

ا�ستعرا�سيا �سامتا قدمه االأطفال 
الفقرات عن  اإىل عدد من  اإ�سافة 
والريا�سة  ــعــادة  والــ�ــس زايــــد  عـــام 
لي�سدل ال�ستار بعد تكرمي اجلهات 
واملنت�سبني  واملــ�ــســاهــمــة  الــراعــيــة 

•• ال�شارقة-وام:

الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  اختتم 
املع�سكر  فــعــالــيــات  االول  اأمـــ�ـــس 
�سمن  غــري(  )عطلتكم  ال�سيفي 
لالأن�سطة  الـــوطـــنـــي  الـــربنـــامـــج 
الــ�ــســيــفــيــة �ــســيــف بـــــالدي الـــذي 
لرعاية  الــعــامــة  الــهــيــئــة  نــظــمــتــه 
ن�سخته  يف  والـــريـــا�ـــســـة  الــ�ــســبــاب 
�سيف  �سعار  حتت  ع�سرة  احلادية 

ممتع .. جيل مبدع .
ح�سر حفل اخلتام - الذي اأقيم يف 
نادي ال�سارقة الثقايف لل�سطرجن - 
القا�سمي  بن حممد  �سقر  ال�سيخ 
الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  رئي�س 
نادي  رئي�س  املعال  �سعود  وال�سيخ 

رئي�س جلنة االأندية الريا�سية يف 
اإدارة  بــالدي مدير  برنامج �سيف 
االأن�سطة والفعاليات املجتمعية يف 
جمل�س ال�سارقة الريا�سي بال�سكر 
اإىل الهيئة العامة لرعاية ال�سباب 
والريا�سة .. مثمنا الدعم الكبري 
برئا�سة  املــجــلــ�ــس  يـــولـــيـــه  الــــــذي 
القا�سمي  بن حممد  �سقر  ال�سيخ 
اأمني  وتوجيهات  املجل�س  واأع�ساء 
عبدالعزيز  �ــســعــادة  املــجــلــ�ــس  عـــام 

النومان.
واأ�سار العاجل اإىل اأن �سيف بالدي 
كبرية  مفاجاآت  �سيحمل   2018
املجاالت  يف  مــبــتــكــرة  ونــ�ــســاطــات 
والعمل  لها  التخطيط  يتم  كافة 

عليها من االآن.

فروع الإمارات العربية املتحدة 
 الك�صوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�صتقل 

 لل�صنة املالية بتاريخ 31 دي�صمرب 2016
United Arab Emirates Branches

Financial Statements and Independent Auditor's Report
for the year ended 31 December 2016
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 تصنيفات من تصنيف لكل) المتاح النقد باستثناء( المالي مركزال كشف في للبنك المالية باألصول الخاصة االئتمان مخاطر احتمال إدراج تم وقد

 .الداخلية المخاطر
 

 مقدمة ودفعات قروض أخرى مالية أصول 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

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

     المخفض البند

 ١٠٥،٠٢٩ ٨٠٧،٣٣٨ ٠ ٠ الفرعي المعيار

 ٣٩١،٢٦٧ ٣٥٦،٨٠٩ ٠ ٠ فيه المشكوك

 ٧٦٧،٠٦٠ ٨٠٥،٤٠٤ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ الخسارة

 ١،٢٦٣،٣٥٦ ١،٩٦٩،٥٥١ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ المبلغ إجمالي

 ٣٥١،٠٤٣ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٣٨٤،٨١٩ ٢،٣٤٧،١٢٣ خفضم غير ولكن االستحقاق تاريخ بعد

 ٣،٠٦٥،٤٦٢ ٢،٧٨٨،٢٥٤ ١،١٠١،٨٦٣ ٤،١٣٠،٢٧٣ مخفضة وغير االستحقاق تاريخ يمضي لم

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ ٣،٤٩٢،٨٤١ ٦،٤٨٣،٦٨٢ الدفترية القيمة

 مطبق�ةال المخ�اطر عل�ى اإلدارة تركي�ز ذل�ك يس�هل حي�ث. االئتم�ان محفظ�ةب المتعلق�ة المخ�اطرة تص�انيف وأح�دث ب�أدق االحتف�اظ البنك خطة وتتطلب
 التحل��يالت م��ن العدي��دب التص��نيف، نظ��ام ويَ��دُعم. والمنتج��ات الجغرافي��ة، والمن��اطق األعم��ال، خط��وط بكاف��ة الخاص��ة االئتم��ان مخ��اطر مقارن��ة وعل��ى

 .اآلخر بالطرف المتعلقة المخاطر لقياس الرئيسية المدخالت إتاحة بغرض بالسوق، خاصة معالَجة بمعلومات المقترنة المالية، المنطقية

 فيم�ا ةالمالي� لواألص� فئات من فئة لكل ،استحقاقها تاريخ مضى والتي المخفضة غير والمالية االستثمارية لألصول المتقادم التحليل أدناه، الجدول في
 :يلي

 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،١٥٢ ٥١٩،١٥٧ ٠ ١،٩٩٥ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٥،٩٧١ ١،٨٢٥،٩٧١ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ١٣٢،٩٥٩ ١٣٢،٩٥٩ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٢،٤٧٨،٠٨٧ ٠ ١،٩٩٥ 

 

٥٥ 
 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،٥١٢ ٥١٩،٦٩٨ ٠ ١،٨١٤ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٦٣،٣٠٧ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٣٥١،٠٤٣ ٣٥١،٠٤٣ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٢،٧٣٤،٠٤٨ ٠ ١،٨١٤ 

 

  

٥٥ 
 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،٥١٢ ٥١٩،٦٩٨ ٠ ١،٨١٤ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٦٣،٣٠٧ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٣٥١،٠٤٣ ٣٥١،٠٤٣ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٢،٧٣٤،٠٤٨ ٠ ١،٨١٤ 

 

  

٥٥ 
 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،٥١٢ ٥١٩،٦٩٨ ٠ ١،٨١٤ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٦٣،٣٠٧ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٣٥١،٠٤٣ ٣٥١،٠٤٣ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٢،٧٣٤،٠٤٨ ٠ ١،٨١٤ 

 

  

٥٥ 
 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،٥١٢ ٥١٩،٦٩٨ ٠ ١،٨١٤ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٦٣،٣٠٧ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٣٥١،٠٤٣ ٣٥١،٠٤٣ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٢،٧٣٤،٠٤٨ ٠ ١،٨١٤ 

 

  

٥٦ 
 

 :شروطها بخصوص التفاُوض تم التي المالية األصول فئات من فئة لكل الدفترية القيمة أدناه،

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

 ١٥١،٩٦٤ ١٥٦،٧٦٤ المقدمة والدفعات القروض

 :السيولة مخاطر -٢ 
 . محدد وقتٍ  في المالية بالتزاماته الوفاء في لصعوبات البنك مواجهة مخاطر وهي

 :السيولة مخاطر إدارة 

 العادي�ة األوض�اع ف�ي س�دادها، اس�تحقاق عن�د بواجبات�ه للوف�اء كافي�ة س�يولة لت�وافر ،ذل�ك أمك�ن ما ،الضمان هي السيولة، إدارة تجاه البنك سياسة
 . للبنك التجارية بالشهرة باإلضرار المخاطرة أو مقبولة، غير خسائر تحمل دون والمتأزمة،

 المالي�ة الت�دفقات وتفاص�يل المالي�ة، والتزام�اتهم بأص�ولهم الخاص�ة الس�يولة محفظ�ة بخصوص أخرى عمل وحدات من معلومات الخزينة وتستلم
 أج�لٍ  خ�الل س�يولة إل�ى للتحوي�ل القابل�ة األص�ول م�ن بمحفظ�ة الخزين�ة تح�تفظ وعلي�ه،. مس�تقبالً  المتوقع�ة األعمال عن الناتجة األخرى، المتوقعة
. كك�ل البن�ك ل�دى كافي�ة بسيولة االحتفاظ لضمان البنوك، بين تسهيالت وعلى البنوك إلى مقدمة ودفعات قروض على األساس في تشتمل قصير،

 األج�ل، قص�يرة تقلب�ات بأية للوفاء الخزينة، من األجل قصيرة قروض خالل من واألفرع، العمل بوحدات الخاصة السيولة بمتطلبات الوفاء ويتم
 . هيكليةال سيولةلل متطلبات بأية للوفاء أجالً  طولاأل وتمويل

 
 :األصول التزامات لجنة

 وتموي��ل ، االلتزام��ات وهيك��ل األص��ول إدارة بغ��رض األص��ول، ع��ن المس��ؤولية لجن��ة إل��ى متع��ددة ص��الحيات بتف��ويض اإلقليم��ي الم��دير ق��ام
ً  ،ذل�ك من أكثر أو عام ربع كل اللجنة هذه وتجتمع. البنك استراتيجية  األص�ول وهيك�ل الس�يولة، مع�دالت مراجع�ة م�ن األوض�اع تتطلب�ه لم�ا وفق�ا

 واألوض�اع الفج�وات، وتموي�ل والقانوني�ة، الداخلي�ة المع�دالت ومتطلب�ات األجنب�ي، بالص�رف الخاصة والمخاطر الفائدة، ومعدالت وااللتزامات،
 عل�ى البن�ك إلدارة الس�يولة مخ�اطر ب�إدارة خاص�ة إرش�ادات بوض�ع اللجن�ة وتق�وم. الس�وقية والمالي�ة االقتص�ادية، والدولية األهلية، للسوق العامة
 . المراجعة هذه أساس

 
 :السيولة مخاطر إلى التعرض

 ص��افي نس�بة الس��يولة مخ�اطر إلدارة خزين�ةال قس��م وم�دير الحس�ابات، وم��دير ،االقليم�ي المخ�اطر م��دير يس�تخدمه ال�ذي رئيس��يال المقي�اس يش�كل
ً  النقدي��ة، المع��ادالتو النق��د عل��ى الس��ائلة، األص��ول ص��افي تش��تمل. وله��ذا الغ��رض، العم��الء م��ن الودائ��ع إل��ى الس��ائلة األص��ول  أي منه��ا مطروح��ا
 لتقي�يم المس�تخدم الحساب أسلوب تطابُق، دون ،ذلك يشابه .يتالال شهرال خالل السداد مستحقة والتزامات أخرى، قروض أو البنوك، من إيداعات

 المقدم�ة ال�دفعات مع�دل: وه�ي متك�رر بش�كل األخرى المؤشرات على المحكمة الرقابة مع. اإلقليمية اإلدارة وضعته الذي السيولة بحد البنك تقيد
 لجن�ة قب�ل م�ن المع�ايير ه�ذه ومراجع�ة المق�اييس، لكاف�ة مقارن�ة مع�ايير وض�ع وي�تم. المس�تقرة التموي�ل مصادر إلى االستخدام معدل اإليداع، إلى

 .نتظمم بشكل  األصول التزامات إدارة

 العم��الت وعب��ر متعاقب��ة نطاق��ات عل��ى مراقبته��ا ي��تم والت��ي االس��تحقاق، تط��ابق ع��دم تحلي��ل فه��ي الس��يولة لمراقب��ة األخ��رى الرئيس��ية األداة أم��ا
 .متعاقبة زمنية نطاقات على المستحقة السلبية النقدية التدفقات توجيهية مبادئ وضع تم. الوظيفية

 
 :بالسيولة المتعلقة المخاطر تخفيف

 ف�ي بم�ا والم�ودعين المس�تثمرين تنويع مثل ،سيولة استراتيجيات تنفيذ خالل من بالسيولة، المتعلقة المخاطر تخفيف مسؤولية الخزينة قسم تتحمل
 تس�هيالت بموج�ب أخ�رى إيراني�ة بن�وك م�ع باالش�تراك المخ�اطر البن�ك يخ�وض ذل�ك، إل�ى باإلضافة. التجارة وشركات بالجملة البيع عمالء ذلك

 المفروض�ة للعقوب�ات المتح�دة األم�م لرف�ع الدولي�ة النظ�رة بمراقب�ة محك�م بش�كل البن�ك يق�وم حي�ث. اإليران�ي المرك�زي البنك يدعمها تمويل إعادة
 .المخاطر إلى وسيولته البنك أعمال تعرض عدم تضمن بحيث األعمال الستمرار وخطط متطورة استراتيجيات وامتالك

٥٦ 
 

 :شروطها بخصوص التفاُوض تم التي المالية األصول فئات من فئة لكل الدفترية القيمة أدناه،

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

 ١٥١،٩٦٤ ١٥٦،٧٦٤ المقدمة والدفعات القروض

 :السيولة مخاطر -٢ 
 . محدد وقتٍ  في المالية بالتزاماته الوفاء في لصعوبات البنك مواجهة مخاطر وهي

 :السيولة مخاطر إدارة 

 العادي�ة األوض�اع ف�ي س�دادها، اس�تحقاق عن�د بواجبات�ه للوف�اء كافي�ة س�يولة لت�وافر ،ذل�ك أمك�ن ما ،الضمان هي السيولة، إدارة تجاه البنك سياسة
 . للبنك التجارية بالشهرة باإلضرار المخاطرة أو مقبولة، غير خسائر تحمل دون والمتأزمة،

 المالي�ة الت�دفقات وتفاص�يل المالي�ة، والتزام�اتهم بأص�ولهم الخاص�ة الس�يولة محفظ�ة بخصوص أخرى عمل وحدات من معلومات الخزينة وتستلم
 أج�لٍ  خ�الل س�يولة إل�ى للتحوي�ل القابل�ة األص�ول م�ن بمحفظ�ة الخزين�ة تح�تفظ وعلي�ه،. مس�تقبالً  المتوقع�ة األعمال عن الناتجة األخرى، المتوقعة
. كك�ل البن�ك ل�دى كافي�ة بسيولة االحتفاظ لضمان البنوك، بين تسهيالت وعلى البنوك إلى مقدمة ودفعات قروض على األساس في تشتمل قصير،

 األج�ل، قص�يرة تقلب�ات بأية للوفاء الخزينة، من األجل قصيرة قروض خالل من واألفرع، العمل بوحدات الخاصة السيولة بمتطلبات الوفاء ويتم
 . هيكليةال سيولةلل متطلبات بأية للوفاء أجالً  طولاأل وتمويل

 
 :األصول التزامات لجنة

 وتموي��ل ، االلتزام��ات وهيك��ل األص��ول إدارة بغ��رض األص��ول، ع��ن المس��ؤولية لجن��ة إل��ى متع��ددة ص��الحيات بتف��ويض اإلقليم��ي الم��دير ق��ام
ً  ،ذل�ك من أكثر أو عام ربع كل اللجنة هذه وتجتمع. البنك استراتيجية  األص�ول وهيك�ل الس�يولة، مع�دالت مراجع�ة م�ن األوض�اع تتطلب�ه لم�ا وفق�ا

 واألوض�اع الفج�وات، وتموي�ل والقانوني�ة، الداخلي�ة المع�دالت ومتطلب�ات األجنب�ي، بالص�رف الخاصة والمخاطر الفائدة، ومعدالت وااللتزامات،
 عل�ى البن�ك إلدارة الس�يولة مخ�اطر ب�إدارة خاص�ة إرش�ادات بوض�ع اللجن�ة وتق�وم. الس�وقية والمالي�ة االقتص�ادية، والدولية األهلية، للسوق العامة
 . المراجعة هذه أساس

 
 :السيولة مخاطر إلى التعرض

 ص��افي نس�بة الس��يولة مخ�اطر إلدارة خزين�ةال قس��م وم�دير الحس�ابات، وم��دير ،االقليم�ي المخ�اطر م��دير يس�تخدمه ال�ذي رئيس��يال المقي�اس يش�كل
ً  النقدي��ة، المع��ادالتو النق��د عل��ى الس��ائلة، األص��ول ص��افي تش��تمل. وله��ذا الغ��رض، العم��الء م��ن الودائ��ع إل��ى الس��ائلة األص��ول  أي منه��ا مطروح��ا
 لتقي�يم المس�تخدم الحساب أسلوب تطابُق، دون ،ذلك يشابه .يتالال شهرال خالل السداد مستحقة والتزامات أخرى، قروض أو البنوك، من إيداعات

 المقدم�ة ال�دفعات مع�دل: وه�ي متك�رر بش�كل األخرى المؤشرات على المحكمة الرقابة مع. اإلقليمية اإلدارة وضعته الذي السيولة بحد البنك تقيد
 لجن�ة قب�ل م�ن المع�ايير ه�ذه ومراجع�ة المق�اييس، لكاف�ة مقارن�ة مع�ايير وض�ع وي�تم. المس�تقرة التموي�ل مصادر إلى االستخدام معدل اإليداع، إلى

 .نتظمم بشكل  األصول التزامات إدارة

 العم��الت وعب��ر متعاقب��ة نطاق��ات عل��ى مراقبته��ا ي��تم والت��ي االس��تحقاق، تط��ابق ع��دم تحلي��ل فه��ي الس��يولة لمراقب��ة األخ��رى الرئيس��ية األداة أم��ا
 .متعاقبة زمنية نطاقات على المستحقة السلبية النقدية التدفقات توجيهية مبادئ وضع تم. الوظيفية

 
 :بالسيولة المتعلقة المخاطر تخفيف

 ف�ي بم�ا والم�ودعين المس�تثمرين تنويع مثل ،سيولة استراتيجيات تنفيذ خالل من بالسيولة، المتعلقة المخاطر تخفيف مسؤولية الخزينة قسم تتحمل
 تس�هيالت بموج�ب أخ�رى إيراني�ة بن�وك م�ع باالش�تراك المخ�اطر البن�ك يخ�وض ذل�ك، إل�ى باإلضافة. التجارة وشركات بالجملة البيع عمالء ذلك

 المفروض�ة للعقوب�ات المتح�دة األم�م لرف�ع الدولي�ة النظ�رة بمراقب�ة محك�م بش�كل البن�ك يق�وم حي�ث. اإليران�ي المرك�زي البنك يدعمها تمويل إعادة
 .المخاطر إلى وسيولته البنك أعمال تعرض عدم تضمن بحيث األعمال الستمرار وخطط متطورة استراتيجيات وامتالك

٥٦ 
 

 :شروطها بخصوص التفاُوض تم التي المالية األصول فئات من فئة لكل الدفترية القيمة أدناه،

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

 ١٥١،٩٦٤ ١٥٦،٧٦٤ المقدمة والدفعات القروض

 :السيولة مخاطر -٢ 
 . محدد وقتٍ  في المالية بالتزاماته الوفاء في لصعوبات البنك مواجهة مخاطر وهي

 :السيولة مخاطر إدارة 

 العادي�ة األوض�اع ف�ي س�دادها، اس�تحقاق عن�د بواجبات�ه للوف�اء كافي�ة س�يولة لت�وافر ،ذل�ك أمك�ن ما ،الضمان هي السيولة، إدارة تجاه البنك سياسة
 . للبنك التجارية بالشهرة باإلضرار المخاطرة أو مقبولة، غير خسائر تحمل دون والمتأزمة،

 المالي�ة الت�دفقات وتفاص�يل المالي�ة، والتزام�اتهم بأص�ولهم الخاص�ة الس�يولة محفظ�ة بخصوص أخرى عمل وحدات من معلومات الخزينة وتستلم
 أج�لٍ  خ�الل س�يولة إل�ى للتحوي�ل القابل�ة األص�ول م�ن بمحفظ�ة الخزين�ة تح�تفظ وعلي�ه،. مس�تقبالً  المتوقع�ة األعمال عن الناتجة األخرى، المتوقعة
. كك�ل البن�ك ل�دى كافي�ة بسيولة االحتفاظ لضمان البنوك، بين تسهيالت وعلى البنوك إلى مقدمة ودفعات قروض على األساس في تشتمل قصير،

 األج�ل، قص�يرة تقلب�ات بأية للوفاء الخزينة، من األجل قصيرة قروض خالل من واألفرع، العمل بوحدات الخاصة السيولة بمتطلبات الوفاء ويتم
 . هيكليةال سيولةلل متطلبات بأية للوفاء أجالً  طولاأل وتمويل

 
 :األصول التزامات لجنة

 وتموي��ل ، االلتزام��ات وهيك��ل األص��ول إدارة بغ��رض األص��ول، ع��ن المس��ؤولية لجن��ة إل��ى متع��ددة ص��الحيات بتف��ويض اإلقليم��ي الم��دير ق��ام
ً  ،ذل�ك من أكثر أو عام ربع كل اللجنة هذه وتجتمع. البنك استراتيجية  األص�ول وهيك�ل الس�يولة، مع�دالت مراجع�ة م�ن األوض�اع تتطلب�ه لم�ا وفق�ا

 واألوض�اع الفج�وات، وتموي�ل والقانوني�ة، الداخلي�ة المع�دالت ومتطلب�ات األجنب�ي، بالص�رف الخاصة والمخاطر الفائدة، ومعدالت وااللتزامات،
 عل�ى البن�ك إلدارة الس�يولة مخ�اطر ب�إدارة خاص�ة إرش�ادات بوض�ع اللجن�ة وتق�وم. الس�وقية والمالي�ة االقتص�ادية، والدولية األهلية، للسوق العامة
 . المراجعة هذه أساس

 
 :السيولة مخاطر إلى التعرض

 ص��افي نس�بة الس��يولة مخ�اطر إلدارة خزين�ةال قس��م وم�دير الحس�ابات، وم��دير ،االقليم�ي المخ�اطر م��دير يس�تخدمه ال�ذي رئيس��يال المقي�اس يش�كل
ً  النقدي��ة، المع��ادالتو النق��د عل��ى الس��ائلة، األص��ول ص��افي تش��تمل. وله��ذا الغ��رض، العم��الء م��ن الودائ��ع إل��ى الس��ائلة األص��ول  أي منه��ا مطروح��ا
 لتقي�يم المس�تخدم الحساب أسلوب تطابُق، دون ،ذلك يشابه .يتالال شهرال خالل السداد مستحقة والتزامات أخرى، قروض أو البنوك، من إيداعات

 المقدم�ة ال�دفعات مع�دل: وه�ي متك�رر بش�كل األخرى المؤشرات على المحكمة الرقابة مع. اإلقليمية اإلدارة وضعته الذي السيولة بحد البنك تقيد
 لجن�ة قب�ل م�ن المع�ايير ه�ذه ومراجع�ة المق�اييس، لكاف�ة مقارن�ة مع�ايير وض�ع وي�تم. المس�تقرة التموي�ل مصادر إلى االستخدام معدل اإليداع، إلى

 .نتظمم بشكل  األصول التزامات إدارة

 العم��الت وعب��ر متعاقب��ة نطاق��ات عل��ى مراقبته��ا ي��تم والت��ي االس��تحقاق، تط��ابق ع��دم تحلي��ل فه��ي الس��يولة لمراقب��ة األخ��رى الرئيس��ية األداة أم��ا
 .متعاقبة زمنية نطاقات على المستحقة السلبية النقدية التدفقات توجيهية مبادئ وضع تم. الوظيفية

 
 :بالسيولة المتعلقة المخاطر تخفيف

 ف�ي بم�ا والم�ودعين المس�تثمرين تنويع مثل ،سيولة استراتيجيات تنفيذ خالل من بالسيولة، المتعلقة المخاطر تخفيف مسؤولية الخزينة قسم تتحمل
 تس�هيالت بموج�ب أخ�رى إيراني�ة بن�وك م�ع باالش�تراك المخ�اطر البن�ك يخ�وض ذل�ك، إل�ى باإلضافة. التجارة وشركات بالجملة البيع عمالء ذلك

 المفروض�ة للعقوب�ات المتح�دة األم�م لرف�ع الدولي�ة النظ�رة بمراقب�ة محك�م بش�كل البن�ك يق�وم حي�ث. اإليران�ي المرك�زي البنك يدعمها تمويل إعادة
 .المخاطر إلى وسيولته البنك أعمال تعرض عدم تضمن بحيث األعمال الستمرار وخطط متطورة استراتيجيات وامتالك

٥٦ 
 

 :شروطها بخصوص التفاُوض تم التي المالية األصول فئات من فئة لكل الدفترية القيمة أدناه،

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

 ١٥١،٩٦٤ ١٥٦،٧٦٤ المقدمة والدفعات القروض

 :السيولة مخاطر -٢ 
 . محدد وقتٍ  في المالية بالتزاماته الوفاء في لصعوبات البنك مواجهة مخاطر وهي

 :السيولة مخاطر إدارة 

 العادي�ة األوض�اع ف�ي س�دادها، اس�تحقاق عن�د بواجبات�ه للوف�اء كافي�ة س�يولة لت�وافر ،ذل�ك أمك�ن ما ،الضمان هي السيولة، إدارة تجاه البنك سياسة
 . للبنك التجارية بالشهرة باإلضرار المخاطرة أو مقبولة، غير خسائر تحمل دون والمتأزمة،

 المالي�ة الت�دفقات وتفاص�يل المالي�ة، والتزام�اتهم بأص�ولهم الخاص�ة الس�يولة محفظ�ة بخصوص أخرى عمل وحدات من معلومات الخزينة وتستلم
 أج�لٍ  خ�الل س�يولة إل�ى للتحوي�ل القابل�ة األص�ول م�ن بمحفظ�ة الخزين�ة تح�تفظ وعلي�ه،. مس�تقبالً  المتوقع�ة األعمال عن الناتجة األخرى، المتوقعة
. كك�ل البن�ك ل�دى كافي�ة بسيولة االحتفاظ لضمان البنوك، بين تسهيالت وعلى البنوك إلى مقدمة ودفعات قروض على األساس في تشتمل قصير،

 األج�ل، قص�يرة تقلب�ات بأية للوفاء الخزينة، من األجل قصيرة قروض خالل من واألفرع، العمل بوحدات الخاصة السيولة بمتطلبات الوفاء ويتم
 . هيكليةال سيولةلل متطلبات بأية للوفاء أجالً  طولاأل وتمويل

 
 :األصول التزامات لجنة

 وتموي��ل ، االلتزام��ات وهيك��ل األص��ول إدارة بغ��رض األص��ول، ع��ن المس��ؤولية لجن��ة إل��ى متع��ددة ص��الحيات بتف��ويض اإلقليم��ي الم��دير ق��ام
ً  ،ذل�ك من أكثر أو عام ربع كل اللجنة هذه وتجتمع. البنك استراتيجية  األص�ول وهيك�ل الس�يولة، مع�دالت مراجع�ة م�ن األوض�اع تتطلب�ه لم�ا وفق�ا

 واألوض�اع الفج�وات، وتموي�ل والقانوني�ة، الداخلي�ة المع�دالت ومتطلب�ات األجنب�ي، بالص�رف الخاصة والمخاطر الفائدة، ومعدالت وااللتزامات،
 عل�ى البن�ك إلدارة الس�يولة مخ�اطر ب�إدارة خاص�ة إرش�ادات بوض�ع اللجن�ة وتق�وم. الس�وقية والمالي�ة االقتص�ادية، والدولية األهلية، للسوق العامة
 . المراجعة هذه أساس

 
 :السيولة مخاطر إلى التعرض

 ص��افي نس�بة الس��يولة مخ�اطر إلدارة خزين�ةال قس��م وم�دير الحس�ابات، وم��دير ،االقليم�ي المخ�اطر م��دير يس�تخدمه ال�ذي رئيس��يال المقي�اس يش�كل
ً  النقدي��ة، المع��ادالتو النق��د عل��ى الس��ائلة، األص��ول ص��افي تش��تمل. وله��ذا الغ��رض، العم��الء م��ن الودائ��ع إل��ى الس��ائلة األص��ول  أي منه��ا مطروح��ا
 لتقي�يم المس�تخدم الحساب أسلوب تطابُق، دون ،ذلك يشابه .يتالال شهرال خالل السداد مستحقة والتزامات أخرى، قروض أو البنوك، من إيداعات

 المقدم�ة ال�دفعات مع�دل: وه�ي متك�رر بش�كل األخرى المؤشرات على المحكمة الرقابة مع. اإلقليمية اإلدارة وضعته الذي السيولة بحد البنك تقيد
 لجن�ة قب�ل م�ن المع�ايير ه�ذه ومراجع�ة المق�اييس، لكاف�ة مقارن�ة مع�ايير وض�ع وي�تم. المس�تقرة التموي�ل مصادر إلى االستخدام معدل اإليداع، إلى

 .نتظمم بشكل  األصول التزامات إدارة

 العم��الت وعب��ر متعاقب��ة نطاق��ات عل��ى مراقبته��ا ي��تم والت��ي االس��تحقاق، تط��ابق ع��دم تحلي��ل فه��ي الس��يولة لمراقب��ة األخ��رى الرئيس��ية األداة أم��ا
 .متعاقبة زمنية نطاقات على المستحقة السلبية النقدية التدفقات توجيهية مبادئ وضع تم. الوظيفية

 
 :بالسيولة المتعلقة المخاطر تخفيف

 ف�ي بم�ا والم�ودعين المس�تثمرين تنويع مثل ،سيولة استراتيجيات تنفيذ خالل من بالسيولة، المتعلقة المخاطر تخفيف مسؤولية الخزينة قسم تتحمل
 تس�هيالت بموج�ب أخ�رى إيراني�ة بن�وك م�ع باالش�تراك المخ�اطر البن�ك يخ�وض ذل�ك، إل�ى باإلضافة. التجارة وشركات بالجملة البيع عمالء ذلك

 المفروض�ة للعقوب�ات المتح�دة األم�م لرف�ع الدولي�ة النظ�رة بمراقب�ة محك�م بش�كل البن�ك يق�وم حي�ث. اإليران�ي المرك�زي البنك يدعمها تمويل إعادة
 .المخاطر إلى وسيولته البنك أعمال تعرض عدم تضمن بحيث األعمال الستمرار وخطط متطورة استراتيجيات وامتالك

٥٦ 
 

 :شروطها بخصوص التفاُوض تم التي المالية األصول فئات من فئة لكل الدفترية القيمة أدناه،

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

 ١٥١،٩٦٤ ١٥٦،٧٦٤ المقدمة والدفعات القروض

 :السيولة مخاطر -٢ 
 . محدد وقتٍ  في المالية بالتزاماته الوفاء في لصعوبات البنك مواجهة مخاطر وهي

 :السيولة مخاطر إدارة 

 العادي�ة األوض�اع ف�ي س�دادها، اس�تحقاق عن�د بواجبات�ه للوف�اء كافي�ة س�يولة لت�وافر ،ذل�ك أمك�ن ما ،الضمان هي السيولة، إدارة تجاه البنك سياسة
 . للبنك التجارية بالشهرة باإلضرار المخاطرة أو مقبولة، غير خسائر تحمل دون والمتأزمة،

 المالي�ة الت�دفقات وتفاص�يل المالي�ة، والتزام�اتهم بأص�ولهم الخاص�ة الس�يولة محفظ�ة بخصوص أخرى عمل وحدات من معلومات الخزينة وتستلم
 أج�لٍ  خ�الل س�يولة إل�ى للتحوي�ل القابل�ة األص�ول م�ن بمحفظ�ة الخزين�ة تح�تفظ وعلي�ه،. مس�تقبالً  المتوقع�ة األعمال عن الناتجة األخرى، المتوقعة
. كك�ل البن�ك ل�دى كافي�ة بسيولة االحتفاظ لضمان البنوك، بين تسهيالت وعلى البنوك إلى مقدمة ودفعات قروض على األساس في تشتمل قصير،

 األج�ل، قص�يرة تقلب�ات بأية للوفاء الخزينة، من األجل قصيرة قروض خالل من واألفرع، العمل بوحدات الخاصة السيولة بمتطلبات الوفاء ويتم
 . هيكليةال سيولةلل متطلبات بأية للوفاء أجالً  طولاأل وتمويل

 
 :األصول التزامات لجنة

 وتموي��ل ، االلتزام��ات وهيك��ل األص��ول إدارة بغ��رض األص��ول، ع��ن المس��ؤولية لجن��ة إل��ى متع��ددة ص��الحيات بتف��ويض اإلقليم��ي الم��دير ق��ام
ً  ،ذل�ك من أكثر أو عام ربع كل اللجنة هذه وتجتمع. البنك استراتيجية  األص�ول وهيك�ل الس�يولة، مع�دالت مراجع�ة م�ن األوض�اع تتطلب�ه لم�ا وفق�ا

 واألوض�اع الفج�وات، وتموي�ل والقانوني�ة، الداخلي�ة المع�دالت ومتطلب�ات األجنب�ي، بالص�رف الخاصة والمخاطر الفائدة، ومعدالت وااللتزامات،
 عل�ى البن�ك إلدارة الس�يولة مخ�اطر ب�إدارة خاص�ة إرش�ادات بوض�ع اللجن�ة وتق�وم. الس�وقية والمالي�ة االقتص�ادية، والدولية األهلية، للسوق العامة
 . المراجعة هذه أساس

 
 :السيولة مخاطر إلى التعرض

 ص��افي نس�بة الس��يولة مخ�اطر إلدارة خزين�ةال قس��م وم�دير الحس�ابات، وم��دير ،االقليم�ي المخ�اطر م��دير يس�تخدمه ال�ذي رئيس��يال المقي�اس يش�كل
ً  النقدي��ة، المع��ادالتو النق��د عل��ى الس��ائلة، األص��ول ص��افي تش��تمل. وله��ذا الغ��رض، العم��الء م��ن الودائ��ع إل��ى الس��ائلة األص��ول  أي منه��ا مطروح��ا
 لتقي�يم المس�تخدم الحساب أسلوب تطابُق، دون ،ذلك يشابه .يتالال شهرال خالل السداد مستحقة والتزامات أخرى، قروض أو البنوك، من إيداعات

 المقدم�ة ال�دفعات مع�دل: وه�ي متك�رر بش�كل األخرى المؤشرات على المحكمة الرقابة مع. اإلقليمية اإلدارة وضعته الذي السيولة بحد البنك تقيد
 لجن�ة قب�ل م�ن المع�ايير ه�ذه ومراجع�ة المق�اييس، لكاف�ة مقارن�ة مع�ايير وض�ع وي�تم. المس�تقرة التموي�ل مصادر إلى االستخدام معدل اإليداع، إلى

 .نتظمم بشكل  األصول التزامات إدارة

 العم��الت وعب��ر متعاقب��ة نطاق��ات عل��ى مراقبته��ا ي��تم والت��ي االس��تحقاق، تط��ابق ع��دم تحلي��ل فه��ي الس��يولة لمراقب��ة األخ��رى الرئيس��ية األداة أم��ا
 .متعاقبة زمنية نطاقات على المستحقة السلبية النقدية التدفقات توجيهية مبادئ وضع تم. الوظيفية

 
 :بالسيولة المتعلقة المخاطر تخفيف

 ف�ي بم�ا والم�ودعين المس�تثمرين تنويع مثل ،سيولة استراتيجيات تنفيذ خالل من بالسيولة، المتعلقة المخاطر تخفيف مسؤولية الخزينة قسم تتحمل
 تس�هيالت بموج�ب أخ�رى إيراني�ة بن�وك م�ع باالش�تراك المخ�اطر البن�ك يخ�وض ذل�ك، إل�ى باإلضافة. التجارة وشركات بالجملة البيع عمالء ذلك

 المفروض�ة للعقوب�ات المتح�دة األم�م لرف�ع الدولي�ة النظ�رة بمراقب�ة محك�م بش�كل البن�ك يق�وم حي�ث. اإليران�ي المرك�زي البنك يدعمها تمويل إعادة
 .المخاطر إلى وسيولته البنك أعمال تعرض عدم تضمن بحيث األعمال الستمرار وخطط متطورة استراتيجيات وامتالك

٥٧ 
 

 
 :المتبقية التعاقدية االستحقاقات خالل من المالية االلتزامات تحليل

 غي�ر التعاقدي�ة الس�داد التزام�ات عل�ى ن�اءب الع�ام، نهاي�ة عن�د البن�ك عل�ى الس�داد مس�تحقة المالي�ة االلتزام�ات وض�ع أدن�اه، الموضح الجدول يوجز
 كاف�ة ف�ي البن�ك تَوقُّ�ع م�ع. ف�وري بش�كل ي�تم اإلش�عار تق�ديم أن باعتب�ار إش�عار، بموج�ب سدادها يتم التي المبالغ مع التعامل يتم حيث. المخصومة
ً  يكون تاريخ أول عند بالسداد العمالء من العديد مطالبة عدم األحوال،  النق�دي الت�دفق الج�دول يعك�س أن دون بالس�داد، القيام البنك من فيه مطلوبا
 .باإليداعات االحتفاظ تاريخ إليه يشير الذي المتوقع

 

 

 

٥٨ 
 

 اإلجمالي سنوات ٥ من أكثر سنوات ٥ -١ شهر ١٢ - ٣ أشهر ٣ من أقل الطلب تحت مالية التزامات

 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ 
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠
 إماراتي

       ٢٠١٦ ديسمبر ٣١

       

 ٣،١٢٢،١٨٠ ٠ ٠ ١،٨٠٠ ٣٦٩،٠٠٠ ٢،٧٥١،٣٨٠ أخرى بنوك إلى المستحق

 ٢،٥٣٦،٥٣٦ ٠ ١٤٨،٨٢٠ ٦٠٦،٥١٣ ٦٦٢،٤٧٩ ١،١١٨،٧٢٤ العميل إيداعات

 ٨٤٨،٩٥٧ ٠ ٠ ٩٦،٧٥٣ ١٤١،٧٥١ ٦١٠،٤٥٣ بالخارج وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٧١،١٠٤ ٠ ١،٩٥٢ ٠ ٠ ١٦٩،١٥٢ أخرى التزامات

 ٦،٦٩٤،٢٧٧ ٠ ١٥٠،٧٧٢ ٧٠٥،٠٦٦ ١،١٨٨،٧٣٠ ٤،٦٤٩،٧٠٩ المقطوعة غير المالية االلتزامات إجمالي

       

 اإلجمالي سنوات ٥ من أكثر سنوات ٥ -١ شهر ١٢- ٣ أشهر ٣ من أقل الطلب تحت مالية التزامات

 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ 
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ إماراتي

 إماراتي

       ٢٠١٥ ديسمبر ٣١

 ٩٦٨،٥٤٣ ٠ ٠ ٣١،٨٠٠ ٢٢،٤٠٠ ٩١٤،٣٤٣ أخرى بنوك إلى المستحق

 ١،٩٨١،٣٠٦ ٠ ٦٣،٨٩١ ٦٨٠،٢٨٣ ٤٢٤،٦٧٤ ٨١٢،٤٥٨ العميل إيداعات

 ٦٣٥،٤٤٠ ٠ ٠ ٩١،٧٥٢ ١٦٦،٤٥٤ ٣٧٧،٢٣٤ بالخارج وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ ٠ العمالء قبوالت

 ١٤٤،٠١٢ ٠ ١،٠٧٧ ٠ ٠ ١٤٢،٩٣٥ أخرى التزامات

٥٩ 
 

 ٣،٧٦٤،٢٣٦ ٠ ٦٤،٩٦٨ ٨٠٣،٨٣٥ ٦٤٨،٤٦٣ ٢،٢٤٦،٩٧٠ المقطوعة غير المالية االلتزامات إجمالي

٦٠ 
 

 السوقية المخاطر إدارة - ٣ 

 الت�ي الس�وق متغي�رات الحادث�ة التغيرات بسبب المالية، للسندات الالحقة النقدية التدفقات تقلب أو ،العادلة القيمة تقلُّب مخاطر السوقية، المخاطر تعني
 . األسهمو البضائع وأسعار األجنبي، الصرف أسعار الفائدة، أسعار: المثال سبيل على منها

 إل�ى الكلي�ة المخ�اطر ح�دود تقس�يم ي�تم حيث. المخاطر خطة لجنة قبل من عليها الموافقة تمت التي المخاطرة حدود داخل السوقية المخاطر إدارة وتتم
. األس�هم وأس�عار البض�ائع وأس�عار األجنب�ي، الصرف وسعر الفائدة، سعر ذلك في بما المتعددة، المخاطر عوامل إلى اإلشارة خالل من فرعية حدود
 األوض�اع ح�دود ذل�ك ف�ي بم�ا المخ�اطر، قي�اس أس�اليب من مزيج استخدام خالل من الحدود وضع يتم المعنية، للمنتجات المختلفة الطبيعة ضوء وفي

 . الحساسية وحدود

 األجنب�ي، الص�رف وأس�عار الفائ�دة، أسعار تقلبات على المترتبة المخاطر عن تنجم قد التي المحتملة الخسائر تقدير في مختلفة أساليب البنك ويستخدم
 .الثقة من معين وبمستوى محدد زمني أفق خالل األسهم وأسعار البضائع وأسعار

 
 الفائدة بسعر المتعلقة المخاطر إدارة

 نتيج�ة المخ�اطر ه�ذه إل�ى البن�ك ويتعرض. المالية السندات قيمة على الفائدة أسعار في تغيراتال تأثير احتمال من الفائدة بسعر المتعلقة المخاطر تنجم
 . وااللتزامات األصول ،وعمالت مبالغ في فجوات وجود أو في التطابق عدم

 الفائ�دة س�عر ف�ي ملحوظ�ة زي�ادة وج�ود بع�دم اإلدارة تعتق�د ول�ذلك للفائ�دة، ثاب�ت س�عرب ،للفائ�دة الخاض�عة البنك والتزامات أصول أغلب تتحمل حيث 
 . البنك على

ً س�نوي %١٠٫٧٧ نس�بة ه�و المقدم�ة ال�دفعات وعل�ى الق�روض عل�ى الفعل�ي الفائدة سعر إن ً  %٨٫٩٠ نس�بة: ٢٠١٥( ا  العمي�ل إي�داعات وعل�ى ،)س�نويا
ً سنوي %٤٫٨٢ نسبة ً سنوي %٣٫٤٦: ٢٠١٥( ا ً سنوي %٠٫٦٨ بنسبة بالبنك الخاصة القروض وعلى) ا ً سنوي %١٫٠٣ نسبة: ٢٠١٥( ا  ).ا

 ٣١ ف�ي المنته�ي الع�ام ع�ن البن�ك خس�ارة ف�إن ثابت�ة، األخ�رى المتغي�رات كافة بقاء مع العام خالل أساس نقطة ٥٠ بعدد الفائدة أسعار تدني حالة وفي
ً  زيدتل تكان ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ بتاريخ هي كما واألسهم ،٢٠١٦  ديسمبر  بمبل�غ ال�ربح انخف�ض: ٢٠١٥( إم�اراتي دره�م ١،٦٨٢،٢٦١ بمبلغ تقريبا

 ).إماراتي درهم ٥،٧٠٦،٣٢٧

 
 األجنبية بالعملة المتعلقة المخاطر

 لألوض�اع ح�دودا اإلقليم�ي الم�دير ح�دد ولق�د. األجنب�ي الص�رف أس�عار تغي�ر بس�بب المالي�ة الس�ندات قيم�ة تغي�ر مخاطر األجنبية العملة مخاطر تعني
 ض�من األوض�اع ه�ذه اس�تمرار لض�مان اس�تخدامها ي�تم تح�وط واس�تراتيجيات ي�ومي، أس�اس عل�ى عليه�ا الرقاب�ة ت�تم ح�دود وه�ي العم�الت، باستخدام
 . الحدود

 مخ�اطر آث�ار ،البن�ك وي�دير .األجنب�ي الص�رف مخ�اطر تقلي�ل بغرض األعمال تعاُمالت في المستخدمة العملة نفس باستخدام البنك أصول تمويل ويتم
 بالعمل�ة، المرتبط�ة المخ�اطر مس�توى عل�ى ح�دوداً  اإلقليم�ي الم�دير ويضع. النقدي وتدفقه المالي وضعه على ،السائدة األجنبية الصرف أسعار تقلبات
 المخ�اطرة ص�افي ك�ان الع�ام، نهاي�ة وعن�د. ي�ومي أس�اس عل�ى مراقبت�ه ت�تم م�ا وه�و والنهار، الليل فترات خالل باألوضاع يتعلق فيما إجمالي وبشكل
 :يلي كما أجنبية، عمالت شكل في والموضح بيانه، التالي الكبيرة

  

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم '٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  إماراتي درهم '٠٠٠

 )٨٠( ٧٥٢ يورو

 ١٦٨،٠٣١ ١١٠،٢٦٤ أمريكي دوالر

 )١٣١( )١٤٠( ياباني ين

 )٥٩( )٤٤( استرليني جنيه

٦١ 
 

 ٥٣٥ ٥٣٤ أخرى عمالت

 ١٦٨،٢٩٦ ١١١،٣٦٦ 

 

 م�ع المتح�دة، العربية اإلمارات دولة بدرهم بالمقارنة ،محددة أجنبية عملة سعر في %١٠ بنسبة انخفاض أثر بحساب أدناه الموضح التحليل ويقوم 
 ). للعملة الحساسة المالية وااللتزامات لألصول العادلة القيمة بسبب( والخسارة الربح على األخرى المتغيرات كافة أثر ثبات

 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم' ٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  إماراتي درهم '٠٠٠

 ٨ )٧٥( يورو

 ١٣ ١٤ ياباني ين

 ٦ ٤ استرليني جنيه

 )٥٤( )٥٣( أخرى عمالت

 )٢٧( )١١٠( 

  

 متعلق�ة مخ�اطرة أي�ة تش�كل ال األمريك�ي بال�دوالر األرص�دة ف�إن األمريك�ي، بال�دوالر الحالي الوقت في مرتبطة اإلماراتي الدرهم عملة أن وحيث
 . األمريكي بالدوالر الخاص األجنبي الصرف سعر تغيرات أثر إلى أعاله المذكور الجدول يشير ال وعليه،. بالعملة

 األسعار مخاطر

 تل�ك باس�تثناء( الس�وقية األس�عار تغي�رات بس�بب المالي�ة، للسندات الالحقة النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر إلى األسعار مخاطر تشير
 بش�كل المرتبط�ة العوام�ل أح�د بس�بب التغي�رات ه�ذه ح�دوث ع�ن النظ�ر بص�رف ،)بالعمل�ة المتعلق�ة المخ�اطر أو الفائ�دة س�عر مخ�اطر عن الناجمة
 .السوق في تداولها يتم التي المشابهة المالية السندات كافة في المؤثرة بالعوامل أو بُمصِدِرِه، أو مالي، بسند حصري

 
 التشغيلية المخاطر

 ع�ن أو األنظم�ة، أو األف�راد، أو الداخلي�ة، العملي�ات ف�ي اإلخف�اق أو كفاي�ة عدم عن ناجمة خسارة تكبُّد مخاطر إلى التشغيلية، المخاطر تشير
 .٢ بازل لتطبيق واإلعداد الممارسات أفضل مع يتوافق بما المخاطر هذه إدارة إلى البنك يهدف. خارجية أحداث

 ف�ي المتأص�لة المخ�اطر ومراجع�ة ،المخ�اطر تخف�يض،و ف�ي وال�تحكم ومراقب�ة وتقي�يم تحدي�د خ�الل م�ن التشغيلية المخاطر بإدارة البنك يقوم
 أج�ل م�ن البن�ك بأنش�طة المرتبط�ة العملي�ات تط�وير ت�م وق�د. الداخلي�ة االستش�ارة عملي�ات خ�الل م�ن التجارية والمنتجات واألنشطة العمليات
 بش�كل فروعب�ال الخاص�ة األم�وال غس�يل مكافح�ة  خط�ط مراجع�ة ت�تم ه�ذا وعل�ى. اإلرهابي�ة األنش�طة تمويل أو األموال غسيل أنشطة تجنب
 فق�د التش�غيلية، المخ�اطر إدارة استراتيجية من وكجزء. الدولية الممارسات وأفضل المحلية القانونية بالمتطلبات الكامل التقيد لضمان ،منتظم
 المتح�دة األمم عقوبات يخص فيما المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف عن الصادرة والتعميمات باإلشعارات التقيد على البنك عمل

ً  .العقوب�ات قائم�ة ف�ي تفاص�يلها ال�واردة األط�راف كاف�ة م�ع التعامل عن وتوقف  العقوب�ات رف�ع ت�م فق�د الش�املة، المش�تركة العم�ل لخط�ة وفق�ا
 يق�وم البن�ك أن كم�ا .ك�ذلك الس�ويفت توص�يل امكاني�ة اس�تعادة وتم�ت ٢٠١٦ ين�اير ١٦ م�ن اعتب�اراً  وفروعه إيران ملي بنك على المفروضة
 البن��ك يح��تفظ الداخلي��ة، الرقاب��ة بيئ��ة م��ن وكج��زء. العلي��ا اإلدارة إل��ى عنه��ا واإلب��الغ من��تظم أس��اس عل��ى التش��غيلية المخ��اطر خس��ائر بمراقب��ة
 المه�ام ب�ين المالئ�م التميي�ز إل�ى الحاج�ة عل�ى يش�دد البن�ك أن كم�ا. التجاري�ة أعمال�ه يخ�ص فيما الرقابية باإلجراءات الخاصة الكافية بالوثائق
 .التجارية األنشطة كافة في المستقل والتفويض الوظيفية،

 االحتياطي�ة بالتس�هيالت االحتف�اظ ي�تم أن�ه حي�ث. الك�وارث وق�وع ح�االت ف�ي النش�اط عملي�ات دع�م به�دف ،النشاط استمرار خطة تنفيذ يتم و
ً  البنك يقوم ذلك، على عالوة. الدورية التدريبات إجراء وكذلك ،الالزمة  فيم�ا المحتمل�ة الخس�ائر لتخف�يض الت�أميني الغطاء مسألة بتولي أيضا

٦١ 
 

 ٥٣٥ ٥٣٤ أخرى عمالت

 ١٦٨،٢٩٦ ١١١،٣٦٦ 

 

 م�ع المتح�دة، العربية اإلمارات دولة بدرهم بالمقارنة ،محددة أجنبية عملة سعر في %١٠ بنسبة انخفاض أثر بحساب أدناه الموضح التحليل ويقوم 
 ). للعملة الحساسة المالية وااللتزامات لألصول العادلة القيمة بسبب( والخسارة الربح على األخرى المتغيرات كافة أثر ثبات

 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم' ٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  إماراتي درهم '٠٠٠

 ٨ )٧٥( يورو

 ١٣ ١٤ ياباني ين

 ٦ ٤ استرليني جنيه

 )٥٤( )٥٣( أخرى عمالت

 )٢٧( )١١٠( 

  

 متعلق�ة مخ�اطرة أي�ة تش�كل ال األمريك�ي بال�دوالر األرص�دة ف�إن األمريك�ي، بال�دوالر الحالي الوقت في مرتبطة اإلماراتي الدرهم عملة أن وحيث
 . األمريكي بالدوالر الخاص األجنبي الصرف سعر تغيرات أثر إلى أعاله المذكور الجدول يشير ال وعليه،. بالعملة

 األسعار مخاطر

 تل�ك باس�تثناء( الس�وقية األس�عار تغي�رات بس�بب المالي�ة، للسندات الالحقة النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر إلى األسعار مخاطر تشير
 بش�كل المرتبط�ة العوام�ل أح�د بس�بب التغي�رات ه�ذه ح�دوث ع�ن النظ�ر بص�رف ،)بالعمل�ة المتعلق�ة المخ�اطر أو الفائ�دة س�عر مخ�اطر عن الناجمة
 .السوق في تداولها يتم التي المشابهة المالية السندات كافة في المؤثرة بالعوامل أو بُمصِدِرِه، أو مالي، بسند حصري

 
 التشغيلية المخاطر

 ع�ن أو األنظم�ة، أو األف�راد، أو الداخلي�ة، العملي�ات ف�ي اإلخف�اق أو كفاي�ة عدم عن ناجمة خسارة تكبُّد مخاطر إلى التشغيلية، المخاطر تشير
 .٢ بازل لتطبيق واإلعداد الممارسات أفضل مع يتوافق بما المخاطر هذه إدارة إلى البنك يهدف. خارجية أحداث

 ف�ي المتأص�لة المخ�اطر ومراجع�ة ،المخ�اطر تخف�يض،و ف�ي وال�تحكم ومراقب�ة وتقي�يم تحدي�د خ�الل م�ن التشغيلية المخاطر بإدارة البنك يقوم
 أج�ل م�ن البن�ك بأنش�طة المرتبط�ة العملي�ات تط�وير ت�م وق�د. الداخلي�ة االستش�ارة عملي�ات خ�الل م�ن التجارية والمنتجات واألنشطة العمليات
 بش�كل فروعب�ال الخاص�ة األم�وال غس�يل مكافح�ة  خط�ط مراجع�ة ت�تم ه�ذا وعل�ى. اإلرهابي�ة األنش�طة تمويل أو األموال غسيل أنشطة تجنب
 فق�د التش�غيلية، المخ�اطر إدارة استراتيجية من وكجزء. الدولية الممارسات وأفضل المحلية القانونية بالمتطلبات الكامل التقيد لضمان ،منتظم
 المتح�دة األمم عقوبات يخص فيما المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف عن الصادرة والتعميمات باإلشعارات التقيد على البنك عمل

ً  .العقوب�ات قائم�ة ف�ي تفاص�يلها ال�واردة األط�راف كاف�ة م�ع التعامل عن وتوقف  العقوب�ات رف�ع ت�م فق�د الش�املة، المش�تركة العم�ل لخط�ة وفق�ا
 يق�وم البن�ك أن كم�ا .ك�ذلك الس�ويفت توص�يل امكاني�ة اس�تعادة وتم�ت ٢٠١٦ ين�اير ١٦ م�ن اعتب�اراً  وفروعه إيران ملي بنك على المفروضة
 البن��ك يح��تفظ الداخلي��ة، الرقاب��ة بيئ��ة م��ن وكج��زء. العلي��ا اإلدارة إل��ى عنه��ا واإلب��الغ من��تظم أس��اس عل��ى التش��غيلية المخ��اطر خس��ائر بمراقب��ة
 المه�ام ب�ين المالئ�م التميي�ز إل�ى الحاج�ة عل�ى يش�دد البن�ك أن كم�ا. التجاري�ة أعمال�ه يخ�ص فيما الرقابية باإلجراءات الخاصة الكافية بالوثائق
 .التجارية األنشطة كافة في المستقل والتفويض الوظيفية،

 االحتياطي�ة بالتس�هيالت االحتف�اظ ي�تم أن�ه حي�ث. الك�وارث وق�وع ح�االت ف�ي النش�اط عملي�ات دع�م به�دف ،النشاط استمرار خطة تنفيذ يتم و
ً  البنك يقوم ذلك، على عالوة. الدورية التدريبات إجراء وكذلك ،الالزمة  فيم�ا المحتمل�ة الخس�ائر لتخف�يض الت�أميني الغطاء مسألة بتولي أيضا

٦١ 
 

 ٥٣٥ ٥٣٤ أخرى عمالت

 ١٦٨،٢٩٦ ١١١،٣٦٦ 

 

 م�ع المتح�دة، العربية اإلمارات دولة بدرهم بالمقارنة ،محددة أجنبية عملة سعر في %١٠ بنسبة انخفاض أثر بحساب أدناه الموضح التحليل ويقوم 
 ). للعملة الحساسة المالية وااللتزامات لألصول العادلة القيمة بسبب( والخسارة الربح على األخرى المتغيرات كافة أثر ثبات

 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم' ٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  إماراتي درهم '٠٠٠

 ٨ )٧٥( يورو

 ١٣ ١٤ ياباني ين

 ٦ ٤ استرليني جنيه

 )٥٤( )٥٣( أخرى عمالت

 )٢٧( )١١٠( 

  

 متعلق�ة مخ�اطرة أي�ة تش�كل ال األمريك�ي بال�دوالر األرص�دة ف�إن األمريك�ي، بال�دوالر الحالي الوقت في مرتبطة اإلماراتي الدرهم عملة أن وحيث
 . األمريكي بالدوالر الخاص األجنبي الصرف سعر تغيرات أثر إلى أعاله المذكور الجدول يشير ال وعليه،. بالعملة

 األسعار مخاطر

 تل�ك باس�تثناء( الس�وقية األس�عار تغي�رات بس�بب المالي�ة، للسندات الالحقة النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر إلى األسعار مخاطر تشير
 بش�كل المرتبط�ة العوام�ل أح�د بس�بب التغي�رات ه�ذه ح�دوث ع�ن النظ�ر بص�رف ،)بالعمل�ة المتعلق�ة المخ�اطر أو الفائ�دة س�عر مخ�اطر عن الناجمة
 .السوق في تداولها يتم التي المشابهة المالية السندات كافة في المؤثرة بالعوامل أو بُمصِدِرِه، أو مالي، بسند حصري

 
 التشغيلية المخاطر

 ع�ن أو األنظم�ة، أو األف�راد، أو الداخلي�ة، العملي�ات ف�ي اإلخف�اق أو كفاي�ة عدم عن ناجمة خسارة تكبُّد مخاطر إلى التشغيلية، المخاطر تشير
 .٢ بازل لتطبيق واإلعداد الممارسات أفضل مع يتوافق بما المخاطر هذه إدارة إلى البنك يهدف. خارجية أحداث

 ف�ي المتأص�لة المخ�اطر ومراجع�ة ،المخ�اطر تخف�يض،و ف�ي وال�تحكم ومراقب�ة وتقي�يم تحدي�د خ�الل م�ن التشغيلية المخاطر بإدارة البنك يقوم
 أج�ل م�ن البن�ك بأنش�طة المرتبط�ة العملي�ات تط�وير ت�م وق�د. الداخلي�ة االستش�ارة عملي�ات خ�الل م�ن التجارية والمنتجات واألنشطة العمليات
 بش�كل فروعب�ال الخاص�ة األم�وال غس�يل مكافح�ة  خط�ط مراجع�ة ت�تم ه�ذا وعل�ى. اإلرهابي�ة األنش�طة تمويل أو األموال غسيل أنشطة تجنب
 فق�د التش�غيلية، المخ�اطر إدارة استراتيجية من وكجزء. الدولية الممارسات وأفضل المحلية القانونية بالمتطلبات الكامل التقيد لضمان ،منتظم
 المتح�دة األمم عقوبات يخص فيما المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف عن الصادرة والتعميمات باإلشعارات التقيد على البنك عمل

ً  .العقوب�ات قائم�ة ف�ي تفاص�يلها ال�واردة األط�راف كاف�ة م�ع التعامل عن وتوقف  العقوب�ات رف�ع ت�م فق�د الش�املة، المش�تركة العم�ل لخط�ة وفق�ا
 يق�وم البن�ك أن كم�ا .ك�ذلك الس�ويفت توص�يل امكاني�ة اس�تعادة وتم�ت ٢٠١٦ ين�اير ١٦ م�ن اعتب�اراً  وفروعه إيران ملي بنك على المفروضة
 البن��ك يح��تفظ الداخلي��ة، الرقاب��ة بيئ��ة م��ن وكج��زء. العلي��ا اإلدارة إل��ى عنه��ا واإلب��الغ من��تظم أس��اس عل��ى التش��غيلية المخ��اطر خس��ائر بمراقب��ة
 المه�ام ب�ين المالئ�م التميي�ز إل�ى الحاج�ة عل�ى يش�دد البن�ك أن كم�ا. التجاري�ة أعمال�ه يخ�ص فيما الرقابية باإلجراءات الخاصة الكافية بالوثائق
 .التجارية األنشطة كافة في المستقل والتفويض الوظيفية،

 االحتياطي�ة بالتس�هيالت االحتف�اظ ي�تم أن�ه حي�ث. الك�وارث وق�وع ح�االت ف�ي النش�اط عملي�ات دع�م به�دف ،النشاط استمرار خطة تنفيذ يتم و
ً  البنك يقوم ذلك، على عالوة. الدورية التدريبات إجراء وكذلك ،الالزمة  فيم�ا المحتمل�ة الخس�ائر لتخف�يض الت�أميني الغطاء مسألة بتولي أيضا

٦٢ 
 

 .التشغيلية المخاطر يخص

  

٦٣ 
 

 :المالية للسندات العادلة القيمة -٢٧

 :يلي كما المالية وااللتزامات المالية لألصول العادلة القيم تحديد يتم

 عملي�ات قي�د تك�ون والت�ي القياس�ية واألحك�ام الش�روط ذات المالي�ة وااللتزام�ات المالي�ة لألص�ول العادل�ة الق�يم تحديد يتم  .١
 .الواردة السوق أسعار إلى الرجوع خالل من نشطة سائلة أسواق في تجارية

ً ) المش�تقة المالي��ة الس�ندات باس��تثناء( األخ��رى المالي�ة وااللتزام��ات المالي�ة لألص��ول العادل��ة الق�يم تحدي��د ي�تم  .٢  لنم��اذج وفق��ا
 القابل��ة الجاري��ة الس��وقية التع��امالت م��ن أس��عار باس��تخدام المخص��وم، النق��دي الت��دفق تحلي��ل عل��ى وبن��اء ع��ام بش��كل المقبول��ة األس��عار
 .المشابهة المالية للسندات التجارية واألسعار للمراقبة

 ،األس�عار ه�ذه إل�ى التوصل يتم لم حال وفي. الواردة األسعار باستخدام المشتقة المالية للسندات العادلة القيم احتساب يتم  .٣
 المش�تقات يخ�ص فيم�ا المالي�ة الس�ندات م�دة خ�الل المطب�ق اإلي�رادات منحن�ى باس�تخدام ،المخص�وم النق�دي التدفق تحليل استخدام يتم
 و االختيارية، المشتقات يخص فيما األسعار لوضع االختيارية والنماذج االختيارية، غير

 الفرض�يات كان�ت ح�ال ف�ي األس�عار لتحدي�د االختياري�ة النم�اذج باس�تخدام الم�الي الض�مان لعق�ود العادل�ة الق�يم تحديد يتم  .٤
 الخس�ائر، ومبل�غ الس�وق إلى المستندة االئتمانية المعلومات خالل من والمستنتج المحدد النظير قبل من التقصير إمكانية هي الرئيسية

 .للتقصير نظراً 

 :المال رأس إدارة -٢٨

 التنظيمي المال رأس

 األجنبي�ة ب�البنوك الخاص�ة والف�روع لبن�وكل الم�ال رأس متطلب�ات ومراقب�ة بتحدي�د المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف يقوم
 . المتحدة العربية اإلمارات دولة في تعمل التي

 لدول��ة المرك��زي البن��ك قب��ل م��ن الص��ادرة اإلرش��ادات م��ع يتواف��ق بم��ا وذل��ك ب��ه الخ��اص الم��ال رأس كفاي��ة نس��بة بحس��اب البن��ك يق��وم
 المرك��زي المتح�دة العربي�ة اإلم�ارات مص��رف قب�ل م�ن المح�ددة الم��ال ل�رأس األدن�ى الح�د نس��بة وتك�ون. المتح�دة العربي�ة اإلم�ارات

ً  المقدرة األصول من %١٢ ً  والمحتسبة للمخاطر، وفقا  .قبلهم من الصادرة لإلرشادات وفقا

 

 :مستويين على للبنك التنظيمي المال رأس تحليل يتم

 بع���د المحتج���زة، واإلي���رادات الق���انوني واالحتي���اطي المخص���ص الم���ال رأس يش���مل ال���ذي الم���ال، رأس ١ المس���توى  .١
 و وجدت إن المادية، غير واألصول التجارية للشهرة االقتطاعات

 ح��د مراع��اة م��ع  القيم��ة، النخف�اض الجم��اعي المخص��ص( الش��املة المخصص�ات يش��مل ال��ذي الم��ال، رأس ٢ المس�توى  .٢
ً  المقدرة باألصول الخاصة االئتمانية المخاطر من %١٫٢٥  .المؤهلة الثانوية وااللتزامات) للمخاطر وفقا

 المس�توى م�ال رأس يتجاوز أن المؤهل ٢ المستوى مال لرأس يمكن ال. المال رأس قاعدة عناصر على الحدود من العديد فرض يتم
 المس�توى م�ال رأس يك�ون أن يجب. ١ المستوى مال رأس من %٥٠ يتجاوز أن المؤهل ةالثانوي القروض مال لرأس يجوز وال ،١
ً  المق�در المتوس�ط من %٨ األقل على يكون أن ١  م�ن %٦٧ م�ن أكث�ر يك�ون أن ٢ المس�توى الم�ال ل�رأس يمك�ن وال للمخ�اطر، وفق�ا

 .١ المستوى مال رأس

 المس�تقبلي التط�وير عل�ى والعم�ل الس�وق ثق�ة عل�ى الحف�اظ بغ�رض وذل�ك قوي�ة، م�ال رأس قاع�دة عل�ى الحف�اظ في البنك خطة تتمثل
ً . لألعمال  أعل�ى ب�ين  الت�وازن على المحافظة إلى بالحاجة البنك ويقر المالكين إيرادات على المال رأس مستوى تأثير إقرار تم أيضا
 .جيد مالي رأس وضع خالل من المعروض والتأمين والمزايا أكبر مديونية ممكنة تكون أن يمكن التي اإليرادات

 .خارجية جهات فرضتها والتي لمالا برأس المتعلقة المتطلبات بكافة العام، خالل البنك التزم وقد

 .العام مدار على المال رأس إجراءات وكذلك بالبنك الخاصة المال رأس إدارة  خطط في جوهرية تغيرات هناك تكن لم

٦٤ 
 

 :يلي كما العام نهاية في للبنك التنظيمي المال رأس وضع كان وقد

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم '٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 ١ المستوى مال رأس إماراتي درهم '٠٠٠

 ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨ ٤٢٠،٧٦٠ القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١ ٢،٣٦٩،٩٦٤ المحتجزة اإليرادات

 ٣،٦٩٥،٠٠٩ ٣،٧٩٠،٧٢٤ ١ المستوى مال رأس إجمالي

   

   ٢ المستوى مال رأس

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ القيمة النخفاض الجماعي المخصص

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ ٢ المستوى مال رأس إجمالي

   

 ٣،٧٦٢،٧٠٢ ٣،٨٦١،٥٤٥ تنظيميةال المال رأس قاعدة إجمالي

   

ً  مقدرة األصول    للمخاطر وفقا

 ٤،٥١٢،٨١٦ ٤،٧٢٠،١٦٦ االئتمانية المخاطر

 ٢٧٠ ٨٢٦ السوق مخاطر

 ١،٣٢٩،٩٤٥ ١،٣٢٩،٩٤٥ التشغيلية المخاطر

ً  المقدرة األصول إجمالي  ٥،٨٤٣،٠٣١ ٦،٠٥٠،٩٣٧ للمخاطر وفقا

 %٦٤ %٦٤ التنظيمي المال لرأس بالنسبة المال رأس كفاية  معدل

 %٦٣ %٦٣ ١ المستوى مال رأس على المال رأس كفاية معدل

 

 المال رأس تخصيص 

 مبل�غ ويعتم�د. المخص�ص الم�ال رأس عل�ى المتحق�ق العائ�د تحس�ين إل�ى ،األس�اس ف�ي المحددة، واألنشطة العمليات على المال رأس تخصيص يهدف
 وأنش��طة لعملي�ات الم�ال رأس تخص�يص عملي�ة إج�راء وي�تم. التنظيم�ي الم�ال رأس عل�ى أساس�ي بش�كل نش�اط أو عملي�ة لك�ل المخص�ص الم�ال رأس
 األص�ول، إدارة لجن�ة قبل من المراجعة مراعاة مع االئتمانية والتسهيالت المخاطر إدارة قبل من العملية على القائمين هؤالء عن مستقل بشكل معينة

 .اللزوم عند االلتزامات

 الم�ال رأس تخص�يص كيفي�ة تحدي�د ف�ي المس�تخدم الرئيس�ي المب�دأ ه�و المخ�اطر حس�ب المعدل المال رأس على العائدات تحسين أن من الرغم وعلى
ً . الق�رار لص�ناعة المس�تخدم الوحي�د األس�اس ليس أنه إال معينة، أنشطة أو لعمليات البنك داخل  العملي�ات م�ع للتض�افر الالزم�ة العناي�ة إي�الء ي�تم أيض�ا

  خط��ط مراجع��ة ت��تم. بالبن��ك الخاص��ة األج��ل طويل��ة االس��تراتيجية ألغ��راضل النش��اط ومالئم��ة األخ��رى والم��وارد اإلدارة إتاح��ة األخ��رى، واألنش��طة

٦٤ 
 

 :يلي كما العام نهاية في للبنك التنظيمي المال رأس وضع كان وقد

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم '٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 ١ المستوى مال رأس إماراتي درهم '٠٠٠

 ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨ ٤٢٠،٧٦٠ القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١ ٢،٣٦٩،٩٦٤ المحتجزة اإليرادات

 ٣،٦٩٥،٠٠٩ ٣،٧٩٠،٧٢٤ ١ المستوى مال رأس إجمالي

   

   ٢ المستوى مال رأس

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ القيمة النخفاض الجماعي المخصص

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ ٢ المستوى مال رأس إجمالي

   

 ٣،٧٦٢،٧٠٢ ٣،٨٦١،٥٤٥ تنظيميةال المال رأس قاعدة إجمالي

   

ً  مقدرة األصول    للمخاطر وفقا

 ٤،٥١٢،٨١٦ ٤،٧٢٠،١٦٦ االئتمانية المخاطر

 ٢٧٠ ٨٢٦ السوق مخاطر

 ١،٣٢٩،٩٤٥ ١،٣٢٩،٩٤٥ التشغيلية المخاطر

ً  المقدرة األصول إجمالي  ٥،٨٤٣،٠٣١ ٦،٠٥٠،٩٣٧ للمخاطر وفقا

 %٦٤ %٦٤ التنظيمي المال لرأس بالنسبة المال رأس كفاية  معدل

 %٦٣ %٦٣ ١ المستوى مال رأس على المال رأس كفاية معدل

 

 المال رأس تخصيص 

 مبل�غ ويعتم�د. المخص�ص الم�ال رأس عل�ى المتحق�ق العائ�د تحس�ين إل�ى ،األس�اس ف�ي المحددة، واألنشطة العمليات على المال رأس تخصيص يهدف
 وأنش��طة لعملي�ات الم�ال رأس تخص�يص عملي�ة إج�راء وي�تم. التنظيم�ي الم�ال رأس عل�ى أساس�ي بش�كل نش�اط أو عملي�ة لك�ل المخص�ص الم�ال رأس
 األص�ول، إدارة لجن�ة قبل من المراجعة مراعاة مع االئتمانية والتسهيالت المخاطر إدارة قبل من العملية على القائمين هؤالء عن مستقل بشكل معينة

 .اللزوم عند االلتزامات

 الم�ال رأس تخص�يص كيفي�ة تحدي�د ف�ي المس�تخدم الرئيس�ي المب�دأ ه�و المخ�اطر حس�ب المعدل المال رأس على العائدات تحسين أن من الرغم وعلى
ً . الق�رار لص�ناعة المس�تخدم الوحي�د األس�اس ليس أنه إال معينة، أنشطة أو لعمليات البنك داخل  العملي�ات م�ع للتض�افر الالزم�ة العناي�ة إي�الء ي�تم أيض�ا

  خط��ط مراجع��ة ت��تم. بالبن��ك الخاص��ة األج��ل طويل��ة االس��تراتيجية ألغ��راضل النش��اط ومالئم��ة األخ��رى والم��وارد اإلدارة إتاح��ة األخ��رى، واألنش��طة

٦٤ 
 

 :يلي كما العام نهاية في للبنك التنظيمي المال رأس وضع كان وقد

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم '٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 ١ المستوى مال رأس إماراتي درهم '٠٠٠

 ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨ ٤٢٠،٧٦٠ القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١ ٢،٣٦٩،٩٦٤ المحتجزة اإليرادات

 ٣،٦٩٥،٠٠٩ ٣،٧٩٠،٧٢٤ ١ المستوى مال رأس إجمالي

   

   ٢ المستوى مال رأس

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ القيمة النخفاض الجماعي المخصص

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ ٢ المستوى مال رأس إجمالي

   

 ٣،٧٦٢،٧٠٢ ٣،٨٦١،٥٤٥ تنظيميةال المال رأس قاعدة إجمالي

   

ً  مقدرة األصول    للمخاطر وفقا

 ٤،٥١٢،٨١٦ ٤،٧٢٠،١٦٦ االئتمانية المخاطر

 ٢٧٠ ٨٢٦ السوق مخاطر

 ١،٣٢٩،٩٤٥ ١،٣٢٩،٩٤٥ التشغيلية المخاطر

ً  المقدرة األصول إجمالي  ٥،٨٤٣،٠٣١ ٦،٠٥٠،٩٣٧ للمخاطر وفقا

 %٦٤ %٦٤ التنظيمي المال لرأس بالنسبة المال رأس كفاية  معدل

 %٦٣ %٦٣ ١ المستوى مال رأس على المال رأس كفاية معدل

 

 المال رأس تخصيص 

 مبل�غ ويعتم�د. المخص�ص الم�ال رأس عل�ى المتحق�ق العائ�د تحس�ين إل�ى ،األس�اس ف�ي المحددة، واألنشطة العمليات على المال رأس تخصيص يهدف
 وأنش��طة لعملي�ات الم�ال رأس تخص�يص عملي�ة إج�راء وي�تم. التنظيم�ي الم�ال رأس عل�ى أساس�ي بش�كل نش�اط أو عملي�ة لك�ل المخص�ص الم�ال رأس
 األص�ول، إدارة لجن�ة قبل من المراجعة مراعاة مع االئتمانية والتسهيالت المخاطر إدارة قبل من العملية على القائمين هؤالء عن مستقل بشكل معينة

 .اللزوم عند االلتزامات

 الم�ال رأس تخص�يص كيفي�ة تحدي�د ف�ي المس�تخدم الرئيس�ي المب�دأ ه�و المخ�اطر حس�ب المعدل المال رأس على العائدات تحسين أن من الرغم وعلى
ً . الق�رار لص�ناعة المس�تخدم الوحي�د األس�اس ليس أنه إال معينة، أنشطة أو لعمليات البنك داخل  العملي�ات م�ع للتض�افر الالزم�ة العناي�ة إي�الء ي�تم أيض�ا

  خط��ط مراجع��ة ت��تم. بالبن��ك الخاص��ة األج��ل طويل��ة االس��تراتيجية ألغ��راضل النش��اط ومالئم��ة األخ��رى والم��وارد اإلدارة إتاح��ة األخ��رى، واألنش��طة

٦٤ 
 

 :يلي كما العام نهاية في للبنك التنظيمي المال رأس وضع كان وقد

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم '٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 ١ المستوى مال رأس إماراتي درهم '٠٠٠

 ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨ ٤٢٠،٧٦٠ القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١ ٢،٣٦٩،٩٦٤ المحتجزة اإليرادات

 ٣،٦٩٥،٠٠٩ ٣،٧٩٠،٧٢٤ ١ المستوى مال رأس إجمالي

   

   ٢ المستوى مال رأس

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ القيمة النخفاض الجماعي المخصص

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ ٢ المستوى مال رأس إجمالي

   

 ٣،٧٦٢،٧٠٢ ٣،٨٦١،٥٤٥ تنظيميةال المال رأس قاعدة إجمالي

   

ً  مقدرة األصول    للمخاطر وفقا

 ٤،٥١٢،٨١٦ ٤،٧٢٠،١٦٦ االئتمانية المخاطر

 ٢٧٠ ٨٢٦ السوق مخاطر

 ١،٣٢٩،٩٤٥ ١،٣٢٩،٩٤٥ التشغيلية المخاطر

ً  المقدرة األصول إجمالي  ٥،٨٤٣،٠٣١ ٦،٠٥٠،٩٣٧ للمخاطر وفقا

 %٦٤ %٦٤ التنظيمي المال لرأس بالنسبة المال رأس كفاية  معدل

 %٦٣ %٦٣ ١ المستوى مال رأس على المال رأس كفاية معدل

 

 المال رأس تخصيص 

 مبل�غ ويعتم�د. المخص�ص الم�ال رأس عل�ى المتحق�ق العائ�د تحس�ين إل�ى ،األس�اس ف�ي المحددة، واألنشطة العمليات على المال رأس تخصيص يهدف
 وأنش��طة لعملي�ات الم�ال رأس تخص�يص عملي�ة إج�راء وي�تم. التنظيم�ي الم�ال رأس عل�ى أساس�ي بش�كل نش�اط أو عملي�ة لك�ل المخص�ص الم�ال رأس
 األص�ول، إدارة لجن�ة قبل من المراجعة مراعاة مع االئتمانية والتسهيالت المخاطر إدارة قبل من العملية على القائمين هؤالء عن مستقل بشكل معينة

 .اللزوم عند االلتزامات

 الم�ال رأس تخص�يص كيفي�ة تحدي�د ف�ي المس�تخدم الرئيس�ي المب�دأ ه�و المخ�اطر حس�ب المعدل المال رأس على العائدات تحسين أن من الرغم وعلى
ً . الق�رار لص�ناعة المس�تخدم الوحي�د األس�اس ليس أنه إال معينة، أنشطة أو لعمليات البنك داخل  العملي�ات م�ع للتض�افر الالزم�ة العناي�ة إي�الء ي�تم أيض�ا

  خط��ط مراجع��ة ت��تم. بالبن��ك الخاص��ة األج��ل طويل��ة االس��تراتيجية ألغ��راضل النش��اط ومالئم��ة األخ��رى والم��وارد اإلدارة إتاح��ة األخ��رى، واألنش��طة

٦٥ 
 

 .منتظم بشكل وتخصيصه المال رأس إدارة يخص فيما فروعال

  وااللتزامات األصول أسعار تحديد إعادة -٢٩

 التقري�ر، إع�داد تاريخ في الفائدة، أسعار تحديد إعادة فترات أو النهائي االستحقاق فترة أساس على وااللتزامات األصول تسعير إعادة ملف تحديد يتم
 .أوالً  يأتي أيهما

 

  

٦٦ 
 

 أي تحميل بدون عام من أكثر عام إلى أشهر ٣ أشهر ٣ من أقل ٢٠١٦ ديسمبر، ٣١
 فائدة

 اإلجمالي

 درهم' ٠٠٠ 
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 إماراتي درهم' ٠٠٠

      

      األصول

 لدولة المركزي البنك في واألرصدة النقد
 المتحدة العربية اإلمارات

٣،٥٠١،٩٦٤ ٣،٥٠١،٩٦٤ ٠ ٠ ٠ 

 ١،٠٧٣،٤١٧ ٥٥٤،٢٦٠ ٠ ٠ ٥١٩،١٥٧ الخارج في وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٨،٦٥١ ٢،٦٨٠ ٠ ٠ ١،٨٢٥،٩٧١ األخرى البنوك من مستحق

 ٣،٨٩٢،٦٩٢ ٠ ١،١٠٧،٨٤٤ ٧٣،٥٠٥ ٢،٧١١،٣٤٣ والسلف القروض

 ١٥،٥٠٠ ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٦٨،٤٥٣ ١٦٨،٤٥٣ ٠ ٠ ٠ األخرى األصول

 ٤،٣٢٤ ٤،٣٢٤ ٠ ٠ ٠ والمعدات واآلالت الممتلكات

 ١٠،٤٨٥،٠٠١ ٤،٢٤٧،١٨١ ١،١٠٧،٨٤٤ ٧٣،٥٠٥ ٥،٠٥٦،٤٧١ )أ(          األصول إجمالي

      االلتزامات

 ٣،١٢٢،١٨٠ ٤١٥،٥١٩ ٠ ٠ ٢،٧٠٦،٦٦١ األخرى للبنوك المستحق

 ٢،٥٣٦،٥٣٦ ٧٤٤،٤٨٧ ١٤٨،١٨٩ ٦٠٦،٥١٤ ١،٠٣٧،٣٤٦  العمالء إيداعات

 ٨٤٨،٩٥٧ ٤٠٨،٢٢١ ٠ ٠ ٤٤٠،٧٣٦ الخارج في وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ١٥،٥٠٠ ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٧١،١٠٤ ١٧١،١٠٤ ٠ ٠ ٠ األخرى االلتزامات

 ٦،٦٩٤،٢٧٧ ١،٧٥٤،٨٣١ ١٤٨،١٨٩ ٦٠٦،٥١٤ ٤،١٨٤،٧٤٣ )ب(        االلتزامات إجمالي

 ٣،٧٩٠،٧٢٤ ٢،٤٩٢،٣٥٠ ٩٥٩،٦٥٥ )٥٣٣،٠٠٩( ٨٧١،٧٢٨ )ب - أ(  الفائدة سعر حساسية فارق

      :يلي ما ذلك ويمثل

 ١،٠٠٠،٠٠٠     المخصص المال رأس

 ٤٢٠،٧٦٠      القانوني االحتياطي

 ٢،٣٦٩،٩٦٤     المحتجزة اإليرادات

 ٣،٧٩٠،٧٢٤     الحصص إجمالي

٦٧ 
 

 

 

 أي تحميل بدون عام من أكثر عام إلى أشهر ٣ أشهر ٣ من أقل 

 فائدة

 اإلجمالي

 درهم '٠٠٠ 

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

      ٢٠١٥ ديسمبر، ٣١

      األصول

 لدولة المركزي البنك في واألرصدة النقد

 المتحدة العربية اإلمارات

٤٥٣،٤٤٤ ٤٥٣،٤٤٤ ٠ ٠ ٠ 

 في وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 الخارج

١،١٢٠،٤٠٦ ٦٠٠،٧٠٨ ٠ ٠ ٥١٩،٦٩٨ 

 ١،٨٦٥،٩٩٩ ٢،٦٩٢ ٠ ٠ ١،٨٦٣،٣٠٧ األخرى البنوك من مستحقال

 ٣،٨٧٠،٠٣٠ ٠ ١،٤٠٥،٧٠٤ ١٣٤،٢٣٧ ٢،٣٣٠،٠٨٩ والسلف القروض

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٠٨،٣٢٢ ١٠٨،٣٢٢ ٠ ٠ ٠ األخرى األصول

 ٠ والمعدات واآلالت الممتلكات

٤،٧١٣،٠٩٤ 

٠ 

١٣٤،٢٣٧ 

٠ 

١،٤٠٥،٧٠٤ 

٦،١٠٩ 

١،٢٠٦،٢١٠ 

٦،١٠٩ 

 )أ(          األصول إجمالي ٧،٤٥٩،٢٤٥

 االلتزامات

 ٩٦٨،٥٤٣ ٤٥٠،٧٣٠ ٠ ٠ ٥١٧،٨١٣ األخرى للبنوك المستحق

 ١،٩٨١،٣٠٦ ٦٠٤،٧٦٠ ٦٣،٨٩٢ ٦٨٠،٢٨٣ ٦٣٢،٣٧١  العمالء إيداعات

 في وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 الخارج

٦٣٥،٤٤٠ ١٨٢،٧٤٨ ٠ ٠ ٤٥٢،٦٩٢ 

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ٠ األخرى االلتزامات

١،٦٠٢،٨٧٦ 

٣،١١٠،٢١٨ 

٠ 

٦٨٠،٢٨٣ 

(٥٤٦،٠٤٦) 

٠ 

٦٣،٨٩٢ 

١،٣٤١،٨١٢ 

١٤٤،٠١٢ 

١،٤١٧،١٨٥ 

)٢١٠،٩٧٥( 

١٤٤،٠١٢ 

٣،٧٦٤،٢٣٦ 

٣،٦٩٥،٠٠٩ 

 )ب(        االلتزامات إجمالي

 )ب - أ(  الفائدة سعر حساسية فارق

 :يلي ما ذلك ويمثل

 ١،٠٠٠،٠٠٠     المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨      القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١     المحتجزة اإليرادات

     الحصص إجمالي ٣،٦٩٥،٠٠٩

 األخرى والقيود األجنبية األصول إدارة مكتب المتحدة، األمم -٣٠

٦٨ 
 

 تم�ت كم�ا ٢٠١٦ ين�اير ١٦ من اعتباراً  وفروعه إيران ملي بنك على المفروضة العقوبات رفع تم الشاملة، المشتركة العمل خطة بموجب
 .السويفت توصيل امكانية استعادة

 :المالي مركزال تقرير إصدار تاريخ بعد تحدث التي البارزة األحداث -٣١

 .المالية الكشوفات في عنها فصاحاإل تتطلب المالي مركزال تقرير صدور تاريخ بعد بارزة أحداث تقع لم

 السابق العام أرقام -٣٢

 .الحالي للعام التقديمي العرض مع لمطابقتها وذلك اللزوم عند السابق العام أرقام ترتيب إعادة أو تجميع إعادة تمت

٣٣-  ً  توج�د وال ،مقابله�ا الم�ذكورة بالمب�الغ للتحق�ق وقابل�ة بالفعل موجودة ،المالية الكشوفات في الواردة األصول كافة اإلدارة، نظر لوجهة وفقا
 .أعاله الواردة المالية الكشوفات في إدراجها يتم لم ذلك، خالفب أو مشروطة البنك، على التزامات أي

 

 



األربعاء   23   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12104  
Wednesday  23   August   2017  -  Issue No   12104

13

عربي ودويل

حثت االأمم املتحدة العراق اأم�س على بذل مزيد من اجلهود ل�سمان 
وقعن  اللواتي  والفتيات  الن�ساء  الآالف  والعدالة  واحلماية  الرعاية 

�سحايا اأعمال عنف جن�سية ارتكبها تنظيم داع�س االإرهابي.
ويف تقرير �سدر موؤخرا، حذرت بعثة االأمم املتحدة مل�ساعدة العراق 
االأطفال  باأن  املتحدة  التابع لالأمم  االإن�سان  يونامي ومكتب حقوق 
ق�ساء  خطر  يــواجــهــون  جن�سي  عنف  اأعــمــال  نتيجة  ولـــدوا  الــذيــن 

حياتهم وهم يعانون من التمييز و�سوء املعاملة.
وقال املفو�س ال�سامي حلقوق االن�سان زيد رعد احل�سني يف بيان اإن 
االإ�سابات البدنية والعقلية والنف�سية التي يت�سبب بها تنظيم داع�س 

االإرهابي تكاد تتجاوز القدرة على ا�ستيعابها. 
اأطفالهم،  وحياة  حياتهم  بناء  �سيعيدون  ال�سحايا  كان  اإن  واأ�ساف 

فاإنهم يحتاجون اإىل العدالة والتعوي�س.
واأ�سار تقرير ام�س الثالثاء اإىل التعديات املروعة التي تعر�ست لها 
الن�ساء والفتيات، وخا�سة من االأقلية االيزيدية، يف مناطق �سيطرة 
تنظيم داع�س االإرهابي مبا يف ذلك االغت�ساب واخلطف والعبودية 

واملعاملة القا�سية وغري االإن�سانية واملهينة.
بحق  مــذابــح  داعــ�ــس  تنظيم  جمــاهــدو  ارتــكــب   ،2014 الــعــام  ويف 
الفرار  على  منهم  االآالف  ع�سرات  فاأرغموا  �سنجار،  يف  االيزيديني 
ا�ستخدموهن  حيث  حــرب  كغنائم  والن�ساء  الفتيات  اآالف  وخطفوا 

كرقيق جن�سي.

اجلمعة  �ستولتنربغ  ين�س  االأطل�سي  �سمال  حللف  العام  االأمــني  يقوم 
بولندا  يف  املتحدة  الــواليــات  تقودها  للحلف  تابعة  كتيبة  اإىل  بــزيــارة 
و�سط خماوف مرتبطة بتدريبات ع�سكرية �سخمة �ستجريها رو�سيا يف 

بيالرو�سيا املجاورة ال�سهر املقبل.
اأندريه دودا يف  و�سيجري �ستولتنربغ حمادثات مع الرئي�س البولندي 
يف  االأطل�سي  �سمال  حلف  قاعدة  اإىل  يتوجه  اأن  قبل  اخلمي�س  وار�ــســو 
قرية اأورجيت�س ال�سمالية، بح�سب ما �سرح نائب وزير الدفاع البولندي 

توما�س ت�ساتكوف�سكي لو�سائل اإعالم حملية ام�س الثالثاء.
هي  لها،  مقرا  اورجيت�س  من  تتخذ  التي  اجلن�سيات  متعددة  والكتيبة 
الربيع  االأطل�سي  ال�سمال  حلف  ن�سرها  كتائب  اأربـــع  بــني  مــن  واحـــدة 
لطماأنة  وليتوانيا  والتفيا  ا�ستونيا  البلطيق  ودول  بولندا  يف  املا�سي 
حلفائه يف اأق�سى ال�سرق الذين اأثارت خماوفهم التدريبات الع�سكرية 
الرو�سية املتكررة قرب املنطقة بعدما �سمت مو�سكو �سبه جزيرة القرم 

من اأوكرانيا عام 2014.
وتقع قاعدة اأورجيت�س على بعد 100 كلم من جيب كالينيغراد الرو�سي 
وقرب ممر �سوالكي الربي الذي يعد مبثابة مفتاح اأمن دول البلطيق.

ويقع املمر املمتد على طول 65 كلم على احلدود البولندية-الليتوانية 
وبني كالينيغراد وبيالرو�سيا، حليفة الكرملني.

اعلنت ال�سرطة االندون�سية اأم�س ان املحققني تو�سلوا اإىل اأن اآمان 
عبد الرحمن الغ�سالمي املعتقل منذ 2010، هو خمطط الهجمات 
داع�س  تنظيم  واعلن   2016 يف  جاكرتا  ا�ستهدفت  التي  الدامية 

االإرهابي م�سوؤوليته عنها.
وي�سود االعتقاد ان اأمان عبد الرحمن هو الذي ن�سق تلك الهجمات 
واالعتداءات االنتحارية التي اأ�سفرت عن مقتل اأربعة مدنيني واأربعة 

مهاجمني يف يناير 2016 يف العا�سمة.
ال�سرطة  با�سم  املــتــحــدث  قــال  بــر�ــس،  فــرانــ�ــس  لــوكــالــة  ت�سريح  ويف 
الوطنية �سيتيو وا�سي�ستو “انه م�سبوه ر�سميا يف الهجوم الذي وقع 

يف حي ثامرين . لدينا االآن ما يكفي من االأدلة على تورطه«.
االإرهابي  داعــ�ــس  تنظيم  يعلن  الــتــي  االوىل  الهجمات  تلك  وكــانــت 

م�سوؤوليته عنها يف جنوب �سرق اآ�سيا.
وتواجه اندوني�سيا، اكرب بلد م�سلم من حيث عدد ال�سكان يف العامل، 
التطرف منذ فرتة بعيدة. فبعد اعتداءات بايل يف 2002 )202 
ال�سلطات  �سنت  مــنــهــم(،  االكـــرب  الق�سم  االأجــانــب  ي�سكل  وقــتــيــالن 
هــجــومــا وا�ــســع الــنــطــاق عــلــى اال�ــســالمــيــني املــتــطــرفــني، واأ�سعفت 

�سبكاتهم البالغة اخلطورة، كما يقول خرباء.
الفرتة  تــزايــدت يف  املتطرفة  املــجــمــوعــات  عـــودة  مــن  املــخــاوف  لكن 

االخرية.
 فقد توجه مئات من املتطرفني االندوني�سيني اىل اخلارج للقتال يف 

�سفوف تنظيم داع�س االإرهابي.

عوا�شم

برين

وار�سو

•• جاكرتا

�ل�ضني حتذر �أمريكا من 
�ت�ضاالت ع�ضكرية مع تايو�ن 

•• بكني-تايبيه-رويرتز:

ات�ساالت ع�سكرية  اأي  الثالثاء من  ام�س  املتحدة  الواليات  ال�سني  حذرت 
مع تايوان وجاء ذلك قبل زيارتني ق�سريتني لها �سيقوم بهما وزير دفاع 
اجلزيرة التي تطالب بها ال�سني للواليات املتحدة يف طريق ذهابه اإىل دول 

حليفة يف اأمريكا الو�سطى وعودته منها.
ت�سغط  التي  لتايوان  لالأ�سلحة  الرئي�سي  امل�سدر  هي  املتحدة  والــواليــات 

للح�سول على اأ�سلحة متقدمة ملواجهة حتديث ال�سني ال�سريع جلي�سها.
نيويورك  لفرتة وجيزة يف  كــوان  �سيه  فينج  تايوان  دفــاع  وزيــر  و�سيتوقف 
ولو�س اأجنلو�س يف بداية وختام جولته التي ت�ستمر من 23 اأغ�سط�س اآب 

اإىل الثامن من �سبتمرب اأيلول. 
وقالت وزارة الدفاع يف تايوان اإن الوزير لي�س له جدول اأعمال يف اأي من 

املدينتني االأمريكيتني.
و�ست�سمل اجلولة نيكاراجوا وجواتيماال وهندورا�س وال�سلفادور وجمهورية 

الدومنيكان.
وقالت الوزارة يف بيان اإن هدف اجلولة تعميق عالقات ال�سداقة بني تايوان 

وكل من هذه الدول.

�ملحكمة  �أمام  ميثلون  بر�ضلونة  هجوم  يف  متهمني   4

حقائق تك�ضف �أكاذيب �الإعالم �لقطري ب�ضاأن �حلج   10

•• مدريد-رويرتز:

مثل اأربعة اأ�سخا�س متهمني باالنتماء 
خللية اإرهابية خططت لهجوم ب�سيارة 
يف  �سخ�سا   13 مقتل  عن  اأ�سفر  فــان 
االأ�سبوع  االإ�سبانية  بر�سلونة  مدينة 
الثالثاء  اأمــ�ــس  املحكمة  اأمـــام  املا�سي 
ال�سرطة  قــتــل  يــــوم مـــن  بــعــد  وذلـــــك 

ل�سخ�س ي�ستبه يف اأنه �سائق املركبة.
الذي  الوحيدون  وهم  االأربــعــة،  ونقل 
ال يــزالــون على قيد احلــيــاة مــن بني 
ميثلون  اأنـــهـــم  يــعــتــقــد  �ــســخــ�ــســا   12
اإىل  بر�سلونة  مــن  املــتــ�ــســددة،  اخللية 
مدريد حتت حرا�سة م�سددة حل�سور 
العليا  املــحــكــمــة  يف  اال�ــســتــمــاع  جل�سة 

املتخ�س�سة يف جرائم االإرهاب.
وقتلت ال�سرطة بالر�سا�س يون�س اأبو 
�سيارة  �سائق  اإنــه  قالوا  الــذي  يعقوب 
الفان التي ده�ست املارة يف �سارع ال�س 
يوم  بر�سلونة  يف  ال�سهري  رامــبــال�ــس 
 13 مقتل  عــن  اأ�ــســفــر  ممــا  اخلمي�س 
من  اآخــريــن   120 واإ�ــســابــة  �سخ�سا 
اأبو  هـــرب  الــهــجــوم  دولـــة.وبـــعـــد   34
ثم  الهجوم  م�سرح  من  �سريا  يعقوب 
حتى  �سيارته  يركن  كــان  رجــال  طعن 

املوت و�سرق املركبة وفر بها.
فــــاجنــــارديــــا  �ـــســـحـــيـــفـــة ال  وذكــــــــــرت 
قطع  يـــعـــقـــوب  ــــــو  اأب اأن  االإ�ـــســـبـــانـــيـــة 
40 كــيــلــومــرتا من  مــ�ــســافــة حــــوايل 
بــلــدة �ــســانــت جــو�ــســت ديــ�ــســفــرن، التي 

وهناك  بر�سلونة،  م�سارف  على  تقع 
اإىل  وتــوجــه  املخطوفة  ال�سيارة  تــرك 
ال�سرطة  قــتــلــتــه  حــيــث  �ــســوبــرياتــ�ــس 
ال�سحيفة  بالر�سا�س.ونقلت  الحقا 
اإن  التحقيق  يف  م�ساركة  م�سادر  عن 
اأبو يعقوب بّدل مالب�سه وكان مي�سي 

يف الليل ويتخفى اأثناء النهار.
واأعـــــلـــــن تــنــظــيــم داعــــ�ــــس االإرهـــــابـــــي 
م�سوؤوليته عن هجوم بر�سلونة واآخر 
وقع بعد �ساعات من اعتداء بر�سلونة 
ال�سياحية  كـــامـــربيـــلـــ�ـــس  بــــلــــدة  يف 
وكان  بــر�ــســلــونــة.  جــنــوبــي  ال�ساحلية 
بهم  امل�ستبه  املجموعة  اأفـــراد  معظم 
حتيط  التي  ريبوي  بلدة  يف  يعي�سون 
بها الغابات عند �سفح جبال البريينيه 

�ــســمــايل بــر�ــســلــونــة عــلــى مــقــربــة من 
وكــــان معظمهم  الــفــرنــ�ــســيــة  احلــــدود 

اأي�سا �سبانا من اأ�سول مغربية.
اأمـــــــام قا�سي  مـــثـــلـــوا  الــــذيــــن  واأحـــــــد 
اأنــــــــدرو يدعى  فـــرنـــانـــدو  الــتــحــقــيــق 
اإدريــ�ــس اأوكــبــري وقــد عــرث على جواز 
�ــســفــره يف �ــســيــارة الــفــان الــتــي تركها 
اأوكبري نف�سه  اأبو يعقوب.و�سلم  وراءه 
لــلــ�ــســرطــة مـــوؤكـــدا بـــراءتـــه زاعـــمـــا اأن 
اأخــــاه االأ�ــســغــر مــو�ــســى اأوكــبــري الذي 
وثائقه.كما  �سرق  كامربيل�س  يف  قتل 
املحكمة حممد عــالء وهو  اأمــام  مثل 
ا�ستخدمت  التي  االأودي  �سيارة  مالك 
قتلت  وقــــد  كــامــربيــلــ�ــس.  هـــجـــوم  يف 
�سعيد  ويدعى  اأ�سقائه  اأحــد  ال�سرطة 

•• عوا�شم-وكاالت:

تــداول االإعــالم القطري املــدار من قبل ح�سابات يف موقع 
الغريبة  املــزاعــم  مــن  عـــدداً  تــويــرت،  االجتماعي  التوا�سل 
احلجاج  مع  ال�سعودية  ال�سلطات  تعامل  ل�سوء  نوايا  حول 
القطريني فور و�سولهم، حتى اأن التكهنات و�سلت اإىل حد 
ت�سليمهم اإىل م�سر وتوقيعهم على وثائق تت�سمن مطالبة 

بتدخل امللك �سلمان يف تخريب احلكم القطري احلايل.
اأكاذيب   10 ال�سعودية،  “الوطن”  �سحيفة  وا�ستعر�ست 
رددهــــا االإعـــــالم الــقــطــري، يــواجــهــهــا 10 حــقــائــق تك�سف 
االإ�ساءة  النهاية  يف  ي�ستهدف  والــذي  يــرتدد،  ما  �سالالت 

للعالقة بني �سعبي ال�سعودية وقطر.
اأعداد القطريني  -  1

 ما يردده االإعالم القطري: عدد القطريني الذين دخلوا 
ال�سعودية قليل جداً وكثري منهم مل يقدم للحج بل لتدارك 

و�سع احلالل و�سلة الرحم.
احلجاج  عــدد  اأن  ال�سعودية  اجلـــوازات  اأعلنت  اوحلقيقة: 
القطريني الذين عربوا منفذ �سلوى حتى االآن بلغ 200 
القادمة،  االأيـــام  املــزيــد منهم خــالل  قـــدوم  وتوقعت  حـــاج، 

وي�ستقبلون باحلفاوة والرتحيب و�سرعة االإجناز.
الطرد مزاعم   -  2

 اإعالم قطر: نوايا طرد القطريني قبل اأن يكملوا عمرتهم 
يف رم�سان ال تزال �ساخنة، وقد يكون املثل يف احلج.

واحلــقــيــقــة: اأو�ــســحــت الــرئــا�ــســة الــعــامــة لــ�ــســوؤون امل�سجد 
و�سائل  تـــداولـــه يف  مـــا مت  اأن  الــنــبــوي،  واملــ�ــســجــد  احلـــــرام 

التوا�سل االجتماعي مبنع املعتمرين القطريني من دخول 
ا�ستقبلت  حيث  ال�سحة  مــن  لــه  اأ�سا�س  ال  احلـــرام  امل�سجد 
معتمراً   1633 مــن  اأكــرث  املا�سي،  يونيو   4 منذ  اململكة 
اأن  على  الرئا�سة  اأكــدت  كما  العمرة،  منا�سك  اأدوا  قطرياً 
القطريني يوؤدون ن�سكهم وعباداتهم يف امل�سجد احلرام بكل 
ي�سر و�سهولة واطمئنان، وي�ستفيدون من جميع اخلدمات 
التي تقدمها حكومة اململكة العربية ال�سعودية يف احلرمني 

ال�سريفني لهم.
الفنادق  -  3

 اإعالم قطر: �سيطرد القطريون من فنادقهم مثلما طردوا 
يف رم�سان ومينعون من العودة بالطائرات القطرية.

واحلقيقة: تاأكيد اململكة التزامها وحر�سها على توفري كل 
الت�سهيالت واخلدمات للحجاج واملعتمرين القطريني فور 

قطع عالقات الدول الداعية ملكافحة االإرهاب مع قطر.
واملدينة  مكة   -  4

 اإعالم قطر: ال�سعودية ال تقيم وزناً حلرمة مكة املكرمة 
واملدينة وال يهمها اأن توؤلف ق�سة عمل اإرهابي على احلجاج 

القطريني.
ببيت اهلل احلرام  العناية  اأن  اأحد يزايد على  احلقيقة: ال 
وتو�سعتها  ت�سييدها  على  واحلــر�ــس  املــقــد�ــســة،  واملــ�ــســاعــر 
جاهل،  اأو  عدو  اإال  للعبادة،  وتهيئتها  واإعمارها  و�سيانتها 
اأجــل ق�سايا  امل�سلمني من  بــاأرواح  تغامر  اململكة ال  اأن  كما 

�سيا�سية.
الرتهيب  -  5

ت�سليم  ال�سعودية يف  ال�سلطات  الدوحة: لن ترتدد  اإعــالم   

اأنهم  بحجة  االإمـــارات  اأو  مل�سر  القطريني  احلجاج  بع�س 
مطلوبون.

ال�سعب  ي�سد  واإعالمها  القطرية  ال�سلطة  اأن  احلقيقة: 
القطري ال�سقيق عن العمرة واحلج باالأكاذيب والرتهيب 
قبل الرتغيب، كما اأن هذه املزاعم ال ت�سدر اإال من �سخ�س 
واخليانة  الغدر  على  اعتادوا  اأ�سخا�س  ومن  االأهلية،  فقد 
مطلوب  ت�سليم  عن  ال�سعودية  امتنعت  اأن  و�سبق  والتاآمر، 
اإىل اإحدى الدول بعد اأن و�سل للحج واأكدت ال�سعودية اأن 

احلج ال م�ساومة فيه.
احلجيج ا�صت�صافة   -  6

 اإعالم الدوحة: القطري ال يقبل اأن ي�ست�ساف على نفقة 
امللك  و�سيافة  القطرية  فلقد منعت حمالت احلج  غريه، 

تعد اإجبارية لهم.
احلــقــيــقــة: خـــادم احلــرمــني الــ�ــســريــفــني املــلــك �ــســلــمــان بن 
واإكراماً  قــطــر  ل�سعب  خــدمــة  مــبــادرتــه  قـــدم  عــبــدالــعــزيــز 
ي�ست�سيف  وهو  ثــاين،  اآل  علي  بن  ال�سيخ عبداهلل  ل�سفاعة 
دول  خمتلف  مــن  احلــجــاج  مــن  االآالف  �سنوياً  نفقته  على 
اأي  عــرب  بنف�سه  الـــقـــدوم  قــطــري  اأي  وي�ستطيع  الـــعـــامل، 

خطوط اأخرى غري القطرية اأو عرب منفذ �سلوى.
ال�صعودية الطائرات   -  7

 اإعالم الدوحة: عزة النف�س جعلت ال�سعب القطري يوؤيد 
حكومته يف رف�س نزول الطائرات ال�سعودية لنقل احلجاج 

بعد منع الطائرات القطرية من نقلهم.
احلقيقة: ال�سرفاء والعقالء من ال�سعب القطري ا�ستنكروا 
متادي احلكومة القطرية يف حجب و�ساطة ال�سيخ عبداهلل 

واإ�سرار  عنهم  ثـــاين،  اآل  جا�سم  بــن  عــبــداهلل  بــن  علي  بــن 
احلكومة على ت�سيي�س فري�سة احلج.

ثاين اآل  اهلل  عبد  ال�صيخ   -  8
 اإعالم قطر: احلجاج القطريون ال يقبلون اأن يكونوا اأداة 
يف تلميع �سخ�سية ت�ستخدمها ال�سلطات ال�سعودية يف لعبة 

�سيا�سية �سخيفة �سد ال�سلطات القطرية.
بنف�سه  قـــدم طــلــبــاً  ثـــاين  اآل  الــ�ــســيــخ عـــبـــداهلل  احلــقــيــقــة: 
اململكة  تــبــادر  بــلــده، ومل  اأبــنــاء  اأجــل  مــن  و�ساطة  مت�سمناً 

بالتوا�سل معه.
املزعومة  الوثائق   -  9

القطريني  احلــجــاج  بتوقيع  اململكة  �ستقوم  قطر:  اإعـــالم 
بالقوة على وثيقة باأنهم معار�سون ويطالبون بتدخل امللك 

�سلمان �سد احلكم يف قطر. 
متنع  ال�سعودية  اململكة  لدى  الرا�سخة  الثوابت  احلقيقة: 
توجهه  اأو  ال�سيا�سي،  مــوقــفــه  كـــان  اأيــــاً  الــبــيــت  هـــذا  ق�سد 
الر�سول  م�سجد  وزوار  اهلل  بيت  حــجــاج  ويـــدرك  املــذهــبــي، 
ُيحّول  اأن  مـــن  الــ�ــســارم  املــنــع  املــمــلــكــة احلـــــازم يف  مــوقــف 
واالأحزاب  االأفكار  فيها  تت�سارع  �سيا�سية  منابر  اإىل  احلج 

والطوائف واملذاهب.
الت�صجيل ادعاءات   -  10

اإعـــــالم الــــدوحــــة: نــــزع لـــقـــاءات تــلــفــزيــونــيــة مــ�ــســجــلــة مع 
القطريني للحديث �سد احلكم احلايل يف قطر.

لقاء  نزع  اإذا  واالإجبار  البوؤ�س  عالمات  �ستظهر  احلقيقة: 
ال  الرخي�سة  واالأ�ساليب  الــرتهــات  فهذه  قطري،  اأي  من 

تعمل بها اململكة ومل تقم بها مطلقاً. 

الحتالل مينع اإدخال الكتب املدر�صية للقد�ش القدمية

تهدد باإنهيار �مل�ضجد �الأق�ضى حفرية   64
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

خمت�سة،  فل�سطينية  موؤ�س�سة  حذرت 
ب�سبب  االأقــ�ــســى  امل�سجد  انــهــيــار  مــن 
االإ�سرائيلية  احلــــفــــريــــات  اأعـــــمـــــال 
�سعي  مــــوؤكــــدة  اأ�ـــســـفـــلـــه،  املـــتـــوا�ـــســـلـــة 
من  امل�سجد  على  لل�سيطرة  اإ�سرائيل 
ـــفـــاق  خــــالل تــعــزيــز احلـــفـــريـــات واالأن

وبناء الكن�س اليهودية يف حميطه.
يف  الدولية،  القد�س  موؤ�س�سة  وقالت 
اإن عدد احلفريات  ال�سنوي،  تقريرها 
اأ�ــســفــل املــ�ــســجــد االأقــ�ــســى بــلــغــت 64 
حــفــريــة ونـــفـــقـــاً، تـــوزعـــت عــلــى اأربــــع 
جهات، م�سرية اإىل اأن االحتالل �سعى 
اأكرث من اأي وقت م�سى، الأن يتحول 
اإىل اجلهة الوحيدة املتحكمة مب�سري 
اأن  اإىل  الـــتـــقـــريـــر  االأقـــ�ـــســـى.ولـــفـــت 
اجتماع احلكومة االإ�سرائيلية يف اأحد 
قليلة عن  اأمــتــاراً  تبعد  التي  االأنــفــاق 
بالتزامن  �سهور،  قبل  غرباً،  االأق�سى 
50 على احتالل كامل  الـ  مع ذكــرى 
القد�س، كان ر�سالة وا�سحة باأّن هذه 
الهرم  راأ�ــس  اأعلى  يتبناها  احلفريات 
الرتويج  يف  لــتــوظــيــفــهــا  الــ�ــســيــا�ــســي 

لتاريخ يهودي خمتلق.
يف  الــتــهــويــدي  “البناء  اأن  واأ�ــــســــاف 
يــتــوقــف، وبات  حمــيــط االأقــ�ــســى مل 
االحتالل قريباً جّداً من البدء الفعلي 
ببناء م�سروع بيت هليبا -بيت اجلوهر 
الذي يبعد نحو 20 مرتاً عن حائط 
اإ�سرائيل  جـــوهـــرة  وكــنــيــ�ــس  الــــــرباق، 
الذي يبعد نحو 200 مرت عن ال�سور 
الغربي لالأق�سى، واأقر االحتالل بناء 
كني�س يهودي على جبل املُكرب جنوب 
غرب البلدة القدمية، فيما برز تطور 
القطار  خمطط  تنفيذ  بــاجتــاه  كبري 

الهوائي املحيط باالأق�سى«.
نــيــة االحتالل  الــتــقــريــر مـــن  وحــــذر 
وتهويد  الــزيــتــون،  جبل  �سفح  تهويد 
بـــعـــ�ـــس اأبــــــــــواب االأقــــ�ــــســــى والـــبـــلـــدة 
املقابر  اأن  اإىل  مـــ�ـــســـرياً  الـــقـــدميـــة، 
املـــحـــاذيـــة لـــالأقـــ�ـــســـى مل تــ�ــســلــم هي 
االعـــــتـــــداءات كمقربة  مـــن  االأخـــــــرى 

�سودرت  حيث  واليو�سفية،  الــرحــمــة 
اإىل  حتويلها  بــهــدف  اأجــزائــهــا  بع�س 
حــدائــق تــلــمــوديــة، حــيــث ُزرعــــت فيها 
التقرير  وهمية.ولفت  يهودية  قبور 
اإىل دور ال�سرطة االإ�سرائيلية، والذي 
كــــان حمــــلَّ تـــقـــديـــٍر وثــــنــــاٍء مـــن قبل 
امل�ستوطنني املتطرفني الذين وجدوا 
اأردان،  الداخلي غلعاد  االأمن  يف وزير 
�ــســرطــة االحــتــالل يف القد�س  وقــائــد 
اإىل  اأ�سهم  ذهبّياً  ثنائّياً  هليفي  يــورام 

حدٍّ كبري يف ت�سهيل اقتحاماتهم.
االحتالل  �ــســلــطــات  مــنــعــت  بــــدروهــــا 
الثالثاء  اأمـــ�ـــس  �ــســبــاح  االإ�ــســرائــيــلــي 
املقد�سيون من اإدخال الكتب املدر�سية 
لــثــالث مــدار�ــس داخـــل اأ�ــســوار البلدة 
وداخل  القد�س  مدينة  مــن  القدمية 

امل�سجد االأق�سى املبارك.
واأ�سارت م�سادر فل�سطينية يف املدينة 
االحتالل  �سرطة  عنا�سر من  اأن  اإىل 
عند  املدر�سية  الكتب  اآالف  احتجزوا 
بابي االإ�سباط وحطه ومنعوا اإدخالها 
املنهاج  من  اأنها  بحجة  االأ�سوار  داخل 
�سرطة  اأن  اإىل  الفل�سطيني.ولفتت 

االحــــتــــالل عملت  بـــلـــديـــة  وطــــواقــــم 
خالل االأيام املا�سية على اإعاقة دخول 
الغربية  ال�سفة  من  املدر�سية  الكتب 
الــعــام الدرا�سي،  تــزامــنــاً مــع انــطــالق 
وكان مئات الطلبة املقد�سيني توجهوا 
الدرا�سة  مقاعد  اإىل  االأول  اأم�س  يوم 
بعد العطلة ال�سيفية يف الوقت الذي 
االحــــتــــالل فر�س  ــلــطــات  �ــس حتــــــاول 
يرف�سه  مــا  وهــو  االإ�سرائيلي  املنهاج 
املــقــد�ــســيــون.مــن جــهــة اأخـــــرى، قالت 
اأن  املتوقع  مــن  اإنــه  هــاآرتــ�ــس  �سحيفة 
يتم فتح معرب رفح ب�سكل دائم مبا�سرة 
بعد انتهاء عيد االأ�سحى وحتديداً يف 

�سهر �سبتمرب املقبل. 
وقالت ال�سحيفة، اإن م�سر قررت فتح 
املعرب يف هذا املوعد، بعد االنتهاء من 
التي جتري  الوا�سعة  اأعمال الرتميم 
اأجل  مــن  مــار�ــس  �سهر  املــعــرب منذ  يف 
وحمايته  الــبــ�ــســائــع  لنقل  مــالءمــتــه 

اأمنياً.
الرتميمات  اأن  ال�سحيفة،  وزعــمــت 
حا�سوب  مــنــظــومــة  تــركــيــب  تــ�ــســمــل 
املرة  هــي  وهـــذه  بــالــقــاهــرة.  مرتبطة 

�سحيفة  فــيــهــا  تــنــقــل  الـــتـــي  االأوىل 
اإ�سرائيلية موعداً �سريحاً بفتح املعرب، 
وهــو مــا يزيد مــن دقــة هــذه الق�سية 
الفل�سطيني  الـــقـــيـــادي  واأن  خــا�ــســة 
حــــدد  واأن  �ـــســـبـــق  دحـــــــــالن  حمــــمــــد 
�سهر  بداية  اأو  اأغ�سط�س  �سهر  نهاية 
دائمة  بــ�ــســورة  املــعــرب  لفتح  �سبتمرب 
االأمريكية  لــلــوكــالــة  تــ�ــســريــحــات  يف 
لــالأنــبــاء، االأمـــر الـــذي يــزيــد مــن دقة 
هذه الق�سية ويف�سر اهتمام �سحيفة 

هاآرت�س بها اليوم.
ويف �ــســيــاق اآخــــر، اتــهــمــت حــركــة فتح، 
التي  الــثــالثــاء، حــركــة حما�س  اأمــ�ــس 
ت�سيطر على قطاع غزة بعدم اجلدية 
تعزيز  خــالل  االنق�سام، من  اإنــهــاء  يف 
�سكلتها  الــتــي  غـــزة  اإدارة  جلــنــة  عــمــل 
بداًل عن حكومة الوفاق الفل�سطينية، 
عن  بالتخلي  حما�س  تتهمها  والــتــي 

م�سوؤولياتها جتاه القطاع.
حلركة  املركزية  اللجنة  ع�سو  وقــال 
فتح عــزام االأحــمــد، اإن اإعــالن حما�س 
اإعادة ت�سكيل اللجنة االإدارية بطريقة 
الكل  قــادت  ا�ستفزازية،  ا�ستعرا�سية 

الفل�سطيني اإىل الو�سول لقناعة اأنها 
ال تريد اإنهاء االنق�سام.

اأن  �سحفية،  ت�سريحات  يف  واأ�ــســاف 
ا�ستحقاق  الــوطــنــي  املجل�س  “انعقاد 
من  ال�سعي  ب�سبب  تاأجيله  مت  قــدمي، 
منظمة  متثيل  قــاعــدة  تــو�ــســيــع  اأجـــل 
الـــتـــحـــريـــر، مـــن خــــالل �ــســم حركي 
حما�س واجلهاد االإ�سالمي للمنظمة، 
مهتمة  غـــــري  تــــبــــدو  حـــمـــا�ـــس  لـــكـــن 

باالن�سمام للمنظمة«.
املجل�س  انــعــقــاد  اأن  االأحـــمـــد،  وتـــابـــع 
الوطني �سروري الإعادة درا�سة وتقييم 
منذ  الفل�سطينية  ال�سيا�سية  امل�سرية 
الــــيــــوم، خا�سة  اأو�ـــســـلـــو حــتــى  اتـــفـــاق 
اأنه  اأكــدت  التي  االأق�سى  معركة  بعد 
الفل�سطيني  ال�سعب  ووحــدة  بتالحم 
وبقيادته ال�سيا�سية يحقق االإجنازات، 
منظمة  قــــيــــادات  جتـــديـــد  والإعـــــــــادة 

التحرير وتفعيل موؤ�س�ساتها.
اإن  االأحــمــد،  قــال  منف�سل،  �سياق  ويف 
القيادة  لـــدى  املــتــوفــرة  “املعلومات 
الوفد  زيـــــــارة  حـــــول  الــفــلــ�ــســطــيــنــيــة 
اأنه  اإىل  ت�سري  للمنطقة،  االأمــريــكــي 
م�سدداً  وا�سحة”،  روؤيـــــة  يــحــمــل  ال 
على التم�سك باملوقف الر�سمي املعلن 
والتم�سك  العربية،  الـــدول  قبل  مــن 

باملبادرة العربية كما هي. 
حما�س  حــــركــــة  يف  مــــ�ــــســــوؤول  اتــــهــــم 
ال�سلطة  الــثــالثــاء،  ام�س  االإ�سالمية 
تفاهمات  تنفيذ  بعرقلة  الفل�سطينية 
ب�ساأن  مـــع مــ�ــســر  االأخــــــرية  احلـــركـــة 
الت�سهيالت يف قطاع غزة. وقال النائب 
الت�سريعي  املــجــلــ�ــس  لــرئــيــ�ــس  االأول 
الفل�سطيني عن حما�س اأحمد بحر، يف 
ال�سلطة  اإن  مكتوب،  �سحفي  ت�سريح 
حماوالتها  يف  م�ستمرة  الفل�سطينية 
لــعــرقــلــة الــتــفــاهــمــات الـــتـــي جــــرت يف 
م�سر.واعترب بحر اأن �سياغة امل�سروع 
وو�سع  املطلوب  الفل�سطيني  الوطني 
املوحدة  الــوطــنــيــة  اال�ــســرتاتــيــجــيــة 
وخمل�سة  �سادقة  اإرادة  توفر  ت�ستلزم 
لدى ال�سلطة التي ترف�س اال�ستجابة 

لنداءات الوحدة وامل�ساحلة .

مع اعتبار اأنقرة الكرد�صتاين وغولن تهديدات وجودية

�أردوغان يرمي نف�ضه يف �أح�ضان رو�ضيا و�إير�ن
•• عوا�شم-وكاالت:

قبل �سفره اإىل االأردن يف 21 اأغ�سط�س، قال الرئي�س 
اأردوغــــان اإن تركيا واإيـــران قد  الــرتكــي رجــب طيب 
تــنــفــذان قــريــبــاً عــمــلــيــات عــ�ــســكــريــة مــ�ــســرتكــة �سد 
داع�س  اإىل  اإ�ــســارة  الــعــراق، يف  اإرهــابــيــة يف  تنظيمات 
اأردوغــان حتديداً  الكرد�ستاين.و�سئل  العمال  وحزب 
عن تعاون مع اإيران يف �ساأن اأهداف يف �سنجار وقنديل 
حيث ين�سط حزب العمال الكرد�ستاين. وجاء ال�سوؤال 

جرنال  امليجر  االإيــــراين  االأركــــان  رئي�س  زيـــارة  بعد 
و17 منه  اأغ�سط�س   15 الأنقرة بني  باقري  حممد 
والتي قال بعدها اإنه قد يح�سل تعاون عملياتي بني 

البلدين �سد تنظيمات اإرهابية.
بني قنديل و�صنجار

وتخ�سى تركيا واإيران من اأن يوؤدي ممر بني قنديل 
و�سنجار اإىل ظهور منطقة حتت �سيطرة حزب العمال 
الراهنة  الـــظـــروف  الــكــرد�ــســتــاين، وحتــظــى يف ظـــل 
االإيراين  الــفــرع  طــهــران  اأمريكية.وتقاتل  بحماية 

وهي  طويل،  وقــت  منذ  الكرد�ستاين  العمال  حلــزب 
للحزب،  ال�سوري  الفرع  كون  من  خ�سو�ساً  م�ستاءة 
اأي االحتاد الدميقراطي، ميثل القوة الربية للقيادة 

املركزية االأمريكية يف حربها على داع�س. 
اإن  اإذ  اأن ال�سورة متثل تناق�ساً كبرياً،  ويرى يتكني 
الناتو،  يف  حليفتان  هما  املتحدة  والــواليــات  تركيا 
منظمة  الكرد�ستاين  العمال  حزب  ي�سنف  وكالهما 
اإرهــابــيــة. لــكــن وا�ــســنــطــن ارتــــاأت الــعــمــل مــع احلزب 
اإيران  التعاون مع  اإىل  �سد داع�س، لذا ت�سعى تركيا 

االأمريكية.  العقوبات  تواجه دفعة جديدة من  التي 
وي�سيف يتكني اإىل اأن تناق�ساً مماثاًل يف �سكل توتر 
يف  االآخــر  الع�سو  واأملانيا،  تركيا  بني  يتفاقم  خطري 

الناتو. 
حزب العمال وغولن

فكما هي احلال مع الواليات املتحدة، تختلف اأنقرة 
اأملانيا على خلفية نق�س مفرت�س يف التعاون يف  مع 
الكرد�ستاين  العمال  رئي�سيتني، هما حزب  م�ساألتني 
واخلطوات الواجب اتخاذها �سد اأع�ساء مفرت�سني 

يف �سبكة فتح اهلل غولن.
اإجراءات مريكل

عدد  و�سع  من  ا�ستياءها  االأملانية  امل�ست�سارة  وتبدي 
من املواطنني االأملــان يف ال�سجون الرتكية، يف �سياق 
اجـــــراءات اتــخــذت مبــوجــب قــانــون الـــطـــوارئ الذي 
االنقالبية  املحاولة  بعد  الرتكية  احلكومة  اأعلنته 
الــفــا�ــســلــة. فــبــعــد انــتــقــادهــا قــمــع احلـــريـــات وحقوق 
تــ�ــســدرت مــريكــل دول االحتاد  تــركــيــا،  االإنــ�ــســان يف 

االأوروبي يف اتخاذ اجراءات اقت�سادية �سد تركيا.

كوريا �ل�ضمالية تت�ضمك 
باأ�ضلحتها �لنووية 

•• جنيف-رويرتز:

ت�سول مبعوث كوريا  يــوجن  قــال جو 
ال�سالح  نــزع  مــوؤمتــر  اإىل  ال�سمالية 
للردع  بــــالده  تــر�ــســانــة  اإن  الـــنـــووي 
والدفاع عن النف�س ولن تبحث اأبدا 

على طاولة املفاو�سات.
وجاءت ت�سريحاته يف املوؤمتر الذي 
املتحدة  االأمم  رعـــايـــة  حتـــت  يــعــقــد 
وود  روبــــرت  قـــال  اأن  بــعــد  يف جنيف 
املـــوؤمتـــر  اإىل  االأمــــريــــكــــي  املـــبـــعـــوث 
للرئي�س  الــقــ�ــســوى  االأولــــويــــة  اإن 
االأمريكي دونالد ترامب هي حماية 
بالده وحلفائه �سد التهديد املتنامي 
مــــن كــــوريــــا الـــ�ـــســـمـــالـــيـــة.وقـــال جو 
جمهورية  تتخذها  التي  االإجـــراءات 
الدميقراطية  الــ�ــســعــبــيــة  كــــوريــــا 
الردع  على  النووية  قدرتها  لتعزيز 
للقارات  عــابــرة  �ــســواريــخ  وتــطــويــر 
مربرة وهي خيار �سرعي للدفاع عن 
النف�س يف وجه مثل هذه التهديدات 
اإىل  مــ�ــســريا  واحلقيقية  الــوا�ــســحــة 
الــتــهــديــدات الــنــوويــة الــدائــمــة من 

الواليات املتحدة.

و��ضنطن مل تقرر عدد �لقو�ت 
�الأمريكية �الإ�ضافية الأفغان�ضتان

•• وا�شنطن-وكاالت:

قال وزير الدفاع االأمريكي، جيم�س 
ماتي�س، اأم�س الثالثاء، اإنه يف انتظار 
خـــطـــة مــــن رئـــيـــ�ـــس هــيــئــة االأركـــــــان 
ا�سرتاتيجية  اإعـــالن  تلي  امل�سرتكة 
تـــرامـــب جلنوب  الــرئــيــ�ــس دونــــالــــد 
اآ�سيا، قبل اأن يتخذ قراراً ب�ساأن عدد 
اإىل  التي �سرت�سل  القوات االإ�سافية 

اأفغان�ستان.
زيـــارة  خـــالل  لل�سحفيني  واأ�ـــســـاف 
منه  ذلــك  ي�سلني  عندما  بغداد  اإىل 
التي  االإ�سافية  القوات  عدد  �ساأقرر 

نحتاج اإر�سالها.
الـــــــذي يجري  ــــعــــدد  ال يــــكــــون  قــــد   

احلديث عنه اأو غريه.

اأن  يعتقد  حني  يف  الهجوم  موقع  يف 
�سقيقه االآخر، يو�سف، ُقتل يف انفجار 
املخططون  ي�ستخدمه  كان  منزل  يف 
يف األكانار جنوب غربي بر�سلونة قبل 

يوم من الهجوم يف املدينة.
بعد  �سمالل  حــويل  حممد  واعــتــقــل 

و�سيمثل  األكانار  انفجار  يف  اإ�سابته 
اليوم  مدريد  يف  املحكمة  اأمــام  اأي�سا 
وكــذلــك �ــســالح الــقــريــب الـــذي كان 
ريــبــوي كان  انــرتنــت يف  يدير مقهى 
ي�ستخدم يف اإر�سال اأموال اإىل املغرب 
وفق ما ذكرت �سحيفة ال فاجنارديا.
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•• عوا�شم-وكاالت:

اأعلنت قوات �سنجار التابعة للقوات 
اأم�س  “الب�سمركة”  الـــكـــرديـــة 
اعتقال  من  متكنت  اأنها  الثالثاء، 
ما ال يقل عن 60 اإرهابياً تابعني 
من  فرارهم  اأثناء  داع�س  لتنظيم 
مدينة تلعفر، الواقعة �سمال غرب 

العراق. 
العقيد  �سنجار،  قــوات  قائد  وقــال 
اعتقال  مت  اإنــــــــه  كــــلــــي،  لـــقـــمـــان 
بالقرب  املـــزعـــومـــني  االإرهـــابـــيـــني 
اأثــنــاء فــرارهــم باجتاه  املدينة  مــن 
تزامناً  الرتكية  ال�سورية  احلــدود 

مع انطالق عملية حترير تلعفر.
امل�سلحني  غــالــبــيــة  اأن  كــلــي  وذكــــر 
الـــفـــاريـــن مـــن الـــعـــراقـــيـــني، ومن 
واأملانيني  واحـــد  بــريــطــاين  بينهم 
اثـــــنـــــني. وقـــــــد متـــكـــنـــت الــــقــــوات 
العراقية اليوم من اقتحام املدينة، 
تنظيم  اآخر معاقل  اأحد  تعد  التي 

داع�س االإرهابي يف �سمال البالد.
مع  املدينة  على  الهجوم  ويتزامن 
زيارة مفاجئة قام بها وزير الدفاع 
اليوم  ماتي�س،  جيم�س  االأمريكي، 
لــعــقــد اجــتــمــاعــات مع  بـــغـــداد  اإىل 
العملية  حول  العراقية  ال�سلطات 
الع�سكرية �سد داع�س التي انطلقت 

يوم االأحد املا�سي. 
من  يـــومـــني  خــــالل  االآالف  وفــــر 

مدينة تلعفر يف �سمال العراق منذ 
معركة  العراقية  القوات  بــداأت  اأن 
داع�س  تــنــظــيــم  مــــن  ا�ــســتــعــادتــهــا 
اآالف  يـــــزال  ال  ولـــكـــن  االإرهـــــابـــــي 
عالقني فيها، وفق ما افادت االأمم 

املتحدة الثالثاء.
للهجرة  الــدولــيــة  املنظمة  وقــالــت 
“ت�ستجيب لتدفق اآالف  اأن فرقها 
منذ  تلعفر  من  الهاربني  املدنيني 
ال�ستعادة  الع�سكرية  العملية  بــدء 

املدينة” االأحد.
اآخر  تلعفر،  ا�ستعادة  بــداأت معركة 
يف  املتطرف  التنظيم  معاقل  اكرب 
العراق، بعد ا�سبوعني من ا�ستعادة 

مدينة املو�سل.
ومــنــذ اجلــمــعــة، و�ــســل اأكــــرث من 
مركزي  اإىل  �سخ�س  اآالف  ثــالثــة 
ا�ـــســـتـــقـــبـــال لــــلــــحــــاالت الـــطـــارئـــة 
اأقامتهما املنظمة الدولية للهجرة 
ومعظمهم ال يحملون �سوى بع�س 

من مالب�سهم.
للالجئني  العليا  املفو�سية  وقالت 
الـــتـــابـــعـــة لـــــــالأمم املـــتـــحـــدة اأنـــهـــا 
عائلة   1500 قـــرابـــة  ا�ــســتــقــبــلــت 
يف  تلعفر  مــن  فــرد  اآالف  ت�سعة  اأو 
خميم حمام العليل خالل اال�سبوع 
ال�ستقبال  ت�ستعد  واإنــهــا  املن�سرم، 
نحو ثالثني األفا من �سكان املدينة 

خالل االأيام املقبلة.
يقيمون  األــــــف   200 نـــحـــو  كـــــان 
التنظيم  �ــســيــطــرة  قــبــل  تلعفر  يف 
املــتــطــرف عــلــيــهــا ولــكــن ال يعرف 
تتمكن  ومل  الـــيـــوم.  �سكانها  عـــدد 
الو�سول  مـــن  االإغـــاثـــة  مــنــظــمــات 

اإليهم منذ 2014.
اأنها  الــالجــئــني  مفو�سية  وقــالــت 
املدينة  بــقــيــوا يف  تــقــدر عـــدد مـــن 
التنظيم  اأن  وتــخــ�ــســى  ـــــــاالآالف  ب
ب�سرية  دروع  اإىل  املتطرف حولهم 
ثاين مدن  املو�سل،  يف  فعل  مثلما 

العراق.
يواجهون  الــ�ــســكــان  ان  ويــعــتــقــد 

املدينة،  يف  للغاية  �سعبة  ظــروفــا 
الــالجــئــني التي  وفــــق مــفــو�ــســيــة 
الطعام  نق�س  اإىل  بيان  اأ�ــســارت يف 
الرعاية  ومـــ�ـــســـتـــلـــزمـــات  واملـــــيـــــاه 

ال�سحية والكهرباء.
واأ�ــســافــت تـــرد اأخـــبـــار بـــاأن النا�س 
ومــنــذ ثــالثــة اإىل اأربــعــة اأ�ــســهــر ما 
عادوا يح�سلون على مياه �ساحلة 

لل�سرب وال على خبز نظيف.
وتتعر�س العائالت الهاربة خلطر 
كـــثـــريون عن  يــتــحــدث  اإذ  �ــســديــد 
اجلثث املنت�سرة يف الطرق ويعتقد 
املتطرف قتل  التنظيم  اأن  البع�س 
ب�سبب  مــاتــوا  اأنــهــم  اأو  اأ�ــســحــابــهــا 

االجتفاف اأو املر�س.
الكثري  اإن  املـــفـــو�ـــســـيـــة  وقـــــالـــــت 
بعيدة  مل�سافات  لل�سري  ي�سطرون 
بحثا عن االأمان بال طعام وال ماء 
القيظ  يف  �ساعة  لع�سرين  واأحيانا 
فيها  تــ�ــســل  منطقة  يف  الــ�ــســديــد، 

احلرارة اإىل 50 درجة مئوية.
االأطفال  من  العديد  اأن  واأ�سافت 
�سعفاء  من  وغريهم  ال�سن  وكبار 
ُتركوا يف تلعفر الأنهم غري  البنية 
الرحلة  بهذه  القيام  على  قادرين 

ال�سعبة.
بــــني مــــن و�ــــســــلــــوا، يعاين  ومـــــن 
كثريون من االجتفاف وعدد كبري 
بر�سا�س  بها  اأ�سيبوا  جــروح  مــن 

القنا�سة و�سظايا االألغام.

•• جنيف-الجو�س-رويرتز:

ام�س  يوني�سيف  للطفولة  املــتــحــدة  االأمم  منظمة  قــالــت 
الثالثاء اإن م�سلحي جماعة بوكو حرام املت�سددة يف �سمال 
انتحارية  تفجريات  لتنفيذ  اأطفاال  اأر�سلوا  نيجرييا  �سرق 
اأر�سلوهم  من  اأمثال  اأربعة  عن  اأعــدادهــم  تزيد  العام  هــذا 
طفال   83 اإن  اليوني�سيف  بكامله.وقالت   2016 عام  يف 
ا�ستخدموا كمفجرين منذ االأول من يناير كانون الثاين 
عن  اأعــمــارهــن  تقل  اأغلبهن  فتاة   55 منهم   2017 عــام 
15 عاما و27 �سبيا. واحدهم كان ر�سيعا مربوط بج�سد 
فتاة. وا�ستخدمت اجلماعة 19 طفال يف التفجريات العام 
الثامن  عامه  دخل  الذي  بوكو حرام  املا�سي.واأودى مترد 
بحياة اأكرث من 20 األف �سخ�س واأجرب اأكرث من مليونني 
وزادت  �سنوات.  ديارهم على مدى ثماين  الفرار من  على 
يف  نيجرييا  �سرق  �سمال  يف  االنتحارية  الهجمات  وتــرية 
االأ�سابيع القليلة املا�سية وفقا حل�سابات رويرتز وقتل فيها 

170 �سخ�سا على االأقل منذ االأول من يونيو حزيران.
وقالت يوني�سيف يف بيان �سدر ام�س اإنها قلقة للغاية ب�ساأن 
الزيادة املروعة يف اال�ستخدام الوح�سي املح�سوب لالأطفال 
نيجرييا.  �سرق  �سمال  يف  ب�سرية  كقنابل  البنات  خا�سة 

ا�ستخدام االأطفال بهذه الطريقة يعترب عمال وح�سيا.

وتــ�ــســعــى بــوكــو حـــرام الإقـــامـــة دولـــة اإ�ــســالمــيــة يف منطقة 
والنيجر  نيجرييا  من  اأجـــزاء  يف  متتد  التي  ت�ساد  بحرية 
والكامريون وت�ساد. واكت�سبت اجلماعة �سمعتها الوح�سية 
200 تلميذة من بلدة ت�سيبوك  اأكرث من  بعد اختطافها 
 .2014 عــام  ني�سان  اأبــريــل  يف  نيجرييا  �ــســرق  �سمال  يف 
اآخــريــن من  اآالفــــا  اإنــهــا خطفت  اإغــاثــة  وتــقــول منظمات 
الكبار واالأطفال.واالأطفال الذين يتمكنون من الفرار اإما 
حتتجزهم ال�سلطات اأو ينبذون من اأ�سرهم وجمتمعاتهم. 
لتقدمي  وكــالــة  تدير  نيجريية  وهــي  دايل  ريبيكا  وقــالــت 
اأطفاال  اإن  للخطف  تعر�سوا  للذين  النف�سية  اال�ست�سارات 
متكنوا  اأ�سخا�س   209 بني  من  اأعمارهم  من  الرابعة  يف 
من الفرار و�ساعدتهم منظمتها منذ عام 2015. وقالت 
اأمــ�ــس االثــنــني يف مــقــر االأمم املــتــحــدة يف  دايل لــرويــرتز 
جنيف حيث تلقت جائزة من موؤ�س�سة �سريجيو فيريا دي 

ميلو عن عملها االإن�ساين “يعانون من �سدمة رهيبة«.
بال�سرطة  �سابقني  �سباطا  ي�سم  الذي  عملها  فريق  وقال 
لــيــكــونــوا مفجرين  تــدريــبــا  تــلــقــوا  الــعــائــديــن  بــعــ�ــس  اإن 
بوكو  دربتهما  فتاتان  هناك  “كان  دايل  انتحاريني.وقالت 
الفتاتان  واأكــدت  انتحاريات...  مفجرات  لي�سبحن  حــرام 
اإن ماتتا بتفجري نف�سيهما  اإن حياتهما ال ت�ستحق واإنهما 

وقتل عدد كبري من النا�س �سيكون حلياتهما قيمة«.

يوني�ضيف: بوكو حر�م ت�ضتخدم �الأطفال يف تفجري�ت �نتحارية 

املطالبة بتقدمي ر�صالة احتجاج اىل تركيا

عري�ضة ملقا�ضاة �الإرهابي وجدي غنيم ُدولّيا
•• الفجر - تون�س - خا�س

ن�سر عدد من التون�سيني على �سفحات التوا�سل 
الداعية  ومــقــا�ــســاة  لتتبع  عري�سة  االجــتــمــاعــي 
املــ�ــســنــف كــاإرهــابــي وجـــدي غنيم بعد  االإخـــــواين 
التون�سية  الـــدولـــة  �ــســد  الــقــتــل  عــلــى  حتــريــ�ــســه 

والتون�سيني.
ودعا املوّقعون على العري�سة املحامني املخت�سني 
العري�سة  هـــذه  عــلــى  بــنــاء  �ــســريــعــا  الــتــحــرك  اإىل 

لرفع دعوى دولية على اأحد �سيوخ الفتنة والذي 
اإبان  التون�سيات  اإىل ختان جميع  دعا  اأن  له  �سبق 
دعوته الإلقاء جملة من املحا�سرات زمن حكومة 

الرتويكا يف تون�س.
وعـــــرّبوا عــن رفــ�ــســهــم املــطــلــق لــلــتــدخــل يف اإرادة 
الــ�ــســعــب الــتــونــ�ــســي ويف الــو�ــســايــة عــلــيــه مـــن اي 
املــدين احلية  املجتمع  قــوى  طــرف منا�سدين كل 
اللفظي واملعنوي  العنف  اأ�سكال  للتحرك �سد كل 

والتهديد.

يذكر اأن املدعو وجدي غنيم كان قد كّفر الرئي�س 
التون�سي الباجي قائد ال�سب�سي ب�سبب االقرتاحات 
التي عر�سها يف خطابه يوم 13 اأغ�سط�س اجلاري 
االإرث  يف  بــاملــ�ــســاواة  املتعلقة  املـــراأة  عيد  مبنا�سبة 

وزواج التون�سية باأجنبي غري م�سلم.
قائد  الــبــاجــي  اإن  فــيــديــو  مقطع  يف  غنيم  وقـــال 
�سرع  يخالف  »مــن  واأن  ومــرتــد«  »كــافــر  ال�سب�سي 
اهلل ويبدل اأحكامه كافر«. كما كّفر الداعية نواب 

ال�سعب وو�سف الربملان بـ«جمل�س الكفر« .

مـــن جــانــبــه قـــال االمــــني الـــعـــام حلــركــة م�سروع 
اأن تقدم  انه من املفرو�س  تون�س حم�سن مرزوق 
تون�س احتجاجا ر�سميا للدولة التي توفر اللجوء 
واالإقامة للمتطرف القميء وجدي غنيم. وا�ساف 
يف تدوينة له ان �سبب ذلك يعود لت�سريحاته �سد 
على  حتري�سا  وتعترب  مقبولة  غري  وهــي  تون�س 
الــعــنــف واالرهــــــاب وخمــالــفــة لـــالأعـــراف بجميع 
اأنواعها.يذكر ان غنيم يقيم االن يف تركيا وعليه 

احكام ت�سل االعدام يف م�سر. 

2019 وخريطة  ل�سنة  �سيا�سية 
طــريــق �ــســيــا�ــســيــة بــــاأهــــداف على 
واالقت�سادي  ال�سيا�سي  امل�ستوى 

تقييمه  �سيقدم  حــزبــه  اإن  وقـــال 
ال�ساهد،  يو�سف  حكومة  لـــوزراء 
مو�سحا اأن التقييم النهائي يبقى 

االطراف  بني  عليها  متفق  روؤيــة 
ال�سيا�سّية بالبالد.

يكون  اأن  ــــرورة  �ــــس عـــلـــى  واأكـــــــد 

حكومة  ينتج  واأن  واالجــتــمــاعــي 
للتجاذبات  تخ�سع  ال  م�ستقرة 
ولها  االنـــتـــخـــابـــيـــة  واالجـــــنـــــدات 

العمق وال يجب اأن يكون حتويرا 
ل�سد  فقط  اأو  التحوير  اأجــل  من 

ال�سغورات«.

وقادرا  �سلبا  احلكومي  الفريق 
م�سيفا:  االو�ــســاع  مواجهة  على 
الـــتـــحـــويـــر يف  يـــكـــون  اأن  »نــــريــــد 

انتظره التون�صيون طويال:

يو�ضف �ل�ضاهد: حان �لوقت لتحوير وز�ري
•• الفجر - تون�س - خا�س

التون�سية  احلــكــومــة  رئي�س  قــال 
الثالثاء  اأمــ�ــس  الــ�ــســاهــد  يــو�ــســف 
بتحوير  للقيام  حـــان  الــوقــت  اّن 
�سيعلن  انـــــه  مــ�ــســيــفــا  وزاري، 
عــن ذلـــك عــنــدمــا تــكــون القائمة 

جاهزة.
على  ال�ساهد  ت�سريحات  وجــاءت 
انطالق  عــلــى  ا�ـــســـرافـــه  هــامــ�ــس 
نــــــــدوة حـــــــول اال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة 
الوطنية للت�سغيل اأم�س الثالثاء 

بالعا�سمة تون�س.
احلكومية  الــرتكــيــبــة  اأن  يــذكــر 
ال�سغورات  مــــن  عــــــددا  �ـــســـهـــدت 
كــّل من وزيــر الرتبية  اقالة  بعد 
ملياء  املالية  ناجي جلول، ووزيــرة 

الزريبي،
 واعــــــــــــالن حمـــــّمـــــد الـــفـــا�ـــســـل 
ا�ستقالته  مــــوؤّخــــرا  الـــكـــايف  عــبــد 
للتنمية  كــــوزيــــر  مــنــ�ــســبــه  مــــن 
واال�ــســتــثــمــار والـــتـــعـــاون الـــدويل 
ووزيــــــر بــالــنــيــابــة لــلــمــالــيــة على 

خلفية حكم ق�سائي غيابي.
التعليم  وزيــر  اأّن  اإىل  اأي�سا  ي�سار 
العايل �سليم خلبو�س يتوىل اأي�سا 

حقيبة الرتبية بالنيابة.
يو�سف  احلــكــومــة  رئــيــ�ــس  وكـــــان 
الـــ�ـــســـاهـــد قــــد انـــطـــلـــق االثـــنـــني 
التحوير  حـــــول  ــــاورات  املــــ�ــــس يف 
ا�ستهلها  مـــ�ـــســـاورات  الــــــــوزاري. 
التنفيذي  املــديــر  بلقاء  ال�ساهد 
قائد  حافظ  تون�س  نــداء  حلركة 
النه�سة  حركة  ورئي�س  ال�سب�سي 

را�سد الغنو�سي.
ال�ساهد  يلتقي  ان  املنتظر  ومــن 
احلكومة  مــكــونــات  ممثلي  بــقــّيــة 
وثــيــقــة قرطاج،  عــلــى  واملــوقــعــني 
قبل  التحوير  االعــالن عن  ليتم 

نهاية اال�سبوع اجلاري.
اأو�ـــســـح كرمي  ويف هـــذا الــ�ــســيــاق، 
الهاليل النائب والقيادي بحزب 
اأن  الــثــالثــاء،  اأمــ�ــس  اأفـــاق تون�س 
حزبه �سيقدم لل�ساهد وللموقعني 
على وثيقة قرطاج خارطة طريقة 
 2019 ل�سنة  وروؤيـــــة  �سيا�سية 
تـــتـــ�ـــســـمـــن مـــــا عــــلــــى احلـــكـــومـــة 
اجلديدة اجنازه بداية من قانون 
التي  اال�سالحات  وجملة  املالية 

من املهم االنطالق فيها.
يكون  اأن  اهـــمـــيـــة  عـــلـــى  و�ــــســــدد 
ــــــة  الـــتـــحـــويـــر مـــبـــنـــيـــا عـــلـــى روؤي

من م�سموالت رئي�س احلكومة.
العام  االأمـــــــني  طـــالـــب  حــــني  يف 
حلــركــة مــ�ــســروع تــونــ�ــس حم�سن 
اجتماع  هــامــ�ــس  عــلــى   ، مـــــرزوق 
باملن�ستري،  حلــــركــــتــــه  حـــــزبـــــي 
بــحــكــومــة »فــيــهــا اأقـــــل مـــا ميكن 
واأكرب  احلزبية  املحا�س�سة  مــن 
عدد ممكن من الكفاءات للتقليل 
ال�سيا�سي  الــنــظــام  اأ�ــــســــرار  مـــن 

احلايل«.
اأن  �ــــســــرورة  اإىل  مــــــرزوق  ودعـــــا 
تكون احلكومة املقبلة قادرة على 
على  احلــرب  مقت�سيات  مواجهة 
املالية  التوازنات  وخا�سة  الف�ساد 
�سنة  اأن  املقبلة ال�سيما  وامليزانية 
بع�س  �ــســعــبــة  �ــســتــكــون   2018

ال�سيء وفق تقديره.
وكـــــان املـــديـــر الــتــنــفــيــذي حلزب 
نداء تون�س حافظ قائد ال�سب�سي 
برئي�س  اجـــتـــمـــع  اإنــــــه  اأكــــــد  قــــد 
احلكومة يو�سف ال�ساهد للتداول 
بخ�سو�س الو�سع العام بالبالد.

ال�سب�سي،  قــائــد  حــافــظ  واأو�ـــســـح 
التحوير  اأيــ�ــســا  بحث  الــلــقــاء  اأن 
الـــــــــــــوزاري املـــنـــتـــظـــر والــــو�ــــســــع 
االقت�سادي واالجتماعي والعودة 

املدر�سية.
مــتــ�ــســل على  �ـــســـيـــاق  و�ــــســــدد يف 
�سيقدم  تــونــ�ــس  نـــــداء  حــــزب  اأن 
احلكومة  لــرئــيــ�ــس  مـــقـــرتحـــات 
اإذا طلب تر�سيح  ال�ساهد،  يو�سف 
املنا�سب  لــــتــــويل  �ـــســـخـــ�ـــســـيـــات 
�سغورات،  ت�سهد  الــتــي  الـــوزاريـــة 

وفق تعبريه.
وتـــابـــع املـــديـــر الــتــنــفــيــذي حلزب 
على  »اإن  بــالــقــول  تــونــ�ــس  نـــــداء 
كل  مع  الت�ساور  احلكومة  رئي�س 
عــلــى وثيقة  املــوقــعــة  االأطـــــــراف 
قرطاج قبل االإعالن عن التحوير 

الوزاري«.
وتوقع اأن يكون التحوير املنتظر 
الذي �سيعلن عنه رئي�س احلكومة 
�سي�سمل  اأنــــه  بــاعــتــبــار  »جــزئــيــا« 
عـــددا مــن الــــــوزارات فــقــط، وفق 

تقديره.
يف  ال�سب�سي  قائد  حافظ  واعترب 
ال�سياق ذاته اأن التحوير الوزاري 

»لي�س نهاية العامل«، 
هــنــاك حمطة  اأن  عــلــى  مــ�ــســددا 
التحوير  مــــن  اأهـــــــم  �ــســيــا�ــســيــة 
ـــــــــــــوزاري وهـــــــي االنــــتــــخــــابــــات  ال

البلدية، وفق قوله.

نزوح اآلف املدنيني مع ا�صتمرار املعارك

�لب�ضمركة تعتقل ع�ضر�ت �لدو�ع�س �لفارين من تلعفر

ال�ساهد يتخذ قراره

افاق تون�س .. خريطة طريق لل�ساهد

االإرهابي غنيم يف زيارته لتون�س

قائد ال�سب�سي: التحوير الوزاري لي�س نهاية العامل

مرزوق: ال للمحا�س�سة احلزبية

- مرزوق يطالب بحكومة فيها �أقل
 ما ميكن من �ملحا�ض�ضة �حلزبية 

- حافظ قائد �ل�ضب�ضي: حمطة �النتخابات 
�لبلدية �أهم من �لتحوير �لوز�ري

- �آفاق تون�س �ضيقدم خارطة طريق لل�ضاهد وللموقعني على وثيقة قرطاج
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عربي ودويل

قنبلة �صينية تقول الكثري عن بكني:

يا زعماء �لعامل �ضاهدو� »�لذئب �ملحارب 2«...!
وناريندرا  مــاكــرون،  واإميانويل  ترامب،  دونالد  اىل  ن�صيحة 
يف  ال�صني  مع  التعامل  على  �صُيجرب  لبلد  زعيم  اأي  اأو  مــودي 
ال�صنوات القليلة القادمة: �صاهدوا »الذئب املحارب 2«، القنبلة 
ال�صينية التي تفجر حاليا العدادات، والتي �صتعّلمكم اأكرث من 

امل�صاهدين على الرغم من اجلهود اجلميلة يف ا�صتخدام املوؤثرات 
دور  اىل  خرج  الذي   ،»2 املحارب  »الذئب  ان�صم  وقد  اخلا�صة. 
العر�ش نهاية يوليو، اىل قائمة اأف�صل مائة فيلم حققت جناحا 
باهرا يف ال�صينما العاملية، وهي الأوىل لفيلم �صيني.ولكن هناك 
خا�صة، ر�صالة �صمنية مل ت�صل يف تخّفيها اىل م�صتوى الأفالم 

لأول  اذ  �صينمائي،  منجز  هناك  دبلوما�صية.الكيد،  معاهدة 
اإغواء اجلمهور ال�صيني  مرة ينجح خمرج وطني جاكي وو، يف 
اخت�صا�ش  من  الآن  حتى  كانت  التي  الك�صن  اأفــالم  من  بنوع 
ال�صينما الأمريكية. لقد كان حلما �صينيا ف�صل على الدوام، مبا 
يف ذلك مع اأول فيلم من هذه ال�صل�صلة، والذي مل يرتك اأثره يف 

فر�ش  عليها  يتحّتم  انه  ال  كبرية  ال�صني  املماثلة:  الأمريكية 
احرتامها من الخرين، والدفاع عن م�صاحلها ومواطنيها يف كل 
مكان من العامل، و�صتكون قادرة على تكري�ش ذلك فقط بف�صل 
بانتمائه..  فخور  �صيني  و�صعب  احلــزب،  بقيادة  قوي  جي�ش 

وهذا ما يجب بيانه.

 »القوة الناعمة«
البطل، هو �سابط �سابق بالقوات 
اخلا�سة يف اجلي�س ال�سيني ينقذ 
من  واأفــــارقــــة  �سينيني  مــدنــيــني 
يوؤطرهم  ق�ساة،  متمردين  اأيــدي 
مـــرتـــزقـــة مــــن الــــغــــرب يف دولــــة 
افــريــقــيــة تــتــهــاوى وتــتــداعــى ... 
»اأفالم  مــن  معكو�س  كوكتيل  انــه 
تعد  وال  حت�سى  ال  التي  االك�سن 
عّودتنا هوليوود عليها طيلة عقود، 
اىل درجة اأن بقية العامل قد ر�سع 
هـــوؤالء ا الأبــطــال اخلــارقــني وهم 
االمريكية،  الــرايــة  عــن  يدافعون 
فاهلل والدوالر على جميع اأرا�سي 
�سد  واأحيانا  الكوكب،  املغامرة يف 
»القوة  هــــذه  �ــســيــنــيــني.  ــــرار  اأ�ــــس
الناعمة«، ُفر�ست على مر ال�سنني 
�سورة  ت�ستقبل  وهي  على عقولنا 
اأمـــريـــكـــا الـــــقـــــادرة عـــلـــى ارتـــكـــاب 
اخلطاأ، ولكن اأي�سا الغنية باأبطال 
من طينة ا�سحاب القلب الكبري.

ـــلـــف مــــــع الـــ�ـــســـني،  االمـــــــــر خمـــت
الناعمة«  »قــوتــهــا  ت�سطدم  الــتــي 
ال�سيا�سي  نظامها  �سريعا بطبيعة 
ميلك  ال  والــــــتــــــي  الــــ�ــــســــمــــويل، 
املثال،  �سبيل  عــلــى  االأوروبــــيــــون، 
ذاكرة م�سرتكة معها كالتي متثلها 
نورماندي،  يف  االنـــــــزال  عــمــلــيــة 
االحتالل  مـــن  الــــقــــارة  وحتـــريـــر 
بقيم  الــــ�ــــســــعــــور  وال  الـــــــنـــــــازي، 
م�سرتكة. ولهذه االأ�سباب، �سيجد 
»الذئب املحارب 2« �سعوبة خارج 
ا�ــســواره يف تــكــرار الــنــجــاح الهائل 
فعر�سه  ال�سني.  يف  حققه  الــذي 
يف الواليات املتحدة ظل متوا�سعا 
جدا، ومل يتم االإعالن عن تاريخ 

اإطالقه يف فرن�سا.
ا�ستثمر  االأخـــــــرية،  الــ�ــســنــوات  يف 
منتجو االأفالم ال�سينيون بكثافة 
للتاأثري  حماولة  يف  هوليوود،  يف 
يتنا�سب  مبا  ال�سيناريوهات  على 
ال�سني.  تريدها  الــتــي  والــ�ــســورة 
»حرب  اأحـــدث  املــثــال،  �سبيل  على 
النجوم« و »مهمة م�ستحيلة«، متا 
اجنازهما يف اإنتاج م�سرتك باأموال 
�سينية، و�سارك ممثلون �سينيون 
اجلمهور  وكان  اإيجابية.  اأدوار  يف 

التغيري  ان  اال  العاملية.  ال�ساحة 
احلــقــيــقــي يف املــكــانــة حتــقــق زمن 
تــ�ــســي جـــني بــيــنــغ، الـــرجـــل االأول 
ال�سيني منذ عام 2012، والذي 
يــجــمــع بـــني يـــديـــه �ــســلــطــة اأكـــرب 
اأي زعــيــم �ــســيــنــي اخــــر منذ  مـــن 
دنـــغ �ــســيــاو بــيــنــغ، مبــعــنــى، اجليل 
جتديد  اىل  وي�ستعد  الــتــاريــخــي، 
واليته بخم�س �سنوات يف اخلريف 

القادم.
الــــ�ــــســــني يف  تـــــــــرتدد  الــــــيــــــوم، ال 
الهند  امــام  ع�سالتها  ا�ستعرا�س 
متنازع  حــــــدوديــــــة  مـــنـــطـــقـــة  يف 
اآ�سيا  �سرق  عليها، وحتــدي جنوب 
والقانون الدويل مببانيها يف بحر 
ال�سني اجلنوبي، وتاأكيد مواقفها 
اأنــــحــــاء  ومـــ�ـــســـاحلـــهـــا يف جـــمـــيـــع 
العامل، وخا�سة يف اإفريقيا. وهذا 
دولة  بــالــ�ــســرورة  منها  يجعل  ال 
بالتاأكيد  ولــكــنــهــا  »اإمـــربيـــالـــيـــة«، 
قوة عظمى لن ترتدد يف ا�ستخدام 

القوة خدمة مل�ساحلها الوطنية.
ان »الذئب املحارب 2« يج�سد هذا 
االثبات للقوة القائم على كوكتيل 
مــعــروف مــن الــقــومــيــة واالإميــــان 
ال�سيوعي  بـــــاحلـــــزب  االأعــــــمــــــى 
الكوكتيل  هذا  كان  لقد  ال�سيني. 
مهارات  اىل  االآن  حــتــى  يــفــتــقــر 
�سينمائية قادرة على مناف�سة توم 
كـــروز وبـــراد بيت هــولــيــوود: وها 
وكان  ذلـــك،  يحقق  وو  جــاكــي  ان 
لــقــد اأجنز  املـــوعـــد.  اجلــمــهــور يف 
افالم  قنابل  غـــرار  على  املطلوب 
القيم  مع  تتطابق  التي  هوليوود 
يف  االأمــريــكــي  للمجتمع  ال�سائدة 

تلك اللحظة.
�سوى  لي�ست  املــ�ــســالــة  بــالــتــاأكــيــد، 
الــ�ــســني، التي  �ــســيــنــمــا، ولــكــن يف 
توؤمن  تــعــد  مل  الــــعــــامل،  كــبــقــيــة 
ال�سا�سات  فعلى  باالأيديولوجيات، 
اليوم  تت�سكل  وال�سغرية،  الكبرية 
امل�سرتكة  ــــاطــــري  واال�ــــس الـــقـــيـــم 
لالأمة.. ولهذا ال�سبب يجب على 
»الذئب  م�ساهدة  الـــدول  روؤ�ــســاء 
ال�سرعة.  وجــه  وعلى   »2 املحارب 

------------------------
عن لونوفيل اوب�صرفاتور 

الفرن�صية

ال�سني  انــــبــــاء  وكــــالــــة  املــــا�ــــســــي 
الر�سمية  �ــســيــنــخــوا  اجلـــــديـــــدة 
و�سائل  مــع  مــوؤمتــر  يف  ال�سينية 
االإعــالم االأفريقية، على ان طرح 
للقارة من  احرتاما  اأكرث  ال�سني 

و�سائل االإعالم الغربية ...
الرئي�سية،  الــ�ــســخــ�ــســيــة  متــلــك 
املخرج  وو،  جاكي  يج�سدها  التي 
واملمثل الرئي�سي اأي�سا، متلك كل 
خ�سائ�س البطل االأمريكي. ع�سو 
ال�سينية،  اخلــا�ــســة  الـــقـــوات  يف 
مرة  الأول  اال�ــســواء  عليها  ت�سلط 
دراميا يف فيلم جتاري، بطل عنيد 
يعتقد  كــان  اإذا  االأوامــــر  ويع�سي 
ال  �سمة  وهــي  ملهمته،  ت�سيئ  اأنــهــا 
ال�سني،  يف  مطلقا  عليها  ُي�سّجع 
يف  اأو  التقليدية  الثقافة  يف  �سواء 

احلزب الذي يرف�س الفردية.
ولــكــنــه اأيــ�ــســا يـــديـــن بـــــوالء غري 
حمدود للجي�س، ولل�سني. ال �سك 
ان جــاكــي وو �ــســاهــد الــعــديــد من 

امل�ستهدف بقية العامل اىل جانب 
ال�سوق ال�سينية املربحة، غري انه 
ال�سني  فان  املحارب«  »الذئب  مع 
امل�ستهدفني،  اأول  هــــي  نــفــ�ــســهــا 
عاملية  كــقــوة  مبــكــانــتــهــا  منت�سية 

جديدة.
ـــبـــاب، هـــو فيلم  ولـــكـــل هــــذه االأ�ـــس
بع�س  لفهم  املــ�ــســاهــدة  ي�ستدعي 
العام  لـــلـــراأي  الــيــنــابــيــع احلــالــيــة 
بلد  يف  جناحه  واأ�سباب  ال�سيني، 
اأ�سبح واحدا من القوى العظمى 
التاأكيد  ـــة  مـــرحـــل يف  الـــعـــاملـــيـــة 

واالنت�سار.
 

بطل ... اأمريكي
املحارب  »الـــذئـــب  احــــداث  جتـــري 
2« يف اإفريقيا، وميثل هذا م�سبقا 
ال�سنوات  فــفــي  حــا�ــســمــا:  عــامــال 
اأ�سبحت  املا�سية،  ع�سرة  اخلم�س 
ال�سني �سريكا رئي�سيا يف اإفريقيا، 
اقت�سادي  حـــ�ـــســـور  خـــــالل  مــــن 

يف  ممثال  م�سبوق،  غــري  وبــ�ــســري 
العمال  مـــن  االآالف  مـــن  مـــئـــات 
والـــتـــجـــار واملـــقـــاولـــني، ومـــوؤخـــرا 
الع�سكريني بافتتاح قاعدة بحرية 
يف جيبوتي. لقد دخلت اإفريقيا يف 
اخليال اجلمعي ال�سيني، والعك�س 
بالعك�س، هناك حيث كانت ُتعترب 
اال�ستعمارية  الــقــوى  عــلــى  حــكــرا 
وحديقتها  وحمميتها  الــقــدميــة 

اخللفية.
املحارب  الذئب   « اإفريقيا يف  لكن 
اإفريقيا  كبري  حــد  اإىل  ت�سبه   »2
الغربية  االأفــــالم  الــعــديــد مــن  يف 
مــثــل »االملـــا�ـــس الـــدمـــوي« بطولة 
ليوناردو دي كابريو عام 2006: 
قارة من احلروب والفقر والف�ساد، 
واأر�س املغامرة لرجال خارقني ... 
فالكلي�سيهات ال�سينية ال تختلف 
عــــن تـــلـــك الـــ�ـــســـائـــعـــة يف الـــعـــامل 
اخلطاب  ين�سف  ما  وهــو  الغربي، 
االأ�سبوع  دافــعــت  حيث  ال�سيا�سي 

التي �سبق لل�سني  الع�سرات  غرار 
ي�ساهدها  يــعــد  ومل  انتجتها  ان 
ناجح،  فيلم جتـــاري  وامنـــا  اأحــــد، 
تطغى ر�سالته دون ان يتم التعبري 
عــنــهــا مبـــا يــتــوافــق متــامــا مـــع ما 

حتاول احلكومة ال�سينية نقله.
االقت�سادي  نهو�سها  بــدايــة  منذ 
قــبــل ثــالثــة عــقــود، وخــا�ــســة منذ 
التجارة  منظمة  اىل  ان�سمامها 
قدمت   ،2001 عـــــام  الـــعـــاملـــيـــة 
وجه  اأوال،  وجـــــوه.  عـــدة  الــ�ــســني 
جيانغ  بقيادة  ال�سلمي«  »ال�سعود 
زميني وهو جينتاو، بهدف طماأنة 
جــريان ال�سني، وابــعــد مــن ذلك، 
ما  لديهم  لي�س  اأنـــه  نظرية  دعــم 
يخ�سون من �سني اأكرث قوة. وقد 
بداأت نقطة التحول عام 2008، 
االوملـــبـــيـــة يف  االلـــعـــاب  دورة  عــــام 
بكني، واالزمة املالية العاملية التي 
مع  مــعــّززة،  ال�سني  منها  خرجت 
تاأكيد متزايد واأو�سح للبالد على 

 اجلي�ش املجيد
جاكي  يــ�ــســبــح  الـــفـــيـــلـــم،  هـــــذا  يف 
رحل  الـــذي  ال�سابق  اجلــنــدي  وو، 
بطال  اأفريقيا،  يف  حظه  ليجرب 
ــنــه من  رغــــم انـــفـــه يف و�ـــســـع ميــّك
يف  يـــغـــرق  بـــلـــد  يف  اأرواح  اإنـــــقـــــاذ 
الفو�سى. ولكن وراءه يف اللحظة 
احلا�سمة، جي�س التحرير ال�سعبي 
ال�سيني املجيد الذي اأطلق وابال 
مــــن الـــ�ـــســـواريـــخ انـــطـــالقـــا من 
ي�سبه  مــا  البحر،  عر�س  يف  �سفن 
التي  الــتــومــاهــوك  اإىل حــد كــبــري 
اأطلقها دونالد ترامب على قاعدة 
ع�سكرية �سورية يف اأبريل املا�سي، 
الرئي�س  مع  الع�ساء  يتناول  وهــو 
ناديه  يف  بينغ  جــني  �سي  ال�سيني 

اخلا�س للغولف.
البطل،  و�سخ�سية  ال�سيناريو،  ان 
للجي�س  الــــــقــــــوي  واحلـــــ�ـــــســـــور 
»الذئب  مــن  يجعل  ال  الــ�ــســيــنــي، 
املحارب 2« فيلم بروباغندا، على 

ا�ستعارة  يف  يـــرتدد  ومل  االأفـــــالم، 
امل�سهد  مـــثـــل  خــــالــــدة،  مــ�ــســاهــد 
من  الــرو�ــســيــة  لــلــرولــيــت  ال�سهري 
هانرت«)�سائد  ديــــر  »ذي  فــيــلــم 
الذي   ، �سيمينو  ملايكل  الــغــزالن( 
وو،  جـــاكـــي   .1978 عــــام  ظــهــر 
اجلــنــدي الــذي ُطــرد مــن اجلي�س 
نف�سه  يــجــد  الــعــ�ــســيــان،  بــ�ــســبــب 
�سيمينو  طــريــقــة  عــلــى  م�سهد  يف 
يراهن  بينما  راأ�ــســه  يف  مب�سد�س 
على  االأفــارقــة  ح�سد حمموم من 

موته.
وبــاملــثــل، فـــاإنـــه يــنــهــل مـــن م�سهد 
�سهري اخر، حقيقي، �سفارة فرن�سا 
يف بنوم بنه وهي ت�ستقبل الرعايا 
االأجـــانـــب عــنــد انــتــ�ــســار اخلمري 
عليها  ولكن   ،1975 عام  احلمر 
يف  الكمبوديني.  املواطنني  رف�س 
»الذئب املحارب 2«، انها ال�سفارة 
املدنيني  جتــمــع  الــتــي  الــ�ــســيــنــيــة 

الفارين من املتمردين ...

القوة الناعمة ال�سينية حتقق اول منجزاتها

جناح جماهريي وعائدات مالية كبرية

ال�سني قوة عظمى زمن ت�سي

رامبو على الطريقة ال�سينية

الوطنية يف ال�سينما ال�سينية

خمرج وبطل الفيلم يف ان واحد

- ر�ضالة �لفيلم: �ل�ضني عظيمة ويتحّتم عليها �لدفاع 
عن م�ضاحلها ومو�طنيها يف كل مكان من �لعامل

- �ضيجد �ل�ضريط �ضعوبة خارج �أ�ضو�ره يف تكر�ر 
�لنجاح �لهائل �لذي حققه يف �ل�ضني

- �ن تدور �الأحد�ث يف �فريقيا
 ترجمة �أمينة لو�قع �ضيا�ضي دويل جديد

- ��ضتثمر �ل�ضينيون بكثافة يف هوليوود يف حماولة 
للتاأثري على �ل�ضيناريوهات مبا يتنا�ضب و�ضورة �ل�ضني

- لي�س فيلم بروباغند� كالتي �ضبق لل�ضني �أن �نتجتها ومل يعد ي�ضاهدها �أحد و�إمنا فيلم جتاري ناجح

- الأول مرة ينجح خمرج وطني يف �إغو�ء �جلمهور �ل�ضيني يف نوع من �الأفالم ظل حكر� على �المريكان

- على �ل�ضا�ضات �لكبرية و�ل�ضغرية، تت�ضكل �ليوم �لقيم و�الأ�ضاطري �مل�ضرتكة لالأمم

•• الفجر - خرية ال�شيباين

�لناتو يوؤيد �لتوجه �جلديد لرت�مب يف �أفغان�ضتان �إندوني�ضيا تربم �ضفقة مع رو�ضيا ل�ضر�ء مقاتالت �ضوخوي 
مــع وزيـــر الــدفــاع ريــامــيــزارد ريــا�ــســودو اإن اأنـــواع وحجم 
ال�سلع ما زالت قيد التفاو�س. وكان قد قال يف ال�سابق اإن 
والنب.ويتوقع  وال�ساي  النخيل  زيت  �ست�سمل  ال�سادرات 
اأن ينتهي االإعداد من تفا�سيل االتفاق يف وقت قريب بني 
اجلانبني املعنيني االإندوني�سي والرو�سي.وتواجه رو�سيا 

حاليا حزمة جديدة من العقوبات االأمريكية التجارية.
�سرق  جنوب  يف  اقت�ساد  اأكــرب  وهــي  اإندوني�سيا،  وت�سعى 
اآ�سيا، اإىل الرتويج لزيت النخيل الذي تنتجه بعد تهديد 
بتخفي�س ا�ستهالكه يف دول االحتاد االأوروبي يف الوقت 
بعد  اجلــوي  اأ�سطولها  حتديث  اأي�سا  فيه  حتــاول  الــذي 

�سل�سلة من احلوادث.

•• جاكرتا-رويرتز:

اإن حــكــومــة بالدهما  امــ�ــس  اإنــدونــيــ�ــســيــان  قـــال وزيـــــران 
�ــســوخــوي يف  11 مــقــاتــلــة رو�ــســيــة مــن طـــراز  �ست�سرتي 
�ستدفعها  دوالر  مليار   1.14 اإىل  قيمتها  ت�سل  �سفقة 

جاكرتا نقدا وعلى �سكل �سلع جتارية.
مليون   570 بقيمة  �سلع  بتوريد  اإندوني�سيا  وتعهدت 
مقابل  يف  نقدية  دفعات  اإىل  باالإ�سافة  رو�سيا  اإىل  دوالر 
على  تت�سلمها  اأن  يتوقع  الــتــي   35 �ــســوخــوي  مــقــاتــالت 

مراحل خالل عامني. 
وقال وزير التجارة اإجنارتيا�ستو لوكيتا يف بيان م�سرتك 

بيان  يف  �ستولتنربج  ين�س  االأطل�سي  �سمال  حللف  الــعــام  االأمـــني  وقــال 
مناق�سة  اإىل  اأتطلع  واأنــا  باأفغان�ستان  متاما  ملتزما  زال  ما  احللف  اإن 
املرحلة املقبلة مع وزير الدفاع جيم�س ماتي�س ومع حلفائنا و�سركائنا 
الدوليني.وقال �ستولتنربج اإن حللف �سمال االأطل�سي 12 األف جندي يف 

اأفغان�ستان واإن 15 دولة تعهدت باإر�سال املزيد من القوات.
ورحبت بريطانيا ب�سدة بقرار ترامب. 

وقــــال وزيــــر دفــاعــهــا مــايــكــل فــالــون خـــالل اتــ�ــســايل بــالــوزيــر ماتي�س 
اأفغان�ستان  امل�سار يف  اإبقاء  علينا  التحديات  برغم  اأنه  على  اتفقنا  اأم�س 
للم�ساعدة يف بناء الدميقراطية اله�سة وخف�س تهديد االإرهاب للغرب.

احلكومة  با�سم  متحدثة  وقــالــت  تــرامــب.  بــقــرار  اأي�سا  اأملــانــيــا  ورحــبــت 
“التزامنا امل�ستمر �سروري على طريق حتقيق ا�ستقرار البالد.

•• بروك�شل-رويرتز:

رحب حلف �سمال االأطل�سي ام�س بقرار الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
زيادة عدد القوات االأمريكية يف اأفغان�ستان يف نطاق ا�سرتاتيجية اأمريكية 
جديدة قال اإنها تتطلب مزيدا من القوات والتمويل من �سركاء الواليات 
املتحدة.وكان الرئي�س االأمريكي قد وعد خالل حملته االنتخابية العام 
اأفغان�ستان واأم�س االأول  املا�سي بان�سحاب �سريع للقوات االأمريكية من 
االثنني تراجع عن ذلك ووعد بحملة ع�سكرية مت�ساعدة �سد مقاتلي 
اإن  اأمريكيون  م�سوؤولون  لتنت�سر.وقال  �ستقاتل  قواتنا  قائال  طالبان 
الرئي�س وقع خططا الإر�سال نحو اأربعة اآالف جندي اأمريكي اإ�سافة اإىل 

ثمانية اآالف جندي منت�سرين االآن يف اأفغان�ستان.
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منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 99659
باإ�سم : دولومايت ا�س. اآر. ال.

وعنوانه : فيا بروفين�سايل ان.  110 ، 24021 األبينو  )بي جي( ، اإيطاليا. 
بتاريخ:2008/12/22 وامل�سجلة حتت الرقم : 92312 

�صورة العالمة

انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/09/05 وحتى تاريخ: 2027/09/05.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271990    بتاريخ : 2017/04/24
باإ�سم :  �سايجال ماناكودان

وعنوانه : �س.ب 52174 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
بيانات االأولوية : 

�صورة العالمة    

   
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43

خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات ، اأماكن االإقامة املوؤقتة ، املطاعم ، خدمات توفري املقاهي والكافترييات 
والتزويد بالطعام وال�سراب )غري الكحويل( ، مطاعم اخلدمة الذاتية ومطاعم الوجبات اخلفيفة.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ZAM حتتها ZAM باللغة االإجنليزية بخط عري�س مميز 
داخل ر�سم مميز للهب.

 اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 270922    بتاريخ : 2017/04/05
باإ�سم :  جون�سـون اأند جون�سـون

املتحدة  الــواليــات   08933  ، جري�سي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالزا  جون�سون  اأنـــد  جون�سون  وان   : وعــنــوانــه 
االأمريكية.   

بيانات االأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةTELPONDEL باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 270925    بتاريخ : 2017/04/05
باإ�سم :  جون�سـون اأند جون�سـون

املتحدة  الــواليــات   08933  ، جري�سي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالزا  جون�سون  اأنـــد  جون�سون  وان   : وعــنــوانــه 
االأمريكية.   

بيانات االأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة REMOLTRO  باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271227    بتاريخ : 2017/04/10
باإ�سم :  جون�سـون اأند جون�سـون

املتحدة  الــواليــات   08933  ، جري�سي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالزا  جون�سون  اأنـــد  جون�سون  وان   : وعــنــوانــه 
االأمريكية.   

بيانات االأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة IPVELTO باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271229    بتاريخ : 2017/04/10
باإ�سم :  جون�سـون اأند جون�سـون

املتحدة  الــواليــات   08933  ، جري�سي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالزا  جون�سون  اأنـــد  جون�سون  وان   : وعــنــوانــه 
االأمريكية.   

بيانات االأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة TELAMODIF باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271228    بتاريخ : 2017/04/10
باإ�سم :  جون�سـون اأند جون�سـون

املتحدة  الــواليــات   08933  ، جري�سي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالزا  جون�سون  اأنـــد  جون�سون  وان   : وعــنــوانــه 
االأمريكية.   

بيانات االأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة TEMPLENTO باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271230    بتاريخ : 2017/04/10
باإ�سم :  جون�سـون اأند جون�سـون

املتحدة  الــواليــات   08933  ، جري�سي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالزا  جون�سون  اأنـــد  جون�سون  وان   : وعــنــوانــه 
االأمريكية.   

بيانات االأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأمــرا�ــس  الفريو�سية  االأمــرا�ــس  مــن  والــعــالج  للوقاية  ب�سرية  �سيدالنية  م�ستح�سرات 
واالأمل  املــركــزي  الع�سبي  اجلــهــاز  واأمــرا�ــس  الــدمــويــة  واالأوعــيــة  القلب  واأمــرا�ــس  االإلتهابية  واالأمـــرا�ـــس 
اال�ستقالبية  واالأمــرا�ــس  بالعدوى  املرتبطة  واالأمــرا�ــس  اله�سمي  اجلهاز  واأمــرا�ــس  اجللدية  واالأمــرا�ــس 

)االأي�سية( واأمرا�س االأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�سي.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة SYNFAZA باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271026    بتاريخ : 2017/04/06
باإ�سم :  جون�سـون اأند جون�سـون

املتحدة  الــواليــات   08933  ، جري�سي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالزا  جون�سون  اأنـــد  جون�سون  وان   : وعــنــوانــه 
االأمريكية.   

بيانات االأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةETELZEL باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271028    بتاريخ : 2017/04/06
باإ�سم :  جون�سـون اأند جون�سـون

املتحدة  الــواليــات   08933  ، جري�سي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالزا  جون�سون  اأنـــد  جون�سون  وان   : وعــنــوانــه 
االأمريكية.   

بيانات االأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة LUTELVIP باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271137    بتاريخ : 2017/04/09
باإ�سم :  جون�سـون اأند جون�سـون

املتحدة  الــواليــات   08933  ، جري�سي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالزا  جون�سون  اأنـــد  جون�سون  وان   : وعــنــوانــه 
االأمريكية.   

بيانات االأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةKAVESTEL باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271226    بتاريخ : 2017/04/10
باإ�سم :  جون�سـون اأند جون�سـون

املتحدة  الــواليــات   08933  ، جري�سي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالزا  جون�سون  اأنـــد  جون�سون  وان   : وعــنــوانــه 
االأمريكية.   

بيانات االأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة VOPONTEL باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271490    بتاريخ : 2017/04/13
بيانات االأولوية : 

باإ�سم :  �سيالج جي اإم بي اإت�س اإنرتنا�سيونال
وعنوانه : جوبيل�سرتا�سي 34 �سي اإت�س  ، زوغ 6300 ، �سوي�سرا.

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3
م�ستح�سرات احلماية من ال�سم�س حتديداً غ�سوالت )لو�سن( وكرميات وزيوت وجل للحماية من ال�سم�س 
، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س حتديداً غ�سوالت )لو�سن( وكرميات وزيوت وجل للوقاية من ال�سم�س 
التعر�س  بعد  ما  )لو�سن(  ،غ�سوالت  للب�سرة  الذاتي  اال�سمرار  كرميات   ، ال�سم�س  من  للحماية  كرميات   ،

لل�سم�س. 
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ILLUMITONE باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271658    بتاريخ : 2017/04/17
باإ�سم :  جون�سـون اأند جون�سـون

املتحدة  الــواليــات   08933  ، جري�سي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالزا  جون�سون  اأنـــد  جون�سون  وان   : وعــنــوانــه 
االأمريكية.  

بيانات االأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةTELOVERSA  باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271659    بتاريخ : 2017/04/17
باإ�سم :  جون�سـون اأند جون�سـون

املتحدة  الــواليــات   08933  ، جري�سي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالزا  جون�سون  اأنـــد  جون�سون  وان   : وعــنــوانــه 
االأمريكية.  

 بيانات االأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأمــرا�ــس  الفريو�سية  االأمــرا�ــس  مــن  والــعــالج  للوقاية  ب�سرية  �سيدالنية  م�ستح�سرات 
واالأمل  املــركــزي  الع�سبي  اجلــهــاز  واأمــرا�ــس  الــدمــويــة  واالأوعــيــة  القلب  واأمــرا�ــس  االإلتهابية  واالأمـــرا�ـــس 
اال�ستقالبية  واالأمــرا�ــس  بالعدوى  املرتبطة  واالأمــرا�ــس  اله�سمي  اجلهاز  واأمــرا�ــس  اجللدية  واالأمــرا�ــس 

)االأي�سية( واأمرا�س االأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�سي.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةSPRAVATO  باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271661    بتاريخ : 2017/04/17
باإ�سم :  جون�سـون اأند جون�سـون

املتحدة  الــواليــات   08933  ، جري�سي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالزا  جون�سون  اأنـــد  جون�سون  وان   : وعــنــوانــه 
االأمريكية.   

بيانات االأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةIMTILSTA  باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271778    بتاريخ : 2017/04/19
باإ�سم :  جون�سـون اأند جون�سـون

املتحدة  الــواليــات   08933  ، جري�سي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالزا  جون�سون  اأنـــد  جون�سون  وان   : وعــنــوانــه 
االأمريكية.   

بيانات االأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة TELPREXI باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271862    بتاريخ : 2017/04/20
باإ�سم :  جون�سـون اأند جون�سـون

املتحدة  الــواليــات   08933  ، جري�سي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالزا  جون�سون  اأنـــد  جون�سون  وان   : وعــنــوانــه 
االأمريكية.   

بيانات االأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة TELTARGA باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271863    بتاريخ : 2017/04/20
باإ�سم :  جون�سـون اأند جون�سـون

املتحدة  الــواليــات   08933  ، جري�سي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالزا  جون�سون  اأنـــد  جون�سون  وان   : وعــنــوانــه 
االأمريكية.   

بيانات االأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
 اأ�سرطة اختبار الأجهزة مراقبة جلوكوز الدم.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن احلرف O باللغة االإجنليزية بخط عري�س يف اأ�سفل ي�ساره ر�سم خلط 
منحني عري�س.

اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 271864    بتاريخ : 2017/04/20
باإ�سم :  جون�سـون اأند جون�سـون

املتحدة  الــواليــات   08933  ، جري�سي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالزا  جون�سون  اأنـــد  جون�سون  وان   : وعــنــوانــه 
االأمريكية.   

بيانات االأولوية : 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
 برامج م�ستخدمة بالتزامن مع اأجهزة مراقبة جلوكوز الدم وم�سخات ورقع َحقن االإن�سلوين.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن احلرف O باللغة االإجنليزية بخط عري�س يف اأ�سفل ي�ساره ر�سم خلط 
منحني عري�س.

اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23  اأغ�سط�س 2017 العدد 12104
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18�سنة يف مع�سكره  بداأ فريق نادي الذيد لكرة القدم  
اعتباراً    2018/2017 اجلــديــد  للمو�سم  االعـــدادي 
من اأم�س االأول براأ�س اخليمة وبح�سور كافة الالعبني 
املواطنني باال�سافة اإيل املحرتفني االأجانب وذلك �سمن 
م�سوؤلو  اإليها  ي�سعى  التي  للفريق  القوية  التدعيمات 

املراحل ال�سنية بنادي الذيد.
اإطـــار خطة جمل�س  االعــــداد احلـــايل يف  ويــاأتــي مع�سكر 
اجلديد  للمو�سم  قــويــة  ال�ــســتــعــدادات  الــرامــيــة  االإدارة 

على  للك�سف  الطبية  الفحو�سات  بــاإجــراء  املع�سكر  وبــداأ 
الــالعــبــني ومـــن ثـــم  بتمرينات الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة  على 
اجليد  للتح�سري  وذلــك  جمانيزيوم  ومترينات  الرمال 
بن  حمــمــد  �سعيد  املع�سكر  ح�سر    . اجلــديــد  للمو�سم 
مرتف الطنيجي رئي�س جلنة فرق املراحل ال�سنية وعلي 
ب  مــدر  �ساهر  وحممد  بالفريق  الكرة  م�سرف  العليلي 

حرا�س املرمي ونادر عبداملنعم طبيب الفريق .
الــواجــهــة يف  فــرق  يــكــون �سمن  اأن  اإىل  الــفــريــق  ويطمح 

و�ستكن  مميزين  العــبــني  �سم  اأن  بعد  اجلــديــد  املــو�ــســم 
اإ�سافة  قوية لالعبني الذين قدموا مو�سما قويا العام 
املا�سي  وتوجه �سعيد بن مرتف الطنيجي بال�سكر ل�سامل 
بن هويدن رئي�س جمل�س اأالإدارة وحيمد اخلاطري نائب 
الرئي�س لل�سئون املالية واالإداريــة وخليفة اجلاري اأمني 
على  االإدارة  اأع�ساء جمل�س  بالنادي وجميع  العام  ال�سر 
ليكون �سمن  للفريق  يــقــدم  الـــذي  الــالحمــدود  الــدعــم 

الفرق املقدمة لعام 2018-2017.

فريق نادي �لذيد » 18 �ضنة « لكرة �لقدم  يبد�أ 
مع�ضكره �لد�خلي  يف ر�أ�س �خليمة

لريا�سة  الــ�ــســارقــة  “موؤ�س�سة  عــقــدت 
لها  املــ�ــســرتك  االأول  احلـــدث  املراأة” 
 Girl بالفتاة«  “النهو�س  حملة  مع 
الريا�سات  تعزيز  بهدف   Risings
الــنــ�ــســائــيــة يف املــنــطــقــة، وجــــاء حدث 
املوؤ�س�سة  توقيع  بعد  ال�سراكة  افتتاح 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع احلـــمـــلـــة، التي 
باأهمية تعليم  اإىل ن�سر الوعي  تهدف 
الفتيات، وتوفري فر�س مت�ساوية لهن 
يف الدرا�سة والعمل، على نطاق عاملي.

“موؤ�س�سة  دعـــــــوة  احلـــــــدث  و�ـــســـهـــد 
ملجموعة  املراأة”  لــريــا�ــســة  الــ�ــســارقــة 
من الفتيات ممن تزيد اأعمارهن على 
12 عاماً، مل�ساهدة مقاطع فيديو من 
ا�ستبيان،  على  واالإجابة  ق�سري،  فيلم 
وامل�ساركة يف مناق�سة جماعية مركزة، 
بهدف التحقق من اآرائهن حول اأجنح 
يف  الن�سائية  الريا�سة  لتعزيز  ال�سبل 
االآراء  تلك  مــن  واال�ستفادة  املنطقة، 
يف عــمــل فــيــلــم قــ�ــســري بــالــتــعــاون مع 
احلـــمـــلـــة يــ�ــســتــعــر�ــس قــ�ــســ�ــس جناح 
االأو�سط  الــ�ــســرق  مــنــطــقــة  يف  فــتــيــات 
الريا�سة،  جمــال  يف  العربية  والـــدول 
الإلهام الفتيات االأخريات وت�سجيعهن 
الور�سة  وحــ�ــســر  ممــار�ــســتــهــا.  عــلــى 
لريا�سة  الــ�ــســارقــة  مــوؤ�ــســ�ــســة  اأعــ�ــســاء 
“النهو�س  املــراأة، وممثلني من حملة 

بالفتاة”، باالإ�سافة اإىل العباتها. 
ويف هـــذا الــ�ــســاأن، قــالــت �ــســعــادة ندى 
موؤ�س�سة  عـــام  مــديــر  الــنــقــبــي،  ع�سكر 

ـــارقـــة لـــريـــا�ـــســـة املــــــــــراأة: نـــبـــداأ  الـــ�ـــس
ال�سراكة  يف  مـــهـــمـــاً  حــــدثــــاً  الــــيــــوم 
وحملة  موؤ�س�ستنا  بني  اال�سرتاتيجية 
اأ�سا�س  يــدعــم  بالفتاة”،  “النهو�س 
بروؤى  مي�سي  الــذي  املتوا�سل  عملنا 
�ــســمــو الــ�ــســيــخــة جـــواهـــر بــنــت حممد 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  رئي�سة  القا�سمي، 
لريا�سة املراأة، بهدف ت�سجيع الفتيات 
الن�سائية،  الريا�سة  يف  امل�ساركة  على 
لـــذا دعــونــا اأعــ�ــســائــنــا بــاالإ�ــســافــة اإىل 
االأخرى  الن�سائية  املنظمات  اأعــ�ــســاء 
ا�ستفادة  اأكـــرب  لتحقيق  الــ�ــســارقــة،  يف 

ومنحهن  مــقــرتحــاتــهــن،  مــن  ممكنة 
فـــر�ـــســـة الــتــعــبــري عــــن اأنـــفـــ�ـــســـهـــن يف 
الــنــ�ــســائــيــة يف  بــالــريــا�ــســات  مــا يتعلق 
مــنــاطــقــهــن، ومــــا الــــذي يــ�ــســعــني اإىل 
تزويدنا  عــن  فــ�ــســاًل  فــيــهــا،  حت�سينه 
البيانات  مــن  مبجموعة  املوؤ�س�سة  يف 

النوعية احليوية.
فيديو  مقاطع  عر�س  احلــدث  و�سهد 
قــ�ــســرية عــلــى املـــ�ـــســـاِركـــات، مـــن فيلم 
“النهو�س  حــمــلــة  اأنـــتـــجـــتـــه  �ـــســـابـــق 
يف  الــفــتــيــات  متــكــني  حـــول  بالفتاة”، 
ثم  اجلن�سني،  بــني  واملــ�ــســاواة  التعليم 

يهدف  ا�ستبيان  على  الفتيات  اأجــابــت 
ما  عـــلـــى  انــطــبــاعــاتــهــن  قـــيـــا�ـــس  اإىل 
تخدم  عامة  فكرة  لتكوين  �ساهدنه، 
لدعم  اإنتاجه  املزمع  الق�سري  الفيلم 

ريا�سة الفتيات يف املنطقة.
و�ـــســـم اال�ــســتــبــيــان اأ�ــســئــلــة مــنــهــا هل 
الدعم  على  حت�سلني  باأنك  ت�سعرين 
�ــســعــيــك جتـــاه ممار�سة  اأثـــنـــاء  الـــكـــايف 
الــريــا�ــســة؟، ومــا هــي اأبـــرز التحديات 
جمتمعِك  يف  الفتيات  تواجهها  التي 
فيما يتعلق بالريا�سة؟، وبعد االنتهاء 
دعوة  احلـــدث  �سهد  اال�ــســتــبــيــان،  مــن 

امل�ساركات اإىل جل�سة نقا�سية جماعية 
على  الـــرتكـــيـــز  اإىل  تـــهـــدف  خـــا�ـــســـة 
م�ساركة  تعزز  التي  العوامل  حتديد 

املراأة يف الريا�سة.
وقعها  التي  التفاهم  مذكرة  و�سهدت 
تعاون  املــا�ــســي  يــولــيــو  يف  اجلـــانـــبـــان 
الــطــرفــني لــتــعــزيــز متــكــني املـــــراأة من 
ومبوجب  الن�سائية،  الريا�سة  خــالل 
ن�سر  نــطــاق  املوؤ�س�سة  تــو�ــّســع  املــذكــرة، 
املوارد  ا�ستخدام  خــالل  مــن  ر�سالتها 
بالفتاة”،  “النهو�س  حلملة  الكبرية 
وباملقابل  الــعــاملــيــة،  �سبكتها  وقــــدرات 

الدور  عــلــى  الــ�ــســوء  املــوؤ�ــســ�ــســة  ت�سلط 
البارز الذي تلعبه احلملة على �ساحة 
الــنــ�ــســائــيــة، خــــالل جميع  الــريــا�ــســة 
فعالياتها وم�سابقاتها يف جميع اأنحاء 

املنطقة.
بنود  الـــنـــقـــبـــي: مبـــوجـــب  واأ�ــــســــافــــت 
املذكرة، تتبنى حملة النهو�س بالفتاة 
اإنـــتـــاج فــيــلــم وثــائــقــي قــ�ــســري يتناول 
جمـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــ�ـــســـ�ـــس املــــوؤثــــرة 
للفتيات مع الريا�سة، وُيعر�س الفيلم 
يف جميع دول منطقة ال�سرق االأو�سط 
والنتائج  املــدخــالت  وتلعب  والــعــامل، 

التي ي�سفر عنها هذا احلــدث دوراً يف 
مــ�ــســاعــدة احلــمــلــة عــلــى اإنــتــاج الفيلم 
العالية  اجلـــودة  بنف�س  يتمتع  الـــذي 
الطويلة،  االأفــــــالم  مـــن  ملــجــمــوعــتــهــا 
ومقاطع  الــتــلــفــزيــونــيــة،  والــــربامــــج 
الفيديو، وحمتويات و�سائل التوا�سل 
املاليني يف  �ساهدها  التي  االجتماعي 

جميع اأنحاء العامل.
بالفتاة  الــنــهــو�ــس  حــمــلــة  وانــطــلــقــت 
تاميز  “تن  مــنــظــمــة  مــــن  مبــــبــــادرة 
تن” )عــ�ــســرة × عــ�ــســرة( الــتــي تتخذ 
االأمريكية  املـــتـــحـــدة  الــــواليــــات  مـــن 

مقراً، وتنتج احلملة االأفالم وو�سائل 
العالية،  املتعددة ذات اجلودة  االإعــالم 
القواعد  م�ستوى  على  ال�ستخدامها 
الفتيان  اإىل  والـــو�ـــســـول  االأ�ــســا�ــســيــة 
واملعلمني،  االأمــور،  واأولياء  والفتيات، 
يف  املجتمع،  يف  الــبــارزة  وال�سخ�سيات 
الذي  املن�سود  التغيري  حتقيق  �سبيل 
تعاونها  خــالل  ومــن  املجتمع،  يــقــوده 
لريا�سة  الـــ�ـــســـارقـــة  “موؤ�س�سة  مـــع 
نطاق مهامها  و�ّسعت احلملة  املراأة”، 
لــتــ�ــســمــل مــنــطــقــة الــ�ــســرق االأو�ـــســـط، 
الفتيات  على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف 
والن�ساء يف الريا�سات املختلفة الالتي 
اإىل متكني  الرامية  يت�سدرن اجلهود 

املراأة.
لريا�سة  ال�سارقة  “موؤ�س�سة  اأن  ُيذكر 
مر�سوم  مبـــوجـــب  تــاأ�ــســ�ــســت  املراأة” 
ال�سيخ  ال�سمو  اأ�سدره �ساحب  اأمريي 
ع�سو  القا�سمي،  حممد  بــن  �سلطان 
املــجــلــ�ــس االأعـــلـــى حــاكــم الــ�ــســارقــة، يف 
قرينة  ــهــا  وتــراأ�ــس  ،2016 نــوفــمــرب 
�ــســمــوه، �ــســمــو الــ�ــســيــخــة جـــواهـــر بنت 
حمــمــد الــقــا�ــســمــي، وتــ�ــســاعــدهــا جلنة 
خربة  ذوي  اأعــ�ــســاء  ت�سم  ا�ست�سارية 
كبرية وكفاءة عالية يف جمال ريا�سة 
باال�ستقالل  املوؤ�س�سة  وتتمتع  املـــراأة، 
وبال�سخ�سية  واالإداري،  املـــــــايل 
للقيام  الكاملة  واالأهــلــيــة  االعتبارية 
لتحقيق  الالزمة  القانونية  باالأعمال 

اأهدافها.

اأحرز ال�سائق جيانلوكا اإملو�سي اأول 
فوز له يف كاأ�س كبار �سودي وورلد 
ال�سباق  يف  اإ�ــس  دبليو  اإ�ــس  �سرييز 
الــــــذي عـــقـــد مـــ�ـــســـاء امـــ�ـــس االول 
حلبة  على  اأغ�سط�س   21 االإثــنــني 
الذي  الـــوقـــت  كــــارتــــدروم يف  دبــــي 
متــكــن فــيــه حمــمــد اإ�ــســمــاعــيــل من 
تعزيز هيمنته على فئة املحرتفني 

باأداء مميز.
امل�سار  عــلــى  املــنــافــ�ــســات  واأقـــيـــمـــت 
ال�سكل  واأخـــذت  للحلبة،  الق�سري 
املكثف للمناف�سات، وهو عبارة عن 
النقاط  نــظــام حمـــّدث الحــتــ�ــســاب 
من كل �سباق، واإ�سافة �سباق ثالث 

الفائز فيه يتوج بطال للجولة.
كاأ�س كبار اإ�س دبليو اإ�س

من  اإملو�سي  جيانلوكا  ال�سائق  كان 
على  ال�سعود  الدائمي  ال�سائقني 
العام  �سباقات  يف  التتويج  من�سة 
املا�سي، لكن بعد ال�سعود للمناف�سة 
�سمن كاأ�س املحرتفني، ت�سدت له 
املنا�سبات.  مــن  العديد  يف  املن�سة 
لكن مع قوة االإ�ــســرار وبع�س من 
االإيطايل  الــ�ــســائــق  احلـــظ، متــكــن 

اأخريا من تتويج جهوده. 
تتوجه  االأنظار  ال�سباق وكانت  بداأ 
عزام،  رامــي  ال�سباقات  بطل  نحو 

الذي متكن من اإحــراز اأ�سرع زمن 
اأن  بعد  التاأهيلية  اجلولة  يف  للفة 
 49.271 يف  احللبة  م�سار  قطع 
اأربعة  بـــني  االأول  لــيــكــون  ثــانــيــة، 
من  اأقــل  يف  امل�سار  قطعوا  �سائقني 

50 ثانية. 
وتقدم عزام ليفوز بال�سباق االأول، 
اأحمد  مع  قوية  مناف�سة  بعد  لكن 
احلـــمـــادي واأجنــــــوم �ــســيــخ. وقطع 
 0.110 عزام خط النهاية بفارق 

جــزء من الثانية عن احلــمــادي يف 
املركز الثاين فيما حل اأجنوم �سيخ 
 1.708 بــفــارق  الثالث  املــركــز  يف 

ثانية عن احلمادي. 
وفـــــر�ـــــس الــــ�ــــســــائــــقــــون الـــثـــالثـــة 
الثاين،  الــ�ــســبــاق  عــلــى  �سيطرتهم 
لــكــن كـــان الــفــوز هـــذه املـــرة حليفا 
النهائية  خــط  قــطــع  الـــذي  ل�سيخ 
الثانية  مــن  0.551 جــزء  بــفــارق 
عــن عـــزام يف املــركــز الــثــاين، بينما 

الـــثـــالـــث مـــن ن�سيب  املـــركـــز  كــــان 
احلمادي. 

وحل جيانلوكا اإملو�سي يف املركزين 
ال�سابع واخلام�س على الرتتيب يف 
اأهله ليحل يف  ال�سباقني، وهو من 
املركز اخلام�س على خط انطالق 
الــ�ــســبــاق االأخـــــري. وبــــداأ عــــزام من 
يتبعه  االأول  املــركــز  مــن  الــ�ــســبــاق 

�سيخ واحلمادي على التوايل. 
فيه  يـــــتـــــوج  الـــــــــذي  ـــــوقـــــت  ال ويف 

االأخري  بال�سباق  الــفــائــز  الــ�ــســائــق 
مقدمة  �سهدت  لالأم�سية،  بطال 
املــتــنــافــ�ــســني مــعــركــة حــامــيــة بني 
ال�سدارة،  عــلــى  االأوائـــــل  الــثــالثــة 
ومتـــــكـــــن اإملـــــو�ـــــســـــي مـــــن الـــتـــقـــدم 
تدريجيا لين�سم لهم. ويف معمعة 
قب�سته  احلــمــادي  اأحكم  املناف�سة، 
تعر�ست  بــيــنــمــا  الـــ�ـــســـدارة،  عــلــى 
مركبة عزام الإعاقة عرقلت تقدمه 
الذي  �سيخ  الأجنــــوم  خـــروج  تبعها 

كراجات  عند  املناف�سة  عــن  توقف 
ــيــانــة، وهــــو مـــا رفــــع ترتيب  الــ�ــس

اإملو�سي اإىل املركز الثاين. 
وبــــــداأ االأمــــــر وكــــــاأن احلــــمــــادي يف 
طـــريـــقـــه لــتــحــقــيــق ثـــــاين فـــــوز له 
يف كــاأ�ــس كــبــار اإ�ـــس دبليو اأ�ـــس على 
ملخالفة  ارتــكــابــه  اأن  اإال  الـــتـــوايل، 
ملركزين،  ترتيبه  خف�س  يف  �ساهم 
املركز  اإملو�سي يف  لي�سبح جيانلوكا 
االأول، يتبعه رامــي عــزام يف املركز 

الثاين. 
وعــلــق اإملــو�ــســي عــلــى فــــوزه قائال: 
كــنــت حمــظــوظــا لــلــغــايــة. اإنـــه اأمر 

رائع اأ�سبه باحللم.

اإ�ش دبليو اإ�ش كبار
و�سمن فئة املحرتفني، املخ�س�سة 
اأعمارهم  تــزيــد  الــذيــن  لل�سائقني 
ال�سائق  متــكــن  عـــامـــا،   35 عــلــى 
فر�س  مـــــن  ـــمـــاعـــيـــل  ـــس اإ� حمـــمـــد 

وت�سدر  اأخــــــــرى،  مـــــرة  هــيــمــنــتــه 
بال�سباقات  وفاز  التاأهيلية  اجلولة 

الثالث التالية. 
يف  ال�سباق  م�سار  اإ�سماعيل  وقطع 
املركز  ليحجز  ثانية   49.836
ال�سباق،  انطالق  خط  على  الرابع 
اإذ  الفئة،  ليحلق وحيدا يف �سدارة 
املناف�سني  اأقـــرب  وبــني  بينه  ف�سل 

له �سمن فئته 21 �سائقا. 
ب�سباقي  وفـــاز  اإ�سماعيل  وانــطــلــق 
اجلــــولــــة وبـــالـــ�ـــســـبـــاق اخلـــتـــامـــي، 
مهاراته.  ويوؤكد  هيمنته  ليفر�س 
اما املركز الثاين فكان من ن�سيب 
بيري ت�سيفاليري، فيما ذهب املركز 
الثالث ل�سالح فلوري�س دو بوي�س. 
و�سرح اإ�سماعيل عن نهاية ال�سباق 
كانت  وجــــهــــه:  ـــعـــادة متـــــالأ  والـــ�ـــس
الكبار  فئة  �سائقني  مــع  املناف�سة 
نتيجتي يف  كــانــت  وقـــويـــة.  رائـــعـــة 
اجلــولــة الــتــاأهــيــلــيــة قــريــبــة منهم 
اأجــزاء من  تف�سلني عنهم  للغاية، 
الــثــانــيــة فـــقـــط. هــــذا �ـــســـيء مميز 

بالن�سبة يل.
من  التالية  اجلــولــة  اأن  اإىل  ي�سار 
�سباقات اإ�س دبليو اإ�س �ستقام م�ساء 
�ــســبــتــمــرب على   11 االإثـــنـــني  يــــوم 

اأر�س حلبة دبي كارتدروم.

عقدتا حدثًا م�صرتكًا للتعرف اإىل اآراء الفتيات حول فيلم توعوي تعتزمان اإنتاجه

»�ل�ضارقة لريا�ضة �ملر�أة« و»�لنهو�س بالفتاة« تتعاونان لتعزيز جهود متكني �لفتيات ريا�ضيًا باملنطقة

�إ�ضماعيل يت�ضدر فئة �ملحرتفني و �إملو�ضي يحرز �أول فوز له يف كاأ�س كبار �إ�س دبليو �إ�س
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عقد جمل�س اإدارة احتاد ال�سطرجن 
بفندق  وذلـــك   ، الــــدوري  اجتماعه 
وتراأ�س  بـــاأبـــوظـــبـــي،  ثــــاين  دو�ـــســـت 
نائب  خــوري  عبدالعزيز  االجتماع 
االحتـــــــاد،  اإدارة  جمـــلـــ�ـــس  رئـــيـــ�ـــس 
عبا�س  وفــوزيــة  مــن  كــاًل  وبح�سور 
لـــطـــفـــي االأمـــــــــني املـــــــايل ومـــهـــدي 
امل�ساعد  العام  االأمــني  عبدالرحيم 
وعــــبــــداهلل عـــبـــدالـــرحـــمـــن احلـــــوار 
رئي�س اجلهاز الفني وطارق خوري 
وه�سام  الفني  اجلهاز  رئي�س  نائب 
االإدارة،  جمــلــ�ــس  عــ�ــســوا  الــطــاهــر 
و�ــســعــود املـــرزوقـــي مــديــر االحتــــاد، 
ح�سور  عــــــدم  عــــن  اعــــتــــذر  فـــيـــمـــا 
املعيني  �سرحان  الدكتور  االجتماع 
خلفان  وحــ�ــســني  االحتــــــاد  رئــيــ�ــس 
ال�سام�سي االأمني العام، لتواجدهما 

خارج الدولة. 
بطولة  اإقــــامــــة  االجـــتـــمـــاع  وحـــــدد 
لل�سطرجن  الــــفــــرديــــة  االإمـــــــــــارات 
اخلــاطــف بــعــد غــد اجلــمــعــة، حيث 
باإ�ست�سافة  االإنـــــاث  بــطــولــة  تــقــام 
للفتيات  والثقافة  ال�سطرجن  نــادي 
بــــالــــ�ــــســــارقــــة وبـــــطـــــولـــــة الـــــذكـــــور 

الثقايف  ال�سارقة  نــادي  باإ�ست�سافة 
وذلك  واحـــد  يــوم  وملـــدة  لل�سطرجن 
للمو�سم  الــنــ�ــســاط  خــطــة  �ــســمــن 
املحلي املعتمدة من جمل�س االإدارة 

 .
واأكــــد مــهــدي عــبــدالــرحــيــم االأمني 
اإعتماد  مت  بـــاأنـــه  املــ�ــســاعــد  الـــعـــام 
وكذلك   ال�سابق  االجتماع  حم�سر 
واملالية،  واالإداريــة  الفنية  التقارير 
اعتمد  االجـــتـــمـــاع  اأن  اإىل  مــنــوهــا 
الفرتة  خالل  اخلارجية  امل�ساركات 
املــ�ــســاركــة يف بطولة  مــنــهــا  املــقــبــلــة 
اآ�ـــســـيـــا الــغــربــيــة والـــتـــي �ــســتــقــام يف 
�سريالنكا خالل الفرتة من 4 اإىل 
املقبل مب�ساركة عدد  �سبتمرب   11
تقدمت  بعدما  االأنــديــة  من العبي 
املـــ�ـــســـاركـــة منهم  بــطــلــب  االأنــــديــــة 
وال�سطرجن  للثقافة  الــعــني  ـــادي  ن
ونادي ال�سطرجن والثقافة للفتيات 
بال�سارقة ونادي اأبوظبي لل�سطرجن 
والثقافة فيما تعذر م�ساركة اأندية 
بظروف  العبيها  الرتــبــاط  اأخـــرى 

الدرا�سة واجلامعات.
تطرق  االجــــتــــمــــاع  اأن  واأ�ــــــســــــاف 

للم�ساركة يف دورة االألعاب االآ�سيوية 
خالل  القتالية  واالألعاب  لل�ساالت 
�سبتمرب   27 اإىل   17 مــن  الــفــرتة 

والتجهيزات  تركمن�ستان  يف  املقبل 
اعتماد  ومت  احلـــدث  يف  للم�ساركة 
الــبــعــثــة حــيــث �سيتم  املــ�ــســاركــني يف 

الـــرجـــال وفريق  بــفــريــق  املــ�ــســاركــة 
ال�سيدات ويتاألف كل فريق من عدد 
4 العبني ، هذا وواجه االإحتاد عدد 

مــن اإعـــتـــذارات الــالعــبــني لظروف 
اللجنة  خمــاطــبــة  ومت  ـــة  الـــدرا�ـــس
اثنني  لت�سجيل  الوطنية  االأوملبية 

املعتذرين،  من  بدال  الالعبني  من 
هـــذا و�ــســوف يــرافــق الــوفــد مهدي 
امل�ساعد  العام  االأمــني  عبدالرحيم 
اإداريــــــــاً واحلــكــمــني عـــبـــداهلل مراد 
ومــروه �سفر . واأ�سار االأمــني العام 
امل�ساعد باأن االجتماع تطرق لنتائج 
الـــفـــرديـــة التي  بــطــولــة االإمــــــــارات 
اأقــيــمــت بــدايــة الــ�ــســهــر اجلــــاري يف 
وال�سارقة  لل�سطرجن  دبـــي  نــاديــي 
�سيتم  والـــتـــي  لــلــ�ــســطــرجن  الــثــقــايف 
يف  للم�ساركة  فيها  االأوائـــل  تر�سيح 
�ستكون  كما  اخلــارجــيــة  الــبــطــوالت 
املجانية  الدعوات  يف  االأولوية  لهم 
يف البطولة اخلارجية طبقا للوائح. 
واأو�سح كذلك باأن االجتماع ناق�س 
العربي  االأوملبياد  امل�ساركة يف  اأي�سا 
اإقامته  واملــقــرر  لل�سطرجن  الــثــاين 
خالل �سهر اأكتوبر املقبل يف املغرب 
وحتى االآن مل ي�سلنا املوعد النهائي 
للبطولة، كما مل ت�سلنا تاأكيدات اأو 
ب�ساأن  العربي  االحتـــاد  مــن  دعـــوات 
اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد 
العربي والتي كان من املفرت�س اأن 
العربي  االأوملبياد  هام�س  على  تقام 

الختيار رئي�س جديد اإال اأن اجتماع 
اجلمعية العمومية يتجه للتاأجيل.

مــن نــاحــيــة اأخـــــرى، د�ــســنــت رو�سة 
اأبوظبي  نـــــادي  العـــبـــة  الـــ�ـــســـركـــال 
الوطني  ومــنــتــخــبــنــا  لــلــ�ــســطــرجن 
العامل  بطولة  يف  م�ساركتها  اأمــ�ــس 
املقامة  �ــســنــوات   8 حتــت  للنا�سئني 
حــالــيــا بـــالـــربازيـــل مبــ�ــســاركــة 54 
العامل  دول  خمــتــلــف  مـــن  العـــبـــة 
 31 يـــوم  حــتــى  الــبــطــولــة  وت�ستمر 
اأغــ�ــســطــ�ــس اجلـــــاري، هـــذا وغــــادرت 
بــرئــا�ــســة عبداهلل  الـــبـــالد  الــبــعــثــة 
جمل�س  ع�سو  احلوار  عبدالرحمن 
االإدارة رئي�س اجلهاز الفني بجانب 

املدرب فيوريل ووالدتها. 
تظهر  اأن  االحتـــــاد  اإدارة  وتــنــتــظــر 
رو�سة ال�سركال مب�ستوى متميز يف 
�سافرت  رو�سة  اأن  خا�سة  البطولة 
مدار  على  ا�ستمر  خــارجــي  ملع�سكر 
ناديها  عـــن طـــريـــق  ونــ�ــســف  �ــســهــر 
باالإ�سافة  االحتـــاد،  مــع  وبالتعاون 
الـــبـــطـــوالت  يف  مـــ�ـــســـاركـــتـــهـــا  اإىل 
الداخلية واخلارجية طوال الفرتة 

املا�سية.

نــ�ــســف نــقــطــة تــكــفــي االأ�ـــســـتـــاذ الـــــدويل الكبري 
اأمني  الــدكــتــور با�سم  اأفــريــقــيــا  املــ�ــســري وبــطــل 
نهاية  مع  االأ�ساتذة  بطولة  بلقب  للفوز  �سمري 
اجلــولــة الــثــامــنــة وقــبــل االأخــــرية الــتــي اأقيمت 
الـ  الـــدويل  ظبي  اأبــو  مهرجان  فعاليات  �سمن 
ظبي  اأبـــو  نـــادي  نظمه  والـــذي  لل�سطرجن   24
حتت  تــاين  دو�ست  بفندق  والثقافة  لل�سطرجن 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  رعــايــة 
من  وبدعم  الريا�سي  ظبي  اأبــو  جمل�س  رئي�س 
االإ�سرتاتيجي  ال�سريك  الرئا�سة  �سوؤون  وزارة 
مناف�ساته  اختتمت  الـــذي  املــهــرجــان  رعــايــة  يف 
واأفريقيا  م�سر  بطل  جــاء،  وقــد   ، اأمــ�ــس  م�ساء 
بفوزه على العب منتخب االإمــارات �سامل عبد 
7 نــقــاط وبفارق  اإىل  الــرحــمــن رافــعــا ر�ــســيــده 

ن�سف من لقب البطولة قبل مواجهة املن�سف 
االأول االجنليزي نيجل �سورت الذي حقق الفوز 
بدوره على امل�سري اأحمد عديل مما رفع ر�سيده 
اإىل �ست نقاط ون�سف مما يوؤكد باأن با�سم يلعب 
بفر�ستي الفوز والتعادل اأمام خ�سم عنيد يلعب 
باإ�سرتاتيجية يجيد تطبيقها منذ بدء مباريات 
البطولة ،وياأمل بطل م�سر واأفريقيا يف حتقيق 
�سبق  الثانية حيث  البطولة للمرة  الفوز بلقب 

له الفوز بلقب املهرجان ال�سابع ع�سر.
ويف املركزين الثالث والرابع وبر�سيد 6 نقاط  
جنــد كــل مــن االإمـــاراتـــي �ــســامل عــبــد الرحمن 
و�ستكون  روؤوف  حمـــمـــدوف  واالأذربــــيــــجــــاين 
مباراتهما معا حا�سمة لتحديد برونزية املركز 
5نقاط  15 العـــب ميــلــكــون  وهـــنـــاك  الــثــالــث 

ون�سف وبالتايل �ستكون املناف�سة متاحة للجميع 
للمناف�سة على املراكز من الثالث وحتى العا�سر 
والفوز باجلوائز النقدية والعينية ور�سيد من 

النقاط للت�سنيف الدويل .
املفتوحة  الدولية  البطولة  مناف�سات  و�سهدت 
عبدولييف  الــ�ــســاد  العـــب اأذربـــيـــجـــان  ـــفـــراد  ان
بــالــبــطــولــة بــعــد فــــوزه عــلــى مــنــافــ�ــســه الوحيد 
اإىل  ر�سيده  رافــعــا  �سيجو  اأبـــو  ارمـــل  الفلبيني 
عن  نقطة  ن�سف  وبــفــارق  ون�سف  نــقــاط  �سبع 
اقرب مناف�سيه ،وياأتي يف املركز الثاين بر�سيد 
فوزه  بعد  بــابــالن  روكــي  الفلبيني  نقاط  �سبع 
على الالعب الهندي لك�سمي كري�سنا والالعب 
االأذربيجاين بابزادا خازار بعد فوزه على الالعب 
ال�سوري حممد رافع ويليهما 6 العبني بر�سيد 

�ست نقاط ون�سف لكل منهم،و�سيلعب املت�سدر 
الو�سيف روكي  الفلبيني  ال�ساد عبدولييف مع 

بابالن.
خازار   بـــابـــازادا  االأذربــيــجــاين  الــالعــب  وح�سم 
نقاط   8 ح�سد  اأن  بعد  النا�سئني  بطولة  لقب 
بر�سيد  فــارون  اديتا  الهندي  ثانياً  كاملة وحل 
الر�سيد  وبنف�س  وثــالــثــاً  ونــ�ــســف  نــقــاط  �سبع 
يف   وجــاء   ، حبيب  عدنان  الكندي  النقاط  من 
واخلام�س  �سمري  لـــوؤي  االأردين  الــرابــع  املــركــز 
الهندي مانو ديفيد وال�ساد�س يف الرتتيب العام 

امبوتييف كيزيبيك اأذربيجان.
للنا�سئني  الــ�ــســنــيــة  الــفــئــات  بـــطـــوالت  و�ــســمــن 
االأول  بــاملــركــز  فـــاز  الــنــا�ــســئــني  �سنة    14 حتــت 
االإيراين ر�سويل مهريجاردي ويف املركز الثاين 

الهندي  والــثــالــث  اأذربــيــجــان  اتــيــال  اينولييف 
داراين �سرينافا�س .

وحتت فئة 12 �سنة جاء يف املركز االأول  نيكيل 
�سريثان  الــهــنــدي  والـــثـــاين  الــهــنــد  مـــاجـــزنـــان 
�سايبوري ويف املركز الثالث موراتوف بدريخان 
يف  جــاء  �سنوات   10 حتــت  فئة  اأمــا  كازاخ�ستان 
االإمارات  ال�سام�سي  نا�سر  حمد  االأول   املركز 
الهند ويف  الثاين جوتام رام�سواري  املركز  ويف  
املركز الثالث �سارون رافائيل الهند.. وفاز بلقب 
فئة حتت  8 �سنوات من اأذربيجان توليندينوف 
ال�سام�سي  نــا�ــســر  مــــوزه  والثانية   دينمحمد 
ال�سواوره  فــرا�ــس  الــثــالــث  املــركــز  االإمــــارات ويف 

االأردن.
�سهدت  والــتــي  الــوطــن  حماة  بطولة  واختتمت 

مــ�ــســاركــة 7 العــبــني وقـــد حــل يف املــركــز االأول 
احمد عتيق الرميثي بر�سيد خم�س نقاط، ويف 
 4 بر�سيد  �سلطان  اإبراهيم  جــاء  الثاين  املركز 
بر�سيد  اخلوري   عبا�س  احمد  والثالث  نقاط، 

نقاط..  4
اأمــــا بــطــولــة الــ�ــســطــرجن الــعــائــلــي الــتــي �سمت 
بارتاكي  عائلة  لقبها  ح�سمت  فقد  عائلة   24
الهندية  بر�سيد 11 نقطة والتي �سمت  االأب 
اديــتــا بــارتــاكــي واالبـــن امــارديــب بــارتــاكــي، ويف 
بر�سيد  الهند  بوري�سا من  عائلة  الثاين  املركز 
بوري�سا  كيتان  االأب  �سمت  والتي  نقاط   10
واالبن يوهان بوري�سا ،ويف املركز الثالث عائلة 
مانافوف من اأذربيجان بر�سيد 9 نقاط،ومثلها 

االأب غالم مانافوف واالبن فوجلر مانفوف.

رو�صة ال�صركال تد�صن م�صاركتها يف بطولة العامل للنا�صئني يف الربازيل

�إنط��الق بطول�ة �الإم�ار�ت �لفردي�ة لل�ضطرن�ج �خلاط�ف ي�وم �جلمع��ة

خت��ام فعالي��ات مه��رج���ان �أبوظبي �لدويل �ل� 24 لل�ضطرجن 2017

•• اأبوظبي - الفجر

الدورات  اأعمال  يف  اأبوظبي،  �سرطة  �ساركت 
اخلا�سة بامل�سابقات التي اختتمت موؤخراً يف 
العا�سمة املاليزية كواالملبور، مب�ساركة 46 
الت�سويق  ومبجال  واأمنيني  عامني  من�سقاً 
باالحتاد  االأعــ�ــســاء  الوطنية  االحتــــادات  يف 

االآ�سيوي لكرة القدم. 
واأو�سح الرائد اإبراهيم حممد املناعي مدير 

اأن  اأبوظبي،  ب�سرطة  ال�سغب  مكافحة  اإدارة 
م�ساركة �سرطة اأبوظبي ت�سهم يف رفع كفاءة 
بني  التن�سيق  وتعزيز  ال�سرطية،  العنا�سر 

ال�سركاء واالحتاد االآ�سيوي لكرة القدم.
اإعــــداد  اإىل  تــهــدف  الــــــدورات  اإن  واأ�ــــســــاف: 
 ،2018 عـــام  بــطــوالت  اأجـــل  مــن  املن�سقني 
كاأ�س  نهائيات  اأجــل  من  اال�ستعداد  وكذلك 

اآ�سيا. 

�ضرطة �أبوظبي ت�ضارك يف دور�ت �ملن�ضقني 
�الأع�ضاء باالحتاد �الآ�ضيوي لكرة �لقدم
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   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/06628/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : جنران لتجارة املوا�سي واالغنام 

مبا اأن املدعي : بلدية دبي 
امــام املركز بطلب  اأقــام �سدكم الدعوى 02/06628/2017/جتـــــاري ايجارات  قد 

الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 2200 درهم غرامة تاأخري للفرتة 
من 2015/11/1 حتى 2016/9/30  11 �سهرا بخالف ما ي�ستجد بواقع 200 درهم 
�سهريا حتى االخالء التام ، ر�سم درهم املعرفة 10 دراهم ر�سم درهم االبتكار 10 

دراهم. 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

االربعاء  يوم  بالن�سر للح�سور بجل�سة  اعــادة اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وقــررت 
الثانية(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امــام  2.30م  ال�ساعة   2017/8/23 املــوافــق 
بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى 
. فاأنت مكلف  الن�سر  تاريخ  ايام من  امل�سافة اىل ثالثة  اأمر بتق�سري مدة  ، وقد 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات . 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اإعــــــــــالن
حلالقة  الن�سيحة  ال�ســـــادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الرجال  رخ�سة رقم:1135193 
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3.80 اىل 1*7.90

 تعديل ا�سم جتاري من/�سالون الن�سيحة حلالقة الرجال
ALNASEEHA GENTS HAIR CUTTING SALOON

اىل/ �سالون ريفري ايفيان للرجال 
RIVER EVIAN GENTS SALON

تعديل عنوان/من العني العني منطقة اجلاهلي بناية حممد �سقر خربا�س 
�سامل  حممد  �سلطان   69863  69863  44 م  امل�سفح  ابوظبي  اىل  الظاهري 

�سالح واخرين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان  االقت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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�ضركة بئر �ضبع لبيع و�ضر�ء قطع غيار 
�مل�ضتعملة- ذ.م.م

حما�سبون  واملراجعة-  للمحا�سبة  االحتاد  موؤ�س�سه  تعلن 
قانونيون- ابوظبي انه مبوجب قرار اجلمعيه العموميه غري 
�سبع  بئر  �سركة  وت�سفية  بحل   2017/06/20 بتاريخ  العادية 
اي  لدية  من  فعلى  ذ.م.م  امل�ستعملة-  غيار  قطع  و�سراء  لبيع 
هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س 
ابوظبي   46765 �س.ب    026349416 فاك�س  رقم026349400 
الطابق  املزروعي  فا�سل  بناية موزه حممد  اال�ستقالل  �سارع 
الثبوتيه،  امل�ستندات  واإح�سار   )1( رقم  مكتب  )ميزانني1( 

وذلك خالل مدة اأق�ساها 45 يوم من تاريخ هذا االعالن

�إع��������الن ت�ضفي�����ة �ضرك��������ة 

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرقـم:  99227
باإ�ســــــم:  �س. نو اورديرني ديزايرن ليبل ليمتد - تيد بيكر

وعنوانــــه:  ذا اغلي براون بيلدينج، 6 ايه �سانت بانكرا�س واي، لندن ان دبليو 1 او تي 
بي، بريطانيا

وامل�سجلة حتت رقم: 98100              بتاريخ:  08/ 12/ 2009
اإنتــهاء  تاريخ  من  اإعــتــبــاراً  اأخــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

احلمــاية يف: 26/ 08/ 2017
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )19( من القانون االإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

اإدارةالعالمات التجارية
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الفجر الريا�ضي

وجهت رابطة م�سجعني لنادي موناكو 
حـــامـــل لــقــب بــطــولــة فــرنــ�ــســا يف كرة 
ال�ساب  ملهاجمه  حادة  انتقادات  القدم، 
اأندية عدة  كيليان مبابي املطلوب من 
اأبرزها باري�س �سان جرمان الفرن�سي، 
معتربة انه مل يتمكن من اثبات �سيء 
النادي  مــع  الق�سرية  م�سريته  خــالل 
الرتا�س  رابـــطـــة  واأعـــربـــت  اجلــنــوبــي. 
موناكو 1994 عن ذهولها وا�ستيائها 
القيمة  عــــن  املــــتــــداولــــة  املـــبـــالـــغ  مــــن 
من  واأي�سا   ، مبابي  النتقال  املحتملة 

الراتب لتمديد عقده«.
ويف بيان عرب تويرت، اعتربت الرابطة 
انتقال الالعب او متديد  انــه يف حــال 
هذه  كــل  ي�ستحق  العـــب  “فال  عــقــده 
مل  انــه  ال�سيما  اليورو”،  من  املاليني 
يتمكن من اثبات �سيء خالل املباريات 
الفئات  يف  مبابي  ون�ساأ  خا�سها.  التي 
الفريق  اىل  وان�سم  ملوناكو،  العمرية 
 44 فــخــا�ــس  املــا�ــســي،  املــو�ــســم  االأول 
هدفا،   26 خـــاللـــهـــا  �ــســجــل  مــــبــــاراة 
االأول يف  للقبه  ناديه  قيادة  و�ساهم يف 

بطولة فرن�سا منذ عام 2000.
املباراتني  عــن  الـــدويل  املهاجم  وغـــاب 
بطولة  �ــســمــن  لــفــريــقــه  االأخــــريتــــني 

على  م�ساركته  واقت�سرت  املو�سم،  هذا 
املرحلة االأوىل، بينما بقي على مقاعد 
اىل  ي�ستدع  ومل  الــثــانــيــة،  يف  الــبــدالء 

الت�سكيلة يف املرحلة الثالثة.
ليوناردو  الـــربتـــغـــايل  املــــــدرب  واأكــــــد 
جاردمي ان ا�ستبعاد مبابي هو لـحمايته، 
النادي  وانه قرار متخذ على م�ستوى 
ككل. ويربز مبابي كاأحد االأ�سماء التي 

ي�سعى �سان جرمان ل�سمها قبل نهاية 
فــــرتة االنـــتـــقـــاالت الــ�ــســيــفــيــة يف 31 
با�ستعداده  تقديرات  و�سط  اأغ�سط�س، 
للح�سول  يـــورو  مــلــيــون   180 لــدفــع 
على خدمات املهاجم ال�ساعد، لي�سكل 
النجم  مـــع  ثــنــائــيــا يف خـــط هــجــومــه 
هذا  نيمار  وان�سم  نيمار.  الــربازيــلــي 
الفرن�سية  العا�سمة  نــادي  اىل  ال�سهر 

قـــادمـــا مـــن بــر�ــســلــونــة اال�ـــســـبـــاين، يف 
مليون   222 قــيــمــتــهــا  بــلــغــت  �ــســفــقــة 
يــورو. وذكــرت الرابطة مبابي باأهمية 
احــــرتام الــنــادي الـــذي نــ�ــســاأ فــيــه ملدى 
اأكرب  اأحــــد  وال  �ــســيء  ال  وان  احلـــيـــاة، 
من موؤ�س�سة نادي موناكو، معربة عن 
الــدفــاع عن  الــنــادي على  بقدرة  ثقتها 

لقبه مع مبابي اأو من دونه.

االآونة  يف  طالته  التي  االنتقادات  على  روين  وايــن  املخ�سرم  املهاجم  رد 
االخرية بت�سجيله هدفه الرقم 200 يف الدوري االإنكليزي املمتاز لكرة 
القدم، لي�سبح ثاين العب يحقق هذا االجناز منذ اعتماد هذا الدوري يف 

مو�سم 1993-1992.
املئتي  اأول العب يتخطى عتبة  اآلن �سرير  ال�سابق  الدويل  املهاجم  وكان 

روفرز  260 هدفا يف �سفوف بالكبرين  لي�ستقر ر�سيده عند  هــدف، 
ونيوكا�سل بعد اعتزاله نهائيا.

ايفرتون يف مرمى م�سيفه مان�س�سرت  الت�سجيل لفريقه  وافتتح روين 
�سيتي، قبل ان يدرك االأخــري التعادل 1-1 يف اأواخــر مباراة االثنني يف 

ختام املرحلة الثانية من مو�سم 2017-2018، علما ان الفتى 
الذهبي لقب روين كان قد �سجل اي�سا هدف ايفرتون 

الوحيد ليخرج فريقه فائزا على �ستوك �سيتي 
يف املرحلة االوىل.

وعاد روين هذا ال�سيف اىل نادي 
بعد  ايــــفــــرتــــون،  بـــدايـــاتـــه 

�سفوف  يف  مو�سما   13
يونايتد،  مــانــ�ــســ�ــســرت 
الهداف  خاللها  اأ�سبح 
الــتــاريــخــي لــلــنــادي مع 

انه  علما  هــدفــا،   253
التاريخي  الهداف  اأي�سا 
للمنتخب مع 53 هدفا.

ان  كــرويــون  معلقون  واعــتــرب 
روين مل يعد يف مو�سمه االأخري 

مع يونايتد، القوة الهجومية 
الــ�ــســاربــة الــتــي كــان عليها يف 

االأعــــوام املــا�ــســيــة، اذ تــراجــع يف 
خــيــارات املـــدرب الــربتــغــايل جوزيه 

املنتخب  مــركــزه يف  مــوريــنــيــو، وخــ�ــســر 
قيادته.  �سارة  �سابقا  حمل  الــذي  االنكليزي 

مباراة  بــعــد  املــ�ــســكــكــني  عــلــى  ردد  روين  ان  اال 
االثنني.

وقال بتهكم ما حققته لي�س �سيئا بالن�سبة اىل العب 
اأر�سية  التحرك على  ي�ستطيع  بدنيا وال  غري جاهز 

امللعب. لطاملا بذلت جهودا كبرية مل�سلحة الفريق ومل 
يكن االمر خمتلفا الليلة )ام�س(.

الــالعــب الذي  كــان روين  املــبــاراة،  اإحــ�ــســاءات  وبح�سب 
تخطى  اذ  الفريقني،  العبي  بني  م�سافة  الأطــول  رك�س 

كلم على مدى 90 دقيقة قبل ان ي�ستبدل يف الوقت   11
بدل ال�سائع.

اأهــداف يف مرمى  واأ�ــســاف الالعب الــذي �سجل ت�سعة 
�ــســيــتــي خـــالل مــ�ــســريتــه، مــنــهــا خــمــ�ــســة عــلــى ملعب 

املئتني  هدفه  ت�سجيل  ان   ، االحتـــاد  �ستاد  االأخـــري 
يف الدوري كان رائعا. القيام بذلك يف مباراة يف 

غاية االهمية بالن�سبة الينا، لقد كانت حلظة 
ان�سار مان�س�سرت  اأن  واثــق مــن  وانــا  رائــعــة 

يونايتد ا�ستمتعوا بها اي�سا.
قطبي  بــــني  لــلــتــنــافــ�ــس  ا�ـــســـتـــعـــادة  ويف 

مان�س�سرت يونايتد و�سيتي، ن�سر روين 
عرب ح�سابه على موقع “تويرت”، 

بهدفه  وهــو يحتفل  لــه  �ــســورة 
اأمام م�سجعي �سيتي يف 
مرفقا  االم�س،  مباراة 
�ساخر  بــتــعــلــيــق  ايـــاهـــا 

اجليد  “من  فـــيـــه  جـــــاء 
الوجوه  بع�س  روؤيـــة  دائــمــا 

املاألوفة«.
وردا على �سوؤال حول اذا ما كان 

روين  اأجــاب  للمنتخب،  ا�ستدعائه جمددا  اىل  �سيوؤدي  املو�سم  اأداوؤه هذا 
اأنا واثق من انني �ساأحتدث اىل املدرب غاريث �ساوثغيت يف االيام القليلة 
املقبلة، و�سرنى بعدها ماذا �سيح�سل االآن 

تركيزي من�سب على ايفرتون.
ويتوقع ان يختار �ساوثغيت الت�سكيلة 
مالطا  ملواجهة  املــدعــوة  الر�سمية 
و�سلوفاكيا يف الت�سفيات االأوروبية 
 2018 العامل  كاأ�س  اىل  املوؤهلة 

يف رو�سيا، غدا اخلمي�س.
اأمــام روين م�سار طويل  يــزال  وال 
ملـــعـــادلـــة رقـــــم �ــــســــرير. ونــــوه 
يعمل  الـــــــذي  االأخـــــــــري 
ـــق  حــــــالــــــيــــــا كـــمـــعـــل
باإجناز  تلفزيوين 
قـــــائـــــال  روين، 
عرب  تـــغـــريـــدة  يف 
تويرت، كنت اأ�سعر 
بالوحدة يف نادي 
 200 مــ�ــســجــلــي 
هـــدف يف الـــدوري 
االنكليزي املمتاز. 
اأهال بك ومربوك 

واين روين.
اأول  روين  و�سجل 
اأهدافه يف الدوري 
االنــــكــــلــــيــــزي املــــمــــتــــاز يف 
 2002 اكتوبر  يف  اأر�سنال  مرمى 
ايفرتون  يف  العـــبـــا  يـــــزال  ال  كــــان 
العمر،  مــن  ع�سر  ال�ساد�سة  ويبلغ 
املنطقة  خــارج  مــن  قوية  بت�سديدة 
عـــانـــقـــت �ـــســـبـــاك احلــــار�ــــس الـــــدويل 

ال�سابق ديفيد �سيمان.
ولقي روين اإ�سادة من مدربه الهولندي 
اأكد انه مل يفاجاأ  رونالد كومان، الذي 
اأدرك  روين.  بــه  يظهر  الـــذي  بامل�ستوى 
العودة  قــويــة يف  كــانــت رغبته  كــم  متــامــا 
لكونه  جدا  �سعداء  نحن  ايفرتون.  اىل 

عاد اإلينا.
“روين من نوعية الالعبني  وتابع 
مــدرب يف  اأي  اليهم  يحتاج  الــذيــن 
فــريــقــه ورمبـــــا االمـــــر يــعــنــي اأكـــرث 
اىل  يعود  النــه  ايفرتون  اىل  بالن�سبة 

بيته«.
دور  يــــــــوؤدي  روين  ان  كــــومــــان  واعــــتــــرب 
يف  ال�سبان  زمــالئــه  اىل  بالن�سبة  “االأ�ستاذ” 
ايفرتون، ومنهم دومينيك كالفرت ليفني وماي�سون 
�سد  اأ�سا�سيني  �ــســاركــوا  الــذيــن  ديفي�س  وتـــوم  هولغايت 

مان�س�سرت �سيتي.
واأو�سح “لدينا العبون �سبان بينهم ثالثة بعمر الع�سرين وقد 
قاموا بعمل كبري. ان روين مبثابة اال�ستاذ لالعبني ال�سبان. 
اإحــــراز االألـــقـــاب وهـــو يــعــرف متــامــا كيفية حتقيق  نــرغــب يف 

ذلك«.
امللعب  ار�سية  على  حتركاته  يف  ذكــي  “العب  روين  ان  وراأى 
�سك  اأي  هناك  فلي�س  البدنية  لياقته  كامل  يف  يكون  وعندما 

حول قدراته«.

»�الأ�ضتاذ« روين يرد على منتقديه 
بهدفه �ل� 200 

لرماية  العاملية  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  بطولة  حققت 
اأ�سداء  االإيــطــالــيــة  تـــودي  مدينة  حتت�سنها  الــتــي  ال�سيدات 
وا�سعة والقت ارتياحا عامليا كبريا واأبدت ال�سيدات امل�ساركات 
وجه  و  العاملية.  البطولة  هــذه  يف  بوجودهن  غــامــرة  �سعادة 
اليجاريو فا�سكنز رانا رئي�س االإحتاد الدويل للرماية ال�سكر 
رئي�سة  مــبــارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  االإمــــارات  اأم  اإىل 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعــلــى  الرئي�سة  الــعــام  الن�سائي  االحتـــاد 
على  والطفولة  لالأمومة  االأعــلــى  املجل�س  رئي�سة  االأ�ــســريــة 
رعايتها ودعمها للرماية ب�سكل عام وبطولة ال�سيدات ب�سكل 
خا�س مما كان له اأعظم االأثر يف جناحها كواحدة من اأف�سل 

البطوالت العاملية.

والرتابط  ال�سداقة  روح  عــززت  البطولة  اإن  اليجاريو  وقــال 
االأخـــــوي بـــني �ــســيــدات الـــعـــامل اىل جــانــب الــنــجــاحــات التي 
حققتها �سواء كانت تنظيمية اأو فنية والتي �ستنعك�س بدورها 
يف  الن�سائية  الــرمــايــة  م�ستويات  على  الــقــريــب  امل�ستقبل  يف 
العامل .. وهناأ اللجنة املنظمة العليا بالنجاحات التي حققتها 

الن�سخة الثالثة من البطولة .
للبطولة  الــعــايل  الفني  بامل�ستوى  الـــدويل  املــ�ــســوؤول  واأ�ــســاد 
البطولة  اأن  اىل  .. م�سريا  امل�ساركات  التي حققتها  واالأرقــام 
مبو�سكو  الــعــامل  بــطــولــة  قبيل  للغاية  مهمة  حمــطــة  متــثــل 

مطلع �سهر �سبتمرب املقبل.
مديرة  الــ�ــســويــدي  خليفة  نـــورة  �ــســعــادة  اأ�ـــســـادت  جانبها  مــن 

اأم  املراأة مبكرمة  العام رئي�سة جلنة ريا�سة  الن�سائي  االإحتاد 
االمارات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك .. م�سرية اإىل اأن 
اآ�سيا  ما حتقق للبطولة من جناحات يف اجلوالت الثالث يف 
و  واأفريقيا ممثلة يف جولة م�سر  االمــارات  ممثلة يف جولة 
. وثمنت دعم  ال�سدور  يثلج  ايطاليا  اأوروبــا ممثلة يف جولة 
�سموها للريا�سة الن�سائية ب�سكل عام و الرماية ب�سكل خا�س 
وقالت اإن هذا ي�سعدنا كثريا يف االإمارات ويف جمال الرماية 
الأن ال�سنوات املا�سية اقت�سر االهتمام فيها على الرجال دون 
غريهم وكانت هناك ندرة مل�ساركة ال�سيدات اإال اأن هذه املبادرة 
عززت من فر�س م�ساركتهن من جميع اأنحاء العامل ووفرت 

لهن االحتكاك اجليد وفر�سة الك�سب املادي اأي�سا.

�أ�ضد�ء و��ضعة لنجاحات بطولة فاطمة بنت مبارك �لعاملية لرماية �ل�ضيد�ت باإيطاليا

اأعلن نادي بر�سلونة اال�سباين لكرة القدم ام�س مقا�ساة العبه ال�سابق الربازيلي نيمار املن�سم حديثا اىل باري�س 
عادة �سان جرمان الفرن�سي، على خلفية عدم احرتامه عقده، مطالبا اياه  8،5 باإ مكافاأة وتعوي�س بقيمة 

ماليني يورو.
وكــــان نــيــمــار )25 عــامــا( انــ�ــســم اىل بــر�ــســلــونــة عام 
2013 قادما من �سانتو�س الربازيلي، ومدد يف �سيف 
2016 عقده معه خلم�سة اأعوام. و�سمل متديد العقد 

مكافاآت وحوافز للمهاجم الدويل.
الق�سائية،  الــدعــوى  هــذه  يف  بيان  يف  بر�سلونة  وقــال 
يطالب النادي با�ستعادة املبلغ الذي �سبق دفعه كمكافاأة 

)لالعب( لتجديد عقده ب�سبب خمالفته بنود 
كتعوي�سات،  يـــورو  مــاليــني  و8،5  الــعــقــد، 

و10 باملئة اإ�سافية كفوائد.
واأو�ـــســـح الــنــادي اال�ــســبــاين انـــه يطلب يف 
جرمان  �سان  باري�س  يقوم  ان  الق�سية، 
دفع املبالغ املطلوبة يف حال عدم متكن 

نيمار من ذلك.
التقدم بها  الــدعــوى مت  ان  واأ�ــســار اىل 
حمكمة  اأمـــــام  اأغــ�ــســطــ�ــس  اآب   11 يف 
العمل يف بر�سلونة، ومت اإبالغ االحتاد 
ملتابعتها  بها،  القدم  لكرة  اال�سباين 
مع االحتاد الدويل )فيفا( واالحتاد 
رف�س  بر�سلونة  وكـــان  الــفــرنــ�ــســي. 
هـــذا الــ�ــســهــر، دفـــع مــكــافــاأة لنيمار 
كانت  يـــــورو،  مــلــيــون   26 بــقــيــمــة 
ت�ستحق بعد انق�ساء ال�سنة االأوىل 

من عقده املمدد.
الدعوى  عــن  الك�سف  يــاأتــي  كــمــا 
الق�سائية بعد يومني من توجيه 
نيمار املنتقل يف اآب اأغ�سط�س اىل 
قيا�سية  �سفقة  يف  جــرمــان  �ــســان 

يورو،  مليون   222 قيمتها  بلغت 
ـــوؤويل الـــنـــادي  انــــتــــقــــادات حــــــادة ملـــ�ـــس

الكاتالوين.
وقـــال نــيــمــار لــيــل االأحــــد بــعــد خو�سه 
فريقه،  مــلــعــب  عــلــى  االأوىل  املـــبـــاراة 
تولوز  مــرمــى  يف  هــدفــني  وت�سجيله 
الــــنــــادي  مــــ�ــــســــوؤويل  ان   ،)2-6(
الكاتالوين لي�سوا االأ�سخا�س الذين 

يجب ان يكونوا يف مواقعهم.
اأقـــول احلقيقة،  ان  اأريـــد  اأ�ــســاف 
اأم�سيت  متابعا  جــدا،  حزين  انــا 
اأربعة اأعوام هناك وكنت �سعيدا. 
يف البداية، كنت �سعيدا، اأم�سيت 
�ـــســـنـــوات جــمــيــلــة هناك  اأربــــعــــة 
لــكــن معهم  �ــســعــيــدا.  وغـــــــادرت 

)املديرون(، كال.
و�سدد على ان بر�سلونة ي�ستحق 

كله  والعامل  بكثري  اأف�سل 
يعرف ذلك.

بر�ضلونة يقا�ضي نيمار ويطالبه 
ب� 8،5 ماليني يورو 

�الأوروغو�ي و�الأرجنتني ت�ضعيان 
ال�ضت�ضافة مونديال 2030 

بالده  ان  فا�سكيز  تــابــاريــه  االأوروغـــــواي  رئي�س  اأعــلــن 
واالرجنتني �ستطلقان ر�سميا االأ�سبوع املقبل، ملفهما 
كرة  يف   2030 الــعــامل  كــاأ�ــس  ال�ست�سافة  املــ�ــســرتك 
االرجنتيني  ونظريه  يح�سره  حفل  يف  وذلــك  القدم، 

ماوري�سيو ماكري.
و�ــســيــتــم االعـــــالن عـــن املــلــف املــ�ــســرتك خــــالل زيــــارة 
يف  مونتيفيديو  اىل  االرجنتيني  الرئي�س  بها  يــقــوم 
لقاء مرتقب يف عا�سمة  ع�سية  وذلك  اأغ�سط�س،   30
ومنتخب  امل�سيف  الــبــلــد  منتخب  بــني  االأوروغــــــواي 
االأرجـــنـــتـــني، وذلـــــك �ــســمــن تــ�ــســفــيــات كـــاأ�ـــس العامل 
عن  فـــرتة  مــنــذ  اأعــلــنــا  ان  للبلدين  و�ــســبــق   .2018
املونديال  التقدم مبلف م�سرتك ال�ست�سافة  عزمهما 

الكروي �سنة 2030. وعر�س فا�سكيز هذا االأمر على 
ال�سوي�سري  فيفا  القدم  لكرة  الــدويل  االحتــاد  رئي�س 
االأمر  ان  قائال   ،2016 مــار�ــس  يف  انفانتينو  جــاين 

اقرتاح اأمل ورغبة وحلم لدينا.
االأوىل  الن�سخة  ا�ست�سافت  التي  االأوروغـــواي  وتاأمل 
من البطولة الكروية االأبرز عامليا عام 1930، يف نيل 
ال�سرف جمددا الحياء مئوية اال�ست�سافة، علما  هذا 
انها فازت على االأرجنتني يف النهائي واأحرزت اللقب. 
واأحرزت االأوروغواي اللقب جمددا يف 1950 بفوزها 

يف النهائي على امل�سيفة الربازيل.
اأما االأرجنتني، فا�ست�سافت البطولة مرة واحدة عام 
ثانية  ومــرة  العام،  ذاك  يف  اللقب  واأحـــرزت   ،1978

فا�سكيز  مـــن  كـــل  و�ــســغــل  املــكــ�ــســيــك.  يف   1986 عـــام 
لربوغري�سو  االأول  قــدم،  كــرة  ناديي  رئا�سة  ومــاكــري 

االوروغوياين والثاين لبوكا جونيورز االرجنتيني.
كاأ�س  اآخـــر  ا�ست�سافت  قــد  اجلنوبية  اأمــريكــا  وكــانــت 
تواجه  ان  ويتوقع  الــربازيــل،  يف   2014 عــام  للعامل 
قارة  مــن   2030 مونديال  ا�ست�سافة  على  مناف�سة 
الــ�ــســني عــلــى ا�ست�سافة  اآ�ــســيــا، ال�ــســيــمــا يف ظــل عـــزم 
يف   2018 الــعــامل  كــا�ــس  نهائيات  وتــقــام  النهائيات. 
رو�سيا ثم يف قطر عام 2022. اأما مونديال 2026، 
اىل  اإ�سافة  تر�سيح ال�ست�سافته،  املغرب مبلف  فتقدم 
ملف ثالثي م�سرتك من الواليات املتحدة واملك�سيك 

وكندا.

م�ضجعون ملوناكو ينتقدون مبابي: مل تثبت �ضيئا 

ميالن يتعاقد 
كالينيت�س  مع 
حتى 2021 

لكرة  االإيــطــايل  نــادي ميالن  اأعلن 
الكرواتي  مــع  تعاقده  ام�س  الــقــدم 
نـــيـــكـــوال كــالــيــنــيــتــ�ــس قـــــادمـــــا من 
فــيــورنــتــيــنــا، وتــوقــيــعــه عـــقـــدا ملدة 
ملدة  ا�ستعارته  ي�سمل  اأعـــوام،  اأربــعــة 
ب�سكل  بانتقاله  اإلزاميا  وخيارا  عام 

نهائي.
واأفاد ميالن يف بيان عن �سم نيكوال 
فيورنتينا،  نــــادي  مـــن  كــالــيــنــيــتــ�ــس 
اإلزاما  تت�سمن  اإعـــــارة  �ــســفــقــة  يف 
بال�سراء، م�سيفا وقع الالعب عقدا 
الأربعة اأعوام ميتد حتى 30 يونيو 

 .2021
جدال  لتح�سم  اخلطوة  هــذه  وتاأتي 
م�ستمرا منذ اأ�سابيع حول م�ستقبل 
العمر  البالغ من  الكرواتي  الدويل 
اإعـــالن  عــامــا، و�ــســل اىل حــد   29
نادي فيورنتينا عزمه على معاقبة 
التمارين،  عن  غيابه  ب�سبب  العبه 
يف خــطــوة بـــدت انــهــا حمـــاولـــة من 
العب لل�سغط على النادي للتخلي 

عنه.
ديللو  غازيتا  ال  �سحيفة  وبح�سب 
بــلــغــت قيمة  �ــســبــورت االإيـــطـــالـــيـــة، 
مليون   25 كــالــيــنــيــتــ�ــس  �ــســفــقــة 
اإطار  يــورو، منها ع�سرة ماليني يف 

االعارة.
فيورنتينا  اىل  كالينيت�س  وانــ�ــســم 
دنيربو  مـــن  قـــادمـــا   2015 عــــام 
االأوكراين، وبات من اأبرز املهاجمني 
يف دوري الدرجة االيطالية االأوىل. 
خا�س  ـــــــذي  ال الـــــالعـــــب  و�ــــســــاهــــم 
جتربة �سابقة مع بالكبرين روفرز 
و2011،   2009 بــني  االإنكليزي 
يف ت�سدر فيورنتينا ترتيب الدوري 
للمرة االأوىل منذ مو�سم 1998-

�سجل قبل عامني  عندما   ،1999
ثــالثــة اأهــــداف هــاتــريــك يف مرمى 
انـــرت مـــيـــالن، وقــــاد فــريــقــه للفوز 

م�سيفه. ملعب  على   1-4
 83 يف  هدفا   33 الــالعــب  و�سجل 

مباراة مع فيورنتينا.
اخلطوة  كالينيت�س  �ــســم  ويــ�ــســكــل 
االأحـــــدث لــنــ�ــســاط مــيــالن يف �سوق 
اأ�سهر  بــعــد  ال�سيفية،  االنــتــقــاالت 
انتقال ملكيته اىل م�ستثمرين  من 
عـــلـــى حتقيق  يـــعـــمـــلـــون  �ــســيــنــيــني 
وا�ستعادة  ــــادي  ــــن ال يف  انــتــفــا�ــســة 

اأجماده.
و�ــــســــم مــــيــــالن العــــبــــني بــــارزيــــن 
يوفنتو�س  مـــــدافـــــع  يـــتـــقـــدمـــهـــم 
لــــيــــونــــاردو بـــونـــوتـــ�ـــســـي واملـــهـــاجـــم 
بورتو  �سيلفا  اأنـــدريـــه  الــربتــغــايل 

واأندريا كونتي اأتاالنتا.



    
بطالق �مر�أة خروف" يت�ضبب  "ر�أ�س 

يف واحدة من اأغرب حاالت الطالق يف اململكة العربية ال�سعودية، 
راأ�س  ن�سيانها و�سع  بعد  الطالق على زوجته  �سعودي ميني  رمى 

اخلروف يف وليمة كان اأعدها لزمالئه.
الزوج  دخــل  اأن  بعد  عــام،  قبل  انتهى  زواجــهــا  اإن  املواطنة،  وقالت 
عليها ميني  ورمى  بعد مغادرة �سيوفه، وهو غا�سب جدا،  عليها 
الطالق، وا�سفا ما ت�سببت فيه باأنه ف�سيحة، اإذ اإن ن�سيانها راأ�س 

اخلروف اأوقعه يف حرج �سديد، كونها عادة تدخل يف باب الكرم.
لكنها  اإىل ع�سمته،  اإعادتها  حــاول  ال�سابق،  زوجها  اأن  اإىل  ولفتت 
رف�ست، خا�سة اأنه مل يعتذر على ما بدر منه، كما اأنه تزوج عليها. 

وفقا ل�سحيفة الوطن.
وفتح خرب الطالق، �سهية املغردين عرب موقع التوا�سل االجتماعي 
#راأ�س_ذبيحة_يفرق_زوجني،  ها�ستاغ  خــالل  مــن  تــويــرت، 
وعـــربت مـــرمي بــنــت �ــســعــود بــغــ�ــســب: طلقها زوجــهــا الأنــهــا ن�ست 
حتط را�س اخلروف اللي طبخته ل�سيوفه �سم هاري ان �ساء اهلل 

ومربوك للمطلقة فراقها من هاملختل.
را�س  ان  الظاهر  ال�سخيف  ال�سبب  ذا  و�ــس  عبدالعزيز:  وا�ستنكر 

اخلروف فيه عقل اكرث من را�سه.
و�سخر جونوجان: هو وا�سح يبغى يطلق من اول ب�س قاعد ينتظر 
ر�س  زين مو ع�سان  �سبب  �سوف  االأقــل  ع  ابلي�سك  ابو  لعن  الزلة. 
الطالق،  حــاالت  اأغـــرب  عــن  اململكة  يف  �سدر  تقرير  وكــان  تي�س. 
مثل: زوج طلق زوجته الأنها م�ست اأمامه بدال من اأن مت�سي خلفه، 
اأن حذرها زوجها  ارتــدت خلخاال يف قدمها، و�سبق  واأخــرى الأنها 
من هذا، كما تطلقت اإحدى ال�سيدات الأن نربة �سوتها هادئة؛ مل 

تعجب الزوج.

مدر�ضة ت�ضتخدم �لكالب ملعاجلة تالميذها 
تتبع مدر�سة ابتدائية يف مدينة بريث االأ�سرتالية �سيا�سة مبتكرة يف 
التعامل مع تالميذها، حيث ت�ستخدم الكالب االأليفة مل�ساعدتهم 

على التعامل مع التوتر والقلق اأثناء تواجدهم يف ال�سف. 
وعلى مدار العام املا�سي، مت ال�سماح للتالميذ باللعب مع الكلبني 
مــاكــ�ــســي وريــغــبــي يف مــدر�ــســة مــيــنــداري االبــتــدائــيــة لــيــوم واحد 
عن  الناجم  النف�سي  ال�سغط  مــن  التخفيف  بهدف  االأ�ــســبــوع  يف 

الدرا�سة عنهم. 
وقالت مديرة املدر�سة اأندريا وايت ل�سحيفة ديلي ميل االأ�سرتالية، 
بــرواج كبري بني الطالب واأولياء االأمــور على  باأن الكلبني حظيا 

حد �سواء. 
واأ�سافت ال�سيدة وايت: "ت�ستمتع الكالب باملجيء اإىل املدر�سة يف 
باإدخال  نقوم  قدومها.  لدى  باالرتياح  التالميذ  وي�سعر  ال�سباح، 
الــكــالب اإىل الــ�ــســف بــهــدف خــلــق جــو مــن الـــراحـــة واملــــرح لدى 

التالميذ ما ميكنهم من التعامل مع الدر�س ب�سكل اأقل توتراً"
املتبع  الـــقـــراءة  بــرنــامــج  مــع  جــنــب  اإىل  جــنــبــاً  الــكــالب  وت�ستخدم 
يف املــدر�ــســة وخا�سة مــع االأطــفــال الــذيــن ال يــجــدون اأي متعة يف 

القراءة. 
وقد بينت بع�س الدرا�سات احلديثة باأن واحداً من بني �سبعة من 
ال�سحة  يف  م�ساكل  من  يعانون  والذين  املدر�سة  �سن  يف  االأطفال 
العقلية، يظهرون حت�سناً ملحوظاً، وقلقاً اأقل لدى وجود الكالب 

برفقتهم.
تثقيفية حول  لدرو�س  التالميذ خ�سعوا  اأن  بالذكر  من اجلدير 
اإىل  الــكــالب  اإدخــــال  قبل  ورعــايــتــهــا،  الــكــالب  مــع  التعامل  كيفية 

املدر�سة، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�لنحل ينت�ضر على مباين باري�س 
يعمل اأودريك دو كامبو، مربيا للنحل على اأ�سطح بع�س اأ�سهر مباين باري�س، مع اإطاللة مميزة على اأجمل مناظر 
العا�سمة الفرن�سية، يف مهمة غري اعتيادية ترمي الإنتاج ذهب �سائل، مع االعتناء ب�سحة االآالف من هذه احل�سرات. 
وعلى �سطح مبنى اأحد اأ�سهر متاجر املجوهرات يف �ساحة فاندوم بقلب العا�سمة الفرن�سية، يتنقل دو كامبو بحرية 

واأمان لبلوغ القفران الثالث، املقامة يف اأعلى املبنى ذي الهند�سة الكال�سيكية.
وقال مربي النحل البالغ من العمر 34 عاما، من هذا املكان املطل على برجي اإيفل ومونبارنا�س، اأنا حمظوظ الأن 
مكتبي يف ال�سماء. وغالبا ما ي�ستغني دو كامبو عن ال�سرتة البي�ساء اخلا�سة مبربي النحل فيكتفي باعتمار قبعة 

من الق�س مغطاة ب�سباك للحماية. وقد اأطلق دو كامبو على �سركته ا�سم ع�سل باري�س.
على  النحل  مربي  احلرفة، حر�س  بهذه  ومعدات خا�سة  للع�سل  باألواح  املحملة  ل�سيارته  االأمامي  الزجاج  وحتت 
ترك الفتة مرورية كبرية حتمل عبارة انتباه.. نحل، يف املكان الذي ي�سع فيه اآخرون الفتات حتمل عبارات اأخرى 
مثل �سيارة لنقل االأموال اأو طبيب طوارئ. وين�سر اأودريك دو كامبو قفرانه على �سطح املعامل، ويف الباحات وعلى 
ال�سرفات اأو اأ�سطح املباين املكتبية، م�سريا اإىل اأن ما مييز مربي النحل احل�سري، هو اأن عليه �سعود عدد كبري من 
ال�سالمل. ويف اإطار عمله، يتنقل دو كامبو من مبنى �سك العملة يف باري�س، اإىل مقر االأكادميية الفرن�سية املجاور، 
مع التعريج على بع�س املحطات ال�سرية حتت االأر�س، يف مقلع قدمي لل�سخور حيث ي�سنع م�سروبا من الع�سل. 
ويبيع دو كامبو العبوة الواحدة �سعة 200 ميليلرت ب�سعر 34،9 يورو. هذا الرجل، الذي اأم�سى جزءا من طفولته 
فيه  الذي ي�سع  املحدد  املكان  التكتم على  قانونية، يف�سل  باري�س بطريقة غري  املوتى يف  �سراديب  ا�ستك�ساف   يف 

الرباميل امل�ستخدمة يف �سنع �سراب الع�سل، وهي حجرة على عمق 30 مرتا حتت االأر�س.
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�الأمرية ديانا حديث �لعامل من جديد
عادت االأمرية ديانا حتتل ال�سفحات االأوىل يف ال�سحف من جديد بعد 20 
الوثائقية وذكريات  التلفزيونية  الربامج  عاما من وفاتها مبجموعة من 
حميمة يرويها ابناها اإىل الك�سف عن �سل�سلة من االأ�سرار اجلديدة وجتدد 

النظريات التي تتناول م�سرعها.
ق�ست ديانا نحبها عن 36 عاما يف 31 اأغ�سط�س اآب عام 1997 مع ع�سيقها 
بباري�س  نفق  يف  تقلهما  كانت  التي  ال�سيارة  حتطمت  عندما  الفايد  دودي 
اأثناء انطالقها ب�سرعة �سديدة هربا من امل�سورين املتطفلني الذين كانوا 

يالحقونهما على دراجات نارية.
هي  ت�سارلز،  االأمــري  الربيطاين  العهد  لــويل  االأوىل  الزوجة  ديانا،  كانت 
اأجهزة  اأ�سواء  ف�سولها حتت  دارت  ملكية  قلب حكاية  املتاألقة يف  االأمــرية 

االإعالم مما جعل منها على االأرجح اأ�سهر ن�ساء العامل قاطبة.
الع�سر  يف  بريطانيا  يف  احلــزن  مــن  �سعبية  موجة  اأكــرب  وفاتها  واأطــلــقــت 

احلديث ومل يفتنت العامل منذ ذلك احلني باأحد مثلما افتنت بها.
قالت اجنريد �سيوارد رئي�سة حترير جملة ماجي�ستي وموؤلفة كتاب )ديانا: 

الكلمة االأخرية( "لن يوجد اأبدا من ي�سبه ديانا".
كانت ذكرى وفاتها حتل من قبل دون �سجة تذكر االأمر الذي يوحي باأن 
ديانا، التي اأطلق عليها توين بلري رئي�س وزراء بريطانيا اآنذاك لقب "اأمرية 

ال�سعب"، رمبا تكون قد فقدت بع�سا من فتنتها واهتمام النا�س بها.

»بيغ بن« تقرع للمرة �الأخرية حتى 2021
12 مــرة، ظهر  اإىل  “بيغ بن” اآخــر دقاته التي و�سل  قرعت جر�س �ساعة 
الرتميم  اأعــمــال  بــدء  مــع  ال�سمت  يغرق يف  اأن  االثــنــني، قبل  االأول  اأمــ�ــس 
اأربـــع �سنوات،  اأن ت�ستمر  كــان مــقــررا لها  التي  االأ�ــســغــال  لــلــربج، لكن هــذه 

�سيجري اخت�سارها مراعاة لال�ستياء الكبري الذي عرب عنه �سيا�سيون.
مقر  و�ستمن�سرت  ق�سر  جـــوار  اإىل  للح�سور  الــربيــطــاين  اجلــمــهــور  ودعـــا 
اأعمال  انــطــالق  قبل  للجر�س،  االأخـــرية  الــدقــات  اإىل  لال�ستماع  الــربملــان، 

الرتميم لل�ساعة ال�سهرية البالغ وزنها 13.7 طن، وللربج الذي يحملها.
 ،1856 الثالث من يونيو عام  ال�سهرية يف لندن عملها يف  ال�ساعة  وبــداأت 
اآنذاك،  الربيطاين  االأ�سغال  با�سم بنجامني هول وزير  �سميت  اإنها  ويقال 
ال�ساعة  بــاالإ�ــســراف على م�سروع  بــن، وهــو من قــام  بـبيغ  الــذي كــان يلقب 
وت�سميم برجها. ويبلغ ارتفاع هذا الربج 96 مرتا، وهو من اأكرث املعامل 

التي ُتلتقط لها ال�سور يف بريطانيا.
ال�ساعة  اإ�سكات جر�س  قــرار  ا�ستيائهم من  ال�سيا�سيني عن  وعرب عدد من 
رئي�سة  تــدخــل  ا�ستدعى  مــا  التجديد؛  اأعــمــال  ب�سبب   ،2021 الــعــام  حتى 
اأن ت�سمت ال�ساعة  اإنه من غري املقبول  احلكومة ترييزا ماي، التي قالت 

اأربع �سنوات، يف الوقت الذي طالبت فيه بتقليل هذا الوقت.
اإزاء ذلك، قال جمل�س العموم يف بيان، اإنه “�سيعيد النظر يف هذه املدة”.

�عتقال خمرج م�ضرحي 
يف ق�ضية �ختال�س 

الرو�سية   الــ�ــســلــطــات  اعــتــقــلــت 
انتقد  بــــارزا  م�سرحيا  خمــرجــا 
مــا يـــراه غــيــابــا لــلــحــريــة ومنوا 
رو�سيا  يف  املـــحـــافـــظ  لـــالجتـــاه 
االختال�س  تــهــمــة  لـــه  ووجـــهـــت 
وقالت  الـــــدولـــــة.  اأمــــــــوال  مــــن 
يف  الــرو�ــســيــة  التحقيقات  جلنة 
كرييل  اأن  يف  ت�ستبه  اإنــهــا  بــيــان 
�ــســرييــربيــنــيــكــوف اخــتــلــ�ــس 68 
مليون روبل 1.15 مليون دوالر 
الدولة  اأمــــوال  مــن  االأقـــل  على 
املخ�س�سة ل�سالح اأحد امل�ساريع 

الفنية.
ويــنــكــر �ــســرييــربيــنــيــكــوف، وهو 
جوجول  ومركز  مب�سرح  خمرج 
يف مو�سكو، التهمة املوجهة اإليه 
اإدانــتــه ال�سجن  ويواجه يف حــال 

ملدة ت�سل اإىل ع�سر �سنوات.
ـــــه دميــــــــرتي  وقـــــــــــــال حمـــــامـــــي
خاريتونوف اإن ال�سلطات اعتقلت 
موكله يف �سان بطر�سربج حيث 
كان ي�سنع فيلما عن اأحد جنوم 

الروك من العهد ال�سوفيتي.
ـــيـــكـــوف يف  وعـــــــرب �ـــســـرييـــربيـــن
اأعماله عن انتقاده لل�سلطات اإذ 
الــدور اخلبيث  نــدد مبا اعتربه 
يف  والكني�سة  لــلــدولــة  املــتــنــامــي 

املجتمع الرو�سي.

مرحا�س عمومي 
للبيع كمنزل 

بريطانيا  يف  عــام  مرحا�س  حتــول 
واحـــــــدة،  غــــرفــــة  مــــن  مــــنــــزل  اإىل 
العقاري  ال�سوق  يف  للبيع  وعر�س 
ا�سرتليني  جنيه  األــف   330 ب�سعر 
حتويل  ومت  دوالر(.  األــــف   425(
مــنــزل ي�سم  اإىل  الــعــام  املــرحــا�ــس 
غــرفــة نــوم واحـــدة يف عــام 2016، 
ومنطقة  مفتوحاَ  مطبخاَ  وي�سم 
لــلــمــعــيــ�ــســة ومــــرحــــا�ــــســــاً، كـــمـــا مت 
تزويده بنظام تدفئة، ودرج زجاجي 
داخلية،  ا�ستحمام  ع�سري، وغرفة 
الطوب،  من  بجدار  حمــاط  وفناء 

بح�سب موقع مرتو الربيطاين.
وكانت ال�سلطات، قد و�سعت احلّمام 
الـــعـــام �ــســمــن خــطــط الـــهـــدم، لكن 
اأوقفت  لل�سكان  اعرتا�سات  حملة 
عمليات الهدم، وبداًل من ذلك، مت 

حتويله اإىل منزل لل�سكن.

عاقبها مديرها ... فتوفيت!  
بعدما  التنف�س  يف  م�ساكل  ب�سبب  �سينية  �سابة  توفيت 
اأرغمها مديرها على ممار�سة متارين ال�سكوات الريا�سية 

ب�سبب تاأخرها عن العمل.
وكانت "وو" البالغة من العمر 15 عاًما قد كذبت ب�ساأن 
�سنها لكي تعمل وتــوؤّمــن م�ساريف عــالج والــدهــا، فظن 

املدير اأنها تخطت �سن الر�سد.
وعندما تاأخرت على دوام عملها، اأرغمها املدير على تاأدية 
100 حركة �سكوات بالرغم من عدم قدرتها على اكمالها، 
وو من م�ساكل  ا�ستكت  بعدها،  للتاأخر. ومن  لها  كعقاب 
يف التنف�س واآالم يف ج�سمها وتوفيت يف امل�ست�سفى الحًقا 
م�سوؤول  املدير  اإن  وو  والــدة  وقالت  حالتها.  �سوء  ب�سبب 
التقّدم  تنوي  اإذا كانت  تعلن  اأنها مل  اإال  ابنتها  وفــاة  عن 

ب�سكوى �سده اأمام ال�سلطات ال�سينية.

توقفت عن �ملاكدونالدز فخ�ضرت 115 كغم
 115 اأكـــرث مــن  اأ�ــســرتالــيــة كيف خ�سرت  حتــدثــت امــــراأة 
اأن غـــريت منــط حياتها،  بــعــد  مــن وزنـــهـــا،  كــيــلــوغــرامــاَ 

وتوقفت عن تناول الوجبات ال�سريعة.
وكانت اإلينا غودويل ، قد و�سلت اإىل نحو 184 كيلوغراماَ، 
بعد اأن عا�ست على حمية غذائية غري �سحية، واأ�سرفت 
يف تناول وجبات ماكدونالدز وكي اإف �سي. وكانت نقطة 
التحول يف حياتها، عندما حذرها االأطباء باأنها لن تعي�س 
بعد �سن االأربعني، يف حال مل يتوقف وزنها عن الزيادة، 

بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وظـــهـــرت اإلــيــنــا يف بــرنــامــج تــلــفــزيــوين، لــتــتــحــدث عن 
ال�سكري،  اأ�ــســيــبــت مبــر�ــس  اأن  بــعــد  جتــربــتــهــا، وخــا�ــســة 
وتوقف التنف�س اأثناء النوم، ب�سبب الوزن الزائد، والناجت 

عن تناول الوجبات ال�سريعة.
وقــالــت اإلــيــنــا خـــالل الــربنــامــج: كـــان طــعــامــي مقت�سراً 
اأيــة متارين  اأمــار�ــس  اأكــن  ال�سريعة، ومل  الــوجــبــات  على 
اليوم، معظمها من  3 وجبات يف  اأتناول  وكنت  ريا�سية، 
ماكدونالدز اأو كي اإف �سي. وعلى الرغم من اأن االأمر كان 
�سيئاً، اإال اأنني مل اأكن قادرة على التوقف، كان االأمر اأ�سبه 
بــاالإدمــان. وعندما قــرع االأطــبــاء جر�س االإنــــذار، قررت 
وتوقفت  حياتها،  منــط  لتغري  حــان  قــد  الــوقــت  اأن  اإلينا 
جراحية  عملية  واأجـــرت  ال�سريعة،  الوجبات  تناول  عن 
لت�سغري املعدة، كما بداأت مبمار�سة التمارين الريا�سية، 

لي�سل وزنها يف النهاية اإىل نحو 69 كيلوغراماَ.

بطلة ريا�ضية ب�ضاق و�حدة
الربازيلية،  االأزيـــاء  وعار�سة  الريا�سية  البطلة  ن�سرت 
حقق  "ريديت"،  موقع  على  فيديو  رودريــغــيــز،  كاميلي 

ال�سدارة ب�سبب رق�سها الرائع رغم اأنها ب�ساق واحدة.
عاما،   25 العمر  مــن  البالغة  الــبــارعــة  الراق�سة  وتعد 
وجها معروفا يف الربازيل، كما يوجد لديها الكثري من 
فيديوهاتها  تن�سر  حيث  اإن�ستغرام،  موقع  على  الع�ساق 
اإىل  الــــدوام. وتــعــود �سهرة الــربازيــلــيــة، رودريــغــيــز،  على 
ماهرة  �سباحة  وكــذلــك  اأزيــــاء،  وعــار�ــســة  راقــ�ــســة  كونها 
�سبق اأن فازت مبجموعة من امليداليات يف بطولة العامل 
لالألعاب الباراملبية، اخلا�سة بذوي االحتياجات اخلا�سة، 

العام 2016. عدد كبري من ال�صكان ي�صاهدون ك�صوف ال�صم�ش من �صطح متحف ال�صفن البحري يف مونت بلزينت، �صاوث كارولينا. )رويرتز(

مر�س قلبي �ضبب 
وفاة جريي لوي�س 
الطبيب  فــــودنــــربج  جـــــون  قـــــال 
بوالية  كــالرك  ملقاطعة  ال�سرعي 
نيفادا االأمريكية اإن مر�سا قلبيا 
الــنــهــائــيــة كـــان وراء  يف مــراحــلــه 
وفــــاة املــمــثــل الــكــومــيــدي جريي 
فيجا�س  بال�س  منزله  يف  لوي�س 
يـــوم االأحــــد عــن عــمــر نــاهــز 91 

عاما.
وقـــــال فــــودنــــربج لــــرويــــرتز عرب 
اإن �سبب  اأمــ�ــس االثــنــني  الــهــاتــف 
الــــوفــــاة حـــــدده طــبــيــب خمت�س 
بــرعــايــة املــ�ــســنــني و�ــســلــمــه ملكتب 
توجد  وال  الـــ�ـــســـرعـــي  الــطــبــيــب 
الفح�س.  مـــــن  ملــــزيــــد  حــــاجــــة 
لوي�س  اأن  فــــودنــــربج  واأ�ـــــســـــاف 
متخ�س�سة  رعـــايـــة  يــتــلــقــى  كــــان 
منزله  داخـــل  امل�سنني  للمر�سى 

قبل وفاته.
املميزة  موهبته  لوي�س  وا�ستثمر 
يف جمال الكوميديا يف عدد كبري 
مـــن االأفـــــالم واملــ�ــســرحــيــات على 

مدى تاريخه املهني.
ثنائيا كوميديا مع  لوي�س  وكون 
االأربعينيات  خــالل  مــارتــن  ديــن 

واخلم�سينيات.
ومـــن بــني اأبــــرز اأفــــالم لــويــ�ــس ذا 
نــاتــي بــروفــيــ�ــســور الـــذي طـــرح يف 
عام 1963 وبيل بوي عام 1960 

وذا كينج اأوف كوميدي 1982.

�بتكار تكنولوجيا ثورية لت�ضفري �حلم�س �لنووي
جنح العلماء موؤخراً يف ابتكار تكنولوجيا ثورية ومثرية 
للجدل لت�سفري احلم�س النووي، من �ساأنها اأن حتمي 

خ�سو�سية املري�س وتق�سي على التمييز اجليني.
وطّور علماء البيولوجيا وعلماء احلا�سبات وال�سيفرات 
النووي،  لت�سفري احلم�س  تقنية جديدة  �ستانفورد،  يف 

ما يوفر اخل�سو�سية اأثناء اإجراء الدرا�سات.
�سيتمكن  الــربيــطــانــيــة،  مــيــل  ديــلــي  ل�سحيفة  ووفـــقـــاً 
الب�سري  اجلــيــنــوم  فــحــ�ــس  مــن  مـــرة  الأول  الــبــاحــثــون 
كاماًل من اجلينات املرتبطة باملر�س، دون الك�سف عن 

املعلومات اجلينية التي ال ترتبط مبا�سرة بالدرا�سة.
وقــــال جــيــل بــيــجــريانــو بــروفــيــ�ــســور االأحـــيـــاء التنموي 
ما  يوفر  اأن  االبتكار  هذا  �ساأن  من  بالدرا�سة:  امل�سارك 
التمييز  حـــدوث  عــدم  مــن  للتاأكد  اأدوات  مــن  نحتاجه 

اجليني. 
وحماية  مل�ساركة  طريقة  يوفر  االبتكار  هــذا  واأ�ــســاف: 
اإجراء  �سنتمكن من  واالآن  واحــد،  اآن  املعلومات يف  تلك 
فحو�سات جينية هائلة مع حماية خ�سو�سية امل�ساركني 

بنف�س الوقت.
اإجنــاز مهام متعددة  الدرا�سة من  الباحثون يف  ومتكن 

% اأو اأكرث من  مع احلفاظ على �سرية وخ�سو�سية 97 
املعلومات اجلينية الفريدة للم�ساركني.

ومتــكــن الــبــاحــثــون مــن حتــديــد الــطــفــرات اجلينية يف 
اأمرا�س   4 من  يعانون  الذين  املر�سى  من  جمموعات 
الــنــووي للطفل مع  نــادرة من خــالل مقارنة احلم�س 
والـــده. ويف جتــربــة اأخـــرى، متكنوا مــن حتــديــد طفرة 

جينية م�سرتكة بني مري�سني بني مئات امل�ساركني.
�سيفرة  با�ستخدام  اجلينوم  ت�سفري  مت  بذلك،  وللقيام 
ورفعها اإىل �سبكة املعلومات، ومن خالل حتليل النتائج 
كان الباحثون م�ستعدين للك�سف عن املعلومات اجلينية 

املهمة للدرا�سة خالل ثوان اأو دقائق فقط.
على  فقط  العملية  هــذه  تنطوي  الــراهــن،  الــوقــت  ويف 
الفردية، لكن  التي ت�سببها طفرات اجلينات  االأمرا�س 
االأمرا�س  لت�سمل  العملية  تو�سيع  ياأملون يف  الباحثني 
الناجمة عن جمموعات من املتغريات اجلينية املتعددة 
وغـــريهـــا. كــمــا اأنـــهـــم يــاأمــلــون تــطــبــيــق تــقــنــيــة ت�سفري 
املخاوف  لتخفيف  وا�ــســع  نطاق  على  الــنــووي  احلم�س 
وال�سماح  اجليني  التمييز  ومكافحة  باملر�سى،  املتعلقة 

باإجراء بحوث اأو�سع واأف�سل.

كيم كارد��ضيان: 
و�لدتي رف�ضت زو�جي

عندما راودت كيم كاردا�سيان بع�س ال�سكوك ب�ساأن عالقتها بالعب كرة 
الن�سائح  باإ�سداء  جينري  قامت  زواجهما،  قبل  هامفريز  كري�س  ال�سلة 
ان  اعالمي  ت�سريح  يف  كيم  وك�سفت  العالقة.  هذا  من  لتخرج  البنتها 
عن  بعيداً  اأخــذتــي  والــدتــي  وقــالــت:  العالقة  باإنهاء  ن�سحتها  والدتها 
الكامريا وقالت يل ان كري�س غري منا�سب يل.. واقرتحت علي اأن اأغادر 
وهي �ستتوىل االأمور. وتابعت كيم: قلت لنف�سي اآنذاك اأنني اذا تراجعت 
اأجل الربنامج. ومن  اأنني قمت بذلك من  الــزواج �سيقول اجلميع  عن 
ثم قلت لنف�سي انه يجب اأن ا�ستمر بالزواج ملدة �سنة ولكني ج�سدياً مل 
باأنني  اتهمني  الطالق اجلميع  قرار  اتخذت  التحمل. وعندما  ا�ستطع 

اقوم بذلك من اأجل الربنامج .


