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قوافل زايد اخلري تكثف مهامها الإن�سانية 
يف ال�سومال بعالج اآلف الأطفال وامل�سنني

•• ال�سومال - هرجي�سا - وام:

بعالج  ال�����ص��وم��ال  يف  االن�صانية  مهامها  اخل��ر  زاي���د  ق��واف��ل  كثفت 
ال�صومايل  االماراتي  الفريق  ا�صراف  حتت  وامل�صنني  االأطفال  اآالف 

التطوعي وعرب امل�صت�صفى االماراتي امليداين املتحرك.
تاأتي احلملة ان�صجاما مع توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل باأن يكون عام 2017 عاما 
للخر وتزامنا مع حملة الأجلك يا �صومال وتعزيزا لدور االمارات 
ال�صعب  معاناة  من  التخفيف  يف  واحل�صارية  االن�صانية  ور�صالتها 
ال�صومايل. و اأكد عمران حممد عبداهلل ع�صو فرق العمل لقوافل 
زايد اخلر ع�صو جمل�س ادارة جمعية دار الرب جناح الفريق الطبي 
التطوعي يف عالج ما يزيد عن األفي طفل ومري�س خالل اليومني 
االأولني من ت�صغيل امل�صت�صفى امليداين املتحرك ..م�صرا اىل اأن فريق 
العمل امل�صرف على قوافل زايد اخلر اعتمد ا�صتدامة عمل العيادات 

املتحركة وامل�صت�صفى امليداين.                         )التفا�صيل �س2(
ال�صي�صي خالل ا�صتقباله بابا الفاتيكان )رويرتز(

قوافل زايد اخلر تقدم العالج الأطفال ال�صومال  )وام(

خالل ا�ستقباله بابا الفاتيكان 

ال�سي�سي يوؤكد على دور م�سر كنموذج لالإ�سالم املعتدل

ال�سرعية تقرتح 4 منافذ برية وبحرية ل�سمان و�سول الأغاثة

التحالف يغيث تعز املحا�سرة جوًا وي�سقط م�ساعدات واأدوية
•• عوا�سم-وكاالت:

اأكد عبد اهلل  الربيعة، امل�صرف العام على مركز امللك �صلمان 
لالإغاثة واالأعمال االإن�صانية، اأن ال�صعودية توزع معونات يف 
اأنحاء اليمن، مبا يف ذلك يف املناطق التي ي�صيطر  خمتلف 

عليها االنقالبيون احلوثيون.
املحا�صرة من قبل ميلي�صيات  اإىل حمافظة تعز  اإ�صارة  ويف 
اإن املركز ا�صتخدم طائرات  احلوثي و �صالح ، قال الربيعة 
ال���غ���ذاء الإبقاء  ال��ت��ح��ال��ف الإ����ص���ق���اط االأدوي�������ة واإم���������دادات 
امل�صت�صفيات االأربعة الرئي�صية تعمل، واإنه يف بع�س االأحيان 

مت ا�صتخدام الدواب لنقل امل�صاعدات.
ويف �صياق مت�صل، حددت احلكومة اليمنية مطالبتها االأمم 
املتحدة باإدخال املعونات االإغاثية عرب ميناء عدن ، وحتديدا 
اأكدت  ك��م��ا  م��ن��ه��ا.  ال��ق��ري��ب��ة  ت��ع��ز  ملحافظة  املخ�ص�صة  ت��ل��ك 

وبرا  بحرا  اآمنة  ومم��رات  بدائل  توفر  اليمنية  احلكومة 
الإي�صال االإمدادات االإغاثية تتمثل باالآتي: منفذ عدن، ويف 
منفذ عدن اأربعة اأر�صفة قادرة على ا�صتقبال �صحنات و�صفن 
�صخمة، وهذه االأر�صفة هي: ر�صيف ميناء املعال التجاري، 
ور�صيف  للمنطقة احلرة،  التابع  احلاويات  ميناء  ور�صيف 
الزيت يف منطقة الربيقة �صمال غرب عدن، والذي ا�صتقبل 
واملحافظات  لعدن  التحالف  دول  من  اإغاثية  �صحنات  اأول 

املجاورة بعد دحر امليلي�صيات.
ا�صتقبال  با�صتطاعته  ال���ذي  ال�صياحي  ال��ت��واه��ي  ور���ص��ي��ف 

كميات من املواد االإغاثة.
ب�صبكة طرقات  منفذ عدن  ال�4 يف  االأر�صفة  وترتبط هذه 
برية ت�صل اإىل معظم املحافظات، واأقربها حلج واأبني وتعز 

وال�صالع والبي�صاء و�صوال اإىل �صنعاء.
فيما يعد ميناء املكال التجاري يف ح�صرموت منفذا بحريا 

اإىل  االإغاثية  االإم����دادات  اإي�صال  خالله  من  ميكن  حيويا 
املهرة  وه��ي  ليمن  يف  ال�صرقية  امل��ح��اف��ظ��ات  يف  املحتاجني 
تعز  غرب  يف  ميناء_املخا  يطل  بنما  و�صبوة،  وح�صرموت 
م��ن قبل دول  تاأهيله  اإع���ادة  وي��ج��ري  االأح��م��ر،  البحر  على 
التحالف ال�صتقبال مواد االإغاثة وال�صلع والب�صائع، ويتبع 

اإداريا حمافظة تعز.
واأعلنت ال�صلطات ال�صرعية موؤخراً عن جتهيز امليناء اجلاف 
يف حمافظة  ماأرب ال�صتقبال امل�صاعدات القادمة عرب الرب 
ال�صمالية  امل��ح��اف��ظ��ات  يف  توزيعها  واإع����ادة  ال�صعودية  م��ن 

والغربية اخلا�صعة ل�صيطرة االنقالبيني.
احلكومة  بها  تقدمت  عملية  حلوال  ال��ب��دائ��ل  ه��ذه  ومتثل 
اإىل  االإغ��اث��ة  و�صول  ل�صمان  االإغاثية  للمنظمات  اليمنية 
اأو  عليها  امليلي�صيات  ���ص��ط��وة  وم��ن��ع  ال��ي��م��ن  م��ن��اط��ق  ك��اف��ة 

م�صادرتها.

•• القاهرة -وام: 

بالده  ان  ال�صي�صي  عبدالفتاح  امل�����ص��ري  الرئي�س  اأك���د 
كنموذج  ب��دوره��ا  ل��ال���ص��ط��الع  م�صتعدة  دوم���ا  �صتظل 
لالإ�صالم املعتدل وذلك ملا متتلكه من مقومات ح�صارية 
وتاريخية ..م�صرا اىل ما يتحمله ال�صعب امل�صري بكل 
�صجاعة من اأعباء يف اإطار مواجهة التطرف واالإرهاب.

بق�صر  ام�س  ا�صتقباله  امل�صري - خالل  الرئي�س  وقال 

االحتادية قدا�صة البابا فران�صي�س بابا الفاتيكان الذي 
امل�صيحيني  امل�صريني  ان   - مل�صر  ر�صمية  ب��زي��ارة  يقوم 
واأن  امل�صري  الوطني  الن�صيج  م��ن  يتجزاأ  ال  ج��زء  ه��م 
الدولة تتعامل مع كافة اأبناء م�صر على اأ�صا�س املواطنة 
تر�صيخ  ع��ن  ف�صاًل  والقانونية  الد�صتورية  واحل��ق��وق 
ن  ح�صّ ال��ذي  االأم��ر  الوطني  واالنتماء  امل�صاواة  ثقافة 
بف�صله من دحر  اجتماعي متني متكنت  بن�صيج  م�صر 

قوى التطرف والظالم.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:24            
الظهر.......    12:20  
الع�رص........   03:52   
املغرب.....   06:54  
الع�صاء......   08:24

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

م�صرة دعم لالأ�صرى الفل�صطينيني اأمام قبة ال�صخرة  )رويرتز(

مواقــيت ال�صالة

قتلى يف ا�ستباكات بني تركيا وم�سلحني اأكراد على احلدود

منظمة حظر الأ�سلحة حتقق يف 45 هجومًا كيماويًا ب�سوريا

ال�����س��رط��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة 
حت��ب��ط ع��م��ل��ي��ة اإره��اب��ي��ة

•• لندن-وكاالت:

اإنها  الربيطانية  ال�صرطة  قالت 
بعدما  اإره��اب��ي��ة  عملية  اأح��ب��ط��ت 
اأطلقت النار على امراأة يف عملية 
دهم ملنزل يف �صمال غربي لندن.

وكانت املراأة، وهي يف الع�صرينيات 
من العمر، من بني امل�صتبه فيهم 
لدى املحققني، واأ�صيبت بجروح 
خطرة، ولكن حالتها م�صتقرة. 

وداه�����م�����ت ال�������ص���رط���ة م����ن����ازل يف 
واعتقلت  اأي�����ص��ا،  كينت  منطقة 

�صتة اأ�صخا�س .
وقد دخل اأفراد �صرطة م�صلحون 
يف ال�صاعة ال�صابعة منزال يف �صارع 
ويل�صدن،  مب��ن��ط��ق��ة  ه��رل�����ص��دن 
عاما،   16 واعتقلوا �صبيا عمره 
الع�صرين من  ورج��ال وام���راأة يف 
العمر، كما اعتقلت امراأة عمرها 

43 عاما يف كينت. 

اإق�ساء رئي�س اجلمعية الرملانية 
�سوريا  لزيارته  اأوروبا  ملجل�س 

•• �سرتا�سبورغ-اأ ف ب:

اع���ل���ن���ت اجل���م���ع���ي���ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
�صحبت  انها  ام�س  اوروب��ا  ملجل�س 
اال�صباين  رئ��ي�����ص��ه��ا  م���ن  ال��ث��ق��ة 
ب��ي��درو اغ��رام��ون��ت وج��ردت��ه من 
�صالحياته بعدما التقى الرئي�س 

ال�صوري ب�صار اال�صد يف دم�صق.
انتخب  ال����ذي  اغ���رام���ون���ت  ل��ك��ن 
اال�صت�صارية  الهيئة  لهذه  رئي�صا 
 2016 يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يف 
رئي�صا  القانون  مبوجب  �صيبقى 
يف  والي��ت��ه  نهاية  حتى  للجمعية 
كانون االأول دي�صمرب النه يرف�س 
اجلمعية  مت��ل��ك  وال  اال���ص��ت��ق��ال��ة 
على  اقالته،  �صالحية  الربملانية 
ي�صارك  ومل  ب��ي��ان.  يف  اعلنت  م��ا 
اغرامونت يف اجتماع املكتب، كما 
ي�صاهد يف قاعة اجلمعية  ان��ه مل 
ال��ربمل��ان��ي��ة يف ���ص��رتا���ص��ب��ورغ منذ 

ROYAL WATCHES
Swiss Watches

Mob: +971 50 316 6 477 Tel: +971 2 566 8 007 Fax: +971 2 583 3 279
          royalwatches royalwatches_abu_dhabi             Info. royalwatches@gmail.com

9 صباح� - 10 مســاًء
يوم الجمعة: 4 عصر� - 10 مســاًء

أدنيك، أبوظبي

ــا  ــة محلًق ــالته المعرفي ــل رس ــاب يواص ــي للكت ــي الدول ــرض أبوظب ــ� ومع 27 عام
بأجنحــة الفنــون وا�داب والعلــوم فــي شــتى أرجــاء العالــم، ليوفــر لضيوفــه 

ــى.  ــراء والغن ــديد الث ــ� ش وزواره برنامج

العريقــة،  ثقافتهــا  علــى  ا�ضــواء  وُنلقــي  بالصيــن،  العــام  هــذا  نحتفــي 
مبدعيهــا  أبــرز  مــن  بنخبــة  نلتقــي  المعاصــرة.  نجاحهــا  تجربــة  ونناقــش 

مختلفــة.  لغــات  فــي  كتبهــا  أهــم  مــن  باقــة  ونوفــر  وكّتابهــا، 

ونغــوص معكــم فــي عوالــم «ابــن عربــي» شــخصية العــام المحوريــة، لنســتلهم 
أطروحاتــه الفكريــة، ونســتمع إلــى أشــعاره علــى إيقاعــات الموســيقى العربيــة.
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ضيــف الشــرف الصيــنالناقــل الرســميالشــريك ا�عالمــي الرســميتنظيــم

•• عوا�سم-وكاالت:

اأكد اجلي�س الرتكي اأنه قتل 11 عن�صرا من وحدات حماية ال�صعب الكردية 
ن��ق��اط ع��رب احلدود  ���ص��وري��ا خ���الل عمليات ق�صف م��ت��ب��ادل يف ع���دة  ���ص��م��ايل 
ال�صورية الرتكية، وتاأتي هذه اال�صتباكات بعد اأيام من غارات تركية ا�صتهدفت 

الوحدات الكردية وحزب العمال الكرد�صتاين يف �صوريا والعراق.
وقالت قيادة االأركان يف بيان لها ام�س اجلمعة اإن ثالثة من امل�صلحني االأكراد 
قتلوا اإثر اإطالقهم قذائف �صاروخية باجتاه االأرا�صي الرتكية، يف حني قتل 

الثمانية االآخرون اإثر ا�صتهداف عربة مزودة بر�صا�س.
واأ�صافت اأن خمفرا حدوديا تابعا للجي�س مبدينة �صانلي اأورفا جنوب �صرقي 
تركيا ا�صُتهدف بقذائف �صاروخية م�صدرها املناطق التي ي�صيطر عليها حزب 

االحتاد الدميقراطي الكرد�صتاين يف �صوريا، لرد اجلي�س باملثل.
ا�صتهدفت  اأنها  الكردية  الوحدات  اأف��ادت م�صادر مقربة من  �صابق،  ويف وقت 
مدرعات ومواقع للجي�س الرتكي على احلدود الرتكية يف مناطق عفرين وتل 

اأبي�س وراأ�س العني على امتداد اأجزاء مهمة من احلدود ال�صورية الرتكية.
اىل ذلك، اأعلن املدير العام ملنظمة حظر اال�صلحة الكيميائية اأحمد اأوزوجمو 

االأ�صلحة  ا�صتخدام  ح��ول  تقارير  يف  يحققون  املنظمة  م��ن  خ��رباء  ان  ام�س 
الكيميائية 45 مرة يف �صوريا منذ العام املا�صي.

وقال اأوزوجمو خالل لقاء مع ال�صحافة ان هناك الئحة طويلة من االدعاءات 
حول ا�صتخدام ا�صلحة كيميائية مت االبالغ عنها لق�صم العمليات يف املنظمة. 
عنها يف اجلزء  الك�صف  ع��دم  اختار  ع��دة �صفحات  وتابع ملوحا بالئحة من 
الثاين من عام 2016 هناك 30 حادثة متفرقة، ومنذ بدء هذا العام هناك 

15 حادثة منف�صلة، لذا لدينا 45 حادثة.
وتت�صمن الالئحة الهجوم بغاز ال�صارين يف 4 ني�صان اأبريل على خان �صيخون 

يف �صوريا الذي اوقع 88 قتيال، بينهم 31 طفال.
وقال اأوزوجمو كل هذه االدعاءات موثقة من قبل خربائنا، الذين يتابعون 

هذه االمور يوميا من مركز عملياتنا.
وحتاول منظمة حظر اال�صلحة الكيميائية حاليا التاأكد من ان الو�صع اآمن 
كفاية قبل ن�صر فريق تق�صي حقائق تابع لها يف خان �صيخون من اجل اجراء 
مزيد من التحليالت، بعد ان كان اوزوجمو قد اأعلن اال�صبوع املا�صي اأن نتائج 
فح�س موؤكدة لعينات من موقع الهجوم الكيميائي املفرت�س يف �صوريا تظهر 

اأنه مت ا�صتخدام غاز ال�صارين اأو مادة م�صابهة له.
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ختام مترين املخلب احلديدي 
ال��ري��ة  ال���ق���وات  ب��ني   3
والأمريكية الإم��ارات��ي��ة 

•• ابوظبي-وام:

التمرين  ف��ع��ال��ي��ات  اخ��ت��ت��م��ت 
امل�صرتك املخلب احلديدي 3 
الذي اأقيم على اأر�س الدولة 
بني القوات الربية االإماراتية 
االأمركية.  الربية  وال��ق��وات 
وتهدف التمارين اإىل تطوير 
امل�صرتكة  ال��ع��الق��ات  وت��ع��زي��ز 
االإم��ارات��ي��ة واالأم��ري��ك��ي��ة من 
خ�����الل ال���ت���دري���ب���ات وت���ب���ادل 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة، لرفع  اخل����ربات 
القتالية  واجلاهزية  الكفاءة 
توطيد  واإىل  اجلانبني،  لدى 
وياأتي  ال���دول���ي���ة.  ال��ع��الق��ات 
مت���ري���ن امل���خ���ل���ب احل���دي���دي 
خطط  ���ص��م��ن  امل�������ص���رتك   3
وب������رام������ج ال������ق������وات ال���ربي���ة 
ال���ت���دري���ب���ي���ة امل�������ص���رتك���ة مع 
وال�صقيقة  ال�صديقة  ال���دول 
وتطوير  تبادل  اآف��اق  لتعزيز 
منت�صبيها،  وك��ف��اءة  م��ه��ارات 
اجلاهزية  م�����ص��ت��وى  ورف������ع 
ما  على  واالط���الع  القتالية، 
ل��دى اجل��ان��ب��ني م��ن مهارات 
مب���خ���ت���ل���ف اجل������وان������ب وف����ق 
القتالية،  ال���ن���ظ���م  اأح��������دث 
واال����ص���ت���ف���ادة م����ن اخل�����ربات 
املتبادلة.  )التفا�صيل �س2(

الحتالل يقمع م�سريات يوم الغ�سب املت�سامنة مع الأ�سرى
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اندلعت مواجهات بني ال�صبان الفل�صطينيني وقوات االحتالل يف عدة مناطق 
مبحافظات ال�صفة الغربية، وذلك عقب م�صرات انطلقت بعد �صالة اجلمعة 
االأ�صرى  م��ع  ت�صامنا  ال�صفة  حمافظات  ك��اف��ة  يف  اأقيمت  اعت�صام  خيم  يف 
امل�صربني عن الطعام لليوم ال� 12 على التوايل. وقامت قوات االحتالل بقمع 
اأطلقت قنابل ال�صوت  امل�صرات ال�صلمية بوابل من الر�صا�س املطاطي، كما 
والغاز باجتاه املعت�صمني، ما اأدى اإىل اإ�صابة الع�صرات باالختناق وبالر�صا�س 
املطاطي. واندلعت املواجهات على مدخل بيت حلم ال�صمايل، وقرب معتقل 
عوفر غرب رام اهلل، وعلى مدخل قرية بيتا جنوب نابل�س، وعلى حاجز قلنديا 

�صمايل القد�س وخميم العروب �صمال اخلليل، وغرها من املحافظات.

وا�سنطن: كل اخليارات مطروحة حيال كوريا ال�سمالية

ال�سني حتذر من كارثة يف �سبه اجلزيرة الكورية
•• عوا�سم-وكاالت

االمن  اأم���ام جمل�س  تيلر�صون  ريك�س  االم��رك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأك���د 
ك��وري��ة �صمالية  ال���رد على اي جت��رب��ة  ك��ل خ��ي��ارات  ان  ال���دويل اجلمعة 
�صاروخية او نووية مقبلة يجب ان تبقى على الطاولة، فيما حذر وزير 
الكورية  اجل��زي��رة  �صبه  يف  ال��ق��وة  ا�صتخدام  اأن  م��ن  ال�صيني  اخلارجية 
�صيوؤدي اىل كارثة. وقال تيلر�صون يف االجتماع املخ�ص�س لبحث تهديد 
على  �صمايل  ك��وري  ن��ووي  لهجوم  حقيقي  خطر  يوجد  ان��ه  يانغ  بيونغ 
كوريا  ان تطور  قبل  وق��ت  م�صاألة  االرج��ح  وه��ي على  او طوكيو،  �صيول 

ال�صمالية القدرة على �صرب الرب االمركي.
اأن  اإن م��ن املحتمل  ت��رام��ب  ق��ال الرئي�س االأم��رك��ي دون��ال��د  اىل ذل��ك، 
النووية  براجمها  ب�صبب  ال�صمالية  كوريا  مع  ج��دا  كبر  �صراع  يندلع 
اجلزيرة  �صبه  يف  ال��و���ص��ع  اأن  م��ن  ال�����ص��ني  ح���ذرت  فيما  وال�����ص��اروخ��ي��ة 
الكورية قد يت�صاعد اأو يخرج عن ال�صيطرة.  واأ�صاف ترامب، يف مقابلة 
مع رويرتز اأنه يريد حل االأزم��ة �صلميا رمبا من خالل فر�س عقوبات 
ترامب،  واأك��د  الع�صكري غر م�صتبعد.   لكن اخليار  اقت�صادية جديدة 
خالل املقابلة التي اأجريت معه يف املكتب البي�صاوي، اأن هناك احتمال 

اأن ينتهي بنا االأمر اإىل �صراع كبر جدا مع كوريا ال�صمالية. 
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اأخبـار الإمـارات
جامعة راأ�س اخليمة للطب حتتفل بافتتاح من�ساآتها اجلديدة والذكرى العا�سرة لتاأ�سي�سها

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأقامته  ال��ذي  احلفل  القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  ب��ن  خالد  ال�صيخ  �صهد 
جامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�صحية م�صاء اأم�س االأول مبنا�صبة 

افتتاح املن�صاآت اجلديدة والذكرى العا�صرة لتاأ�صي�صها.
التنمية  دائ��رة  رئي�س  القا�صمي  كايد  بن  حممد  ال�صيخ  االفتتاح  ح�صر 
االقت�صادية براأ�س اخليمة والدكتور يا�صر النعيمي رئي�س جمل�س اأمناء 
اجلامعة والدكتور عبداهلل النعيمي مدير منطقة راأ�س اخليمة الطبية 
نائب رئي�س  راو  الدكتور �س. جوروماهادفا  امل�صوؤولني. وذكر  وعدد من 
اجلامعة اأن اجلامعة افتتحت يف عام 2006 بعدد متوا�صع من الطلبة 

من  اأك��ر  اإىل  ال��ع��دد  لي�صل  ملحوظ  ب�صكل  ومن��ت  طالبا   22 يتعد  مل 
األف و 300 طالب وطالبة من 50 بلدا اإ�صافة اإىل 200 ع�صو هيئة 
املتزايد  العدد  لتتنا�صب مع  دول��ة   25 اإداري��ا من  تدري�س و80 موظفا 

للطالب وبلغ عدد اخلريجني حتى االآن 889 خريجا.
امل�صطردة  ال��زي��ادة  ه��ذه  مع  اإن��ه متا�صيا  اجلامعة  رئي�س  نائب  واأ���ص��اف 
ال��ط��الب ق��ام��ت اجلامعة  ب��رام��ج اجل��ام��ع��ة واأع����داد  وال��ن��م��و ال�صريع يف 
وال�صيدلة  التمري�س  لكليتي  خم�ص�س  جديد  اك��ادمي��ي  مبني  باإن�صاء 
تقدر م�صاحته ب� 100 األف قدم مربع مت احلاقه باملبنى احلايل وي�صم 
ومعامل  واملختربات  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  وغرف  الدرا�صية  الف�صول 
االأبحاث العلمية وهي املرافق التي مكنت اجلامعة من اإجراء االمتحانات 

عرب االإنرتنت واال�صتبيانات املختلفة با�صتخدام خمترب احلا�صب االيل .. 
واأو�صح اأن خمترب االأبحاث متعدد التخ�ص�صات يتيح للمدر�صني موا�صلة 

اأعمال البحث ون�صر املقاالت البحثية .
التي  الغرف  اأك��رب من  باإ�صافة عدد  املكتبة  اأمن��ه متت تو�صعة  اإىل  ون��وه 

ت�صتخدم يف املناق�صات بني املجموعات ال�صغرة من الطالب.
واأ�صار اإىل اأنه مت بناء جممع ريا�صي متعدد االألعاب يحتوي على �صالة 
ريا�صية جمهزة جتهيزا جيدا ومرافق ريا�صية خمتلفة للعب كرة القدم 
ال�صلة وتن�س الطاولة وغرها من االألعاب واالآن  والكرة الطائرة وكرة 
ومع تكامل مرافق البنية التحتية ملبنى اجلامعة ووجود حرم منف�صل 
لكلية طب االأ�صنان تهدف جامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�صحية 

اإىل اإع���ط���اء اأف�����ص��ل ال��ف��ر���س ل��ل��ط��الب ل��ل��ت��ف��وق ال��درا���ص��ي و���ص��ح��ذ روح 
التناف�صية مع اأقرانهم من طالب اجلامعات االأخرى.

احلثيثة  جهودهم  على  التدري�س  هيئة  الأع�صاء  " ال�صكر  " راو  وج��ه  و 
معربا   .. املتفانية  اخل��دم��ة  م��ن  �صنوات   10 اأكملوا  ال��ذي��ن  واملوظفني 
القا�صمي  �صقر  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  اجلامعة  امتنان  عن 
ع�صو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة على رعايته وتوجيهاته لت�صبح 

اجلامعة واحدة من اأف�صل اجلامعات يف املنطقة.
ويف ختام احلفل قام ال�صيخ خالد بن �صعود بن �صقر القا�صمي والدكتور 
كلية  ط��الب  بتكرمي  راو  ج��وروم��اه��ادف��ا  ���س.  وال��دك��ت��ور  النعيمي  يا�صر 

التمري�س واملوظفني الذين اأكملوا 10 �صنوات باجلامعة.

حمدان بن زايد يزور املواطنني على املهري املزروعي و�سعيد ثاين املزروعي مبدينة زايد
•• منطقة الظفرة -وام:

زار �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
املواطنني علي املهري علي املزروعي و�صعيد حممد بن ثاين املزروعي وذلك 

يف منزليهما مبدينة زايد مبنطقة الظفرة.
اآل نهيان ملنزليهما  زايد  ال�صيخ حمدان بن  املواطنان بزيارة �صمو  و رحب 
املنطقة بزيارة  واأبناء  اأ�صرتيهما  واأف��راد  واأعربا عن �صعادتهما   .. واملنطقة 

�صموه الكرمية وت�صريفه لهم.
وتبادل �صموه مع املواطنني واأهايل املنطقة االأحاديث الودية التي تعك�س 
ومدى  باملواطنني  احلكيمة  القيادة  تربط  التي  احلميمة  العالقات  عمق 
اهتمامها ورعايتها الأبنائها وحر�صها على متابعة �صوؤون حياتهم وتلم�س 
احتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية يف امل�صروعات التي 
على  ي��دمي  واأن  قيادتنا  يحفظ  اأن  وج��ل  عز  اهلل  �صائلني  املواطنني  تخدم 

بالدنا اأمنها وعزها وا�صتقرارها.
ال��زي��ارة �صعادة حممد حمد ب��ن ع��زان امل��زروع��ي وكيل  راف��ق �صموه خ��الل 
ديوان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�صعادة �صلطان بن خلفان الرميثي 

مدير مكتب �صمو ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة .

اعتماد نتائج الفائزين بالدورة الثالثة جلائزة وزير الداخلية للبحث العلمي�سيف بن زايد يعزي اأ�سرة ال�سهيد عبداهلل احلمادي 
•• خورفكان-وام:

قدم الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��داخ��ل��ي��ة واجب  ال�������وزراء وزي�����ر 
الرقيب  ال�صهيد  اأ�صرة  اإىل  العزاء 
احلمادي  عي�صى  حم��م��د  ع��ب��داهلل 
قيامه  خ�����الل  ا���ص��ت�����ص��ه��د  ال�������ذي 
مبهمة داخل الدولة . وعرب �صمو 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
ال��داخ��ل��ي��ة خ���الل زي���ارت���ه جمل�س 
ام�����س اجل��م��ع��ة يف مدينة  ال���ع���زاء 
تعازيه  خ���ال�������س  ع����ن  خ���ورف���ك���ان 
ال�صهيد  الأ���ص��رة  موا�صاته  و���ص��ادق 
يتغمده  اأن  ع��زوج��ل  امل��وىل  �صائال 
منازل  ينزله  واأن  رحمته  ب��وا���ص��ع 
ال�صديقني وال�صهداء واالأبرار واأن 

يلهم ذويه ال�صرب وال�صلوان .

•• اأبوظبي-وام:

وزير  جائزة  اأمناء  جمل�س  اعتمد 
النتائج  العلمي  للبحث  الداخلية 
النهائية لالأبحاث الفائزة بالدورة 
اجلائزة  ع��ل��ى  ت��ن��اف�����س   . ال��ث��ال��ث��ة 
جم����االت  ���ص��ت��ة  يف  ب��ح��ث��ا   165
�صرطية �صملت العمليات ال�صرطية 
املوارد  وتنمية  ال�صرطية  واالإدارة 
والرتخي�س  وامل�������رور  ال��ب�����ص��ري��ة 
و�صوؤون اجلن�صية واالإقامة واملنافذ 
والدفاع املدين واملوؤ�ص�صات العقابية 

واالإ�صالحية.
اجتماعه  يف  امل���ج���ل�������س  ون���اق�������س 
ب��رئ��ا���ص��ة اللواء  ال��داخ��ل��ي��ة  ب����وزارة 
ال����ق����دو�����س عبد  ال����دك����ت����ور ع���ب���د 
القائد  م�صاعد  العبيديل  ال���رزاق 

تتعلق بتطوير اجلائزة .
منجزات  ع��ن  تقريرا  وا�صتعر�س 

العام ل�صرطة دبي ل�صوؤون اجلودة 
والتميز رئي�س املجل�س مو�صوعات 

واإج���������������راءات وم������راح������ل ال��������دورة 
الثالثة.

قوافل زايد اخلري تكثف مهامها الإن�سانية يف ال�سومال بعالج اآلف الأطفال وامل�سنني

للفئات  ال�صحية  الرعاية  تطوير 
االأكر  النائية  املناطق  يف  امل��ع��وزة 
نتيجة  االم��را���س  لتف�صي  عر�صة 

املجاعة التي اأ�صابت ال�صومال.

فريق  اأن  اىل  ..م�����ص��را  امل��ت��ح��رك 
ال��ع��م��ل امل�����ص��رف ع��ل��ى ق��واف��ل زايد 
ا����ص���ت���دام���ة عمل  اخل�����ر اع���ت���م���د 
وامل�صت�صفى  امل��ت��ح��رك��ة  ال���ع���ي���ادات 

يف خمتلف املدن ال�صومالية خالل 
ا�صتفاد  وال��ت��ي  امل��ا���ص��ي��ة  ال�����ص��ن��وات 
مليون  ن�صف  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  منها 

طفل وم�صن �صومايل.

التطوعي  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ري��ق  جن���اح 
يف ع��الج م��ا يزيد ع��ن األ��ف��ي طفل 
االأولني  اليومني  خ��الل  ومري�س 
امليداين  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى  ت�����ص��غ��ي��ل  م���ن 

االن�صانية  امل���ه���ام  اأن  اإىل  ل��ف��ت  و 
املنفذة يف املحطة احلالية لقوافل 
هرجي�صا  م��دي��ن��ة  يف  اخل���ر  زاي����د 
االن�صانية  للمهام  ا�صتكماال  تاأتي 

امل��������ي��������داين م�������ن خ���������الل زي���������ادة 
جميع  لت�صمل  امليدانية  ال��وح��دات 
ت�صغيل  اىل  ا���ص��اف��ة  التخ�ص�صات 
يف  ت�صاهم  متنقلة  ع��ي��ادات  ث��الث 

•• ال�سومال - هرجي�سا - وام:

زاي��د اخل��ر مهامها  كثفت قوافل 
االن�صانية يف ال�صومال بعالج اآالف 
ا�صراف  االأط���ف���ال وامل�����ص��ن��ني حت��ت 
ال�صومايل  االم�����ارات�����ي  ال���ف���ري���ق 
امل�صت�صفى  وع�������رب  ال����ت����ط����وع����ي 

االماراتي امليداين املتحرك.
ت�����اأت�����ي احل����م����ل����ة ان�������ص���ج���ام���ا مع 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ب��اأن يكون عام  ال��دول��ة حفظه اهلل 
مع  وتزامنا  للخر  عاما   2017
وتعزيزا  �صومال  يا  الأجلك  حملة 
لدور االمارات ور�صالتها االن�صانية 
ال��ت��خ��ف��ي��ف من  واحل�������ص���اري���ة يف 

معاناة ال�صعب ال�صومايل.
و اأكد عمران حممد عبداهلل ع�صو 
ف���رق ال��ع��م��ل ل��ق��واف��ل زاي���د اخلر 
ع�صو جمل�س ادارة جمعية دار الرب 

ال��دك��ت��ور عادل  اأو���ص��ح  م��ن جهته 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�������ص���ام���ري 
برنامج  رئي�س  لعطاء  زاي��د  ملبادرة 
املجتمعي  ل���ل���ت���ط���وع  االم������������ارات 
امل�صت�صفى  اأن  وال���ت���خ�������ص�������ص���ي 
50 من  ي�صم  املتحرك  االماراتي 
ال���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��وع��ي��ة من 
االم��ارات وال�صومال والعديد من 
قابلة  اأ���ص��رة   10 ويحتوي  ال���دول 
اإ�صافة  ���ص��ري��را   20 اإىل  ل��ل��زي��ادة 
والباطنية  للطوارى  وح��دات  اإىل 
وال���ق���ل���ب واالط�����ف�����ال واجل����راح����ة 
وخمترب  املتو�صطة  التخ�ص�صية 
القلب  وظ��ائ��ف  لفح�س  متكامل 
طبية  واأدوات  ت��ع��ق��ي��م  وم����ع����دات 
وق�صم  م��ك��ث��ف��ة  رع���اي���ة  ووح�������دات 
للرعاية الدنيا و�صيدلية وخمترب 
اأ�صعة وق�صم �صيانة ووحدة  وق�صم 
طبية  وام�����دادات  ال��ط��اق��ة  لتوليد 

ذات اأجل حمدد .

ختام مترين "املخلب احلديدي 3" بني القوات الرية الإماراتية والأمريكية
•• ابوظبي-وام:

اختتمت فعاليات التمرين امل�صرتك "املخلب احلديدي 3" الذي اأقيم على 
اأر�س الدولة بني القوات الربية االإماراتية والقوات الربية االأمركية. 

االإماراتية  امل�����ص��رتك��ة  ال��ع��الق��ات  وت��ع��زي��ز  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال��ت��م��اري��ن  وت��ه��دف 
واالأمريكية من خالل التدريبات وتبادل اخلربات الع�صكرية، لرفع الكفاءة 
واجلاهزية القتالية لدى اجلانبني، واإىل توطيد العالقات الدولية. وياأتي 
القوات  وب��رام��ج  خطط  �صمن  3" امل�����ص��رتك  احل��دي��دي  "املخلب  مت��ري��ن 

اآفاق  لتعزيز  وال�صقيقة  ال�صديقة  ال��دول  مع  امل�صرتكة  التدريبية  الربية 
تبادل وتطوير مهارات وكفاءة منت�صبيها، ورفع م�صتوى اجلاهزية القتالية، 
واالطالع على ما لدى اجلانبني من مهارات مبختلف اجلوانب وفق اأحدث 
النظم القتالية، واال�صتفادة من اخلربات املتبادلة، وتعزيز التعاون الدويل 
يف جمال العمليات امل�صرتكة، و�صواًل اإىل حتقيق الهدف املن�صود يف مواجهة 
التحديات واالأزمات التي ي�صهدها العامل اليوم. اإن جميع التمارين امل�صرتكة 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وتوجيهات  برعاية  حتظى  البلدين  بني 
"حفظه اهلل"  اآل نهيان رئي�س الدولة القائد االأعلى للقوات امل�صلحة  زايد 

ومتابعة واهتمام �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
مهارات  وتطوير  ل�صقل  امل�صلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
منت�صبي القوات الربية ورفع الكفاءة القتالية للو�صول اإىل االحرتافية يف 

اأداء املهام.
اأن هذه التمارين امل�صرتكة تعد الن�صخة الثالثة من �صل�صلة متارين  يذكر 
"املخلب احلديدي" التي تقام على اأر�س الدولة �صنوياً، حيث �صهدت نقلة 
القوات  واأف���رع  وح��دات  به  تتمتع  ال��ذي  االح���رتايف  امل�صتوى  تعك�س  نوعية 

الربية االإماراتية.

انطالق فعاليات مهرجان جامعة 
زايد ال�سينمائي غدا

•• اأبوظبي- وام:

تنطلق غدا االأحد فعاليات الدورة الثامنة ملهرجان جامعة زايد ال�صينمائي 
لل�صرق االأو�صط وت�صتمر يومني يف مركز املوؤمترات بفرع اجلامعة يف اأبوظبي 
دولة  وزي���رة  القا�صمي  خالد  بنت  لبنى  ال�صيخة  معايل  رع��اي��ة  حت��ت  وذل��ك 
للت�صامح رئي�صة اجلامعة. وت�صهد معايل ال�صيخة لبنى القا�صمي يوم االثنني 
املقبل احلفل اخلتامي للمهرجان بح�صور عدد من كبار ال�صخ�صيات ورموز 
�صناعة ال�صينما وجمهور من املثقفني واملبدعني . ومن املقرر اأن توزع معاليها 
االأف�صل وجائزة  الفيلم  املتناف�صني وت�صم جائزة  الفائزين  �صت جوائز على 
اأف�صل فيلم روائي و جائزة اأف�صل فيلم ر�صوم متحركة وجائزة اأف�صل فيلم 
للمخرج   54 توفور  وجائزة  واالإيجابية  والت�صامح  ال�صعادة  وجائزة  وثائقي 
الواعد. و يتناف�س للح�صول على هذه اجلوائز 14 فيلما تاأهلت اإىل املرحلة 
االأفالم  فيلما من جمموع   50 التي �صمت  الق�صرة  القائمة  النهائية من 
التي تقدمت للمهرجان من 15 دولة.. ومتثل االأفالم املتناف�صة على اجلوائز 
 " واأملانيا واالإم��ارات وفل�صطني واالأردن وقطر. و يعد  �صتة بلدان هي لبنان 
املخ�ص�س  املنطقة  يف  الوحيد  " املهرجان  ال�صينمائي  زايد  جامعة  مهرجان 
اإىل   .. الطلبة  "من  �صعار  الطلبة حتت  اإب��داع  �صينمائية من  لعر�س جت��ارب 
اجلامعات  طلبة  من  ال�صينمائية  التجارب  اأ�صحاب  فيه  وي�صارك  الطلبة" . 
والطلبة  العربي  وال��وط��ن  واخلليج  االإم����ارات  يف  العليا  وامل��ع��اه��د  والكليات 
ال�صرق اأو�صطيني املقيمني باخلارج �صريطة اأن يكونوا م�صجلني يف مثل هذه 

املوؤ�ص�صات التعليمية ويدر�صون بها ب�صكل نظامي منذ العام املا�صي.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى االمل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�سارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكر                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�سارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

طرق دبي تنفذ حتويالت مرورية ل�ستكمال اأعمال م�سروع م�سار 2020
•• دبي-وام:

اأعلنت هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي بدء تنفيذ حتويلة مرورية على جزء من �صارع ابن بطوطة ال�صتكمال االأعمال 
اجلارية يف م�صروع م�صار 2020.

وقالت املهند�صة ميثاء بن عدي املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة املرور والطرق يف الهيئة اإنه �صيتم اإغالق م�صرب من �صارع 
ابن بطوطة يف اجلزء الواقع بني تقاطع رقم 2 اإىل تقاطع رقم 6 على اأن تبقى هذه التحويلة اإىل حني االنتهاء 

من االأعمال املطلوبة.
2020 لتنفيذها على مراحل خالل الفرتة  اأن الهيئة و�صعت خطة للتحويالت اخلا�صة مب�صروع م�صار  واأكدت 

املقبلة على امتداد املناطق التي مير فيها امل�صروع.
على  االإر�صادية حر�صاً  اللوحات  واتباع  املرورية  التحويالت  اإىل  االنتباه  الطرق  وم�صتخدمي  ال�صائقني  ونا�صدت 
�صالمتهم وتفادياً لوقوع ازدحامات الفتًة اإىل اأن العمل �صيكون ب�صكل مّكثف على مدار 24 �صاعة اإىل حني االنتهاء 

من االأعمال اخلا�صة مب�صروع م�صار 2020 كافة.

�سرطة دبي ت�ستعر�س جتربتها يف تاأمني �سالمة الفعاليات خالل منتدى عاملي
•• دبي -وام:

 " الفعاليات  و�صالمة  الأم��ن  العاملي  " املنتدى  اأع��م��ال  توا�صلت 
جل�صات  ع��دة  عقد  و�صهد  ال��ث��اين  لليوم  دب��ي  ت�صت�صيفه  ال���ذي 
عي�صى  ال��رائ��د  األ��ق��ى  و   . عامليني  وخ���رباء  م�صوؤولني  مب�صاركة 
ال�صخ�صيات يف  اأمن وحماية  اإدارة  املهمات يف  رئي�س ق�صم  اأهلي 
االدارة العامة الأمن الهيئات واملن�صاآت والطوارئ يف �صرطة دبي 
الكلمة الرئي�صية لليوم الثاين من املنتدى الذي تنظمه �صركة 
اإنرتنا�صونال  اإيفنت�س  ميجر  مع  بالتعاون  للمعار�س"  "ريد 
واأكد اأهمية تبادل املعارف واخلربات بني قوات االأمن وال�صركات 
املزودة للحلول ومنظمي الفعاليات الكربى وذلك للوقوف على 
الفعاليات  منظمو  يتخذها  التي  االأمنية  والتدابر  االإج��راءات 

ودقيقة  وا�صحة  طريق  خارطة  اإىل  والتو�صل  الكربى  العاملية 
باتت  دب���ي  اإن  اأه��ل��ي  واأ����ص���اف  املحتملة.  امل��خ��اط��ر  م��ع  للتعامل 
اأهم املراكز العاملية الإقامة الفعاليات الكربى  اليوم واحدة من 
بعد اأن ر�صخت مكانتها وجهة عاملية مف�صلة يف جمال �صياحية 
الرتفيهية. موؤكدا حر�س �صرطة دبي على  وال�صياحة  االأعمال 
التعاون املتوا�صل مع جميع االأطراف �صواء كانت جهات حكومية 
هذه  ت�صت�صيف  التي  االأماكن  و�صالمة  اأم��ن  ل�صمان  خا�صة  اأو 
االأحداث والفعاليات. واأو�صح اأن جميع االأطراف املعنية جتتمع 
اأربعة اأ�صهر من موعد انطالق الفعاليات لو�صع  اأو  قبل ثالثة 
اإن هذه املهمة  اإقامة احلدث وقال  خارطة طريق لتاأمني مكان 
اأ�صبحت من املتطلبات الروتينية يف قطاع تنظيم االأح��داث ما 
التجارب  واال�صتفادة من  واخل��ربات  املعارف  تبادل  علينا  يحتم 

االأخرى ملواكبة الزيادة املتوقعة يف عدد االأحداث خالل الفرتة 
القادمة. و�صهد اليوم الثاين من املنتدى عر�صا تقدمييا عامليا 
يف  امل�صاعد  املفو�س  كروفورد  بيرت  فيها  �صارك  نقا�صية  وجل�صة 
بادي  وداين  الكومنولث  األعاب  جمموعات   - كوينزالند  �صرطة 
 .. 2018 األعاب الكومنولث غولد كو�صت  مدير االأم��ن ل��دورة 
النقا�صية  واحللقات  املناق�صات  من  �صل�صلة  انعقاد  اإىل  اإ�صافة 
واملحا�صرات واجلل�صات احلوارية التي تطرقت اإىل ق�صايا بالغة 
االأهمية يف جمال اأمن و�صالمة الفعاليات من بينها دور االأنظمة 
وااللتزام  االإن�����ص��اين  والبعد  احل�صود  واإدارة  امل��اأه��ول��ة  االأم��ن��ي��ة 
باالأنظمة واللوائح و�صبط اجلودة والثغرات االأمنية يف املنطقة 
حالة  ودرا�صة  بها  التنبوؤ  ميكن  ال  التي  امل�صتقبلية  والتهديدات 

ملعر�س اإك�صبو 2015 وحتليالت البيانات الكبرة.

و�سط اإقبال كبري

امللتقى الرتاثي اخلام�س لنادي تراث الإمارات يختتم بالعني
•• العني-الفجر:

اخلمي�س  االأول  ام�����س  اخ��ت��ت��م��ت 
حممد  ب���ن���ت  ����ص���م���ا  م���در����ص���ة  يف 
االأوىل  احللقة  االأ�صا�صي  للتعليم 
الن�صخة  فعاليات  العني،  مبدينة 
الرتاثي  امل��ل��ت��ق��ى  م��ن  اخل��ام�����ص��ة 
الذي نظمه مركز زايد للدرا�صات 
وال���ب���ح���وث ال��ت��اب��ع ل���ن���ادي تراث 
االمارات، حتت رعاية �صمو ال�صيخ 
نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  �صلطان 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
رئ���ي�������س ن������ادي ت������راث االم��������ارات، 
الثقافية  الفعاليات  لقيت  حيث 
ان�صوت  التي  والفنية،  والرتاثية 

العني،  يف  املجتمعية  واالأو����ص���اط 
موؤكدة اأن امللتقى اأ�صبح باإخال�س 
القائمني عليه، والداعمني له من 
موؤ�ص�صات وهيئات وطنية واأفراد، 
واحتفالية  تقليديا،  �صنويا  حدثا 
اجلميع  ي���ن���ت���ظ���ره���ا  ����ص���ع���ب���ي���ة 
العرو�س  ت��ق��دمي  يف  للم�صاهمة 
والفنية،  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���رتاث���ي���ة 
ال�����ص��ي��دة فاطمة  اأو���ص��ح��ت  ف��ي��م��ا 
املن�صوري الباحثة يف املركز– فرع 
العني، و�صريكة النعيمي يف تنظيم 
حماولة  مثَّل  امللتقى  اأن  امللتقى، 
اآباوؤنا  جادة ال�صتح�صار ما عا�صه 
واأجدادنا من اأهل البادية قدميا، 
حيث اختزل جتربة حياة البادية 

ه��ذه ال���دورة  حت��ت �صعار " حياة 
وح�صارة"،  ت���راث   _ ال��ط��رو���س 
م�صتوى  ع���ل���ى  ط���ي���ب���ة  اأ�������ص������داء 
الوا�صع،  اجل���م���اه���ري  االإق����ب����ال 
واحل�صور النوعي لعدد كبر من 
واأولياء  وال�صيوف  ال�صخ�صيات 
الداعمة  وامل�صاركة  الطلبة،  اأمور 
املوؤ�ص�صات.   م���ن  جم��م��وع��ة  م���ن 
ت لطيفة النعيمي، الباحثة  وعربَّ
وم�����ص��وؤول��ة ال��ن�����ص��اط ال��ث��ق��ايف يف 
والبحوث  للدرا�صات  زاي��د  مركز 
– فرع العني، عن تقديرها لكافة 
اجل��ه��ات امل�����ص��ارك��ة وامل��ت��ع��اون��ة مع 
النادي يف هذا احلدث الذي القى 
اإقباال كبرا من خمتلف ال�صرائح 

تفا�صيلها  ب��اأه��م  ونقلها  ���ص��اب��ق��اً، 
احلالية مب��ا يري  االأج��ي��ال  اإىل 
مهاراتهم  اإىل  وي�صيف  معارفهم 
التم�صك  روح  ف���ي���ه���م  وي�����ع�����زز 
به،  واالع��ت��زاز  الوطني  مبوروثنا 
ملا لذلك  النادي  اإدارة  اإدراك��ا من 
من اأثر يف تاأ�صيل مفهوم الهوية 
ال���وط���ن���ي���ة، ف��ح��م��ل م��ل��ت��ق��ى هذا 
العام الطابع البدوي الذي يدور 
بالطرو�س  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ك���ل  ح���ول 
هم  ال��ط��رو���س  اإن  اإذ  وع���ادات���ه���م، 
الرحل  البدو  وهم  البادية،  عماد 
عرب قوافلهم باحثني عن م�صدر 
لطيفة  م�����ت  ك�����رَّ وق������د  ال����������رزق. 
بنت  �صما  مدر�صة  اإدارة  النعيمي، 

اآمنة  ال�صيخة  وم��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي، 
وكذلك  الديني،  الثقايف  الرتاثي 
الع�صكرية  امل��و���ص��ي��ق��ي��ة  ال��ف��رق��ة 
تقديرا  ال���������ص����رط����ة،  مب����در�����ص����ة 

التي  االأ���ص��ا���ص��ي  للتعليم  حم��م��د 
كما  امللتقى،  فعاليات  احت�صنت 
املوؤ�ص�صات  جميع  ممثلي  م��ت  ك��رَّ
اأعمال  �صيدات  جمل�س  امل�صاركة؛ 

وتعاونهم  ومت��ي��زه��م  جل��ه��وده��م 
ل��ت��ق��دمي احل���دث ب��اأف�����ص��ل �صورة 
االماراتي  ال�����رتاث  روح  ع��ك�����ص��ت 

وجماله.

قناة بينونة عني امل�ساهد 

اإقبال كبري من جميع اجلن�سيات على مهرجان الظفرة البحري

خبرية دولية تدعو اإىل القتداء بالإمارات يف ن�سر ال�سعادة 

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

تكون  اأن  بينونة  قناة   ا�صتطاعت 
مهرجان  يف  االأم���ني  امل�صاهد  ع��ني 
وا�صلت  ان  بعد  البحري  الظفرة 
متيزها وتالقها الوا�صح وجناحها 
احل������دث حلظة  ن���ق���ل  ال���ك���ب���ر يف 
بلحظة من داخل موقع املهرجان  
والعراقة  االأ�صالة  ع�صاق  جلميع 
وذل����ك   ال���ع���امل،  دول  يف خم��ت��ل��ف 
م���ن خ���الل ف��ري��ق ع��م��ل حمرتف 
مواقع  اأرج������اء  ج��م��ي��ع  ي��ن��ت�����ص��ر يف 
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة امل��وج��ه��ة اإىل 
كافة  لتغطية  وامل�����ص��ارك��ني  ال����زوار 
وقائع وتفا�صيل مهرجان الظفرة، 
امل�صاهد  ع�����ني  ب����ذل����ك  ول����ت����ك����ون 
داخ����ل امل����ن����ارل، م���ن خ����الل فريق 

لت�صتحق اأن تكون ملتقى االأ�صالة 
والعراقة والتميز.

واأع�������رب ع��ي�����ص��ى ���ص��ي��ف امل���زروع���ي 
مدير عام قناة بينونة عن �صعادته 
ال��ب��ال��غ��ة ب��ت��غ��ط��ي��ة ف��ع��ال��ي��ات دورة 
الظفرة  م���ه���رج���ان  م����ن  ج����دي����دة 
ينقل  اأن  ا�صتطاع  ال��ذي  البحري  
االأ�صيل  االإم��ارات��ي  ال��رتاث  ركائز 
القناة  برامج  اأّن  واأو���ص��ح  للعامل. 
املُلّحة  احل��اج��ة  تلبية  اإىل  ت��ه��دف 
الأفراد املجتمع االإماراتي والعربي 
عرب  تثقيفية  مب����واد  وت��زوي��ده��م 
املتنوعة  ال�����ربام�����ج  م����ن  ح����زم����ة 
وال����ه����ادف����ة، وال�����رتوي�����ج ل���ك���ل ما 
من  االإم���ارات���ي���ة  ب��احل��ي��اة  يخت�س 

خالل روؤية حملية.
وج����اء ان���ط���الق ق��ن��اة ب��ي��ن��ون��ة من 

فيه  يجتمع  وال����ذي  ل��ل��م��ه��رج��ان، 
الرتاث  وال��زوار ورواد  البحر  اأهل 
اأطراف  بتبادل  ال�صعبي، وياأخذون 
ال�صاعة  مب���و����ص���وع���ات  احل����دي����ث 
وغرها،  االج��ت��م��اع��ي��ة  واأم���وره���م 
يرويها  ق�����ص��ة  ع��ل��ى  وي��ت�����ص��ام��رون 
ق�ص�س  ي�������ص���ردون  اأو  ح���ك���وات���ي، 
ق�ص�صهم  اأو  امل��ا���ص��ي،  م��ن  البحر 
والغو�س  ال�صيد  خ��الل  اليومية 

بحثا عن اللولو.
املجال�س  اأن  الرميثي،  �صيف  واأك��د 
ال�صعبية تعترب من اأجمل ال�صفات 
املحلية،  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��ه��ا  تتمثل  ال��ت��ي 
العادات  من  الكثر  تعلمنا  ومنها 
ال�����ص��ي��اف��ة وح�صن  ك���رم  واأب����رزه����ا 
يتم جت�صيده  ما  اال�صتقبال، وهذا 
ع��رب ه���ذا امل��ه��رج��ان، م�����ص��ًرا اإىل 

من  يوميا  يتواجد  متكامل  عمل 
ال�������ص���ب���اح ال���ب���اك���ر ل��ن��ق��ل احل����دث 
بتفا�صيله، الفح�س الفني لل�صفن 
ال�صباقات  يف  امل�����ص��ارك��ة  وال���ق���وارب 
خلو�س  امل�صاركني  ا���ص��ت��ع��دادات  او 
املختلفة  ال���ب���ح���ري���ة  امل���ن���اف�������ص���ات 
ر�صد  وك��ذل��ك  امل��رف��اأ  �صاطئ  على 
ان��ط��ب��اع��ات اجل��م��ه��ور ون��ق��ل ارائه 
بينونة  �صا�صات  ع��رب  ومقرتحاته 
وداخل موقع قناة بينونة ، يت�صابق 
اجلميع لتقدمي كل ما هو متميز 
لديه  ليكون  امل�صاهد  يحتاجه  وما 
ف��ي��ت��ح��ول موقع  ب��ل��ح��ظ��ة  حل��ظ��ة 
اجلميع  ن��ح��ل  خ��ل��ي��ة  اىل  ال���ق���ن���اة 
واملعلومة  اللحظة  يقتن�س  فيها 
يف  امل�صاهد  ع��ني  لتكون  وامل�����ص��ه��د، 
املهرجان  وك��وال��ي�����س  اأرج����اء  ك��اف��ة 

املو�صيقية، وحبات الرمل الذهبية 
ح���ي���ث جتتمع  ت���زي���ن حم��ي��ط��ه��ا، 
�صناعتها،  يف  واالب����داع  الب�صاطة 
فمن �صعف النخل ن�صجت مظالتها 
وح���ي���ك���ت م����دارج����ه����ا، وم�����ن قطع 
وت�صكلت  ج��دران��ه��ا  بنيت  خ�صبية 
مقاعدها، لينتج منها علم ومعرفة 

يف �صتى جماالت احلياة.
مهرجان  يف  ال�����ص��ع��ب��ي��ة  امل��ج��ال�����س 
ال����ذي تنظمه  ال��ب��ح��ري  ال��ظ��ف��رة 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
اأبوظبي،  يف  والثقافية  ال��رتاث��ي��ة 
تنقل للزائرين طبيعة هذا اجلزء 
حا�صرا  زال  م���ا  ال�����ذي  ال���رتاث���ي 
من  مقربة  فعلى  ه��ذا،  يومنا  اإىل 
املرفاأ  م��دي��ن��ة  ك��ورن��ي�����س  ���ص��اط��ئ 
الرئي�صي  ال�صعبي  املجل�س  يرتبع 

خ�����الل روؤي�������ة وط����م����وح����ات جلنة 
وال�����ربام�����ج  امل����ه����رج����ان����ات  اإدارة 
باأبوظبي،  وال���رتاث���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
�صمن توجيهات دعم جهود حفظ 
نبيلة  كر�صالة  واإي�����ص��ال��ه  ال���رتاث 
ملختلف بقاع العامل، وا�صتدامة كل 

عمل ُيربز هوية الدولة وبيئتها.
اأهداف  بينونة  ان��ط��الق  و�صاحب 
وط����م����وح����ات ك����ث����رة ب����دع����م من 
القيادة الر�صيدة، ومن �صمن هذه 
ف��ر���س جديدة  اإي���ج���اد  االأه�������داف 
يف  والعربية  االإماراتية  للمواهب 
خم��ت��ل��ف امل���ج���االت ال��ف��ن��ي��ة، حيث 
اأبوابها للمُبدعني يف  بينونة  تفتح 
وكل  واالخ���راج  االإع���داد  التقدمي، 

ما ُيعنى بال�صوت وال�صورة.
خلفيتها  ال��ب��ح��ر  اأم�������واج   �صوت 

الوا�صحة  ال�����ص��ورة  ن��ق��ل  ���ص��رورة 
ال�صيوف  اإىل  االإم������ارات  ملجتمع 
االأج���ان���ب ال��ذي��ن مل ي��ط��ل��ع��وا من 

قبل على العادات املحلية.
اإن الق�صد  وقال يو�صف احلمادي، 
املجال�س  ه�����ذه  يف  ج��ل��و���ص��ه  م����ن 
ب��امل��وق��ع ومت�صية  اال���ص��ت��م��ت��اع  ه��و 
واالأبناء  االأه���ل  برفقة  ك��اف  وق��ت 
واالأ����ص���دق���اء، م��ن خ���الل جت�صيد 
اجلل�صات ال�صعبية بكل ما فيها من 
تفا�صيل التاآخي والتالحم، والتي 
تعد من �صميم املجتمع االإماراتي 
االأج���داد  ع���ادات  ال��ق��ائ��م على نقل 
النا�صئة،  االأجيال  اإىل  وتقاليدهم 
اإىل جنب  ال��ط��ع��ام ج��ن��ب��ا  وت���ن���اول 
ومقيمني  مواطنني  من  ال�صيوف 

وزوار. 

تخ�صي�صها  يف  االإم�������ارات  دول����ة 
وزارة لل�صعادة وانتهاجها لربامج 
وع���ي وت���دري���ب ت��ك��ف��ل ب��ث ثقافة 
النف�صي  الوعي  وتنمية  ال�صعادة 
باأهمية  االأف�����راد  ل���دى  وال��ف��ك��ري 
ال�صعادة يف حياتهم اليومية ملا لها 
من انعكا�صات �صحية وجمتمعية 
اال�صتقرار  حت���ق���ي���ق  يف  ت�����ص��ه��م 
واالأم������ان يف امل��ج��ت��م��ع��ات. واأب����دت 
ا���ص��ت��ع��داده��ا ل��ل��ت��ع��اون م��ع برامج 
االأمم املتحدة واأي جهة عربية يف 
هذا  يف  التدريبية  خرباتها  اإط��ار 

املجال.
نبيل  داليا  اخلبرة  حر�صت  كما 
التدريبة  ال��ع��م��ل  ور����ص���ة  خ����الل 
ال�صعادة  مب��ع��ن��ى  ال��ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 
ل��ل��ف��رد، وت��دري��ب امل�����ص��ارك��ني على 
اأ�صاليب البحث عن �صبل ال�صعادة 
وطرق  الفرد،  بحياة  وا�صتدامتها 
املحيطة..  املجتمعات  يف  ن�صرها 
موؤكدة على اأن ال�صعادة هي مبثابة 
الفرد يف  حق مكت�صب من حقوق 
جمتمعه، وع��ادة ما تطلب لقرار 
وتطوير  بالتغير  حقيقي  ذات��ي 
فكريا  ال�صخ�س  ق���درات  وتنمية 
على  مل�صاعدته  و�صلوكيا  ونف�صيا 
الداخلي  االأم�����ان  اإىل  ال��و���ص��ول 

•• نيويورك-وام:

التنمية  يف  اخل����ب����رة  اأ�������ص������ادت 
ومدربة  والب�صرية  االجتماعية 
�����ص����وؤون احل����ي����اة، دال���ي���ا ن��ب��ي��ل يف 
االأمم املتحدة باجلهود والربامج 
اأجنزتها  ال��ت��ي  وامل��ل��ف��ت��ة  امل��ت��م��ي��زة 
ن�صر  واأ�صهمت يف  االإم���ارات  دول��ة 
جمتمعاتها  اأو���ص��اط  يف  ال�صعادة 
تخ�صي�صها  ذل��ك  يف  مبا  املحلية، 
لل�صعادة،  وزارة  راأ���س  على  وزي��رة 
واإدخالها برامج تدريبية متعددة 
براجمها  اإط���������ار  يف  ل���ل�������ص���ع���ادة 
وعمل  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  يف  موؤ�ص�صاتها 

واخلا�س.

ن����دوة حوارية  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
االأمم  العربي يف  ال��ن��ادي  اأق��ام��ه��ا 
امل��ت��ح��دة ب��ن��ي��وي��ورك ال��ل��ي��ل��ة قبل 
قرار"،  "ال�صعادة  بعنوان  املا�صية 
موظفي  م����ن  ح�����ص��د  مب�������ص���ارك���ة 
وال�صلك  ال�����دول�����ي�����ة  امل���ن���ظ���م���ة 
و�صائل  ومم��ث��ل��ي  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي 

االإعالم املعتمدين لديها.
ور�صة  على  الندوة  متحورت  وقد 
خاللها  ح��ا���ص��رت  تدريبية  عمل 
على  املعروفة  نبيل  داليا  اخلبر 
واملنظمات  ال�����ص��ع��ب��ي  ال�����ص��ع��ي��د 
م�صر  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال��ن�����ص��ائ��ي��ة 
ال�صعادة"  ب�"وزيرة  ال���ع���رب���ي���ة 
اأن  يف  الكبرة  اأملها  ع��ن  معربة 
العربية حذو  ال��دول  كافة  حت��ذو 

والعاطفي  النف�صي  واال���ص��ت��ق��رار 
حميطه  يف  النف�س  ع��ن  وال��ر���ص��ا 

و�صوال لهدف ال�صعادة.
ك��م��ا درب����ت اخل���ب���رة دال���ي���ا نبيل 
الطرق  اأ���ص��ه��ل  ع��ل��ى  امل�����ص��ارك��ني 
ال�صعادة،  اإىل  ل��ل��و���ص��ل  ال��ذات��ي��ة 
�صبع  اإىل  ال���ل���ج���وء  ع����رب  وذل������ك 
وت�صمل  م���ت���ت���ال���ي���ة،  خ�����ط�����وات 
اإىل  ال����ف����رد  ت����ق����رب  ت���دري���ج���ي���ا، 
والو�صول  ال���ق���وة،  لي�صتمد  اهلل 
ال�صخ�صية  ب���ق���درات���ه  ل��ل��ق��ن��اع��ة 
ال��ف��رد لنف�صه  وال��ذات��ي��ة، وت��ق��ب��ل 
ا�صتك�صافه  ذل���ك  يف  مب��ا  ه��و  ك��م��ا 
خل�صله وب�صماته التي يتميز بها 
ع��ن االآخ��ري��ن، واإ���ص��ع��اد االآخرين 
مقابل،  اأو  �صكر  انتظار  دون  م��ن 
والت�صامح مع االأخرين، والتفكر 
ب�صكل ايجابي عند اتخاذ القرار، 
واأخ��را حتديد االأه��داف املحددة 
هدف  اإىل  ب���ال���ف���رد  ت�����ص��ل  ال���ت���ي 
ال�������ص���ع���ادة ال���ت���ي ي��ن�����ص��ده��ا على 

�صعيده ال�صخ�صي.
�صعادة  اأن  ن��ب��ي��ل  دال���ي���ا  واأك�������دت 
الفرد ال ت�صتمد او مُتنح من قبل 
ي�صنعها  ب��ل  االأخ���ري���ن،  االأف�����راد 
الفرد بنف�صه عندما يبداأ يف اتخاذ 

قراره نحو ال�صعادة.

التفاوؤل  وم�������ص���ادر  االإي���ج���اب���ي���ة 
الفرد  م�����ص��اع��دة  ت�����ص��ه��م يف  ال��ت��ي 
ال�صعوبات  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ل��ب  ع��ل��ي 
االأف�صل  والتكييف  يواجها  التي 
املحيطة  م��ع نف�صه وم��ع ظ��روف��ه 
اأي��ا ك��ان��ت، ���ص��واء يف االأ���ص��رة وبني 
ويف  ال���ع���م���ل  يف  اأو  االأ������ص�����دق�����اء 

جمتمعه.
اخلبرة  اتفقت  �صوؤال،  على  وردا 
امل�صاركني  ب��ع�����س  راأي  م��ع  دال��ي��ا 
حول املبداأ املعترب باأن احلكومات 
تتحمل جزءا رئي�صيا من م�صوؤولية 

على  االأف���������راد  اأن  اإىل  ون����وه����ت 
كافة  يف  ان���ت���م���اءات���ه���م  خم��ت��ل��ف 
جم���ت���م���ع���ات االأر������������س ع��������ادة ما 
املقارنات  م��ن  كثر  يف  يختلفون 
اأنهم حتما يتفقون على مبداأ  اإال 
واح����د، وه���و حتقيق ال�����ص��ع��ادة يف 

نهاية املطاف كغاية للجميع.
واق���رتح���ت اخل��ب��رة دال��ي��ا نبيل 
البدء  الور�صة  يف  امل�صاركني  على 
مب��م��ار���ص��ة اأ���ص��ل��وب االب��ت��ع��اد عن 
ال�صلبية،  ال��ط��اق��ات  م�����ص��ادر  ك��ل 
الطاقات  م�صادر  من  واالق���رتاب 

اأو�صاط  يف  ال�صعادة  م�صادر  ن�صر 
كما  مواطنيها  وب��ني  جمتمعاتها 
فعلت دول��ة االإم���ارات، وذل��ك عرب 
توفرها لربامج الوعي وخدمات 
وال�صحي  االج��ت��م��اع��ي  ال�����ص��م��ان 
مبعاجلة  ال���ك���ف���ي���ل  وال���ت���ن���م���وي 
حدة  وتخفيف  البطالة  م�صاكل 
وامل�صاكل  واالأم������را�������س،  ال��ف��ق��ر 
االأخرى  والثقافية  االجتماعية 
معامل  العديد  ن�صوء  يف  املت�صببة 
االإح��ب��اط وال��ت��ط��رف وال��ع��ن��ف يف 

كثر من االأحيان.
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العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/برايت  بان  التنمية االقت�صادية  دائ���رة  تعلن 

CN 2079621:كول لل�صيانة العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
ال�صام  انوار  التجاري  باال�صم   CN  1335098: رقم 
العمال الكهروميكانيكية بالغاء طلب تعديل الرخ�صة 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم :CN 1161960 باال�صم التجاري الرواق اجلديد 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  واجلب�س  اال�صباغ  العمال 

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
االفغاين  ال�ص�����ادة/الن�صر  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1200358:لزينة ال�صيارات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عبداملنعم حممد عبداهلل اجل�صمي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف يو�صف ابراهيم ح�صني احمد احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
العا�صمة  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1060670:لل�صقاالت ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عبيد خلفان علي لو�صاحي الزعابي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف فاطمة �صعيد علي العا�صمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بي ام �صي �صنرت 

CN 1877632:ال�صت�صارات تقنية املعلومات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة فرا�س �صعيد احل�صني %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ر�صدي يا�صر كوراين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
�صبوت  ال�ص�����ادة/�صيلفر  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2312432:لتجارة م�صتح�صرات التجميل رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة زهرة عي�صى حممد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم احمد حممد احمد ال�صعدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
االفق  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1020334:العاملية ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة جالل الدين جالل الدين 
ابراهيم طالب يو�صف عبا�س ابراهيم طالب يو�صف عبا�س %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم طالب يو�صف عبا�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الياقوت للقرطا�صية 

رخ�صة رقم:CN 1019592 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

علي �صعيد �صالح حممد النعيمي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�صب ال�صركاء

علي �صعيد �صالح حممد النعيمي من 0% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف بيديكا بارامبيل في�صوا روبان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
للديكور  ال�ص�����ادة/ديزرت درميز ديزاين  بان  التنمية االقت�صادية  دائ���رة  تعلن 

واملفرو�صات ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1759141 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة تهاين عو�س ح�صن علي العامري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ريحان احمد ليق احمد %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف طفيل احمد ري�س احمد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ريحان احمد ليق احمد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف تهاين عو�س ح�صن علي العامري

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

تنويه
باال�صارة اىل االعالن ال�صادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 11995 بتاريخ 
 )CN-1870387( رقم  التجارية  الرخ�صة  بخ�صو�س   2017/4/15

باال�صم التجاري/اويل قايدر ملعدات حقول النفط ذ.م.م.
تنوه دائرة التنمية االقت�صادية بانه ورد بطريق اخلطاأ يف االعالن امل�صار 

اليه وال�صحيح انه جاري:
اىل  ذ.م.م  للخدمات  الذهبية  من/الدرجة  ال�صريك  ا�صم  تعديل   -1
�صركة   - املزروعي  �صامل  خمي�س  ملالكها  للخدمات  الذهبية  الدرجة 

ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
باال�صافة اىل التعديالت ال�صابقة

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�صت�صتكمل  املدة حيث  انق�صاء  بعد  دعوى  او  اي حق  م�صوؤولة عن  غر 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حممد الدرمكي لال�صت�صارات الهند�صية 

والت�صميم الداخلي رخ�صة رقم:CN 1065867  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد �صامل �صعيد الدبي الدرمكي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد �صامل �صعيد الدبي الدرمكي من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة دريد ابراهيم خميلف البنيان %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/حممد الدرمكي لال�صت�صارات الهند�صية والت�صميم الداخلي 
MOHAMMED AL DARMAKI ENGINEERING CONSULTANCIES & INTERIOR DESIGN

اىل/حممد الدرمكي لال�صت�صارات الهند�صية ذ.م.م    
MOHAMMED AL DARMAKI ENGINEERING CONTRACTING CONSULTANCIES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة خليفة املريخي لل�صيانة 

العامة رخ�صة رقم:CN 1099248  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صعيد خليفة �صعيد عو�صه املريخي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خليفة �صعيد عو�س املريخي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 0.40*0.20

تعديل ا�صم جتاري من/موؤ�ص�صة خليفة املريخي لل�صيانة العامة 
اىل/اال�صبانية لل�صيانة العامة    

SPAIN GENERAL MAINTENANCE

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
اربيان �صناك�س ذ.م.م  ال�ص�����ادة/كافتريا  التنمية االقت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 2003212  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد رجب جمعه نا�صر احلو�صني %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حايز احمد �صامل حايز املحربي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف دحام ا�صماعيل احلاج عارف

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 5.30*1 اىل 4*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية

تعديل ا�صم جتاري من/كافتريا اربيان �صناك�س ذ.م.م
 ARABIAN SNACKS CAFETERIA LLC

اىل/كافتريا ت�صوي�س ت�صيكن    
CHOICE CHICKEN CAFETERIA

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
احلا�صب  لتجارة  انك  ال�ص�����ادة/�صمارت  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االيل رخ�صة رقم:CN 2053322  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد خليفة �صعيد را�صد الرحبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف طارق ابراهيم عبيد ابراهيم القاز النعيمي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 3.80*1 اىل 1*1

تعديل ن�صاط/ا�صافة تركيب معدات واجهزة االمن واملراقبة و�صيانتها )4321009(
تعديل ن�صاط/حذف جتارة اجهزة احلا�صب االيل ولوازمها - باجلملة )4651001(
تعديل ن�صاط/حذف بيع اجهزة احلا�صب االيل ولوازمها - بالتجزئة )4741003(

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/الطارات الرعاية الزائدة ذ.م.م  

IN - 1001359 :رقم الرخ�صة ال�صناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل االآتي:

خروج ال�صريك:
حممد را�سد علي را�سد احل�سيب الزعابي

دخول ال�صريك:
عائ�سة را�سد حممد الرم�سي الزعابي

لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية با�صماء ال�صركاء:
عائ�سة را�سد حممد الرم�س الزعابي

نينان دانيل
وعلى كل من لديه اعرتا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�صناعه - اإدارة خدمة امل�صتثمرين - خالل اأ�صبوع من تاريخ ن�صر االإعالن ، 
واإال فلن يقبل مكتب تنمية ال�صناعة اأي اعرتا�س بعد انق�صاء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
مزيد  ال�ص�����ادة/رمال  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1236806:العمال البالط رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حم�صن عبدالر�صا علي حاجب نراد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خليفة عبدالرزاق عبدالكرمي حممد ال �صرف

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
نور  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1011585:ك�صمر العمال النجارة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حم�صن عبدالر�صا علي حاجب نراد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خليفة عبدالرزاق عبدالكرمي حممد ال �صرف

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
املا�صي  ال�ص�����ادة/اجل�صر  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1144243:للمقاوالت العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد زايد عبيد را�صد الكعبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعود زايد عبيد را�صد الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كلداري للمثلجات املحدودة ذ.م.م فرع
رخ�صة رقم:CN 1123231  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اأخبـار الإمـارات
قدم 3240 جل�سة تدريبية وتاأهيلية وعالجية واإر�ساد وتعديل ال�سلوك

فتح باب الت�سجيل للعام الدرا�سي القادم يف مركز تطوير ذوي متالزمة داون بدبي
•• دبي- الفجر:

اأعلنت جمعية االإمارات ملتالزمة داون بدبي عن فتح باب الت�صجيل يف مركز 
-2017 ال��ق��ادم  ال��درا���ص��ي  باجلمعية  للعام  داون  متالزمة  ذوي  تطوير 

2018  وينتهي الت�صجيل يف منت�صف يوليو املقبل وذلك يف مقر املركز يف 
املقر اجلديد والدائم للجمعية يف الق�صي�س.

ادارة  رئي�س جمل�س  الفال�صي  ح��ارب  �صعادة عيد حممد ثاين  بذلك  �صرح 
ذوي  من  التخ�ص�صات  متعدد  فريق  ي�صم  املركز  ان  اىل  م�صرا  اجلمعية 
على  املقننة  واالختبارات  املناهج  اف�صل  ويقدم  املميزة  واخل��ربات  الكفاءة 

البيئة االماراتية  م�صرا اىل ت�صافر اجلهود من اأجل �صمان تزويد االبناء 
باأف�صل اخلطط الرتبوية احلديثة متهيدا للدمج .

وقالت من جانبها  الدكتورة منال جعرور نائب رئي�س اجلمعية رئي�صة املركز 
: ان الت�صجيل باملركز متاح بف�صول التدخل املبكر للفئات العمرية من ثالث 
اىل خم�س �صنني  ويهدف املركز اىل تاأهيل ذوي متالزمة داون ومتكينهم 
اأع�صاء  اإمكانياتهم ومهاراتهم لي�صبحوا  اأق�صى  ابراز  ودجمهم من خالل 
فاعلني منتجني يف املجتمع ، كما ي�صعى املركز اإىل تقدمي الدعم واالإر�صاد 
االأ�صري لذويهم وتخفيف ال�صغوط النف�صية عليهم وتقدمي اخلدمات التي 
مع  التعامل  يف  املثلى  باالأ�صاليب  وتوعيتهم  قدراتهم  تطوير  من  متكنهم 

اأبنائهم من ذوي متالزمة داون ، ويهدف مركز التطوير اإىل تقدمي خدمات 
نوعية يف جمال التدخل املبكر والرتبية اخلا�صة وتعديل ال�صلوك باالإ�صافة 
،العالج  الطبيعي  )ال���ع���الج  ج��ل�����ص��ات  خ���الل  م��ن  امل�����ص��ان��دة  اخل���دم���ات  اإىل 
الوظيفي عالج ا�صطرابات اللغة والكالم( ، ويقوم فريق العمل املكون من 
تقييم منهجي  بعمل  اأع��اله  املذكورة  املجاالت  ذوي خربة يف  اخت�صا�صيني 
النمائية وو�صع  امل�صتفيدين �صمن جميع املجاالت  �صامل لتحديد مهارات 
املركز  يتوىل  كما   ، اأ�صرته  مع  بالتعاون  م�صتفيد  لكل  خا�صة  فردية  خطة 
مهام تقدمي الدورات التدريبية لالأ�صر وتزويدها باملنهجية الالزمة ملتابعة 
امل�صتفيد يف املنزل مما ي�صهم يف حتقيق اأهداف اخلطة الفردية ، كما ي�صهم 

داون على  والعاملني مع ذوي متالزمة  املعلمني  املركز يف تدريب ومتكني 
كيفية التعامل معهم وا�صتغالل طاقاتهم الكامنة. وقالت الدكتورة جعرور 
باجلمعية  داون  متالزمة  ذوي  تطوير  مركز  ق��دم  املا�صي  ال��ع��ام  خ��الل   :
خدمات نوعية لذوي متالزمة داون من خالل تقدمي اجلل�صات التدريبية 
والتاأهيلية والعالجية وجل�صات االإر�صاد االأ�صري وتعديل ال�صلوك بلغت يف 
جمملها 3240 جل�صة منها 886 جل�صة يف العالج الطبيعي و 1050 يف 
العالج الوظيفي و 610 جل�صة يف عالج ا�صطرابات اللغة والكالم ، بينما 
بلغت جل�صات االإر�صاد االأ�صري 694 جل�صة ، من جهة اأخرى اأ�صاف مركز 

التطوير اجنازاً جديداً متميزاً من خالل فتح ف�صول للتدخل املبكر.

حاكم راأ�س اخليمة يوؤدي �سالة اجلنازة على جثمان فقيد القوا�سم حممد بن خالد بن حميد
•• راأ�س اخليمة-وام:

االأعلى  املجل�س  القا�صمي ع�صو  بن �صقر  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  اأدى �صاحب 
ال�صيخ حممد بن �صعود بن �صقر القا�صمي ويل  راأ���س اخليمة و�صمو  حاكم 
القوا�صم  فقيد  جثمان  على  اجل��ن��ازة  �صالة  ام�س  ظهر  اخليمة  راأ���س  عهد 
املنية  وافته  ال��ذي  القا�صمي  حميد  بن  خالد  بن  حممد  ال�صيخ  له  املغفور 
 – – يف م�صجد ال�صيخ زاي��د مبدينة راأ���س اخليمة  اأدى ال�صالة  ام�س. كما 

ال�صيخ حمد بن حممد القا�صمي ومعايل ال�صيخ عبدامللك بن كايد القا�صمي 
امل�صت�صار اخلا�س ل�صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة وال�صيخ عمر بن �صقر 
�صركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  القا�صمي  �صقر  ب��ن  في�صل  وال�صيخ  القا�صمي 
اأحمد بن �صقر بن حممد  " وال�صيخ  " جلفار  الدوائية  اخلليج لل�صناعات 
راأ�س  مناطق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجل��م��ارك  دائ���رة  رئي�س  القا�صمي 
اخليمة االقت�صادية "راكز" وال�صيخ اأحمد بن حميد القا�صمي وال�صيخ حميد 
بن  فاهم  وال�صيخ  القا�صمي  بن عبداهلل  وال�صيخ عمر  القا�صمي  بن عبداهلل 

�صلطان بن �صامل القا�صمي وال�صيخ را�صد بن حميد القا�صمي وال�صيخ فاهم 
بن عبداهلل القا�صمي وال�صيخ خالد بن �صعود بن �صقر القا�صمي واملهند�س 
املدين  الطران  دائ��رة  رئي�س  القا�صمي  �صقر  بن  �صلطان  بن  �صامل  ال�صيخ 
بن  �صقر  ب��ن  جمال  وال�صيخ  القا�صمي  حميد  ب��ن  خالد  ب��ن  �صعود  وال�صيخ 
�صلطان القا�صمي وال�صيخ �صامل بن خالد بن حميد القا�صمي وال�صيخ في�صل 
القا�صمي  خالد  بن  �صعود  بن  اأرحمة  وال�صيخ  القا�صمي  خالد  بن  �صعود  بن 
بن خالد  �صعود  بن  وال�صيخ حممد  االحت��اد  اأ�صمنت  �صركة  عام  نائب مدير 

القا�صمي واأجنال الفقيد ال�صيخ �صقر بن حممد بن خالد القا�صمي وال�صيخ 
خالد بن حممد بن خالد القا�صمي اإىل جانب عدد من �صيوخ القوا�صم.

ال�صخ�صيات  وكبار  البالد  واأع��ي��ان  القبائل  وجهاء  من  ع��دد  ال�صالة  واأدى 
وامل�صوؤولني ومديري الدوائر املحلية واالحتادية واملواطنني واأبناء اجلاليات 

العربية املقيمة.
وقد �صيع جثمان املغفور له اإىل مثواه االأخر يف مقربة القوا�صم يف منطقة 

العريبي براأ�س اخليمة.

�سمن فعاليات معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 

ركن الإبداع يعزز مفاهيم القراءة والتعلم املبتكر

خالل م�ساركتها يف "ال�سارقة القرائي للطفل"

الورد" "رحيق  كتاب  وتطرح  الأطفال  ب�سرطان  الوعي  ال�سرطان" تعزز  مر�سى  "اأ�سدقاء 

•• اأبوظبي-الفجر: 

حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �صاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  ظبي  اأب���و  عهد  ويل  ن��ه��ي��ان، 
امل�صلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ال�صابعة  ال��دورة  فعاليات  انطلقت 
اأبوظبي  معر�س  م��ن  وال��ع�����ص��رون 
للكتاب، والتي متتد حتى  ال��دويل 
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وب���ت���ن���ظ���ي���م م����ن ه���ي���ئ���ة اأب���وظ���ب���ي 
مركز  يف  وال���ث���ق���اف���ة  ل��ل�����ص��ي��اح��ة 
للمعار�س،  ال���وط���ن���ي  اأب����وظ����ب����ي 
وينطوي ركن االإبداع �صمن ن�صخة 
عرو�س  على  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  املعر�س 
التعليمية  ب���االأن�������ص���ط���ة  زاخ��������رة 
لالأطفال،  امل��ح��ف��زة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
على  القائم  التعلم  ت�صمل  وال��ت��ي 
االإبداعي  واال���ص��ت��ك�����ص��اف  االإل���ه���ام 

وتعزيز ثقافة القراءة.
وي�صارك يف ركن االإبداع جمموعة 
والفنانني  امل���وؤل���ف���ني  اأ����ص���ه���ر  م���ن 
وامل���ت���ح���دث���ني امل���ل���ه���م���ني وم������وؤدي 
ال�����ع�����رو������س م������ن ك�����اف�����ة اأن�����ح�����اء 
الكاتبة  م��ن��ه��م  ال���ع���رب���ي،  ال���ع���امل 
ران���ي���ا زغ�����ر، واالخ��ت�����ص��ا���ص��ي يف 
ال��ت��ط��وي��ر ال���ق���ي���ادي حم��م��د عبد 
وع�صوة  العاملية  وامل��درب��ة  احلليم، 
مروة  للمدربني  ال���دويل  االحت���اد 
اللبناين  امل��ك��ت��ب��ة  واأم����ني  ق�����ارورة، 
وم���وؤل���ف���ة ق�ص�س  ع���ل���وان،  ن�����ص��ي��م 
ال�صينمائية  وامل��خ��رج��ة  االأط���ف���ال 
قد�صي،  خديجة  االأع��م��ال  ورائ���دة 
ال����ذي����ن ���ص��ي��ق��دم��ون ور�������س عمل 
حول  ل��الأط��ف��ال  خم�ص�صة  رائ��ع��ة 
�صيقدم  ك��م��ا  وال���ت���ط���ور.  ال���ق���راءة 
واأوريليان  دي��ن��ي��ود  اإري����ك  م��ن  ك��ل 
املوؤ�ص�صان  ال�����ص��ري��ك��ان  ال����زوق����ي، 
ل�مجموعة كهربا، وهي عبارة عن 
النحت  ن�����ص��اط��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
�صمن  وال�صعر  وال��ر���ص��م  امل��ب��ا���ص��رة 
التفاعلي،  اجليب  م�صرح  عرو�س 
خواجة  عمر  الكاتب  �صيقدم  كما 
املعر�س  نا�صري  اأ�صغر  جانب  اإىل 
اأن��اه��ي��ت��ا جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 

الفعاليات املميزة. 
ك��م��ا وي��ت�����ص��م��ن رك����ن االإب��������داع يف 
عدد  ع��ل��ى   27 ال����  امل��ع��ر���س  دورة 
م��ن االأق�����ص��ام ال��ف��ري��دة التي تقدم 

•• ال�سارقة-الفجر:

مر�صى  اأ�صدقاء  جمعية  ت�صارك 
ال�صرطان، �صمن فعاليات الدورة 
ال�صارقة  م��ه��رج��ان  م��ن  التا�صعة 
القرائي للطفل، التي تقام حالياً 
والتي  ال�صارقة،  اإك�صبو  مركز  يف 
اأبريل اجلاري،   29 ت�صتمر حتى 
اإط�������ار ح��ر���ص��ه��ا على  وذل������ك يف 
تعريف االأطفال واالأ�صر، باجلهود 
"اأنا" اإحدى  مبادرة  تبذلها  التي 
تعزيز  يف  اجل���م���ع���ي���ة،  م�����ب�����ادرات 

الوعي ب�صرطان االأطفال. 
جناحها  يف  اجل��م��ع��ي��ة  وت��ع��ر���س 
جمموعة من الكتب واالإ�صدارات 
الورد"،  "رحيق  ك���ت���اب  اأب����رزه����ا 
غاب�س،  ع��ب��ي��د  ���ص��احل��ة  ل��ل��ك��ات��ب��ة 
ب����وروز،  ال��ر���ص��ام��ة روث  ور����ص���وم 
للن�صر،  امللكي  البيت  عن  ال�صادر 
تقرون"  "تبون  م��ب��ادرات  �صمن 
ال�صيخة �صمة بنت  التي ترتاأ�صها 
نهيان،  اآل  خليفة  ب��ن��ت  ���ص��ل��ط��ان 
بنفقات  اجلمعية  تكفلت  وال���ذي 

طباعته.
وق���ال���ت ���ص��احل��ة غ��اب�����س: يحكي 
الطفل  ����ص���م���ود  ق�����ص��ة  ال���ك���ت���اب 
مر�س  م����ع  امل���ت���ع���اي�������س  ع����م����ران 
الورد" الذي  ال�صرطان، و"رحيق 
لكتابها  ع��ن��وان��اً  الكاتبة  اخ��ت��ارت��ه 
و����ص���دي���ق���اً ل����ع����م����ران، ت����رم����ز به 
اإل��ي��ه ج��رع��ات وحم��ال��ي��ل العالج 
عمران  ياأخذها  التي  الكيميائي، 
اأطفال  م��ن  ك��غ��ره  دوري  ب�صكل 
ال�صرطان، ويهدف هذا الكتاب اإىل 
ال�صرطان  مبر�س  االأه���ل  توعيه 
وتغير  م��ع��ه،  ال��ت��ع��اي�����س  وكيفية 
النا�س  بني  عليه  املتعارف  الفكر 
املر�س فقد  بهذا  ي�صاب  ب��اأن من 
بل  طبيعي،  ب�صكل  بالعي�س  حقه 
هو كاأي مر�س اأخر قابل لل�صفاء.

املا�صي،  �صو�صن  الدكتورة  ودع��ت 
اأ�صدقاء  جل��م��ع��ي��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 

تدعم �صغف القراءة واملعرفة لدى 
االأطفال. وتعمل بع�س ور�س العمل 
ق��راءة م�صتقل  برنامج  اإقامة  على 
ال�صيخ  ث���الث���ي���ة  "كتب  ب���ع���ن���وان 
زايد"، والذي يقدم جمموعة من 
املوؤ�ص�س  االأب  االأط��ف��ال ح��ول  كتب 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  لدولة 
زايد  ال�صيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
طيب  ن���ه���ي���ان،  اآل  ����ص���ل���ط���ان  ب����ن 
برنامج  ج���ان���ب  اإىل  ث�������راه،  اهلل 
برنامج  وه��و  الأقراأ"،  "�صاعدين 
قراءة م�صتوحى من "عام اخلر"، 
امل�صتقبل"  اأجيال  "مكتبة  اأطلقته 
كجزء من مبادرة "اخلر يف وطن 
اخلر"، باالإ�صافة اإىل ور�صة "عبق 
اطالع  اإىل  تهدف  والتي  تراثنا"، 
االأ�صلية  التقاليد  على  االأط��ف��ال 

الإعداد القهوة العربية. 
من  ع��دداً  اجليب  م�صرح  و�صيقدم 
ل�مجموعة  امل�����ص��رح��ي��ة  ال��ع��رو���س 
كهربا، وهي موؤ�ص�صة عرو�س فنية 
لبنانية جتمع بني ال�صعر والر�صم 
لرتوي  الطينية  ال��ق��وال��ب  و���ص��ب 
احلكايات  م��ن  م�صتوحاة  ق�ص�صاً 

التاريخية القدمية. 
امل�صاركة  ل���الأط���ف���ال  مي��ك��ن  ك��م��ا 
اأن�صطة  م���ن  ك��ب��رة  جم��م��وع��ة  يف 
اأقالم  با�صتخدام  الفني  التعبر 
وامل�صنوعات  وال���ط���ني  ال��ت��ل��وي��ن 
ت�صنيعها  امل��ع��اد  وامل�����واد  ال��ي��دوي��ة 
�صمن عدد من ور�س العمل املقامة 
يف ق�صم الفنون، وامل�صممة لتعزيز 
االإبداعي  والتعبر  اال�صتك�صاف 

الن�صاطات  م��ن  ك��ب��رة  جم��م��وع��ة 
التعليمية امل�صممة لغر�س مفاهيم 
االإبداعي  والتعبر  املبتكر  التعلم 
ل����دى االأط����ف����ال، وي��ح��ظ��ى بدعم 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  اأهم  عدد من 
التابعة للقطاعني العام واخلا�س، 
من بينها جمعية ال�صيخ حممد بن 
امل�صتقبل،  الأجيال  نهيان  اآل  خالد 
تكامل،  واأكادميية  تدوير،  ومركز 
واال�صت�صارة،  للتدريب  ت��وك  وك��ي 

وجمبنغ كالي. 
كما يقدم ق�صم االإيجابية وال�صعادة 
القيادة  ج��ل�����ص��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
وور���������س ال���ع���م���ل امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
تطوير االأداء لالأطفال والبالغني، 
والتي تركز على مفاهيم التفاوؤل، 
لتحقيق  ال�����ص��ع��ي  يف  واالج���ت���ه���اد 
الذات، والعالقة  واإدراك  االأحالم، 

بني االبتكار واالإبداع. 
وي���ق���دم ق�����ص��م االم��ت��ي��از واالإب������داع 
التعليمية  ال����ربام����ج  م���ن  ع������دداً 
لتطوير  امل�����ص��م��م��ة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
ومهاراتهم  االأط����ف����ال  ���ص��خ�����ص��ي��ة 
التفاعلية. كما ي�صلط ال�صوء على 
الروبوتات،  وتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم 
االأداء،  وف��ن��ون  اجلميلة  وال��ف��ن��ون 
وب�����ن�����اء ال�������ص���خ�������ص���ي���ة وال����ت����ط����ور 
على  االأط���ف���ال  لي�صاعد  ال��ذه��ن��ي، 
على  واأث��ره  االبتكار  اإدراك مفهوم 
ال���ع���امل م���ن ح��ول��ن��ا.  وٌي���ع���د ق�صم 
القراءة اأحد االأق�صام املف�صلة لدى 
العام  هذا  لياأتي  املعر�س،  جمهور 
اأو�صع من ور�س العمل التي  بباقة 

لدى زوار املعر�س من ال�صغار. 
ومن جانبه، �صيوفر برنامج رواية 
لالأطفال  احل���ك���وات���ي  ال��ق�����ص�����س 
على  وال��ت��ع��رف  للتفاعل  الفر�صة 
فن رواية الق�صة التاريخي، حيث 
ي��اأخ��ذه��م يف رح��ل��ة ع��رب الق�ص�س 
التاريخية  واحل��ك��اي��ات  اخل��ي��ال��ي��ة 
ثقافة  م����ن  ج�������زءاً  ���ص��ك��ل��ت  ال���ت���ي 
ال����ع����امل ال���ع���رب���ي ل���ع���دة اأج����ي����ال، 
الر�صائل  �صغف  ور�صة  تتيح  بينما 
الفنية  االأ����ص���ول  تعلم  ل��الأط��ف��ال 
باالأحرف  والكتابة  العربي  للخط 
ن�صر  كذلك  املقرر  ومن  ال�صينية، 
الر�صائل املكتوبة باللغة العربية يف 

كتاب بعنوان "�صغف الر�صائل". 
االإبداع"  "ركن  عمل  ور���س  وت��ق��ام 
�صمن  ي����وم����ي����اً  ف����رتت����ني  خ������الل 
للكتاب،  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س 
وحتى  �صباحاً   9:30 من  االأوىل 
1 ظهراً، واالأخرى من ال�صاعة 5 

وحتى 9 م�صاًء.
ي���ع���د م���ع���ر����س اأب���وظ���ب���ي ال�����دويل 
االأ�صرع  امل��ع��ر���س   2017 للكتاب 
وال���ذي جن��ح يف  املنطقة،  من���واً يف 
بناء �صهرة عاملية وا�صعًة با�صتقطابه 
العامليني  املوؤلفني  اأ�صهر  ع��دداً من 
والعار�صني  والفنانني  والنا�صرين 
ال��ع��امل، �صمن  اأن��ح��اء  من خمتلف 
امل�صهد  يف  باحلياة  ناب�س  احتفال 
ن�صخة  وت��ق��دم  للمنطقة.  الثقايف 
امل��ع��ر���س للزوار  ال��ع��امل م��ن  ه���ذا 
تفاعلي  ن�����ص��اط   800 م���ن  اأك����ر 

منت�صرة �صمن اأنحاء املعر�س.

ال�����ص��م��و حاكم  ����ص���اح���ب  ق���ري���ن���ة 
جواهر  ال�صيخة  �صمو  ال�صارقة، 
الرئي�س  القا�صمي،  حممد  بنت 
املوؤ�ص�س جلمعية اأ�صدقاء مر�صى 
ال�صرطان، �صفرة االحتاد الدويل 
ل�صرطانات  ال�����ص��رط��ان  مل��ك��اف��ح��ة 
االأطفال، يف العام 2014، بهدف 
االأطفال  ق��ل��وب  يف  امل����رح  اإدخ�����ال 
والتخفيف  بال�صرطان  امل�صابني 
"اأنا"  مبادرة  عرب  معاناتهم،  من 
املتربعون  ف��ي��ه��ا  ي�����ص��رتي  ال���ت���ي 
ح���ق���ائ���ب ت�������وزع ع���ل���ى االأط����ف����ال 
امل�صابني مبر�س ال�صرطان، حيث 
متنوعة،  ك��ت��ب��اً  احل��ق��ي��ب��ة،  ت�����ص��م 
ت��ل��وي��ن، ودمية،  واأق�����الم  ودف���ات���ر 
وجهاز لوحي، وقبعة وغرها من 

االأدوات التي تخ�س االأطفال.
ع��م��ل اجلمعية  ف��ري��ق  وي��ح��ر���س 
توعوية  ب��رو���ص��ورات  ت��وزي��ع  على 
ع��ن ���ص��رط��ان االأط��ف��ال على زوار 
معلومات  ت��ت�����ص��م��ن  امل���ه���رج���ان، 
اأه��م��ه��ا ك��ي��ف��ي��ة تعرف  م��ت��ن��وع��ة، 
االأهل على العالمات التحذيرية 
بينها  م�����ن  وال�����ت�����ي  ل����ل����م����ر�����س، 
الكتل  ال�صحوب واحلمى، وظهور 

م��ر���ص��ى ال�����ص��رط��ان، االأ����ص���ر اإىل 
غ���ر����س ق���ي���م اخل�����ر وامل���ح���ب���ة يف 
ن���ف���و����س ال���������ص����غ����ار، م�����ن خ���الل 
ت�����ص��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى امل�������ص���ارك���ة  يف 
ت�صعى  التي  االإن�صانية،  امل��ب��ادرات 
اإن�صانية  اأه��������داف  حت��ق��ي��ق  اإىل 
اأي  ���ص��راء  اأن  اإىل  الف��ت��ًة  �صامية، 
ن�صخة من الكتب ي�صهم يف تغطية 
م�صاب  ط���ف���ل  ع������الج  ت���ك���ال���ي���ف 
ب��ال�����ص��رط��ان وي��ر���ص��م ال��ب�����ص��م��ة يف 
وج��ه��ه. وق��ال��ت امل��ا���ص��ي: نحر�س 
مر�صى  اأ�����ص����دق����اء  ج��م��ع��ي��ة  يف 
ال�����ص��رط��ان يف ك���ل ع����ام، ع��ل��ى اأن 
ن�صكل ح�صوراً فاعاًل  يف مهرجان 
الذي  للطفل،  القرائي  ال�صارقة 
املبا�صر  التوا�صل  فر�صة  مينحنا 
االأ���ص��ر واالأط��ف��ال، لتعريفهم  مع 
�صبيل  يف  نبذلها  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود 
م��ك��اف��ح��ة ال�������ص���رط���ان ب���اأن���واع���ه 
االأطفال،  �صرطان  �صيما  ال  كافة، 
يف  للم�صاهمة  كذلك  وت�صجيعهم 
توفر العالج لالأطفال امل�صابني.  
تعر�س  ال����ك����ت����ب  ج����ان����ب  واإىل 
"حقيبة  ج��ن��اح��ه��ا  يف  اجل��م��ع��ي��ة  
اأطلقتها  ال��ت��ي  االأطفال"  ب��ط��ل 

واالأمل  ال���ك���دم���ات،  اأو  ب��اجل�����ص��م 
املو�صعي امل�صتمر، وانتفاخ البطن 
النظر  على  الفجائية  والتغرات 

والوجه واجل�صم.
يذكر اأن جمعية اأ�صدقاء مر�صى 
ال���������ص����رط����ان، ه����ي ج��م��ع��ي��ة ذات 
ن��ف��ع ع���ام، ت��اأ���ص�����ص��ت ع���ام 1999 
ال�����ص��ارق��ة وه���ي تهدف  اإم�����ارة  يف 
بال�صرطانات  ال���وع���ي  ن�����ص��ر  اإىل 
املبكر  ل��ل��ك�����ص��ف  ال��ق��اب��ل��ة  ال�����ص��ت��ة 
ال����ث����دي، وعنق  ����ص���رط���ان  وه�����ي: 
و�صرطان  وال��ربو���ص��ت��ات��ا،  ال��رح��م، 
و�صرطان  واجل����ل����د،  اخل�������ص���ي���ة، 
و�صرطان  وامل�����ص��ت��ق��ي��م،  ال��ق��ول��ون 
عملها  ج���ان���ب  واإىل   ، االأط����ف����ال 
على  اجلمعية  حتر�س  التوعوي 
ت��ق��دمي ال���دع���م امل��ع��ن��وي وامل����ادي 
ممن  وعائالتهم  املر�صى  الآالف 
بغ�س  ال�صرطان،  مبر�س  ت��اأث��روا 
النظر عن جن�صياتهم واأعمارهم، 
تقدمي  يف  االآن  ح��ت��ى  وجن���ح���ت 
الدعم الأكر من 3700 م�صاب 
والن�صاء  االأطفال  من  بال�صرطان 
وال���رج���ال امل��ق��ي��م��ني يف االإم�����ارات 

وا�صرهم.

وجوه اإعالمية بارزة ت�سارك يف حفل الإعالن عن اأ�سماء الفائزين بجوائز ال�سحافة العربية 
•• دبي -وام:

ال�صحافة  جل��ائ��زة  العامة  االأم��ان��ة  " ممثل  لل�صحافة  دب��ي  " ن��ادي  ك�صف 
اأ�صماء  االإع��الن عن  �صت�صارك يف  ب��ارزة  اإعالمية  اأ�صماء وج��وه  العربية عن 
الفائزين باجلوائز وذلك خالل حفل يقام حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي "رعاه اهلل" م�صاء يوم 2 مايو املقبل يف مدينة جمرا يف دبي .
يح�صر احلفل نخبة من اأهم الرموز والقامات االإعالمية املحلية والعربية 
القنوات  اأه��م  اإىل جانب ممثلني عن  واخل��رباء  القرار  والعاملية من �صناع 

العربية والعاملية.
اأبرز االأ�صماء والوجوه االإعالمية التي �صتقدم الفقرات ح�صب توزيع  ومن 

واالإعالمية  العربية  قناة  من  �صراير  �صهيب  اجلزائري  االإعالمي  الفئات 
ملا  امل�صرية  واالإع��الم��ي��ة  �صي  ب��ي  ام  قناة  م��ن  العزيز  عبد  ���ص��ارة  ال�صعودية 
جربيل من قناة �صي بي �صي واالإعالمي االإماراتي حامد احلارثي من �صبكة 
قنوات دبي واالإعالمية اللبنانية �صانتال �صليبا من قناة �صكاي نيوز عربية 
الكويتية  واالإعالمية  �صي  بي  اإم  قناة  فار�س من  االأردنية عال  واالإعالمية 

ح�صة اللوغاين من تلفزيون الكويت.
اإع��الم��ي من خمتلف  األفي  اأك��ر من  ي�صارك يف حفل اجل��ائ��زة  اأن  ويتوقع 
اأرجاء الوطن العربي والعامل و�صيتم بث وقائعه بتقنية البث املبا�صر على 

قناة اليوتيوب اخلا�صة بالنادي.
كانت االأمانة العامة للجائزة قد اأعلنت عن اأ�صماء 44 مر�صحا للفوز باأبرز 

جائزة �صحفية يف العامل العربي.

حاكم راأ�س اخليمة يكرم الفنان جابر نغمو�س 
•• راأ�س اخليمة-وام:

كرم �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى 
الفنية  مل�صرته  تقديرا  وذل��ك  نغمو�س  الفنان جابر  اخليمة  راأ���س  حاكم 

التي امتدت 50 عاما.
وقد قام ال�صيخ اأحمد بن �صعود بن �صقر القا�صمي نيابة عن �صموه بتكرمي 
على  االأول  اأم�س  م�صاء  اأقيم  ال��ذي  احلفل  خ��الل  نغمو�س  جابر  الفنان 

خ�صبة م�صرح مركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة .
وتقدم الفنان جابر نغمو�س بال�صكر والتقدير ل�صاحب ال�صمو حاكم راأ�س 
اخليمة الداعم االأول للحركة الفنية وامل�صرحية يف راأ�س اخليمة على هذا 
التي تطرح  بامل�صرح والق�صايا  اهتمام �صموه  الذي يعك�س مدى  التكرمي 
فيه . وحتدث نغمو�س عن بداياته يف التمثيل يف فرقة الك�صافة يف راأ�س 
اخليمة مع االإمكانات الب�صيطة يف ذاك الوقت حيث متكن مع اأ�صدقائه 

يف الك�صافة من تقدمي اأعمال القت ا�صتح�صان احل�صور.
الوطني على  راأ���س اخليمة  �صكره الإدارة م�صرح  نغمو�س عن  وعرب جابر 
تنظيم هذه االأم�صية الفنية وتقدير االدارة للفنان االماراتي الذي يقدم 

اأعماال فنية تخدم املجتمع واأفراده.
االإماراتي جابر  النجم  ا�صتحقاق  النيادي  �صلطان  الفنان  اأكد  من جانبه 
نغمو�س هذا التكرمي لريادته للفن االإماراتي منذ مرحلة ما قبل االحتاد 
م�صرا اإىل اأنه ترك ب�صمة وا�صحة يف الفن االماراتي و�صاهم يف تاأ�صي�س 
العديد من الفرق امل�صرحية داخل راأ�س اخليمة وخارجها من خالل تنقل 
فرقته الدائم وحتفيز االآخرين وم�صاعدة زمالئهم يف كل اأنحاء الدولة 

موؤكدا اأنه عن�صر فاعل يف ظهور الدراما االإماراتية يف وقتنا احلايل.
و قدم جمع من الفنانيني االإماراتيني الذين تواجدوا يف احلفل التهنئة 
ال�صمو  واأ�صادوا باهتمام �صاحب  التكرمي  للفنان جابر نغمو�س على هذا 
التكرمي  وا�صفا هذا  االماراتي  بالفنان  القا�صمي  بن �صقر  �صعود  ال�صيخ 

باأنه يعد دافعا للفنانني لتقدمي ما هو اأف�صل للفن يف دولة االمارات.
و  عبداهلل  ا�صماعيل  تاأليف  من  البو�صية  م�صرحية  عر�س  مت  ذل��ك  بعد 
اخلليجي  املجتمع  يف  احلياة  طبيعة  تناق�س  التي  احلليان  مرعي  اخ��راج 
يف فرتة ما قبل النفط.  ح�صر االحتفال كوكبة من فناين دولة االمارات 
ادارة م�صرح راأ�س  ورواد احلركة الفنية يف راأ�س اخليمة واأع�صاء جمل�س 

اخليمة الوطني وجمهور من ع�صاق امل�صرح االماراتي.
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة وعنوانها : جموهرات كليوبرو )�س.ذ.م.م( رقم الرخ�صة 
القيد  رق��م  حم���دودة   م�صئولية  ذات  �صركة   : القانوين  ال�صكل   -  623557/
بال�صجل التجاري : 1042689 - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�صر يف ال�صجل التجاري لديها بانحالل ال�صركة  حتت 
رقم /2017/1/71554 بتاريخ 28 /2017/03  وبتعيني امل�صفي املذكور اأعاله 
للقيام بت�صفية ال�صركة ح�صب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  العدل  وعلى من 
– ت /2955248  �س ب/8540 ،  – بور�صعيد  – دي��رة  يف مكاتبه الكائنة يف 
الثبوتية، وذلك خالل )45( يوما  امل�صتندات واالوراق  م�صطحبا معة كافة 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي وعنوانه : �صفيان االغا و�صركاه – حما�صبون قانونيون  ا�صم ال�صركة وعنوانها : 
جموهرات كليو برو  )�س .ذ.م.م.(  رقم الرخ�صة  / 623557  العنوان: مكتب رقم )225( ملك 
وايف للعقارات �س ذ م م  - وايف مول – بردبي  ال�صكل القانوين : �صركة ذات م�صئولية حمدودة    
رقم القيد بال�صجل التجاري : 1042689  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�صر يف ال�صجل التجاري لديها بانحالل ال�صركة املذكورة اأعاله وذلك مبوجب 
قرار اجلمعية العمومية لل�صركة بتاريخ 2017/03/28 واملوثق لدي الكاتب العدل حتت رقم 
املحرر  2017/1/71554 -  بتاريخ 2017/03/28  وبتعيني امل�صفي املذكور اأعاله للقيام بت�صفية 
ال�صركة ح�صب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل  وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعيني يف مكاتبه الكائنة يف – ديرة – بور�صعيد – مكتب رقم 
)204( بناية الغامن اجلديدة  – ت: 2955248 – �س ب : 8540 م�صطحبا معه كافة امل�صتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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 يف  الق�سية  رقم  : 2017/67 جتاري جزئي عجمان 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية املوقرة العمال 
اخلربة امل�صرفية يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االثنني املوافق 2017/4/8 
يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا لعقد اجتماع للخربة امل�صرفية وذلك مبقر 
بنت  فاطمة  �صارع   - ابوظبي  يف  الكائن  االدارية  لال�صت�صارات  املثايل   الفكر 
اليا�صات - الطابق  مبارك )النجدة( - بجانب بنك �صتاندرد ت�صارترد - برج 
)18( - �صتانلي مكتب رقم )03( - لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا 

حل�صور االجتماع املذكور مع اح�صار كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى 
اخلبري امل�سريف / اأجمد دعا�س 
وزارة العدل - قيد رقم 519      

دعـــــوة حل�سور
اإجتماع اخلربة امل�سرفية 
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بالدعوى  رقم  2016/2003  جتاري كلي       

ديزرت   - العقاري  والتطوير  ال�صحراء لال�صتثمارات  املدعي عليهما / احالم  اىل 
�صركة  ال�صادة/  املدعية  ان  حيث  املدخل(  )اخل�صم  م  م  ذ  �س   - انف�صمنت�س  درمي 
بريفرن�س لالأ�صا�صات واملقاوالت قد قامت برفع الدعوى احلالية �صدكما للمطالبة 
مب�صتحقاتها املتبقية لديكما فانتما مكلفان باحل�صور امام اخلبر املنتدب بالدعوى 
- امل�صار اليها - او من ينوب عنكما قانونا وذلك يوم االربعاء املوافق 2017/5/3 ال�صاعة 
الثالثة بعد الظهر مبقر مكتب اخلبر بدبي ومعكم كافة امل�صتندات القانونية التي 
لديكم ويعترب هذا اإخطار ر�صميا لكم ويف حالة عدم  احل�صور �صيتم اعداد التقرير 

وفقا مل تقدميه من م�صتندات من املدعية
اخلبري الهند�سي املنتدب    
طارق جابر فهمي     050/3236163 

اإعـــــالن بالن�ســـــر 
حل�سور اجتماع اخلربة 
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الدعوى 2017/609  جتاري جزئي

�صد املدعي عليها : نورة علي ح�صن حممد عبداهلل   
املقامة من املدعيان : م�صرف دبي/م�صرف االإمارات اال�صالمي 

  2017/609 : االبتدائية حتت رقم  دبي  ان هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة  مبا 
جتاري جزئي ،  وحيث انه مت ندبنا خبرا  يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال 
باحكام قانون االثبات ل�صنة 1992 م بخ�صو�س اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم 
على  مكتبنا  مقر  يف  �صيعقد  وال���ذي  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  خ��ربة   اجتماع  حل�صور 
العنوان املو�صح ادناه وذلك يوم االربعاء املوافق 2017/5/3 يف متام ال�صاعة 30 : 11 
ظهرا ،  ويرجى منكم اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم 
لالجتماع - دب��ي - م��رك��ز حمر ع��ني ، م��دخ��ل رق��م 8 ، ال��ط��اب��ق ال��راب��ع  - ه��ات��ف : 

2527888-04 � فاك�س : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف

 اجتماع خربة
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مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       

يف الق�سية رقم 2017/865 جتاري كلي ال�سارقة - اإعادة اإعالن املدعي عليهما 
اىل املدعى عليهما : 1- حممد عبداهلل جمعه ال�صري 2-الدكتور معاوية ال�صنار 

اعاله لدى  املذكورة  الدعوى  اقام عليكما  - قد  التجاري  دبي  بنك   : املدعي  ان  حيث 
هذه املحكمة ، ويطالبكم باأداء مبلغ وقدره )35.469.634.68 درهم( باال�صافة للفائدة 
املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  للر�صوم  باال�صافة   ، �صنويا   %12 بواقع  القانونية 
لذلك يقت�صي ح�صوركما امام هذه املحكمة يف متام ال�صاعة الثامنة والن�صف من �صباح 
التقرير  من  ن�صختكم  الدعوىوا�صتالم  على  والرد  لالطالع  وذلك   2017/5/8 يوم 
اإر�صال وكيل عنكم يف الوقت  والتعقيب عليه ، ويف حالة تخلفكم عن احل�صور او عدم 

املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابكم
حرر يف 2017/4/26 م

  قلم الكتاب      

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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 اإعالن بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/409  - الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

اىل املدعى عليه : �صروكورو رامي�س باب و�صي ات�س �صوبا  رام   
نعلمك بان املدعي :  كامباتي لتجارة احلديد - �س ذ م م 

يف الدعوى رقم 2017/409 الدائرة املدينة اجلزئية الثانية 
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالب فيها : 

الف  وثالثون  واحد  )مائتني  وقدره  مبلغ  باأداء  ومتكافلني  مت�صامنني  عليهما  املدعي  الزام 
و�صبعمائة ثمانية وثمانون درهما فقط ال غر باال�صافة للفائدة القانونية على املبلغ بواقع %9 
�صنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى  ال�صداد التام ، وبالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  
انتم مكلفون باحل�صور امام مكتب اإدارة الدعوى 4 مبحكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية بتاريخ 

2017/5/3 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه  
حتريرا يف 2017/4/25

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن  بالن�سر
 رقم 2017/2621   

املنذر : ايوب خان �صاحب حكيم حان - باك�صتاين اجلن�صية 
املنذر الهي : �صبر احمد عبد الغني - باك�صتاين اجلن�صية

املو�صوع : ينذر املنذر / املنذر اليه ب�صداد مبلغ وقدره 72000 درهم وذلك 
خالل مدة اق�صاها 5 ايام من تاريخ ن�صر هذا االنذار واال �صي�صطر املنذر 
القانونية التي حتفظ لها حقه وا�صت�صدار  ا�صفا اىل اتخاذ االج��راءات 
له  تعر�س  و�صرر  اي عطل  املنا�صب عن  بالتعوي�س  واملطالبة  اداء  امر 

املنذر وحتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2681   

املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها يو�صف يعقوب جناحي 
املنذر اليه : باقري ملقاوالت الطرق - �س ذ م م 

)جمهول حمل االقامة( 
بذمته مع  االي��ج��ار  ب��دل  عليه من  املرت�صد  ب�صداد  اليه  االن���ذار  بهذا  امل��ن��ذرة  تتوجه 
مراجعة املنذرة لتحرير عقد ايجار جديد وت�صليمها بدل االيجار عن ال�صنة االيجارية 
�صن�صطر  واال  ا�صتالمك لهذا االخطار  تاريخ  واح��د من  �صهر  وذل��ك خالل  اجلديدة 
مع  بال�صداد  الل��زام��ك��م  دب��ي  يف  االي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س  م��رك��ز  اىل  للجوء  اآ�صفني 
االخالء وحفظ حق املنذرة يف املطالبة بالتعوي�س عن اال�صرار التي تعر�صت لها جراء 

التاأخر يف ال�صداد مع حتميلك الر�صوم وم�صاريف الدعوى
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2667   

املنذرة : �صركة )اباريل - ذ م م ( 
املنذر اليها : �صيتي ووك ريتيل - �س ذ م م 

بالعقار  اخل��ا���س  االي��ج��ار  عقد  ف�صخ  يف  برغبتها  امل��ن��ذرة  تنذركم 
بناية  ال���و����ص���ل  مب��ن��ط��ق��ة  ال���ك���ائ���ن   )B01-00-57( رق�����م 
من  املتبقية  ال�صيكات  باقي  وا���ص��رتداد   )CW2RETAIL(
االإع��الن. وال �صت�صطر  ن�صر  تاريخ  ا�صبوع من  العقد خالل  قيمة 

املنذرة التخاذ االجراءات القانونية �صدكم. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2665   

املنذرة / �صيماء نبيل عبداهلل املال 
املنذر اليه / عبدالعزيز ح�صان وفيق حوحو  

)جمهول حمل االقامة( 
املاثل  والوكالة مو�صوع االخطار  بالغاء  اليه  املنذر  تنذر  املنذرة  فان 
وتنبه عليه العمل مبا جاء به ولنفاذ مفعوله قانونا مبجرد العلم بان 
و�صيلة ار�صال قانونية من الو�صائل املعتمدة يف التنبيهات واالخطارات 

وفقا للقوانني املعمول بها يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�سر
رقم 2017/2659 

املنذر: �صركة الزاجل للعقارات 
املنذر  با�س باند لاللكرتونيات - �س ذ م م 

املو�صوع :- ينذر املنذر / املنذر اليه ب�صرورة �صداد قيمة ال�صيك املرتد مببلغ 9500 )ت�صعة 
االف وخم�صمائة درهم( واخلا�س ببدل االجرة امل�صتحقة عليه من 2017/4/1 وذلك عن 
بدل ايجار مكتب رقم 101 - منطقة املرر دبي  رقم االر�س )31( ملك / طارق عثمان 
،  يف مدة اق�صاها �صهر من تاريخ ن�صر هذا االن��ذار واال �صوف ي�صطر  العمودي  احمد 
املنذر التخاذ كافة االجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف مطالبة املنذر ب�صداد كامل 
القيمة االيجارية   مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�صلطات املخت�صة واقامة الدعوى الق�صائية 
املنذر  املوؤجرة وحتميل  العني  باخالء  وال�صرر ومطالبته  بالعطل  اليه  املنذر  ومطالبة 

اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل
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انذار عديل بالن�سر

رقم )2661(
املنذر : عبد الواحد بن �صبيب العقارية )حاليا( بن �صبيب العقارية )�صابقا(

املنذر اليه : حممد اليا�س ف�صل الرحمن - �صفته امل�صتاأجر )جمهول حمل االقامة(
املنذر اليه : م�صتاأجر ال�صقة رقم )211( من البناء امل�صاد على قطعة االر�س رقم )683-117( منطقة املرر 
ارتد له ال�صيكني التاليني االأول رقم 46 بتاريخ 2017/1/12 بقيمة 4.150 درهم والثاين رقم 45 بتاريخ 
2017/3/3 بقيمة 4.150 درهم وامل�صحوبني على بنك راأ�س اخليمة الوطني فرع �صوق ديرة وحيث انه قد 
انتهي عقده بتاريخ 2017/3/31 وظل �صاغال املاأجور من دون التجديد ودفع امل�صتحقات بقيمة )14.048( 
درهم حتى تاريخ 2017/4/6 + درهم غرامة تاأخر التجديد عن كل يوم + 2.500 درهم غرامة عن كل 
�صيك مرجتع + 3000 درهم غرامة يف  حال رفع دعوى ايجارية وفقا لل�صرط اخلا�س املطبوع والبارز يف 
العقد ، لذا عليه بدفع امل�صتحقات والتجديد خالل مدة ا�صبوع �صندا للبند رقم 3 املذكور بظهر العقد 
واملتطابق مع القانون واال �صنتابع اتخاذ االجراءات القانونية �صده لدفع امل�صتحقات االيجارية واخالء 

املاجور والزامه بالر�صوم وامل�صاريف وامل�صتحقات حتى االخالء التام. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2662(

املنذر : عبد الواحد بن �صبيب العقارية )حاليا( بن �صبيب العقارية )�صابقا(
املنذر اليها : عبدالروؤوف كونهي كاندي ماموتي تايل - �صفته - امل�صتاأجر - )جمهولة 
قطعة  على  امل�صاد  البناء  من   )404( رق��م  ال�صقة  م�ص�تاأجر  اليه  املنذر   - االق��ام��ة(  حمل 
انتهي عقده بتاريخ 2017/3/31  انه  املرر وحيث  االر�س رقم )490-117( منطقة فريج 
وظل �صاغال املاأجور من دون التجديد ودفع امل�صتحقات بقيمة )559 درهم( حتى تاريخ 
2017/4/6 + 500 دره��م ع��ن ك��ل ي��وم ت��اأخ��ر + 3000 دره��م غ��رام��ة يف ح��ال رف��ع دعوى 
امل�صتحقات  بدفع  عليه  ل��ذا  العقد   يف  وال��ب��ارز  املطبوع  اخل��ا���س  لل�صرط  وفقا  ايجارية 
والتجديد خالل مدة ا�صبوع �صندا للبند رقم 3 املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون 
واال �صنتابع اتخاذ االجراءات القانونية �صده لدفع امل�صتحقات االيجارية واخالء املاجور 

والزامه بالر�صوم وامل�صاريف وامل�صتحقات حتى االخالء التام. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2664(

املنذر : عبد الواحد بن �صبيب العقارية )حاليا( بن �صبيب العقارية )�صابقا(
املنذر اليها : املروي للخدمات الفنية - �س ذ م م  - �صفتها امل�صتاأجر )جمهولة حمل االقامة(

امل�صاد على قطعة االر���س رقم )752-127( منطقة  البناء  املكتب رقم )162( من  اليها م�صتاأجرة  املنذر 
هور العنز وحيث انها ارتد اليها ال�صيك رقم 91 بتاريخ 2017/2/15 بقيمة 7.800 درهم امل�صحوب على 
يونايتد بنك دبي وحيث انه انتهي عقدها بتاريخ 2017/3/31 وظلت �صاغلة املاجور دون التجديد ودفع 
امل�صتحقات بقيمة )11.073 درهم( حتى تاريخ 2017/4/6 + 500 درهم  غرامة تاأخر التجديد عن كل 
يوم + 2500 دره��م غرامة عن كل �صيك مرجتع + 2000 دره��م يف حال فتح بالغ لدى ال�صرطة + 3000 
درهم غرامة يف حال رفع دعوى ايجارية وفقا لل�صرط اخلا�س املطبوع والبارز يف العقد  لذا عليها دفع 
امل�صتحقات والتجديد خالل مدة ا�صبوع �صندا للبند رقم 3 املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون واال 
�صنتابع اتخاذ االجراءات القانونية �صدها لدفع امل�صتحقات االيجارية واخالء املاجور والزامها بالر�صوم 

وامل�صاريف وامل�صتحقات حتى االخالء التام. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2663(

املنذر : عبد الواحد بن �صبيب العقارية )حاليا( بن �صبيب العقارية )�صابقا(
املنذر اليها : فر�س لل�صياحة وال�صفر - �س ذ م م -�صفتها امل�صتاأجر )جمهولة حمل 
االقامة( - املنذر اليه م�ص�تاأجر املكتب رقم اأم 2 )6( من البناء امل�صاد على قطعة االر�س 
رقم )547-358( منطقة القوز الثالثة وحيث انه انتهي عقدها بتاريخ 2017/3/31 
وظلت �صاغلة املاأجور من دون التجديد ودفع امل�صتحقات بقيمة )2.902 درهم( حتى 
تاريخ 2017/4/6 لذا عليها دفع امل�صتحقات والتجديد خالل مدة ا�صبوع �صندا للبند 
رقم 9 املذكور بالعقد واملتطابق مع القانون واال �صنتابع اتخاذ االجراءات القانونية 
وامل�صاريف  بالر�صوم  والزامها  املاجور  واخ��الء  االيجارية  امل�صتحقات  لدفع  �صدها 

وامل�صتحقات حتى االخالء التام 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
  اعالن

املرجع : 768
هندي   - اجي�صتني  تايكوداتيل  يا�صودا�صان  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
العقود  يف    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية 
للمقاوالت الفنية موؤ�ص�صة فردية - تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 

)722550( وذلك لل�صيد/ �صيبي دا�صان تايكوداتيل - هندي اجلن�صية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة   وعمالبن�س 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على االجراء 

لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 770
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ مويل ماتيو زوجة بارجنان فتييل توما�س ماتيو 
اىل    %100 البالغة  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  اجلن�صية  هندية  
ال�صيد/ باراجنان فيتيل توما�س ماتيو ، هندي اجلن�صية رخ�صة رقم 573426 با�صم 

/ الن�صر االبي�س لتجارة االدوات املكتبية  - تعديالت اخرى : 
ل�صنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
�صوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد   . العدل  الكاتب  �صان  يف   2013
يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن 
التباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 766
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ علي اكرب يو�صف يو�صف ح�صني ، باك�صتاين  اجلن�صية 
ال�صيدة/ �صربانو  البالغة 100%  وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  يرغب يف 
علي علي اكرب يو�صف - باك�صتانية اجلن�صية يف )طريق الغافيه لتجارة املالب�س اجلاهزة( 

والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )612393(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 769

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/حممد يا�صني ميمون حممد داوود ميمون - باك�صتاين 
اجلن�صية ، يرغب بالتنازل والبيع عن كامل ح�صته البالغة )100%( يف رخ�صة )كافتريا 
حممد يا�صني( مبوجب الرخ�صة املهنية رقم )626572( وذلك اىل ال�صيد/ حممد ا�صرف 
راياماراكارفيتيل ا�صماعيل - الهند اجلن�صية  - تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة 

الخر ، ومت تغير وكيل خدمات.  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س على  اليه بعد  امل�صار  االجراء 

ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 767

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ جي�صون فرناند�س ، هندي اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل احل�ص�س البالغة 100%  يف املراعي ملقاوالت النجارة امل�صلحة ، مبوجب 
رخ�صة رقم )616035( وذلك اىل ال�صيد/ جوهن�صون فرنانديز �صتاتلي ، هندي اجلن�صية   

-  تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�صة الخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2017/14    تظلم عمايل                
اىل املتظلم �صده / 1- جا�صون جامي�س جون باتي�صت ميندون�صا  جمهول حمل 
االقامة مبا اأن التظلم /مطعم وحلويات روميز   قد اقام عليك التظلم املذكور 
رقم )70/2017/1068(  العري�صة  االأم��ر على  تظلم من يف  اعاله ومو�صوعه 
امر على عري�صه عمايل -  وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�س  املوافق 2017/5/4  
باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.8 رقم  بالقاعة  �صباحا   8.30 ال�صاعة 
م�صتندات  اأو  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو 
ف��اإن احلكم  االأق��ل ويف حالة تخلفك  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

�صيكون مبثابة ح�صوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/280  عمايل كلي                    

اىل امل��دع��ى عليه/1- فيناتب خل��دم��ات رج��ال االع��م��ال - ���س ذ م م  
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /ر�صتم عبداهلل بيف - نعلنكم 
بان املحكمة قررت بجل�صتها املنعقدة  بتاريخ 2017/4/12 يف الدعوى 
املنتدب يف  ال�صيد اخلبر  تقرير  ب��ورود  اع��اله. اخطاركم  امل��ذك��ورة 
الدعوى وقد حتددت جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/2  ال�صاعة 

9.30 �صباحا بالقاعة Ch2.D.19  للتعقيب على التقرير
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/779   جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-حممد عبدالرحيم عبداهلل ح�صن العو�صي  جمهول حمل االقامة 
ع��ب��داهلل حممد  احمد  م ع وميثله : من�صور  ���س   - التجاي  دب��ي  امل��دع��ي/ بنك  ان  مب��ا 
يوؤدي  ب��اأن  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الزرعوين 
وواحد  وثالثمائة  ماليني  اربعة  فقط   ) دره��م   4.391.418.83( مبلغ    املدعي  للبنك 
وت�صعني الف واربعمائة وثمانية ع�صر درهم وثالثة وثمانني فل�س( والفائدة القانونية 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  ال�صداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %12 بواقع 
املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم االثنني  املوافق  2017/5/15  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي -وام: 

لرت�صيخ  مثالية  من�صة  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  يتيح 
املعرفة لدى االأجيال النا�صئة وتعزيز مهارات القراءة والكتابة 
ا�صتطالع  خ��الل  وزوار  وم�صاركون  م�صوؤولون  وق��ال  للطلبة. 
يف  وال�صباب  الطلبة  ت��واج��د  “وام” اإن  االإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة 
معارفهم  تو�صيع  يف  ي�صهم  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س 
القراءة والكتابة  ارتباطهم بالكتاب واالرتقاء مبهارات  وتعزيز 
لديهم . م�صرين اإىل اأن املعر�س يوفر جمموعة متنوعة من 
الربامج واالأن�صطة تقدمها خمتلف اأجنحة الدول امل�صاركة من 

�صاأنها اأن تعزز �صغف الطلبة بالقراءة واملطالعة.
ولفتوا اإىل اأن املعر�س مبا يت�صمنه من اأجنحة ودور ن�صر من 
التعرف على  اأي�صا  وال�صباب  للطلبة  يتيح  العامل  دول  خمتلف 

ح�صارات العامل املختلفة وثقافاتها الرية والغنية باملعارف.
العام  املدير  املزروعي م�صت�صارة  الدكتورة كرمية مطر  و قالت 

املدير التنفيذي لقطاع التعليم املدر�صي باالإنابة يف جمل�س اأبو 
ظبي للتعليم اإن معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب يعترب من�صة 
فريدة لالإلهام الثقايف وتبادل املعرفة .. منوهة اإىل اأن حر�س 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  يف  ال�صنوية  امل�����ص��ارك��ة  على  املجل�س 
للكتاب ياأتي انطالقا من اإميانه باأهميته يف تعزيز مكانة الكتاب 

ودوره يف حتفيز الطلبة على اقتناء الكتب.
املعر�س  اإىل  للطلبة  زي��ارات مدر�صية  تنظيم  يتم  اإن��ه  واأ�صافت 
االأن�صطة  م��ن  متنوعة  جمموعات  يف  وامل�صاركة  لالإ�صتك�صاف 
والت�صوير  الق�صة  ق��راءة  مثل  االبداعية  باالأفكار  متتلئ  التي 
والكتابة والرواية. و لفتت اإىل اأن امل�صاركة يف معر�س اأبوظبي 
تقراأ”  “اأبوظبي  للكتاب جزء ال يتجزاأ من من حملة  ال��دويل 
على  اخل��ام�����س  ل��ل��ع��ام  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ينفذها  ال��ت��ي 

ال��ت��وايل وت��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز م��ه��ارات ال���ق���راءة وال��ك��ت��اب��ة لدى 
الطلبة من خالل جمموعة من الربامج واالأن�صطة التي نغر�س 
تكون  على  الطلبة  اأبنائنا  ون�صجع  القراءة  اأهمية  خاللها  من 
النا�صر عالء عبد احلميد  قال  و  اليومية.  عاداتهم  ج��زءا من 
تعزيز  يف  ي�صهم  للكتاب  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س  اإن  اأح��م��د 
التكنولوجيا  زخ��م  ظل  ففي   .. النا�صئة  االأج��ي��ال  ل��دى  املعرفة 
تواجد  اأ�صبح  ال�صباب  بحياة  كبر  ب�صكل  وارتباطها  احلديثة 
الكتاب  ال��ود بني  الإع��ادة عالقة  ال�صروريات  املعار�س من  هذه 
والكتابة لدى  ال��ق��راءة  م��ه��ارات  االأب��ن��اء لرت�صيخ  م��ع  ال��ورق��ي 

االأطفال والطلبة.
و قال حممد عبداهلل احلمادي - طالب يف ال�صف احلادي ع�صر 
ويوفر  املعرفة  يعزز من  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  اإن معر�س   :

املختلفة  ال��ع��امل  ثقافات  على  ل��الإط��الع  ل��ل��زوار  ف��ري��دة  من�صة 
اإعادة  يف  ي�صهم  مب��ا  املختلفة  الن�صر  دور  جديد  اإىل  والتعرف 
عن  معربا   .. وال�صباب  الطلبة  ل��دى  ال�صيما  بالقراءة  ال�صغف 
برامج  من  يت�صمنه  ما  على  والتعرف  املعر�س  بزيارة  �صعادته 
- طالب  ابراهيم علي  �صامل  اأك��د  و  ثقافية ومعرفية خمتلفة. 
�صغف  تعزيز  يف  ودوره  املعر�س  زي��ارة  اأهمية  العا�صر  ال�صف  يف 
اأجنحة  م��ن  ي�صمه  م��ا  ظ��ل  النا�صئة يف  االأج��ي��ال  ل��دى  املعرفة 
يوفر  ي�صمه  ال����ذي  االإب������داع  رك���ن  اأن  اإىل  م�����ص��را   . خمتلفة 
للطلبة من�صة مثالية للقراءة من خالل جمموعة متنوعة من 

االأن�صطة التعليمية الفريدة.
تنظيم  اأن  الثاين ع�صر  بال�صف  الظاهري طالب  اأكد حممد  و 
مكانتها  يوؤكد  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  ملعر�س  االإم���ارات  دول��ة 

زيارة  اأن  اإىل  منوها   . الثقايف  لالأ�صعاع  عاملية  كمنارة  ال��رائ��دة 
الفوائد.  م��ن  بالعديد  عليهم  ع��اد  للمعر�س  امل��دار���س  طلبة 
وذكر اأن هذا احلدث العاملي وفر من�صة مثالية للطلبة لتو�صيع 
معارفهم واكت�صاب خربات معرفية جديدة عرب اطالعهم على 
ثقافات العديد من دول العامل باالإ�صافة اإىل التعرف على جديد 
ب�صكل  ت��وؤث��ر  وال��ق��راءة  االإط���الع  اأن  اإىل  م�صرا   . الن�صر  قطاع 
مبا�صر على التح�صيل العلمي للطلبة يف ال�صفوف وت�صاعدهم 

على حتقيق نتائج متقدمة يف نهاية العام الدرا�صي.
ثقافة  تر�صيخ  اإىل  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  وي�صعي 
القراءة واالإطالع ورفع الوعي وتو�صيع املدارك وتعزيز املعرفة 
ل���دى اجل��م��ي��ع خ��ا���ص��ة ال�����ص��ب��اب مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات واالأفكار 

الهدامة من خالل الت�صلح بالقراءة والعلم واملعرفة.
االإبداعية  واالأع��م��ال  احل�صاري  للحوار  منربا  املعر�س  ويعد 
املفكرين  م��ع  امل��ع��ر���س  زوار  ظلها  يف  يلتقي  مثالية  ومن�صة 

والكتاب من خمتلف اأنحاء العامل.

بعد مرور ثالثة اأيام على افتتاحه 

معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب ي�سهد اإقبال كبريا من الزوار واملثقفني
هيثم �سالح: معر�س ابوظبي الدويل للكتاب هو نافذة للعامل اأجمع لكي تطلع على الثقافات العربية
توفيق حلوانى: الكتاب املطبوع له اأهمية كبرية وهي رفع ن�سبة الذكاء وتن�سيط احلوا�س
عماد الدلو: الإقبال ياأتي من فئة ال�سباب الإماراتي الذي يهيم بالدرا�سة والبحوث
حممد بدران: القبال متاأثر من ق�سر عمر املعر�س ويجب ان يكون اكرث من ع�سر ايام

جمال علي: هناك العديد من الإ�سدارات للدار مثل التنمية الب�سرية والعالقات الأ�سرية
حممد م�سطفى: الكتب التاريخية والرتاثية التى حتكي عن اأ�سرار الأجداد وحياتهم اليومية
احمد ح�سن: �سّنفه الحتاد الدويل للنا�سرين كاأحد اأهم املعار�س على م�ستوى العامل
عادل ف�سل: لحظنا التطور و اإدارة املعر�س ا�ستطاعت اأن تتغلب على �سلبيات الدوارات املا�سية

•• حتقيق -- رم�سان عطا 

ملحوظا  اإق��ب��اال  الكتاب  معر�س  م��ن  االوىل  االأي���ام  �صهدت 
من الزوار واملهتمني بالكتاب واحلركة الثقافية يف ابوظبي 
دور  تعر�صها  التي  اجل��دي��دة  العناوين  على  االق��ب��ال  وك��ان 
الرتجمات  وك��ت��ب  ل��ل��رواي��ة  وك���ان  والعربية  املحلية  الن�صر 
ن�صيب االأ�صد يف اطالع الزوار عليه واقتنائه ، و�صاألنا بع�س 
يف  راأي��ه��م  ع��ن  والعربية  املحلية  الن�صر  دور  م��ن  امل�صوؤولني 
معر�س ابوظبي للكتاب وما يهتم به املواطن االأماراتي من 

كتب ومراجع .
*ويف البداية قال هيثم �صالح: 

اإن املعر�س هذا العام اأثرى احلياة الثقافية يف امارة ابوظبي 
الدول  م��ن  وامل��وؤل��ف��ني  للمفكرين  ج��دي��دة  اب���ع���ادا  واع��ط��ى 
العربية واالأوربية، واعترب معر�س ابوظبي الدويل للكتاب 
العربية  الثقافات  على  تطلع  لكي  اأجمع  للعامل  نافذة  هو 
وت��ن��اق��ل اخل����ربات ون��ح��ن ن��ح��ر���س دائ��م��ا ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة يف 

املعر�س لالإفادة واال�صتفادة.
وقال توفيق حلواين مدير العالقات العامة لدار احلافظ: 

هناك اجلديد يف معر�س ابوظبي للكتاب حيث ا�صبح اكر 
املا�صية واالقبال االكرب  ال��دورات  اقباال وتنظيما عن باقي 
ي��ات��ي م��ن ق��ب��ل االط���ف���ال ع��ل��ى ال���رواي���ات وال��ق�����ص�����س وهي 
الكتاب  ان  ،وا�صاف حلواين  ن�صبة م�صرتيات  اكرب  ت�صتحوذ 

وتن�صيط  ال��ذك��اء  ن�صبة  رف��ع  وه��ي  كبرة  اهمية  له  املطبوع 
احلوا�س ويعطي لك املعلومة �صحيحة مئة يف املئة واملعار�س 

لها اهمية كبرة يف بقاء الكتاب املطبوع.
وعن راأيه قال عماد الدلو مدير مبيعات دار امل�صرة للن�صر 

والتوزيع: 
للكتاب  ال�����دويل  اب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س  يف  م���رة  الأول  ن�����ص��ارك 
اقبال  هناك  واي�صا  تنظيميا  باملعر�س  االهتمام  والحظت 
جيد على املعر�س من جمهور القراء ويحظى املعر�س اي�صا 
مب�صاركة دول عربية واأوربية عديدة لها باع كبر يف الن�صر 
من  ان��ه  للكتاب  ال��دويل  ابوظبي  ملعر�س  ون�صهد  والتوزيع 

اقوي املعار�س العربية يف ال�صرق االأو�صط.
االأكادميية  االإ�����ص����دارات  م���ن  ال��ع��دي��د  ان  ال���دل���و  واأ����ص���اف 
للكتاب  اأبوظبي  معر�س  يف  م��رة  الول  نعر�صها  والرتبوية 
واالق���ب���ال ي��ات��ي م���ن ف��ئ��ة ال�����ص��ب��اب االم����ارات����ي ال����ذي يهيم 
الهمية  اإدراكهم  يعك�س  وهذا  واملراجع  والبحوث  بالدرا�صة 

الكتاب املطبوع الذي ال يفقد قيمته ابدا .
واأو�صح احمد عثمان دار الن�صر اللبنانية ان معر�س اأبوظبي 

الدويل للكتاب :
العربية واالأجنبية وهناك  الن�صر  دور  الكثر من  ي�صتوعب 
العديد من املوؤلفات والكتب املرتجمة التى متتاز باالقبال 

املكثف عليها من زوار معر�س ابوظبي الدويل للكتاب. 
واو�صح حممد بدران دار العربي للن�صر والتوزيع:

االماراتية  والتجربة  الها�صميون  العام  هذ  اأ���ص��دارات  اأه��م 
و�صت كتب من ال�صني وهي جمموعة ق�ص�صية اي�صا وهناك 
30 دولة حول العامل ،وا�صاف بدران  �صل�صلة ترجمات من 
املعار�س تنظيميا  الدويل للكتاب من اهم  ابوظبي  معر�س 
ولكن االقبال متاثر من ق�صر عمر املعر�س ويجيب ان يكون 

اكر من ع�صر ايام حتي يلقي اإقباال اكرب.
والتوزيع  للن�صر  اق���راأ  دار  علي  جمال  ق��ال  م�صاركته  وع��ن 

الكويت: 
2006 وه���ن���اك ال��ع��دي��د من  م�����ص��ارك��ت��ن��ا يف امل��ع��ر���س م���ن 
االإ�صدارات للدار مثل التنمية الب�صرية والعالقات االأ�صرية 
ال��داخ��ل وتتميز  ال���وان م��ن  اأرب��ع��ة  وت��رب��ي��ة النا�صئ وه��ن��اك 

بالطباعة الفاخرة 
اك��ر من خالل  ق��ال علي هناك كثافة وزوار  وع��ن االقبال 
فئة  م��ن  االق��ب��ال  ي��ك��ون  ودائ��م��ا  للمعر�س  ال�صابعة  ال���دورة 

الفتيات .
ت��ام��ر حم��م��د م�صطفي م�����ص��وؤول ع��ن ج��ن��اح جمعية  وق���ال 

االإمارات للمحاميني والقانونيني: 
معر�س ابوظبي الدوىل للكتاب يعترب من�صة ثقافية عالية 
املكانة يف ال�صرق االو�صط وا�صبحت عاملية ملا حتتوية من دور 

ن�صر عاملية وم�صاركة اجنحة لدول كبرة ثقافيا 
وح�صاريا ،والحظت يف هذه الدورة ان هناك اقبال ملحوظ 
م��ن ف��ئ��ة ال�����ص��ب��اب االم���ارات���ى و���ص��رائ��ه��م ال��ك��ت��ب التاريخية 

والرتاثية التى حتكي عن ا�صرار االجداد وحياتهم اليومية 
وكيف كانت االمارات من قبل وكيف و�صلت اىل هذه املكانة 

العظيمة .
*وقال )مي�صيل خورى( م�صوؤولة م�صرتيات 

بتناف�س كبر وهذا  للكتاب حظى  ال��دوىل  ابوظبي  معر�س 
يظهر يف جماليه وتنظيم املعر�س التي مل جندها يف االعوام 
املعر�س  يف  م�����ص��ارك��ة  ج��ه��ة  ك��ل  اأن  ن���ري  واأي�����ص��ا   ، ال�صابقة 
حتاول جاهده الإبراز كل ما لديها من اإمكانيات لكي ت�صجع 
الزائرين للمطالعة ،ونحن من نف�س الن�صيج الذي نحاول 
ملعر�س  ن�صع  اأ�صبحنا  ونحن  والنجاح،  التفوق  خالله  من 

ابوظبي للكتاب اهتمام اكرب.
جناح  ال�صياء  دار  مدير   ) ح�صن  )احمد  الدكتور  *واعترب 
املعر�س كل عام و�صام على �صدورنا واأنا اأ�صارك منذ خم�صة 

اعوام واجد تطور ملحوظ كل عام ولكن هذا 
العام هناك نق�س يف االقبال ب�صبب امتحانات طالب املدار�س 
التى تزامنت مع وقت املعر�س وهي لي�صت مق�صودة بالطبع 
فرتة  منذ  اقامتة  حت��دي��د  يتم  املعر�س  الن  املنظمني  م��ن 
تاألقه على  وا�صل  للكتاب  الدويل  اأبوظبي  ،ومعر�س  كبرة 
نحو غر م�صبوق لي�صبح املعر�س االأهم يف منطقة ال�صرق 
اأهم  كاأحد  للنا�صرين  الدويل  االحتاد  �صّنفه  وقد  االأو�صط، 

املعار�س على م�صتوى العامل.
واأ�صار عادل ف�صل مندوب من احتاد النا�صرين ال�صودانيني 

للكتاب  ال���دوىل  ابوظبي  دائ��م��ا يف معر�س  :ن�����ص��ارك  ق��ائ��ال 
ونفخر بذلك 

والحظنا التطور هذه الدورة ، وان ادارة املعر�س ا�صتطاعت 
ان تتغلب على �صلبيات الدوارات املا�صية ، فمثال ا�صتطاعوا 

التغلب على تاخر الطرود القادمة من الدول اخلارجية 
ونرجو  اي��ام  �صبعة  ليكون  املعر�س  اي��ام  زادت  وا�صاف ف�صل 
من املنظمني زيادة ايام املعر�س اىل ع�صرة ايام حتي يتمكن 
الزوار اقتناء اكرب قدر ممكن من الكتب وزيارة دور الن�صر 

املختلفة .
اأن م��ع��ر���س ابو  ب��ال��ك��وي��ت ع��ل��ى  امل��ان��ع(   *واأو����ص���ح) في�صل 
ظبي للكتاب ظهر هذا العام يف حله جديدة ،مما يثبت بان 
اأبوظبي اأ�صبحت هي املنارة االإقليمية للكتاب ، وهذا بالدليل 
فجميع النا�صرين العرب واالأجانب اأي�صا اظهروا انطباعات 
قوية بان هذا املعر�س تفوق علي معار�صهم يف جميع الدول 

العربية واالأجنبية ،ولي�س هذا ياأتي �صدى ولكن 
التنظيمية  ل��ل��ق��ي��ادات  ال��واع��ي  والتنظيم  وال���دراي���ة  الفهم 
اأعطت اهتمام كبر الإظهار هذا املعر�س باأجمل �صورة تبهر 
ك��ان من  ال�صابق  ،الكتاب يف  امل��ان��ع  ب��اأ���ص��رة  وي�صيف  ال��ع��امل 
اأن  اأهم االأ�صلحة الفكرية يف عاملنا العربي واالآن ا�صعر  احد 
هذا الدور اأ�صبح ي�صعف ويطم�س وهذا ما اخ�صي منه علي 
امل�صيطرة  اأ�صبحت  الفكرية هي  التكنولوجي  فعلوم  الكتاب 

علي العامل باأ�صره .

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  يف  الق�صاء  دائ���رة  ت�����ص��ارك 
الدويل  اأبوظبي  معر�س  يف  بجناح 
للمرة  وذل��������ك   2017 ل���ل���ك���ت���اب 
ق�صما  ي�صم  التوايل  على  ال�صاد�صة 
املركزية  املكتبة  ب������  خ��ا���ص��ا  متميزا 
يقارب  م����ا  ي���ع���ر����س  ل���ه���ا  ال���ت���اب���ع���ة 
القانوين  املجال  يف  ا�صدارا   220
اأفراد  تثقيف  و  لتوعية  ومطبوعات 

املجتمع.
خمي�س  ����ص���الح  ال����دك����ت����ور  اأك������د  و 
االت�صال  ق���ط���اع  م���دي���ر  اجل��ن��ي��ب��ي 
بدائرة  ال��دويل  التعاون  و  املوؤ�ص�صي 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�����ص��ري��ح  ال��ق�����ص��اء يف 
االم�����ارات وام ح��ر���س ال���دائ���رة من 
خالل م�صاركتها باملعر�س على ن�صر 
الثقافة القانونية بطريقة مبتكرة.

مكتبة  امل��رك��زي��ة  املكتبة  اأن  واأو���ص��ح 
بالكتب  ث��ري��ة  متخ�ص�صة  قانونية 
املو�صوعات  و  ال��دوري��ات  و  املراجع  و 
والقوانني  االأح����ك����ام  وجم���م���وع���ات 
 10 ال��ت��ع��دي��الت وت�صم  اآخ���ر  و ف��ق 

موؤهلة  ي��ج��ع��ل��ه��ا  م���ا  ع���ن���وان  اآالف 
عالية  ج����ودة  ذات  خ��دم��ة  ل��ت��ق��دمي 
الق�صائي  ب��ال��ع��م��ل  ل��ل��م�����ص��ت��غ��ل��ني 
والباحثني  الق�صائيني  وامل��ت��درب��ني 
من موظفي دائ��رة الق�صاء ومن يف 
خدمة  ت��وف��ر  ع��ن  ف�����ص��ال  حكمهم 

ن�صر  يف  امل�����ص��اه��م��ة  ع���رب  جمتمعية 
على  والت�صجيع  ال��ق��ان��وين  ال��وع��ي 

القراءة يف جمتمع االمارات .
و اأ�صار اإىل اأن امل�صتفيدين من املكتبة 
و  الق�صائية  ال�صلطة  اأع�����ص��اء  ه��م 
مبجاالت  امل��ه��ت��م��ون  و  ال���ب���اح���ث���ون 

و  الق�صائيون  املتدربون  و  القانون 
امل��ح��ام��ون امل��ق��ي��دون ب��ج��داول دائرة 
م�صتوى  على  االداري����ون  و  الق�صاء 

قطاعات دائرة الق�صاء واإداراتها .
و اأك���د ح��ر���س دائ����رة ال��ق�����ص��اء على 
ط��ب��اع��ة وت��وف��ر اال�����ص����دارات التي 

جت����م����ع ال���ت�������ص���ري���ع���ات امل���ح���ل���ي���ة و 
ال��دوري��ة و  االحت��ادي��ة و االتفاقيات 
عونا  لتكون  النق�س  حماكم  اأحكام 
اإىل  املحامي  و  الباحث  و  للقا�صي 
الر�صمي  املوقع  على  اإتاحتها  جانب 
لن�صر  االنرتنت  �صبكة  للدائرة على 

الثقافة القانونية .
و اأو�صح اأن اختيار الكتب و املراجع 
ت��خ�����ص��ع مل���ع���اي���ر حم������ددة وي���وؤخ���ذ 
نوعية  ال�صاأن  االعتبار يف هذا  بعني 
وتوازن  واحتياجاتهم  امل�صتفيدين 
التي يتم �صراوؤها  املعلومات  م�صادر 

مع املواد املتوفرة حاليا يف املكتبة.
تقدمها  التي  اخلدمات  اإىل  اأ�صار  و 
املكتبة املركزية للم�صتفيدين والتي 
تتمثل  متكاملة  عمل  اآلية  عرب  تتم 
يف توفر م�صادر املعلومات املطبوعة 
وااللكرتونية للم�صتفيدين واالعارة 

اخلارجية للعاملني يف دائرة الق�صاء 
العاملني  لغر  باملكتبة  وامل��ط��ال��ع��ة 
بالدائرة. واأ�صاف اإن املكتبة املركزية 
توفر خدمة االعارة لتتيح الفر�صة 
الدائرة  منت�صبي  من  للم�صتفيدين 
اال�صتفادة من اأوعية املعلومات خارج 
حمددة..الفتا  ب�صروط  املكتبة  مقر 
يف  فروعا  املركزية  للمكتبة  اأن  اىل 
ال��ع��ني و حم��ك��م��ة منطقة  حم��ك��م��ة 

الظفرة .
اأن  ���ص��الح اجلنيبي  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
املتخ�ص�صة  امل��ك��ت��ب��ة  مي��ي��ز  م���ا  اأه����م 
باملو�صوع  يتعلق  م��ا  ك��ل  اأن��ه��ا جتمع 

الواحد حتت �صقف واحد .
م���ن ن��اح��ي��ة اآخ�����رى ت��ع��ر���س دائ����رة 
الق�صاء يف جناحها مبعر�س الكتاب 
للتعريف   “ االل��ك��رتون��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ة 
للدار�صني  توفرها  التي  باخلدمات 
القانوين  امل���ج���ال  يف  ال��ب��اح��ث��ني  و 
واإتاحة الفر�صة للطلبة لال�صتعانة 
على  املكتبة  حت��ت��وي  اإذ  مب�����ص��ادره��ا 
تخدم  التي  املقتنيات  من  جمموعة 

العمل الق�صائي .

معر�س اأبوظبي للكتاب ير�سخ املعرفة لدى الأجيال النا�سئة

املكتبة املركزية لدائرة الق�ساء تعر�س اأحدث الإ�سدارات القانونية مبعر�س اأبوظبي الكتاب
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العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/527  جتاري كلي               
م�صوؤولية  ذات  )�صركة  م  م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  1-فرونتير   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ان  االقامة مبا  بيداري علمداري  جمهويل حمل  حم��دودة( 2-رام��ني حممد ح�صن 
املدعي/ بنك �صادرات ايران وميثله : احمد علي مفتاح �صالح الزعابي -  قد اأقام عليك 
 1.803.453.39( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
اال�صتحقاق     تاريخ  من   %2+13 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2017/5/4 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 
�صيكون  االأق��ل ويف حالة تخلفك فان احلكم  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/8350 عمايل جزئي

م م  جمهول حمل االقامة  ذ  املحكوم عليه/1- اظهر حممود للتجارة - �س  اىل 
الدعوى  بتاريخ  2017/3/19   يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�صالح/مدثر هداية اهلل  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ  )9184( درهم  وبتذكرة العودة  لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة 
امل��دع��ي منها.   واع��ف��ت  امل�����ص��روف��ات  ال��ر���ص��وم  م��ن  باملنا�صب  و   ، اآخ���ر  �صاحب عمل 
ورف�صت عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
�صاحب  با�صم  �صدر  االع��الن  ه��ذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/78 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- عماد الدين حممد لتجارة البناء وميثلها عماد  الدين 
حممد ، اجلن�صية : ال�صودان - جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/3/8 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/�صلفر 
تامي انرتنا�صيونال للتجارة العامة بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية 
مبلغ 87000 درهم )�صبعة وثمانون الفا( وفائدة 9% من تاريخ 2016/11/7 م 
وحتى ال�صداد التام. والزمتها بالر�صوم وامل�صاريف.  حكما مبثابة احل�صوري 
هذا  لن�صر  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال 
االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/8458 عمايل جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- اظهر حممود للتجارة - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/3/28   يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
بان  عليها  املدعي  بالزام    : احل�صوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  يعقوب  حممد  علي  �صيا�صة 
توؤدي للمدعية مبلغ  )18823( ثمانية ع�صر الف وثمامنائة وثالثة وع�صرون درهم ،  وتذكرة 
عودة اىل وطنه عينا اوما يقابلها نقدا وهو مبلغ 2000 درهم ما مل يكن قد التحق بخدمة 
�صاحب عمل اآخر ، والزمت املدعي عليها باملنا�صب من امل�صاريف واعفت املدعي من ن�صيبه 
قابال لال�صتئناف خالل  ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري  ما عدا  ورف�صت  منها 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/238 جتاري جزئي                                                
االقامة  حمل  جمهول  �صينجيني   �صينجيني  �صيلفاكومار  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/4/12 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
عليه  املدعي  بالزام   : اوال  )ف��رع(  التجاري  ابوظبي  ل�صالح/بنك  اع��اله  املذكورة 
بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ 99425 درهما )ت�صعة وت�صعون الفا واربعمائة وخم�صة 
وع�صرون( - ثانيا : ب�صحة احلجز التحفظي رقم 2016/577 جتاري - اىل املبلغ 
)تنفيذ(  مرهون  م��ال  مبيع   2016/1245 رق��م  بامللف  دب��ي  حمكمة  خزانة  امل��ودع 
اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومبلغ  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليه  املدعي  والزمت 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2775 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- منتجات ال�صناعات الهند�صية - م م ح  جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف    2017/3/22 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�صالح/بي بي �صي لتجارة اال�صباغ واملعلبات وميثلها ال�صيد/ فهد 
احمد ا�صحاق حممد خان بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ 26635 
تاريخ  من   %9 وفائدة   ) وثالثون  وخم�صة  و�صتمائة  ال��ف  وع�صرون  )�صتة  درهما 
2016/8/4 م وحتى متام ال�صداد ، والزمتها بر�صوم وم�صروفات الدعوى.  حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/182  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-�صركة ح�صن و�صنائي التجارية - ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /اإيه اإيه اإيه جرنال تريدينغ - م م ح وميثله 
ا�صتاأنف   احلكم  املرزوقي -  قد  : عامر �صيد حممد �صيد حمي رو�صن 
    2017/1/25 بتاريخ  كلي  جت���اري   2016/773  : رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر 
وحددت لها جل�صه يوم االربعاء  املوافق 2017/5/3  ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2220  عمايل جزئي             

جمهول  م    م  ذ  ���س   - للخدمات  امباكت  كري�صتال  نيو  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
حمل االقامة مبا اأن املدعي/�صميم احمد   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )21505 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB160307120AE( ال�صكوى  رق��م  وامل�صاريف   وال��ر���ص��وم  دره���م( 
�صباحا    8.30 ال�صاعة    2017/5/18 املوافق  اخلمي�س   يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2155  عمايل جزئي             
االقامة  م   جمهول حمل  م  ذ  �س   - والن�صر  تت�س لالعالن  ون  عليه/1-  املدعى  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  اأن املدعي/احمد ابراهيم ا�صماعيل �صلبي -  قد  مبا 
ب�صورة من  عليه  املدعي  واع��الن  الدعوى  ت�صجيل  املحكمة  املدعي من عدالة  يطلب 
وتذكرة  دره��م   )54153( اإجمايل  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  بالزامها  واحلكم  الئحتها 
العمالية  ال�صكوى  رق��م  وامل�صاريف  بالر�صوم  والزامها   ، دره��م   )2000( بقيمة  ع��ودة 
  2017/5/18 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    )mb170045826ae(
ال�صاعة 8.30 �صباحا   بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1573  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- دي اوه ا�س للتكنولوجيا - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي/رو�س بوراياتوبارامبيل راجان   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )78307 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف  رقم ال�صكوى )MB169279681(  وحددت 
مبكتب  �صباحا    8.30 ال�صاعة    2017/5/11 املوافق  اخلمي�س   يوم  جل�صة  لها 
القا�صي  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1752  عمايل جزئي             
جمهول  م    م  ذ  ���س   - الفنية  لالعمال  ا�صكوير  ارتيت�صتك  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  اأن املدعي/مالكيت �صينغ م��ادان الال   قد  حمل االقامة مبا 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )7681 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB170256233AE( والر�صوم وامل�صاريف  رقم ال�صكوى )2000 درهم(
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/5/11  ال�صاعة 8.30 �صباحا  مبكتب 
القا�صي  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1580  عمايل جزئي             
الكهروميكانيكية - �س ذ م م  جمهول  اىل املدعى عليه/1- ريجنت لالعمال 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي/حم��م��د روب��ي��ل ح�صني ع��ب��دال��رح��ي��م  ق��د اأقام 
 21693( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف  رقم ال�صكوى 
املوافق  االث��ن��ني   ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB170361947AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.5 بالقاعة  �صباحا     8.30 ال�صاعة    2017/5/1
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1582  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- ريجنت لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا اأن املدعي/�صومان نورير جمان   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )27459 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB170361745AE( ال�صكوى  رق��م  وامل�صاريف   وال��ر���ص��وم  دره���م( 
�صباحا     8.30 ال�صاعة    2017/5/18 املوافق  اخلمي�س   يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1413  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- ديزرت برل خدمات حتميل وتفريغ الب�صائع - �س ذ م م   
جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي/حممد جمال حممد �صم�س احلق -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )21610 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف  رقم ال�صكوى 
اخلمي�س   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    )MB168971948AE/2016(
Ch1.A.2  لذا فاأنت  ال�صاعة 8.30 �صباحا   بالقاعة  املوافق 2017/5/11  
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2211  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- �صركة مباين دملا للمقاوالت العامة - �س ذ م م   جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي/ب��اجل��ي��ت ك��وم��ار راج ك���وم���ار   ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   27391( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف  رق���م ال�صكوى 
املوافق  اخلمي�س   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    )MB170830027AE(
2017/5/11  ال�صاعة 8.30 �صباحا  مبكتب القا�صي  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
فان احلكم  االأق��ل ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�صة 

�صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2003  عمايل جزئي             
م   جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���س  ع��ل��ي��ه/1- خو�صي حممد للمقاوالت -  امل��دع��ى  اىل 
االقامة مبا اأن املدعي/�صيجوزي جودبيلي�س اوجيجي  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )15336 درهم( وتذكرة عوده 
ال�صكوى )MB170679314AE(  وحددت  رقم  دره��م(   مببلغ )3000 
بالقاعة  8.30 �صباحا    ال�صاعة    2017/5/3 املوافق  االرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�صة 
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما 
االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  )وقررت املحكمة 

تق�صر مدة االعالن( 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/806  جتاري كلي               
اي��رواين 3-حممد  اىل املدعي عليه / 1-بي�صتون التجارية - �س ذ م م 2-عبا�س ر�صا 
ح�صن عبا�س ايرواين 4-�صيد حم�صن �صيد م�صطفى جنوميان  جمهويل حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ بنك ملي ايران )فرع �صركة اجنبية( وميثله : من�صور عبداهلل حممد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم  احمد الزرعوين-  قد 
بالت�صامن والتكافل واالنفراد بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )88.000.000 درهم فقط 
ثمانية ثمانني مليون درهم( والفائدة القانونية بواقع 12%�صنويا من تاريخ املطالبة  
وحتى متام ال�صداد والزام بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم 
االثنني  املوافق  2017/5/8  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1194  جتاري جزئي              

ذات   - الغ�صيل  وخ��دم��ات  البخار  على  للتنظيف  بتلرز  1-���ص��رك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
م�صوؤولية حمدودة  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ برفكت خلدمات التوظيف 
ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد  رج��ب مو�صى عبداهلل اجل�صمي  ه��اين   : وميثله 
القانونية  الفوائد  مع  دره��م(   428.154( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
بواقع 12% �صنويا والزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2017/5/9  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/584  احوال نف�س م�سلمني
اىل املدعي عليه / 1-يو�صف ال�صفار  جمهول حمل االقامة مبا ان 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  ال��ك��راد   قد  رفاعي  املدعي/ مي�س 
وم�صكن  �صاملة  اوالد  ونفقة  زوجية  بنفقة  ح�صانة  اثبات  املطالبة 
املحاماة.    وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  درا�صية  وم�صاريف  �صرعي 
وحددت لها جل�صة يوم االربعاء  املوافق  2017/5/10  ال�صاعة 8.30 
�س بالقاعة رقم )3(  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/196  مدين جزئي              

ان  املدعي عليه / 1-ج��وم��ادي فتكاتابر - راو جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
الدعوى ومو�صوعها  عليك  اأق��ام  قد    - اهلل  اهلل مو�صى رحمت  كليم  املدعي/ 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )65000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و �صمول 
املوافق   االح���د   ي��وم  لها جل�صة  وح���ددت  ك��ف��ال��ة.   ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch2.D.17 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 ال�����ص��اع��ة    2017/5/7
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/97  عمايل  كلي               
اىل املدعي عليه / 1-نيمبوز نيزر الندز بي يف )فرع م د م �س(  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ زياد مع�صاد رحال وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل 
توؤدي  ب��ان  بالزامها  واحل��ك��م  ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  ق��د    - خم��ر 
للمدعي مبلغ اجمايل 1.382.107.9 درهم باال�صافة للفائدة القانونية بواقع 
وامل�صاريف.   بالر�صوم  والزامها   ، ال�صداد  تاريخ  حتى  املطالبة  تاريخ  من   %9
�س   9.30 ال�صاعة    2017/5/11 امل��واف��ق   اخلمي�س   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1223  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-اك�صل بال�صت - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
احبار لل�صناعات - �س ذ م م وميثله : �صعيد جمعه �صعيد ال�صويدي -  قد اأقام عليك 
وقدره  مببلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
وثالثون  دره��م  و�صتون  وثالثة  واربعمائة  الف  وع�صرون  ت�صعة  دره��م(   29.463.30(
فل�س والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�صتحقاق )فرباير 2016( وحتى ال�صداد 
التام  والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  
اأو  2017/5/11  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/843  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-اك�صنتيال ميدي�صت لال�صتثمار - �س ذ م م  جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى  االقامة مبا ان املدعي/ ماريا جانينا اوكول فلوري�س  قد 
درهم(   88400.73( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم 
االثنني  املوافق  2017/5/8   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/688  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ايه اف اف - �س ذ م م فرع - م د م �س 2- اليا�س جورج 
اأقام  امل��دع��ي/ ثائر ج��وزف �صقر -  قد  ان  �صابطيني  جمهويل حمل االق��ام��ة مبا 
والت�صامم   بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
مببلغ وقدره )120.000 درهم(  والفائدة  9% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى 
املادية  اال�صرار  عن  تعوي�صا  دره��م   20.000 وق��دره  مببلغ  والزامهما  التام  ال�صداد 
واملعنوية التي حلقت به والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة 
لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  8.30 �س  ال�صاعة    2017/5/10 املوافق   االربعاء   يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأي��ام على االأق��ل ويف حالة تخلفك فان  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ابوظبي-الفجر:

للكتاب،  ال���دويل  اأبوظبي  معر�س  م��ع  بالتزامن 
واحتفاء مبرور 10 �صنوات على انطالقة م�صروع 
لل�صياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  للرتجمة  “كلمة” 
والثقافة، و�صمن �صل�صلة “روائع االأدب الفرن�صّي 
ترجماتها  وي���راج���ع  ي��خ��ت��اره��ا  ال��ت��ي  احلديث” 
امل��ق��ي��م بباري�س  ال��ع��راق��ّي  ال�����ص��اع��ر واالأك����ادمي����ّي 
كاظم جهاد، اأ�صدر امل�صروع رواية جديدة بعنوان: 
ماري  الفرن�صّية  قديرات” للكاتبة  ن�صاء  “ثالث 

ندياي، نقلتها اإىل العربّية ماري طوق.
ولدت ماري ندياي يف بيتيفييه، قرب باري�س، يف 
الرابع من حزيران 1967، من اأب �صنغايّل عاد 
تَره  ومل  االأوىل،  �صنتها  يف  وه��ي  االأّم  ب��الده  اإىل 
بعد ذلك �صوى ثالث م��ّرات، واأّم فرن�صّية. ن�صاأت 
انتقلت  ث��ّم  الري���ن،  ب��ور  الباري�صّية  ال�صاحية  يف 
اإىل النورماندي بعد اقرتانها بالكاتب الفرن�صّي 
جان اإيف �صندري. ومع انتخاب نيكوال �صاركوزي 
رئي�صاً للجمهورية الفرن�صية يف 2007 وت�صاعد 
امل��ت��ط��ّرف يف فرن�صا،  ال��ي��م��ني امل��ح��اف��ظ وال��ي��م��ني 
للعي�س  واأطفالهما  هما  االنتقال  ال��ّزوج��ان  ق��ّرر 
اأّن  بيد  ال�صنغال،  يف  الكاتبة  تع�س  مل  برلني.  يف 
تعرفه  �صنغايّل مل  لرجل  بنّوتها  اأّن  الوا�صح  من 
االإبداعّي  العميق عاملها  قد دمغت مبي�صمها  حّقاً 
ومن���ط ت��ف��ك��ره��ا وح�����ص��ا���ص��ي��ت��ه��ا االأدب����ي����ة. بع�س 
مناطق  اأو زجنّية من  اأفريقّية  اأعمالها  �صخو�س 
اإىل اجلذور  و�صاّقة  �صائقة  اأخ��رى، تخو�س عودة 
اأغ��ل��ب رواياتها  ال��ه��وّي��ة. ويف  ع��ن  م��ري��راً  وب��ح��ث��اً 
وعلى  بغمو�ٍس،  ماأزومة  غريبة،  �صخو�صاً  تختار 
حاّفة االنهيار، اأو تك�صف لدى كائنات ب�صيطة تكاد 
تكون غفاًل عن اأعماق مهولة وقدرة على تخّطي 
م�صائرها ال حتّدها حدود. اإىل هذا، هناك براعة 
ال�ّصاحرة،  وع��ب��ارت��ه��ا  ال��ّل��غ��ة،  ت��ط��وي��ع  ال��ك��ات��ب��ة يف 
االآتية من ارتياد كبار االآثار االأدبّية دون اأن تف�صح 

عن تاأّثٍر باأيٍّ منها.
اأّواًل  ف��ت��م��ت��از  قديرات”،  ن�������ص���اٍء  “ثالث  اأّم�������ا 
اإّنها ت�صّم ثالث  الروائّي.  ال�صكل  بخ�صو�صّية يف 
�����ص��ة حل�صور  ق�����ص�����س ط��وي��ل��ة، ك���ّل م��ن��ه��ا خم�����صّ
بخيوٍط،  ترتبط  الق�ص�س  ول��ك��ّن  الم���راأة،  فريد 
لت�صّكل  ظ��اه��ر،  االآخ����ر  وال��ب��ع�����س  خ��ف��ّي  بع�صها 
ومن�صجمة.  م��ت��ك��ام��ل��ة  رواي�����ة  امل���ط���اف  ن��ه��اي��ة  يف 
واخليط الناظم االأكرب هو هذه الوحدة املعنوّية 

على  ي�صيطرن  ن�صاء  ث��الث  جتمع  ال��روح��ّي��ة،  اأو 
م�صرهّن بذكاء وقّوة. 

�صارت  ال��ت��ي  الع�صامّية  ن���ورا،  ه��ي  االأوىل  امل����راأة 
والدها  ه��ج��ران  م��ن  ب��ال��ّرغ��م  بباري�س،  حمامية 
ال�صنغايّل كاأبي الكاتبة نف�صه للعائلة. تذهب اإىل 
داكار، لزيارة اأبيها املتغطر�س واملهوو�س، الذي مل 
والذي  يوماً،  واأّمهما  اأختها  اإىل  وال  اإليها  يلتفت 
معه  ا�صطحبه  الذي  الوحيد  وهو  باأخيهما،  يزّج 
جتعل  مظلمة  مغامرة  يف  ب��ه  ي��ّزج  ال�صنغال،  اإىل 
الفتى يقبع يف ال�ّصجن. م�صر مت�صابك تروح هي 

حتّل و�صائعه الواحدة بعد االأخرى.
فعلّياً  حت�صر  قّلما  التي  فانتا،  هي  الثانية  امل��راأة 
�صة لها، والتي تظّل مع ذلك  يف ال�صفحات املخ�صّ
دائمة احل�صور يف تداعيات زوجها والبلبلة التي 
تطبعه بها كثافُتها االإن�صانّية. زوج عاثر، فرن�صّي 
ن�صاأ يف ال�صنغال، عاد بها وبابنهما اإىل فرن�صا فلم 
دائم  ن��راه  للعائلة.  ك��رمي  عي�س  حتقيق  يف  يفلح 
اأودي�صة  ي�صبه  فيما  العتيقة،  �صّيارته  يف  احلركة 
برّية، يجرّت ذكرياته ويحّلل �صلوك زوجته ويعلن 

اندحاره اأمام �صمتها البليغ. 
اإىل عامل  امل��راأة الثالثة، خادي دمبا، فتقودنا  اأّم��ا 
م��اأ���ص��ات��ه منذ  ال����ذي نعي�س  امل��ح��َب��ط��ة  ال��ه��ج��رات 
امل��غ��اِم��رة تنتهي بغرق  ال��رح��الت  ���ص��ن��وات، ح��ي��ث 
�صظَف  ال�����ص��اّب��ة،  االأرم��ل��ة  خ���ادي،  ت��ع��اين  االآالف. 
عائلة زوجها الّراحل، التي تقذف بها على طرق 

من  الع�صرات  ب�صحبة  حت��اول،  وعندما  الهجرة. 
ل��ل��ّرح��ي��ل، اج��ت��ي��از احل��اج��ز ال�صائك  ال��ط��احم��ني 
و����ص���واًل اإىل اإح����دى ال�����ّص��ف��ن، ت��ه��وي م��ن��ه وترى 
لطاملا  طائر  لها.  يغّني  طائر  هيئة  على  موتها 
ملحته من قبل، فكاأّنه قرينها اأو مالكها احلار�س، 
هي االأمّية التي مل ت�صاأ رغم كّل الظروف املناوئة 
اأن تتخّلى عن مت�ّصكها بجوهرها الّلطيف، والتي 
بامتالئها  الّلحظات  اأق�صى  يف  تت�صّبث  اأن  اعتادت 
فاإّنها ال جتهل  اأّن��ه مهما حدث  وبحقيقة  بذاتها 
من هي، هي خادي. مل تكن الكاتبة ماري ندياي، 
جتاوزت  قد  بباري�س،  ون�صاأت  ولد  اإّنها  قلنا  التي 
اأر����ص���ل���ت بالربيد  ���ص��ّن ال�����ص��اب��ع��ة ع�����ص��رة ع��ن��دم��ا 
خمطوطة روايتها االأوىل اأّما عن امل�صتقبل الرّي 
�صارعت  التي  الباري�صّية،  مينوي  من�صورات  اإىل 
الكاتبة  اإىل  االأنظار  العمل  واجتذب  ن�صرها،  اإىل 
ال�����ص��اّب��ة ف�����وراً. ب��ع��د ذل���ك ك��ت��ب��ت رواي�����ات اأخ���رى 
كبراً  اأدبّياً  لها ر�صيداً  واأعمااًل م�صرحّية حّققت 
ُتوّجت  التي  ك��ارب،  روزي  روايتها  مع  ذروت��ه  بلغ 
بجائزة فيمينا للرواية يف 2001، ثّم مع “ثالث 
نالت عليها جائزة غونكور  التي  ن�صاٍء قديرات”، 
للرواية يف 2009.  اأّما ناقلة الكتاب اإىل العربّية، 
ماري طوق، فهي كاتبة ومرتجمة من لبنان، من 
االأدب  يف  اإج����ازة  ع��ل��ى  ح�صلت   ،1963 م��وال��ي��د 
 ،1990 ع��ام  اللبنانية  اجلامعة  م��ن  الفرن�صّي 
مدينة  يف  التعليم  جمال  يف  حالّياً  وتعمل  وتقيم 
جبيل بلبنان. نقلت اإىل الفرن�صية ق�صائد لعّبا�س 
بي�صون و�صعراء اآخرين، و�صيناريوهات للمخرجة 
ق�صرة  ق�ص�صاً  ون�صرت  ال�صهال،  رن��دا  الراحلة 
والعربية.  اللبنانية  ال�صحف  يف  نقدية  ومقاالت 
االأدبّية  االأعمال  من  العربّية عدداً  اإىل  وترجمت 
من اأهّمها اجلميالت النائمات ليا�صوناري كواباتا، 
واملراأة الع�صراء لبيرت هاندكه، وخّفة الكائن التي 
الكبو�صّيني  ك��ون��دي��را، وم��داف��ن  مل��ي��الن  ُت��ط��اق  ال 
جلوزف روث، واأوريليا جلرار دو نرفال، وتاريخ 
الليا�س  الغائبني  وم��ْل��ك  ق�صر،  ل�صمر  ب��روت 
ورواية  ب��وف��وار،  دو  ل�صيمون  وامل��ث��ّق��ف��ون  �صنرب، 
باال�صرتاك  �صنغجيان ترجمتها  لغاو  الروح  جبل 
وحكايات  االأزرق  وال��ع�����ص��ف��ور  ح��ّج��ار،  ب�����ّص��ام  م��ع 
با  اأخ����رى مل���اري ك��ات��ري��ن دون�����وا، ون�����ص��و���س ال�صِّ
لغو�صتاف فلوبر وبنّيات الّلهب جلرار دونرفال، 
وقد �صدرت الكتب اخلم�صة االأخرة يف من�صورات 

م�صروع كلمة للرتجمة يف اأبو ظبي.

•• اأبوظبي – الفجر:

اأكد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان 
للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  اأن 
�صاهم ب�صكل فعال على مدى 27 عام 
يف اإثراء حركة الثقافة واملعرفة لي�س 
يف االإم����ارات فقط ، واإمن���ا يف منطقة 
ب�صفة  العربي  الوطني  ويف   ، اخلليج 
املختلفة،  فعالياته  �صكلت  كما  عامة 
ودعم  الثقافة  �صناعة  يف  نوعية  نقلة 
ح���رك���ة ال��ن�����ص��ر وال���ت���األ���ي���ف، واإث�������راء 
احل���راك امل��ع��ريف ودع���م ج��ه��ود االأدب���اء 
وامل���ث���ق���ف���ني ورع�����اي�����ة امل���ب���دع���ني من 
الواعدة يف  املواهب  ال�صباب واكت�صاف 

خمتلف املجاالت.
ال�صيخ  ذل��ك خ��الل تفقد معايل  ج��اء 
ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك ال ن��ه��ي��ان اجنحة  

للكتاب  ال������دويل  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  وجناح 
املوافق  اخلمي�س  االأول  اأم�����س  م�صاء 
اجلاري بح�صور عدد  ابريل  من   27

من الكتاب واملثقفني يف الدولة.
تنظيم   ا�صتمرار  ان  معاليه  وا���ص��اف 
ال�صنوات  مدى  على  اأبوظبي  معر�س 
امل��ا���ص��ي��ة  ي��رتج��م ع��ل��ى اأر�����س الواقع 
القيادة   م���ن  ال�����ص��دي��دة  ال��ت��وج��ي��ه��ات 
ال��ر���ص��ي��دة يف ال��دول��ة ب��ق��ي��ادة �صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
اهلل”   “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
والعافية  ال�����ص��ح��ة  مب���وف���ور  وم��ت��ع��ه 
واالآداب  واملعرفة  العلم  ثقافة  لن�صر 
مقومات  اأهم  من  باعتبارها  والفنون 
والثقافية،  االج���ت���م���اع���ي���ة  ح���ي���ات���ن���ا 
الغايل  للوطن  االنتماء  روح  وتعزيز 
االإن�����ص��اين من  ال��ت��وا���ص��ل  م��ع تر�صيخ 

لدعم  مثلى  كو�صيلة  ال��ك��ت��اب،  خ��الل 
واألفت  والثقافات.   احل�صارات  ح��وار 
يف  امل��ع��ر���س  مييز  م��ا  اأن  اإىل  معاليه  
كل دورة من دورته هو املحتوى البناء 
والهادف من ا�صدارات عربية وعاملية 
التجهيز  ب��ج��ان��ب  ث��ق��اف��ي��ة  واأن�����ص��ط��ة 
مبعر�س  يليق  ال��ذي  باملظهر  اجليد  
وما  االإم����ارات،  عا�صمة  يف  يقام  كتاب 
وق�����درات على  ���ص��ف��ات  م��ن  ب��ه  تتميز 
الثقافات بني الداخل واخلارج،  �صهر 
ب���اع���ت���ب���اره���ا حم���ط���ة ل��ل��ت��وا���ص��ل بني 
وا�صح من  واجلهد  الثقافات  خمتلف 
املنظمني الذين يحر�صون يف كل عام 
الدول  اأكرب عدد من  ا�صتقطاب  على  
ثقافية  وج��ه��ات  واالأج��ن��ب��ي��ة  العربية 
عاملية للم�صاركة باملعر�س واطالعهم 
الذي  ال��راق��ي  ال��ث��ق��ايف  امل�صتوى  على 
و����ص���ل���ت اإل�����ي�����ه ال���ث���ق���اف���ة وامل���ع���رف���ة 

ثقافتهم  على  واالط����الع  االإم��ارات��ي��ة 
ومعارفهم . وقال معاليه اأن معار�س 
ال���ك���ت���اب مت��ث��ل امل���وؤ����ص���ر احل��ق��ي��ق��ي يف 
التي  واالأدبية  الثقافية  احلالة  قيا�س 
اأي�صا  تعي�صها و متر بها الدولة، وهو 
انعكا�س وا�صح الزدهار و رواج خطوات 
والتوزيع  وال��ن�����ص��ر  ال��ت��األ��ي��ف  عمليات 
معار�س  واإن  خا�صة  فيها  تتم  ال��ت��ي 
الكتب  عر�س  على  تقت�صر  ال  الكتب 
كل  لت�صمل  املفهوم  ه��ذا  تتجاوز  ب��ل   ،
الو�صائل املتاحة و املمكنة من تنويه و 
اإعالن و خدمات بجانب  ما ي�صاحبها 
من اأن�صطة وندوات ثقافية وفعاليات 
متعددة منا�صبة لبيئة الكتاب و خادمة 
اأهميته و  و  التعريف به  له من حيث 

تقديره.
االإماراتي  القارئ  اأن  واأو�صح معاليه  
عام  ب�صكل  واخل��ل��ي��ج��ي  خ��ا���س  ب�صكل 

يحر�س يف جميع امل�صاركات الداخلية 
اال�صدارات  اق��ت��ن��اء  على  واخل��ارج��ي��ة 
وزارة  ت�����ص��دره��ا  ال���ت���ي  وامل���ط���ب���وع���ات 
حتتويه  مل��ا  امل��ع��رف��ة   وتنمية  الثقافة 
ثقافية خمتلفة   من مواد واجتاهات  
االإماراتية   ال��ث��ق��اف��ة  واق���ع  ع��ن  ت��ع��رب 
اأن  اإىل  الف��ت��ا  ع��ام  ب�صكل  واخلليجية 
جناح الوزارة هذا العام ي�صم اأكر من 
)200( عنواناً من ا�صدارات الوزارة 
ك��ب��ر م���ن االأعمال  ع����دد  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
االإبداعية ال�صادرة حديثا من الوزارة  
الكتابة  جم��ال  يف  ومبدعني  ملوؤلفني 
م��ن  ال�����ص��ب��اب  بجانب اط���الق خم�س 
توقيع  ح��ف��الت  و  ج���دي���دة  م����ب����ادرات 
���ص��م��ن �صال�صل  ال��ك��ت��ب الإ���ص��دارت��ه��م 

اإ�صدارات الوزارة املختلفة  .
واأثنى معايل ال�صيخ نهيان على جهود 
اجلهات  خمتلف  من  امل�صاركني  كافة 

و ال��ف��رق واالأف����راد ال��ذي��ن �صاهموا يف 
ت��ن��ظ��ي��م ه����ذا احل����دث ال��ث��ق��ايف املميز 
وعربية  حملية  م�صاركة  ي�صهد  ال��ذي 

وعاملية وا�صعة من دور الن�صر املختلفة 
واملعرفة  الوعي  ن�صر  ي�صاهم يف  كما   ،
معارفهم  ينمي  مبا  املجتمع  وتثقيف 

القراءة  م��ن  امل��زي��د  ع��ل��ى  وي�صجعهم 
واالحتفاء بالكتاب واالهتمام باالأدباء 

واملثقفني .

خالل تفقده للمعر�س وجناح الوزارة 

نهيان بن مبارك: اأبوظبي للكتاب �ساهم يف اإثراء حركة الثقافة واملعرفة داخل الإمارات وخارجها

•• ابوظبي-وام:

اكدت خبرة تربوية احلاجة اإىل برامج واأن�صطة لتنمية اللغة لدى الطلبة 
التعليم  مراحل  يف  لديهم  الكتابة  مهارات  لتطوير  واأن�صطة  مهارات  اإىل  و 
االأ�صا�صية، لرت�صيخ مفاهيم احرتام القوانني ونبذ العنف، وليت�صكل لديهم 
�صلوك ذاتي ومراقبة ذاتية، منوهة باأهمية التكرار وال�صرب يف اأثناء العملية 
يف  ذلك  جاء  امل�صتهدفة.  املهارات  اكت�صاب  من  الطفل  يتمكن  كي  التعليمية 
مها “مركز االإمارات للدرا�صات والبحوث اال�صرتاتيجية”  اطار حما�صرة نَظّ
بعنوان “الكتابة االإبداعية يف املرحلة االأ�صا�صية للتعليم وارتباطها بالرتبية 
االأخالقية”، وذلك يف قاعة ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان مبقر املركز يف 
رة  متها فتحية حممود �صديق، اخلبرة الرتبوية. واأ�صادت املحا�صِ اأبوظبي، قِدّ
يف البداية مببادرة مادة الرتبية االأخالقية التي تهدف اإىل تاأ�صيل الف�صيلة 

يف تنظيم �صلوك االأفراد مبا يتطابق ويتوافق مع القيم املكت�صبة . وحتدثت 
عن مفهوم “االإدراك” لدى االأطفال على اأنه عملية معرفية يبداأ بها الطفل 
رة اأهمية  يف البحث ليبني معلومات عن حميطه ويفهمه. ثم تناولت املحا�صِ
الكتابة االإبداعية بو�صفها حموراً من حماور اللغة يف تطوير وتنمية االإدراك 
يف مرحلة التعليم االأ�صا�صي، م�صرة اإىل اأن عمليات �صياغة الرتكيبة الذهنية 
واإعادة ت�صكيلها وتكوين و�صائل التفكر وتاأ�صي�س القيم وتنمية املهارات لدى 
الطلبة، اإمنا تتم عرب اللغة املكتوبة، واأنه توجد عالقة بني االإدراك، بو�صفه 
ا�صتقر  ملا  ال�صلوك بو�صفه ترجمة عملية  التفكر، وبني  عملية من عمليات 
يف الذهن من اأفكار وقيم. واو�صحت ان هذه العالقة تت�صل�صل مبراحل من 
العامل كما  ال�صلوك، فنحن نرى  القيم، ثم يليه  اكت�صاب  االإدراك، ثم  تطور 
ندركه ولي�س كما نراه، لذلك فاإن االأفراد يختلفون يف اإدراكهم للواقع وفقاً 
االجتماعية.  واخللفية  التعليم  وم�صتوى  والثقافة  واالهتمامات  للميول 

يف  م�صرة  املطلوب،  ال�صلوك  نحو  االأف��راد  تدفع  املكت�صبة  االإيجابية  فالقيم 
هذا االإطار اإىل العالقة الوطيدة بني اللغة والرتبية االأخالقية، التي ُتعنى 
والقادر  اأفعاله،  لعواقب  وامل��درك  ذاتّياً،  املن�صبط  امل�صوؤول،  االإن�صان  بتن�صئة 
اأهمية  على  ��رة  امل��ح��ا���صِ و���ص��ددت  م��ب��ك��رة.  �صن  منذ  واالخ��ت��ي��ار  التمييز  على 
اأن  اإىل  م�صرة  االإدراك،  عملية  يف  االأطفال  االأم” لدى  “اللغة  من  التمكن 
دوراً  تلعب  واال�صتماع،  واملحادثة  والكتابة  القراءة  االأربعة؛  مبحاورها  اللغة 
العالقة بني  اإىل  املحا�صرة  . ونوهت  االأطفال  املفاهيم لدى  مهماً يف تنمية 
الهوية،  يف  و�صوح  ي�صتتبعه  اللغة  ا�صتخدامات  يف  التطور  اذ  والهوية  اللغة 
دعم  اإىل  حت��ت��اج  اإمن���ا  ال��ل��غ��ة،  تعلم  بف�صل  تتحقق  ال��ت��ي  الذهنية  ف��امل��ه��ارات 
وحتفيز يف البيئة املدر�صية وخارجها حتى ينمَو وعُي الطفل ال�صليم ببيئته، 
اإرثه  واإىل  البيئة،  تلك  اإىل  باالنتماء  �صعوُره  ذاَت��ه وحميطه ويقوى  وي��درك 

الثقايف احل�صاري، فتت�صكل هوية الطفل يف توازن واعتدال.

خبرية تربوية توؤكد احلاجة اإىل برامج واأن�سطة لتنمية اللغة لدى الطلبة 

•• ابوظبي-الفجر:

الدورة  فعاليات  يف  زاي��د  بن  �صلطان  مركز  ي�صارك 
للكتاب يف  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ن معر�س  احل��ال��ي��ة 
وام�س   اليوم  �صهد  حيث  للمعار�س  اأبوظبي  مركز 
اإقبااًل كبراً من اجلمهور على اجلناح للتعّرف على 
اجلديدة  اإ�صداراته  على  واحل�صول  املركز،  اأن�صطة 

من كتب اكادميية وروايات وق�ص�س .
وقال �صعادة من�صور �صعيد عمهي املن�صوري النائب 
االأول ل�صمو مدير مركز �صلطان بن زايد اإن معر�س 
�صنوية  ن��اف��ذة  ي�صكل  ب��ات  للكتاب  ال���دويل  اأبوظبي 
ل��ل��ث��ق��اف��ة يف ال��ع��ا���ص��م��ة اب��وظ��ب��ي ودول�����ة االم�����ارات 
باملنطقة،  ثقايف   كاأكرب حدث  رائ��دة  مكانة  ويحتل 
امل�صاركة  على  �صنويا  يحر�س  املركز  ان  اىل  م�صرا 
يف هذا املعر�س الذي ي�صكل عر�صا ثقافيا حتتفي به 
ابوظبي واأ�صار اىل اأن كتب املركز حتمل بعدا ثقافيا 
يتبناها  ال��ت��ي  ال�صاملة  الثقافة  اإط���ار  يف  اأك��ادمي��ي��ا 
املركز بدعم ورعاية رئي�صه �صمو ال�صيخ �صلطان بن 
زايد اآل نهيان ممثل �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة .

هذا وقد قام كل من �صعادة ال�صفر االردين و نائب 
يف  دوره  وثمنا  املركز  جناح  بتفقد  اليمني  ال�صفر 
زار جناح مركز  .كما  املجتمع  الثقافة وتوعية  دعم 
�صلطان بن زايد يف معر�س اأبوظبي للكتاب عدد كبر 
من طلبة املدار�س والعائالت واملثقفني  لال�صتف�صار 
بدوره  م�صيدين  وان�صطته  وا���ص��دارات��ه  امل��رك��ز  ع��ن 
للهوية  وتر�صيخه  املجتمع  يف  التنويري  التثقيفي 

الوطنية وقيم الوالء واالنتماء للوطن.
م���ن ج��ه��ت��ة ث��ان��ي��ة وب��ح�����ص��ور ���ص��ع��ادة ن��ائ��ب مدير 
�صعيد  من�صور  �صعادة  زاي��د  ب��ن  �صلطان  مركز  ع��ام 
املن�صوري  وقع  اال�صتاذ حممد علي  يف جناح املركز 

كتابه اجلديد الذي ا�صدره مركز �صلطان بن زايد 
 “ واأ���ْص�����ب�����������اُب��ه  م��ف��ه��وُم��ه  “ ال�ِج�ه���اد:  ع��ن��وان  حت��ت 
القانون  اأ�صباب احل��رب يف  وه��و عبارة عن بحث يف 
ت�صحيح  اإىل  الكتاب  وي�صعى   االإ���ص��الم��ي،  ال���دويل 
ال�صورة اخلطاأ عن اجلهاد ومفهومه واأ�صبابه التي 
هي للدفاع عن النف�س، ولي�س للعدوان على االأمم 
امل�صامِلَة، وهو ثمرُة َعَمٍل اْمَتدَّ �صنواٍت يف بحث اأمور 

مهمة يف القانون االإ�صالمي.  
ويتاألَّف الكتاب بطباعته الفاخرة من اأربعة ف�صول 
ومقدمة وخامتة. وتطرح املقدمُة اإ�صكاليات البحث 
د الف�صل االأول، وهو بعنوان: بع�س  ومنهجه. وُيحدِّ
املفهومات املتعلقة باجلهاد. مفهوم اجلهاد اخلري 
وم�صاعدة  ال���رب  اأع���م���ال  اإىل  االإ�����ص����راع  يف  امل��ت��م��ث��ل 
االآخرين والعمل اجلاّد يف �صبيل النجاح يف احلياة. 
النا�س  من  كثر  على  َيخفى  للجهاد  املفهوم  وه��ذا 
مفهوم  ح  وُيو�صِّ فقط.  للقتال  اجلهاد  اأن  فيظنون 
باالأول  املق�صود  ب���اأنَّ  الطلب  وج��ه��اد  ال��دف��ع  ج��ه��اد 
غزٌو  امل�صلمني  بالَد  يتهدد  عنما  املبا�صر  الدفاع  هو 
باإحباط  الطلب  ج��ه��اد  مفهوم  وي��ت��ح��دد  خ��ارج��ي. 
عمل ع���دواين و�صيك وم��وؤك��د. وه��ذا كله يدخل يف 

تطبيقات املادة 51 من ميثاق االأمم املتحدة. 
ا الف�صُل الثاين فُيحاِوُل االإجابَة َعن �صوؤال: هل  اأمَّ
اأم  امْلَُخاِلفني  ُكْفر  اإىل  القتايل  اجلهاِد  اأ�صباُب  تعود 
الف�صُل  هذ  ح  ويو�صِّ امل�صلمني؟.  على  عدوانهم  اإىل 
وحديث  ق���راآن  م��ن  الن�صو�س  على  ب��االع��ت��م��اد   –
وعلى مذاهب الفقهاء – اأنَّ اجلهاد �ُصِرع للدفاع عن 
وُيحلِّل  وفتنتهم.  امل�صلمني  ا�صطهاد  ومنع  النف�س 
الف�صُل الثالُث اأ�صباَب حروِب الر�صول )�س( وخلفائه 
الرا�صدين، تطبيًقا للف�صل ال�صابق. فهذه احلروب 
جميًعا كانت للدفاع عن النف�س. فلم يحارب الر�صوُل 

�صلى اهلل عليه و�صلم قوًما قبل اأن يحاربوه، بل كان 
ُي�����ص��امل م��ن ���ص��امل��ه وي���ح���ارُب َم���ن ح��ارب��ه دف��اًع��ا عن 
امل�صلمني.  ويتحدث الف�صل الرابع عن اأ�صباَب الفتح 
االإ�صالمي يف ال�صند واآ�صيا الو�صطى واالأندل�س؛ الأن 
هذه الفتوحات حتتاج اإىل حَتليٍل وَبَيان حتى َتتَّ�صح. 
وبيزنطة  ف��ار���س  م��ع  للحروب  ام��ت��داًدا  كانت  وه��ي 
َتنِي عظمينِي ت�صيطران على معظم  اللتنِي كاَنَتا ُقوَّ
اإىل  اأن متتد احل���رُب  اآن��ئ��ٍذ، وم��ن الطبيعي  ال��ع��امَل 
ال��ُق��وت��نِي. ومع  جميع م��ن��اط��ق وحت��اُل��ف��ات ه��ات��نِي 
الر�صول وخلفائه  ح��روب  ف��اإنَّ احلجة هي يف  ذل��ك 
ال��را���ص��دي��ن. وه���ذه ك��ان��ت ل��ل��دف��اع ع��ن النف�س، كما 
فيها  يورد  الكتاب بخامتة  وينتهي  الكتاب.   ح  ُيو�صِّ
ومن  ا�صتنتاجات.  من  اإليه  ��ْل  َو���صَ َم��ا  اأَه��مَّ  الباحُث 
�صمنها اأن اأنَّ االأُمَمَ التي �َصَبَقت امل�صلمني مل َتعِرف 
على  كان  َبْل  الدقيق.  باملفهوم  �صامال  دوليًّا  قانوًنا 
َحتَّى  طويلة  ف���رتًة  تنتظر  اأن  الب�صرية  احل�����ص��ارة 
القانون  اُد  ُروَّ به  ر  َتاأثَّ �صامل  بقانون  االإ�صالُم  ياأتي 
فيتوريا  دي  فران�صي�صكو  ومنهم  احلديث،  ال��دويل 
)ت 1546م(، وفران�صي�صكو �صواريز )ت 1617م( 
باأبي  ��ب  امل��ل��قَّ 1645م(  )ت  غ��رو���ص��ي��و���س  وه��وغ��و 

القانون الدويل، وغرهم.
من جانبه اأثنى الدكتور �صوي �صني قوه مدير مركز 
ال�صيخ زايد للغة العربية والدرا�صات االإ�صالمية يف 

بكني بالكتاب ودور املركز التنويري .
وقال اإن كتاب اجلهاد الذي بني اأيدينا كتاب جامع 
واأنه  االإن�صاين  ببعده  اجلهاد  يو�صح  مهم  ومرجع 

للدفاع عن النف�س ولي�س العدوان .  
الكتب  اليوم اىل  مثل هذا  املكتبة بحاجة  اإن  وقال 
ك��م��ا يروج  ال�����ص��ورة احلقيقة ول��ي�����س  ت��و���ص��ح  ال��ت��ي 

املتطرفون من خوارج هذا الع�صر .

�سهد توقيع اإ�سدارات املركز اجلديدة 

اإ�سادة بجناح مركز �سلطان بن زايد يف معر�س اأبوظبي للكتاب

احتفاء بعامه العا�سر

م�سروع “كلمة” ي�سدر رواية “ثالث ن�ساء قديرات” 
للكاتبة الفرن�سية ماري ندياي

م�سوؤول بقطاع دار الكتب ل�»وام« : اأبوظبي للكتاب ميثل نقطة اإلتقاء الثقافة ال�سينية بالإرث العربي
•• اأبوظبي-وام:

لقطاع  التنفيذي  املدير  علي  اآل  ماجد  اهلل  عبد  قال 
دار الكتب باالإنابة يف هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة 
اإن االإمارات ت�صهد اليوم اأحد اأعرق امللتقيات العربية 

للثقافة واالإبداع واالآداب و�صناعة الكتاب .
 “ اأنباء االإم���ارات  اآل علي يف ح��وار مع وكالة  واأو�صح 
الدويل  اأبوظبي  معر�س  فعاليات  هام�س  “على  وام 
للكتاب اأن املعر�س بدورته ال�صابعة والع�صرين ي�صهد 
الثقايف  واملنجز  باحل�صارة  االإن�����ص��اين  الفكر  اإل��ت��ق��اء 
ال�صيني باالإرث الثقايف العربي والعاملي عرب 80 دار 
مربع  مرت   900 تبلغ  عر�س  مب�صاحة  �صينية  ن�صر 
يف  م�صاركتها  تاريخ  يف  لل�صني  االأك��رب  امل�صاركة  وه��ي 

املعار�س الدولية.
واأ����ص���اف: ن��ق��دم يف ه���ذه ال����دورة م��ن امل��ع��ر���س �صبعة 
اأعلى  على  احلائزين  ال�صني  واأدب���اء  كتاب  اأ�صهر  من 

ال�صني وخارجها يجتمعون حتت  االأدبية يف  اجلوائز 
املرتجمة  اجل��دي��دة  اأعمالهم  ويقدمون  واح��د  �صقف 

للعربية والتي ت�صدر جميعا يف املعر�س .
و اأ�صار اإىل اأنه مت اإطالق اأول دار ن�صر �صينية اإماراتية 
يف  العربية  باللغة  امل�����ص��رتك  الن�صر  جم��ال  يف  تعمل 
االإمارات وت�صعى لنقل خربات وجناحات جمال الن�صر 
اإىل املنطقة العربية والتي �صيكون مقرها  يف ال�صني 
م���رة خالل  ي��ت��م الأول  اأن����ه  اإىل  ل��ف��ت  و  اأب��وظ��ب��ي.  يف 
معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب تد�صني م�صروع تعاون 
ا�صرتاتيجي بني م�صروع كلمة للرتجمة التابع لهيئة 
اإنرتكونتننتال  وموؤ�ص�صة  والثقافة  لل�صياحة  اأبوظبي 
االأدبية  االأع��م��ال  ون�صر  ال��رتج��م��ة  ل��ت��ب��ادل  ال�صينية 
من  اأدب��ي��ة  اأع��م��ال  ع�صرة  ب��واق��ع  وال�صينية  العربية 
اإىل  م�صرا   .. �صنوات  ت�صدر خالل خم�س  كل طرف 
حقوق  عقد  �صتوقع  ال�صينية  االنرتكونتننتال  اأن 
ترجمة ون�صر اثنني من اأعمال كتاب االإم��ارات خالل 

املعر�س على اأن ت�صدر بال�صينية خالل معر�س بكني 
اأنه  اآل علي عن  القادم. وك�صف  العام  للكتاب  ال��دويل 
وللمرة االأوىل يف املنطقة العربية يتم تنظيم موؤمتر 
دويل رفيع امل�صتوى بح�صور وزير �صيني وم�صوؤولني 
�صناعة  ت��ط��وي��ر  كيفية  يف  للتباحث  وع���رب  �صينني 
من  االأول  امل���وؤمت���ر  وه���و  ال��ع��رب��ي��ة  ال�صينية  ال��ن�����ص��ر 
اأر���س عربية بني ال�صني وال��دول العربية  نوعه على 
اأبوظبي  وهيئة  العرب  النا�صرين  احتاد  مع  بالتعاون 
التعاون  ه��ذا  ثمار  اأن  واأو���ص��ح   . والثقافة  لل�صياحة 
ت�صتمل  وواع���دة  ب��ن��اءة  م�صاريع  يف  �صتتجلى  الوثيق 
يف  ال�صينية  العربية  ال��ت��ب��ادالت  م��وؤمت��ر  تنظيم  على 
لفيف من  فيه  ي�صارك  وال��ذي  الرقمي  الن�صر  جمال 
خ����رباء ومم��ث��ل��ي ���ص��رك��ات ال��ن�����ص��ر ال��رق��م��ي بال�صني 
العربية  املعلومات  بنوك  وتاأ�صي�س  اخل��ربات  لتبادل 
الن�صر  لتطوير  عربية  �صينية  راب��ط��ة  اأول  واإن�����ص��اء 
الرقمي اإ�صافة اإىل تنظيم موؤمتر لقاء االأدب ال�صيني 

يف  االأدب  اأهمية  لبحث  احلرير  طريق  على  والعربي 
دولية  من�صة  اأول  واإط��الق  احل�صارات  بني  التوا�صل 
وهي  وال�صينية  العربية  بني  االإلكرتونية  للرتجمة 
عبارة عن موقع وبرنامج الكرتوين معني بالرتجمة 
املبا�صرة بني ال�صينية والعربية وهو امل�صروع ال�صخم 

الذي �صي�صتمر العمل به ملدة خم�س �صنوات.
ال�صينية  الن�صر  دور  اأن  اإىل  علي  اآل  اهلل  عبد  اأ�صار  و 
والعربية ترجمت االإعالن عن ال�صني الدولة �صيفة 
العام  ل��ه��ذا  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  ���ص��رف 
300 ع��ن��وان مرتجم  اأك���ر م��ن  م��ن خ��الل عر�صها 
متت  ع��ن��وان   100 بينها  العربية  اإىل  ال�صينية  م��ن 
ترجمتها خالل العام املا�صي وتعر�س خ�صي�صا الأول 

مرة يف معر�س اأبوظبي.
وثمن ال�صراكة الثقافية االإ�صرتاتيجية بني اجلانبني 
وقال : نقدر عاليا اإ�صهام ال�صني مب�صوؤوليها وكتابها 
وترجمة  امل��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  اإجن�����اح  وم��ب��دع��ي��ه��ا يف 

التاأليف  ال���رائ���دة يف جم����االت  ال��ت��ط��وي��ري��ة  خ��ط��ط��ه 
وال��ن�����ص��ر وال��رتج��م��ة . ك��م��ا نحتفل م��ع��ا ب��ال�����ص��ني يف 
اخلا�س  الق�صم  عرب  املعر�س  يف  االإب��داع��ي  ح�صورها 
اأ�صهر  اأربعة من  بالفنون وتقنيات الطباعة مب�صاركة 
وتقدمي  امل��ع��ر���س  يف  للم�صاركة  ال�صينني  ال��ف��ن��ان��ني 
لغة عربية  اأ�صهر خطاط  ومنهم  للجمهور  العرو�س 
وكذلك  ال���ورق  ق�س  ف��ن  يف  �صهرة  وفنانة  بال�صني 
ت�صكيل  وفنان  بال�صني  �صهر  ونحات  ت�صكيلي  فنان 
خا�صة  ع��رو���ص��ا  جميعهم  ي��ق��دم��ون   - ���ص��ه��ر  رم����ال 
اأن معر�س  اإىل  ونوه  املعر�س.  للجمهور طوال فرتة 
االأوىل  فعاليات   10 ي�صهد  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي 
االأك��رب على �صعيد متثيل  املنطقة هي  من نوعها يف 
م�صاركتها  تاريخ  لل�صني يف  ن�صر  دور  وعدد  وم�صاحة 
الدويل  اأبوظبي  وذلك مبعر�س  الدولية  املعار�س  يف 
كتاب  اأ�صهر  م��ن  �صبعة  م�صاركة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  للكتاب 
واأدباء ال�صني حتت �صقف اإىل جانب احل�صور القوي 

للفن ال�صيني وعقد اأول موؤمتر دويل لتطوير الن�صر 
 300 اأكر من  العربي ف�صال عن م�صاركة  ال�صيني 
 100 منها  العربية  اإىل  ال�صينية  كتاب مرتجم من 
تالقي  اإىل  اإ�صافة  املا�صي  العام  خالل  ترجم  عنوان 
التقنيات ال�صينية احلديثة مع املحتوي العربي الأول 
لقاء  موؤمتر  ف�صال عن  عربي  كتاب  م��رة يف معر�س 
لبحث  احلرير  طريق  على  والعربي  ال�صيني  االأدب 
اأهمية االأدب يف التوا�صل بني احل�صارات . ولفت اإىل 
االإلكرتونية بني  دولية للرتجمة  اأول من�صة  اإطالق 
العربية وال�صينية من خالل تد�صني موقع وبرنامج 
الكرتوين معني بالرتجمة املبا�صرة بني اللغتني اإىل 
جانب تاأ�صي�س اأول دار ن�صر �صينية اإماراتية تعمل يف 
االإم���ارات  يف  العربية  باللغة  امل�صرتك  الن�صر  جم��ال 
ا�صرتاتيجي  ت���ع���اون  م�����ص��روع  ت��د���ص��ني  ع��ل��ى  ع�����الوة 
وموؤ�ص�صة  اأب��وظ��ب��ي  يف  للرتجمة  كلمة  م�����ص��روع  ب��ني 

انرتكونتننتال ال�صينية .
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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة –يونايتد بنك ليمتد / المدير العام
 

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية 
 

 الرأي
 

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

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

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

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

 
 أساس إبداء الرأي

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

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

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

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

 
 مسؤولية اإلدارة تجاه البيانات المالية 

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

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

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

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

 فعلي غير ذلك.
 

  

 

٢ 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –يونايتد بنك ليمتد              
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين            

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١        
 
 

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 .للبنكالراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية 
 

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

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

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

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

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

 لمبدأ االستمرارية.
 

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

 عادلة.
 

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

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

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١        
 
 

 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
 

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

 
 

 بي إم جي لوار جلف ليمتد كي
 
 
 
 

 فيجندراناث مالهوترا 
 ٤٨رقم التسجيل: 

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

٤ 
 

 المركز الماليبيان 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

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

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

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

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

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

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

    المطلوبات وحقوق الملكية
    

    المطلوبات
 ٢٣٥٫١١٨ ٣٨٨٫٨٠٩ ١٥ المستحق لبنوك أخرى

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

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

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

    حقوق الملكية
 ٣٧٣٫٩٩٢ ٣٩٥٫٢٢٠ ١٩  مخصصالمال الرأس 

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

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

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

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

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

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

_______________ 
   المدير العام

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

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

 
 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥ 
 

  األرباح أو الخسائربيان 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

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

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

    
 ٦٥٫٧٠٥ ٦٧٫٩١٨  إيرادات الرسوم والعموالت

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

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

 ٢٨٦٫٤٩٠ ٢٩٨٫٨١٠  صافي اإليرادات التشغيلية
    

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

 ١٢٠٫٨١٠ ١٠٣٫٥٢١  صافي األرباح قبل الضريبة
    

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٦ 
 

  بيان الدخل الشامل
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٧ 
 

 بيان التدفقات النقدية 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

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

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

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

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

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

 ١٧٠٫٠٣٨ ١٧١٫١٧٤  والمطلوبات التشغيلية    
    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٨ 
 

  بيان التغيرات في حقوق الملكية
    ٢٠١٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية 

 

 

 
 رأس المال
 المخصص 

 
 االحتياطي
 القانوني

 
 األرباح

 المحتجزة 

 
 احتياطي 

 القيمة العادلة

 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٩ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  التأسيس واألنشطة ١

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

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

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

  
 أساس اإلعداد ٢

 
 بيان التوافق  ١-٢

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

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

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

 
 قياسأساس ال  ٢-٢

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

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

 استخدام التقديرات واألحكام ٣-٢
 

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

 تلك التقديرات. 
 

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

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

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

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية  ٤-٢
 

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

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٠ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

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

 
 تحويل العمالت األجنبية   ١-٣

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

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

 
 األدوات المالية   ٢-٣

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

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

 
 التصنيف

 
 الموجودات المالية

 
 يقوم البنك بتصنيف موجوداته المالية ضمن واحدة من الفئات التالية:

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

 المطلوبات المالية
 

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

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

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

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

  كعقود تحوط. تصنيفهايتم محتفظ بها للمتاجرة ما لم 
 

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

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

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

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

 
 المتاحة للبيع

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

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

 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١١ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

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

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

 
 القياس

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

 األرباح أو الخسائر.
 

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

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

 المطفأة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة.
 

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

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

 
 قياس القيمة العادلة 

 
 مبادئ قياس القيمة العادلة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٢ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

 
 (تابع)قياس القيمة العادلة 

 
 (تابع)مبادئ قياس القيمة العادلة 

 

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

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

 التغيير.  
 

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

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

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

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

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

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

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

 افتراضات لعكس الفروق بين األدوات. 
 

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

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

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

 
 تحديد وقياس انخفاض القيمة 

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

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

  التأثير بصورة موثوقة.
 

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

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

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

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

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

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

 على انخفاض القيمة.  يعد بمثابة دليالً  امن تكلفته

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٣ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

 
 (تابع)تحديد وقياس انخفاض القيمة 

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

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

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

 تلك المعدالت مناسبة.
 

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

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

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

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

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

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

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

 الفائدة. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 التصنيف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

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

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٤ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

 
 الممتلكات والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز    ٣-٣

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

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

 
 السنوات 

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

 ٥ سيارات
 

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

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

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

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

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

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

 
 الموجودات غير الملموسة  ٤-٣

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

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

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

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

 
 لموظفينلتعويضات نهاية الخدمة  ٥-٣

 
 نظام التعويضات المحددة 

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

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

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

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

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

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

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٥ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

 
 المخصصات ٦-٣

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

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

 .حيثما يكون مناسباً ، االلتزام
 

 إيرادات ومصروفات الفائدة ٧-٣
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 إيرادات الرسوم والعموالت   ٨-٣

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

 ين:تالتالي الفئتين
 

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

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

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

 
 إيرادات الرسوم من تقديم خدمات المعامالت

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

 .ذات الصلةمعايير البعد استيفاء  االعتراف بهامعين يتم 
 

 عقود اإليجار التشغيلية ٩-٣
 

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

 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٦ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

 
 يةاالئتماناألنشطة  ١٠-٣

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

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

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

 
 الضريبة ١١-٣

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

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

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

 
 الضريبة الحالية

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

 
 الضريبة المؤجلة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 في مقابلها استخدام الفروق المؤقتة.
 

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

 .موجودات الضريبة المؤجلةباسترداد تسمح األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة 
 

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

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

 .الدخل
 

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

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٧ 
 

البيانات الماليةإيضاحات حول   
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

 
 النقد وما يعادله ١٢-٣

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

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

 
 الضمانات المالية ١٣-٣

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

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

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

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

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

 ى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى. مستقلة إل
 

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

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

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

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

 
  التي لم يتم تفعيلها بعدوالتفسيرات المعايير الجديدة   ١٥-٣

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

 

 الوصف المعايير 
يسري للفترات التي تبدأ بعد 

  ٢٠١٦يناير  ١
   

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

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

   
من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٦المعيار رقم 

 المالية
 عقود االيجار

 ٢٠١٩يناير  ١ 
   

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

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

 ٢٠١٧يناير  ١ للخسائر غير المحققة
   

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٨ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) لسياسات المحاسبية الهامةا ٣

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 أنشطة التمويل.تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة من 
 

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

 
 يقوم البنك حالياً بمراجعة تأثير المعايير األخرى المذكورة أعاله.

 
 إدارة المخاطر  ٤
 

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

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

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

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

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

 إلدارة المخاطر والبيئة الرقابية.
 

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

 
 االئتمانمخاطر   ١-٤
 

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

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

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

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

١٩ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 (تابع) إدارة المخاطر ٤

 
 (تابع)االئتمان مخاطر   ١-٤

 
 االئتمانقياس مخاطر   ١-١-٤

 
 المدينةالقروض والذمم 

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

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

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

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

 
 الخارجية اتمع التصنيف تهللبنك ومقارن الداخلي فاتمقياس التصني

 

 وصف الفئة تصنيف البنك
 نيف الخارجي:التص

 زآند بور دستاندرمكافئ لتصنيف 
   

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

 CCCأقل من  ORR  10 دون القياسية
 ORR  11 SD مشكوك فيها

 ORR  12 D خسارة
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٠ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

 

 االنخفاض في القيمة ورصد المخصصات ٣-١-٤
 

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

 :)الداخلي للبنك
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 
 

والذمم قروض ال
 المدينة

محدد  مخصص
 القيمة نخفاضال

القروض والذمم 
 المدينة

محدد  مخصص
 القيمة نخفاضال

 (٪) (٪) (٪) (٪) تصنيف البنك
     

  ٤.٨٤  ٩.٨٤ قروض عاملة
  ٤.٤  ٠.٤ قائمة المتابعة

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

 ٥.٢٠ ٨.٨٨ ٠.١٨ ٩.٨٨ 
 ٩.٠ ٦.٠ ٣.٢ ٠.١ دون القياسية

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

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

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

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

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

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢١ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

 التعرضات القصوى         
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
 

 التعرضات لمخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات ضمن وخارج بيانفيما يلي 
  

   :المركز المالي 

   

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

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

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

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٢ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

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

 

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

 
 القروض

  والذمم المدينة

 المستحق
 بنوك من

 أخرى

من  المستحق
المركز 

الرئيسي 
 وفروع أخرى

 
القروض 

  والذمم المدينة

 
المستحق من 

 بنوك
 أخرى

من  المستحق
المركز 

الرئيسي 
 وفروع أخرى

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

  ٢٠١٥   ٢٠١٦  
 
 
 
 

 وصف الضمانات

 
متأخرة السداد 

ولم تتعرض 
لالنخفاض في 

 القيمة

 
 

تعرضت 
لالنخفاض 
 في القيمة

وذمم قروض 
إعادة مدينة تم 
التفاوض 

 بشأنها

 
متأخرة السداد 
ولم تتعرض 

لالنخفاض في 
 القيمة

 
 

تعرضت 
لالنخفاض في 

 القيمة

 
 

وذمم قروض 
إعادة  تم مدينة

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

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

 ----------- ---------- ----------- ----------- ---------- ----------- 
 ١٣٠٫٤٥٠ ١٣٨٫٦٤٣ ٣٣٧٫٦٧٠ ١٠٧٫٣٨٧ ٩٥٫٧١٧ ٣٢٤٫٦٩٠ اإلجمالي
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 ديسمبر. ٣١إن قيم الضمانات المذكورة أعاله ُمقيدة بالحد األقصى القائم في إيضاح: 
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U.A.E Branches - Financial Statements  As on 31 December 2016  2016 فروع دولة الإمارات العربية املتحدة - البيانات املالية كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب  
  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٣ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

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

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

 .ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة
 

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

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

قروض 
 للشركات

رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 

 اإلجمالي

 
قروض 
 للشركات

رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 

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

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

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

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

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

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

 
 .المنخفضة القيمة بشكل فردي والذمم المدينة ج) القروض(

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

 :عالقة المحتفظ به لدى البنك كضمانالعادلة للضمان ذات ال
 

   ٢٠١٥    ٢٠١٦  

 

 
المستحق 
من بنوك 

 أخرى

 
 

قروض 
 للشركات

 
رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 
 

 اإلجمالي

المستحق 
بنوك ن م

 أخرى

 
 

قروض 
 للشركات

 
رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 
 

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

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

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

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

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٤ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

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

 
 .التفاوض بشأنهاالتي تم إعادة  القروض والذمم المدينة (د) 

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

 المحتفظ به لدى البنك كضمان هي كما يلي:
  ٢٠١٥   ٢٠١٦  

 

 
قروض 
 للشركات

رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 

 اإلجمالي

 
قروض 
 للشركات

رهونات 
وقروض 

 لألفراد

 
 

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

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

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

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

 قروض للشركات  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
رهونات وقروض 

 لألفراد
المستحق من 

 بنوك 

المستحق من 
المركز الرئيسي 

 وفروع أخرى
 

 اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

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

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

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

 قروض للشركات  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
رهونات وقروض 

 لألفراد
المستحق من 

  بنوك أخرى
 

 اإلجمالي
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

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

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

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

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٥ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 إدارة المخاطر (تابع) ٤

 
 (تابع)مخاطر االئتمان   ١-٤

 
 االستثماريةاألوراق المالية  ٦-١-٤
 

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

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

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

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

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

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

 
 تملُّكهاضمانات ُمعاد  ٧-١-٤
 

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

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٥ 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 

 (تابع)االئتمان مخاطر   ١-٤
 

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

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

٢٠١٦  
 المؤسسات المالية

 
 المنسوجات

اإلنشاءات 
 والعقارات

 
 القطاع العام

تجارة الجملة 
 والتجزئة 

 القطاعات
 األخرى 

 
 األفراد

 
 اإلجمالي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٦ 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

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

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

 .٢٠١٥ديسمبر  ٣١و ٢٠١٦ديسمبر 
 

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

 

 
 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

دول منظمة 
التنمية 

والتعاون 
 االقتصادي

 
 

دول آسيا 
 األخرى

 
 
 

 دول أخرى

 
 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
      

 األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية
 ٨٢٧٫١٧٠ - - - ٨٢٧٫١٧٠  المتحدة المركزي   

 ٦٥٥٫٢٦٣ ١٣٫٤٦٨ ٥٠٤٫٨٨٧ ١٣٦٫٩٠٨ - ماليةمؤسسات و من بنوك أخرى المستحق
 ٦٣٫٥٠٩ - ٦٣٫٥٠٩ - - وفروع أخرىالمستحق من المركز الرئيسي 

 ٥٫٦٨٣ - - - ٥٫٦٨٣ المالية المشتقةاألدوات 
      :القروض والذمم المدينة

 ٣٫٨٣٢٫٧١٦ ٢١٫٢٨٥ ٧٩٧٫٠٩٦ ١٨٫٧٤٤ ٢٫٩٩٥٫٥٩١ شركاتللقروض  -
 ٢٥٩٫٦٥٧ - - - ٢٥٩٫٦٥٧ قروض لألفرادرهونات و -

 ١٫٣٧٣٫١٦٧ ١١٢٫٨٠٠ ٧٨٤٫٠٣٠ ٢٧٫٠٤٥ ٤٤٩٫٢٩٢  األوراق المالية االستثمارية
 ٢٦٩٫٦٨٣ - - - ٢٦٩٫٦٨٣ خرىاألموجودات ال
 ------------- ---------- ------------ ---------- ------------- 
 ٧٫٢٨٦٫٨٤٨ ١٤٧٫٥٥٣ ٢٫١٤٩٫٥٢٢ ١٨٢٫٦٩٧ ٤٫٨٠٧٫٠٧٧ 
 ======= ====== ======= ====== ======= 

 

 

 
 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

دول منظمة 
التنمية 

والتعاون 
 االقتصادي

 
 

دول آسيا 
 األخرى

 
 
 

 دول أخرى

 
 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
      

 األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية
 ٩٥٠٫٩١٣ - - - ٩٥٠٫٩١٣  المتحدة المركزي   

 ٥٨٩٫٦٤٥ ١١٤٫٦٨٩ ٣٥٧٫٦٧٢ ٧٩٫٦٠٦ ٣٧٫٦٧٨ ومؤسسات مالية من بنوك أخرى المستحق
 ١١١٫٨٨٥ - ٨١٫١٩٧ ٣٠٫٦٨٨ - المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى

 ٩٫٧٨٤ - - - ٩٫٧٨٤ األدوات المالية المشتقة
      القروض والذمم المدينة:

 ٣٫٤١٤٫٤٦٠ ٣٩٤٫٥٩٩ ٧٣٩٫٤٥٥ ٨٧٫٥٩٩ ٢٫١٩٢٫٨٠٧ شركاتللقروض  -
 ٢٩٢٫٦٠٣ - - - ٢٩٢٫٦٠٣ قروض لألفرادرهونات و -

 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ ١٩٠٫٤٢٠ ٦٦٨٫٦٩٩ ١٣٫٤٠٩ ٤١٤٫٠٥١  المالية االستثماريةاألوراق 
 ٢١٣٫١١٢ - - - ٢١٣٫١١٢ خرىاألموجودات ال
 ------------- ----------- ------------- ----------- -------------- 
 ٦٫٨٦٨٫٩٨١ ٦٩٩٫٧٠٨ ١٫٨٤٧٫٠٢٣ ٢١١٫٣٠٢ ٤٫١١٠٫٩٤٨ 
 ======= ====== ======= ====== ======= 

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٧ 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 
 السوقمخاطر  ٢-٤

 
القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة والتي تتمثل في حدوث تغيرات في يتعرض البنك لمخاطر السوق، 

للتغيرات في أسعار السوق. تنشأ مخاطر السوق من المراكز المفتوحة ألدوات أسعار الفائدة والعمالت وحقوق الملكية، والتي تتعرض 
 االئتمان وفروقعدالت السوق مثل أسعار الفائدة جميعها لحركات عامة وخاصة في السوق والتغييرات في مستوى تذبذب أسعار أو م

 األسهم.وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 
 

إلدارة ومراقبة  الحدودإن لجنة الموجودات والمطلوبات مسؤولة عن وضع المؤشرات والنسب المالية الرئيسية للبنك، وكذلك عن وضع 
ً عن تحليل  البنك وعن حاالت عدم التطابق في فترات االستحقاق. توجه لجنة لدى الفائدة حساسية أسعار مخاطر السوق وأيضا

 فيما يتعلق بتحركات أسعار الفائدة والعمالت.وتقدم التوجيهات البنك لدى الموجودات والمطلوبات أيضاً قرارات االستثمار 
 
 مخاطر صرف العمالت األجنبية ١-٢-٤

 
ركزه المالي وتدفقاته النقدية. يقوم المركز فيما يتعلق بميتعرض البنك لتأثير التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة 

ً للعملة وبشكل إجمالي لكل من المراكز الليلية واليومية، والتي تتم مراقبتها بصورة لالرئيسي بوضع الحدود  مستوى التعرض وفقا
ول التالي تعرض البنك لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية. يشتمل الجدول التالي على األدوات المالية للبنك منتظمة. يلخص الجد

 الدفترية، المصنفة وفقاً للعملة.بقيمها 
 اإلجمالي أخرى جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي درهم إماراتي  

 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

       الموجودات
 رصدة لدى مصرفاألالنقد في الصندوق و

 ٨٦٨٫٥٧١ - - - ٥٥٫٣٥٠ ٨١٣٫٢٢١ المركزيالعربية المتحدة  اإلمارات   
 ٦٥٥٫٢٦٣ ١١٫١٧٣ ١٤٫٢٦٢ ٧٫١٨٣ ٦١٩٫٦٢٧ ٣٫٠١٨ ومؤسسات مالية بنوك أخرى المستحق من

 المستحق من المركز الرئيسي  
 ٦٣٫٥٠٩ ٧٣٩ - - ٦٢٫٧٧٠ - وفروع أخرى   

 ٥٫٦٨٣ - - - - ٥٫٦٨٣ األدوات المالية المشتقة
 ٤٫٠٩٢٫٣٧٣ - ٤٫٢٦١ ٦٫٩٦٣ ١٫٤٥٦٫٧٠٣ ٢٫٦٢٤٫٤٤٦ القروض والذمم المدينة

 ١٫٣٧٣٫١٦٧ - - - ١٫٣٧٣٫١٦٧ - األوراق المالية االستثمارية
 ٢٦٩٫٦٨٣ ٦٢٢ ٣٨٤ ٢٨ ٢٩٫٦٢٣ ٢٣٩٫٠٢٦ الموجودات األخرى

 -------------- -------------- ---------- --------- --------- -------------- 
 ٧٫٣٢٨٫٢٤٩ ١٢٫٥٣٤ ١٨٫٩٠٧ ١٤٫١٧٤ ٣٫٥٩٧٫٢٤٠ ٣٫٦٨٥٫٣٩٤ 
 ======== ======== ===== ===== ===== ======== 

       المطلوبات
 ٣٨٨٫٨٠٩ - - - ٣٤٣٫٦٧٩ ٤٥٫١٣٠ المستحق إلى بنوك أخرى

 المستحق إلى المركز الرئيسي 
 ٥٧٫٤٣١ ١٨٦ - - ٢٫٢٨٩ ٥٤٫٩٥٦ وفروع أخرى   

 ١١٫٨٢٩ - - - - ١١٫٨٢٩ األدوات المالية المشتقة
 ٥٫٥٧٤٫٦٨٩ ١٠٫٦٦٧ ٣٥٢٫٨٩١ ٢٥٫٩٠٨ ٧٨٠٫٧٧٢ ٤٫٤٠٤٫٤٥١ ودائع العمالء

 ٣٤٥٫١٩٣ ٦٧٠ ٢٫٣٩٩ ٢ ١٤٫٩١٧ ٣٢٧٫٢٠٥ المطلوبات األخرى
 -------------- -------------- ---------- ------------ ---------- -------------- 
 ٦٫٣٧٧٫٩٥١ ١١٫٥٢٣ ٣٥٥٫٢٩٠ ٢٥٫٩١٠ ١٫١٤١٫٦٥٧ ٤٫٨٤٣٫٥٧١ 
 ======== ======== ===== ====== ===== ======== 

 صافي المركز المالي ضمن
 ٩٥٠٫٣٢٩ ١٫٠١١ )٣٣٦٫٣٨٣( )١١٫٧٣٦( ٢٫٤٥٥٫٥٨٣ )١٫١٥٨٫١٤٦( الميزانية العمومية   
 ========= ======= ======= ======= ===== ====== 

 صافي المركز المالي خارج  
 - ٥٨ ٣٣٦٫٣٧٣ ١١٫٧٨٧ )٢٫٤٥٣٫٠٣٣( ٢٫١٠٤٫٨١٥ الميزانية العمومية   
 ======= ========= ====== ======= ====== ======= 

 ٩٥٠٫٣٢٩ ١٫٠٦٩ )١٠( ٥١ ٢٫٥٥٠ ٩٤٦٫٦٦٩ صافي المركز المالي
 ======= ==== === === ===== ======= 

 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٨ 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 
 (تابع) السوقمخاطر  ٢-٤
 
 (تابع)مخاطر صرف العمالت األجنبية  ١-٢-٤
 

 اإلجمالي أخرى جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي درهم إماراتي  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
       الموجودات

 النقد في الصندوق واألرصدة لدى مصرف
 ٩٨٠٫٣٢٩ - - - ٧٤٫٤٣٨ ٩٠٥٫٨٩١ اإلمارات العربية المتحدة المركزي   

 ٥٨٩٫٦٤٥ ٣٫٧٤٠ ٦٫٦٢٨ ٣٫٤٤١ ٥٧١٫٨١٥ ٤٫٠٢١ ومؤسسات مالية أخرىبنوك  المستحق من
 المستحق من المركز الرئيسي  

 ١١١٫٨٨٥ ٦٫٦٣٥ - - ١٠٥٫٢٥٠ - وفروع أخرى   
 ٩٫٧٨٤ - - - - ٩٫٧٨٤ األدوات المالية المشتقة
 ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ - - ٥٫٧١٣ ١٫٣٠٨٫١٤٠ ٢٫٣٩٣٫٢١٠ القروض والذمم المدينة

 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ - - - ١٫٢٨٦٫٥٧٩ - االستثماريةاألوراق المالية 
 ٢١٣٫١١٢ ١٫٧٢٦ ٣٥٩ ٣١ ٢٢٫١٥٦ ١٨٨٫٨٤٠ الموجودات األخرى

 -------------- -------------- --------- -------- ---------- -------------- 
 ٦٫٨٩٨٫٣٩٧ ١٢٫١٠١ ٦٫٩٨٧ ٩٫١٨٥ ٣٫٣٦٨٫٣٧٨ ٣٫٥٠١٫٧٤٦ 
 ======== ======== ==== ==== ===== ======== 

       المطلوبات
 ٢٣٥٫١١٨ - - - ٢٣٤٫٧٠٤ ٤١٤ المستحق إلى بنوك أخرى

 المستحق إلى المركز الرئيسي 
 ١٣٤٫٤٣٤ - - - ١٣١٫٩٠١ ٢٫٥٣٣ وفروع أخرى   

 ١٤٫١٧٤ - - - - ١٤٫١٧٤ األدوات المالية المشتقة
 ٥٫٣٤٩٫٣١٥ ٢٫٨٧٣ ٣٤٩٫٠٤٣ ٤١٫٨٢٠ ١٫٠٠٧٫٨٦٤ ٣٫٩٤٧٫٧١٥ ودائع العمالء

 ٢٨٧٫٣٧٨ ١٫٨٣٤ ١٫٩١٧ ٣ ١٥٫٧٧٧ ٢٦٧٫٨٤٧ المطلوبات األخرى
 ٣٦٫٧٣٠ - - - ٣٦٫٧٣٠ - القروض الثانوية

 -------------- -------------- ---------- ------------ -------- -------------- 
 ٦٫٠٥٧٫١٤٩ ٤٫٧٠٧ ٣٥٠٫٩٦٠ ٤١٫٨٢٣ ١٫٤٢٦٫٩٧٦ ٤٫٢٣٢٫٦٨٣ 
 ======= ======= ===== ====== ==== ======= 

 صافي المركز المالي ضمن
 ٨٤١٫٢٤٨ ٧٫٣٩٤ )٣٤٣٫٩٧٣( )٣٢٫٦٣٨( ١٫٩٤١٫٤٠٢ )٧٣٠٫٩٣٧( الميزانية العمومية   
 ======== ======= ======= ======= ===== ====== 

 صافي المركز المالي خارج  
 - )١٣٤( ٣٤٤٫٤٧٤ ٣٢٫٦٨٨ )١٫٩٤٥٫٣٧٨( ١٫٥٦٨٫٣٥٠ الميزانية العمومية   
 ======= ======== ===== ====== ===== ======= 

 ٨٤١٫٢٤٨ ٧٫٢٦٠ ٦٨١ ٥٠ )٣٫٩٧٦( ٨٣٧٫٤١٣ صافي المركز المالي
 ======= ====== ===== === ==== ======= 

 
التحليل  يحتسبول أدناه العمالت التي يتعرض البنك للمخاطر على أساسها فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المالية. الجد وضحي

 السالبة القيمة تعكسالمتغيرات األخرى ثابتة.  بقاء كافةأي تغير ممكن ومعقول في سعر صرف العملة مقابل الدرهم اإلماراتي مع تأثير 
 .المحتملةصافي الزيادة  تعكس القيمة الموجبةبينما  األرباح أو الخسائرفي بيان  المحتملفي الجدول صافي االنخفاض  ةالمدرج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٠ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 

 مخاطر السوق (تابع)  ٢-٤
 

 مخاطر أسعار الفائدة   ٣-٢-٤
 

مخاطر أسعار الفائدة بمخاطر  نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة لدى السوق. تتمثل متغيرألداة مالية تخضع لمعدل فائدة  التدفقات النقدية المستقبليةتقلب مخاطر ب أسعار الفائدة للتدفقات النقديةمخاطر  تتمثل 
ادلة سعار الفائدة لدى السوق. يتعرض البنك للمخاطر الناتجة عن تأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة لدى السوق على كل من القيمة العتقلب قيمة أداة مالية تخضع لمعدل فائدة ثابت نتيجة التغيرات في أ

مستويات حاالت عدم التطابق ل حدودموجودات والمطلوبات بوضع تقوم لجنة الوالتدفقات النقدية. قد تزيد هوامش الفائدة نتيجة تلك التغيرات ولكنها قد تقلل الخسائر في حالة حدوث حركات غير متوقعة. 
 الدفتريةويشتمل على األدوات المالية للبنك بالقيم  تعرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة.يلخص الجدول التالي  إلعادة تسعير أسعار الفائدة التي قد يتم القيام بها، والتي تتم مراقبتها من قبل الخزينة بشكل يومي.

 .أقربوالمصنفة وفقاً لتاريخ إعادة التسعير التعاقدية أو تاريخ االستحقاق أيهما 

 
 

 أشهر ٣حتى 
 أشهر  ٣من 

 حتى سنة واحدة
 من سنة واحدة

 سنوات ٥حتى 
 أكثر من 

 سنوات ٥
 ال تخضع 

 لفائدة
 

 اإلجمالي 
 سعر الفائدة

 الفعلي
 (٪) ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

        الموجودات 
 - ٨٦٨٫٥٧١ ٨٦٨٫٥٧١ - - - - النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 ٪٤ .٤ - ٪٠ .٢ ٦٥٥٫٢٦٣ ١٠١٫٩٦٦ - ٢٠٥٫٤٤٨ ٩٥٫٨١٢ ٢٥٢٫٠٣٧ ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى
 - ٦٣٫٥٠٩ ٦٣٫٥٠٩ - - - - وفروع أخرىالمستحق من المركز الرئيسي 

 - ٥٫٦٨٣ ٥٫٦٨٣ - - - - األدوات المالية المشتقة
        القروض والذمم المدينة 

 ٪١٧ .٠ - ٪٠ .٥ ٣٫٨٥٧٫٠٤٦ - ٤٥٥٫٩٩١ ٦٢١٫٥٥١ ٩١٦٫٠٨٩ ١٫٨٦٣٫٤١٥ قروض الشركات -
 ٪٣٣ .٠ - ٪٢ .٠ ٢٣٥٫٣٢٨ - ١٨٤٫٤٢٤ ٤٤٫٧٢٦ ٥٫٩٧٩ ١٩٩ رهونات وقروض لألفراد (بما في ذلك بطاقات االئتمان) -

 ٪٨ .٥ - ٪٣ .٠ ١٫٣٧٣٫١٦٧ - ٤٤٣٫٠٤٣ ٥٩٦٫٨٨٧ ٣٣٣٫٢٣٧ - األوراق المالية االستثمارية  
 - ٢٦٩٫٦٨٣ ٢٦٩٫٦٨٣ - - - - الموجودات األخرى

 --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------  
  ٧٫٣٢٨٫٢٥٠ ١٫٣٠٩٫٤١٢ ١٫٠٨٣٫٤٥٨ ١٫٤٦٨٫٦١٢ ١٫٣٥١٫١١٧ ٢٫١١٥٫٦٥١ إجمالي الموجودات المالية 

 =========== =========== =========== =========== ============ ===========  
        المطلوبات  

 ٪٤ .٧ - ٪٠ .٢ ٣٨٨٫٨٠٩ - - - ٨٨٫١٥٤ ٣٠٠٫٦٥٥ المستحق إلى بنوك أخرى
  ٪١ .٠ ٥٧٫٤٣١ - - - - ٥٧٫٤٣١ المستحق إلى المركز الرئيسي وفروع أخرى

 - ١١٫٨٢٩ ١١٫٨٢٩ - - - - األدوات المالية المشتقة
 ٪٦ .٥ - ٪٠ .١ ٥٫٥٧٤٫٦٩٠ ١٫٥٠٥٫٥٤٤ ٣٥٣٫٨١٠ ٣٢١٫٧٢٤ ١٫١٨٠٫٤٨١ ٢٫٢١٣٫١٣١ ودائع العمالء 

 - ١٣١٫٧١٢ ١٣١٫٧١٢ - - - - المطلوبات األخرى 
 - - - - - - - قرض ثانوي 

 --------------------- ----------------- ----------------- ----------------- -------------------- ---------------------  
  ٦٫١٦٤٫٤٧١ ١٫٦٤٩٫٠٨٥ ٣٥٣٫٨١٠ ٣٢١٫٧٢٤ ١٫٢٦٨٫٦٣٥ ٢٫٥٧١٫٢١٧ إجمالي المطلوبات 

 ============ ========== =========== ========== =========== ===========  
  ١٫١٦٣٫٧٨٠ )٣٣٩٫٦٧٣( ٧٢٩٫٦٤٨ ١٫١٤٦٫٨٨٨ ٨٢٫٤٨٢ )٤٥٥٫٥٦٦( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١فجوة حساسية الفائدة في 

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

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٢٩ 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر (تابع) ٤
 
 (تابع) السوقمخاطر  ٢-٤
 
 (تابع)مخاطر صرف العمالت األجنبية  ١-٢-٤
 

 
 
 

التغير في سعر 
صرف العملة 

 ٪بالنسبة المئوية 

التأثير على 
 اإليرادات

٢٠١٦ 

التغير في سعر 
صرف العملة 

 ٪بالنسبة المئوية 

التأثير على 
 اإليرادات

٢٠١٥ 
 ألف درهم ٢٠١٥ ألف درهم ٢٠١٦ 

    العملة
     

 ٥ ١٠+ ٥ ١٠+ اليورو
 ٥٠ ١٠+ )١( ١٠+ استرلينيجنية 
 ٧٢٦ ١٠+ ١٠٧ ١٠+ أخرى

 
إما بالدرهم  ، تتمبالعملة األجنبية التي تتميتعرض البنك بدرجة محدودة لمخاطر صرف العمالت األجنبية حيث أن معظم األدوات المالية 

الدرهم  ونظراً لثبات سعر صرفالدوالر األمريكي. مثبت سعر صرفها أمام اإلماراتي أو بالدوالر األمريكي أو بعمالت أخرى 
 أسعار صرف تلك العمالت مقابل الدرهم اإلماراتي.  أن تتقلب فمن غير المتوقعاإلماراتي مقابل الدوالر األمريكي، 

 
 األسعارمخاطر  ٢-٢-٤
 

: ٢٠١٥ألف درهم ( ٢١٣٫٨٠٧بالقيمة العادلة. تشتمل هذه السندات على مبلغ  مسجلةيحتفظ البنك بشكل رئيسي بسندات دين، معظمها 
ألف  ٣٨٤٫٣٩٨: ٢٠١٥ألف درهم ( ٣٣٢٫٢٦٠ألف درهم) يمثل سندات سيادية صادرة عن حكومة باكستان، ومبلغ  ٢٧١٫٩٣٠

في دبي. إن تعرض البنك لمخاطر األسعار يعتمد على العوامل  أخرى درهم) كسندات صادرة عن حكومة دبي ومؤسسات قطاع عام
 .الدولتينهاتين لاالقتصادية والسياسية 

 
. يتم تقديم تقارير حول محفظة الفردية والكلية سندات الدينيقوم البنك بإدارة مخاطر األسعار من خالل تنويع ووضع حدود على محفظة 

. تقوم لجنة إدارة البنك بالمراجعة والموافقة على جميع القرارات المتعلقة بصورة منتظمةإلى اإلدارة العليا للبنك  سندات الدين
 .ستثمارات في سندات الدينباال

 
ألف درهم  ٧٫٤٨٠دي إلى انخفاض اإليرادات الشاملة األخرى بمقدار تؤنقطة أساس، سوف  ٢٥فائدة بمقدار إن الزيادة في أسعار ال

ألف درهم  ٧٫٤٨٠االستثمارية ذات الدخل الثابت بمقدار  لألسهمألف درهم) وعليه، سوف تنخفض القيمة العادلة  ٩٫١٤٧: ٢٠١٥(
 ألف درهم)، مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة. ٩٫٤١٧: ٢٠١٥(

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣١ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)إدارة المخاطر  ٤
 
 السوق (تابع)مخاطر   ٢-٤
 

 مخاطر أسعار الفائدة (تابع)   ٣-٢-٤

 
 

 أشهر ٣حتى 
 أشهر  ٣من 

 حتى سنة واحدة
 من سنة واحدة

 سنوات ٥حتى 
 أكثر من 

 سنوات ٥
 ال تخضع 

 لفائدة
 

 اإلجمالي 
 سعر الفائدة

 الفعلي
 (٪) ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

        الموجودات 
 - ٩٨٠٫٣٢٩ ٩٨٠٫٣٢٩ - - - - النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 ٪٤٫١٠ - ٪٠٫١٠ ٥٨٩٫٦٤٥ ٣١٫٢٣٠ - ١٤٩٫٩٣٠ ١٥٨٫٠٠٧ ٢٥٠٫٤٧٨ ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى
 ٪٠٫١٠ ١١١٫٨٨٥ ٣٧٫٣٢٢ - - - ٧٤٫٥٦٣ المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى

 - ٩٫٧٨٤ ٩٫٧٨٤ - - - - األدوات المالية المشتقة
        القروض والذمم المدينة 

 ٪١٨٫٥ - ٪١٫٣ ٣٫٤٩٠٫٥٩٢ - ١٧٥٫٥١٠ ٥٩٦٫٢١٨ ١٫١٦٣٫١٦١ ١٫٥٥٥٫٧٠٣ قروض الشركات -
 ٪٣٥٫٩ - ٪٢٫٤ ٢١٦٫٤٧١ - ١٨٤٫٤٢٤ ٢٥٫٨٦٩ ٥٫٩٧٩ ١٩٩ رهونات وقروض لألفراد (بما في ذلك بطاقات االئتمان) -

 ٪٨٫٥ - ٪٣٫٠ ١٫٢٨٦٫٥٧٩ - ٣٤١٫٢٥٩ ٩٠٤٫٨٦٤ ٣٨١ ٤٠٫٠٧٥ األوراق المالية االستثمارية  
 - ٢١٣٫١١٢ ٢١٣٫١١٢ - - - - الموجودات األخرى

 --------------------- -------------------- -------------------- ----------------- ------------------- --------------------  
  ٦٫٨٩٨٫٣٩٧ ١٫٢٧١٫٧٧٧ ٧٠١٫١٩٣ ١٫٦٧٦٫٨٨١ ١٫٣٢٧٫٥٢٨ ١٫٩٢١٫٠١٨ إجمالي الموجودات المالية 

 =========== =========== =========== ========= =========== ===========  
        المطلوبات  

 ٪٤٫٤ - ٪٠٫٥ ٢٣٥٫١١٨ ٢٤٫٩٥٨ - ٧٫٦٥٢ ١٥٠٫٥٩٤ ٥١٫٩١٤ المستحق إلى بنوك أخرى
 ٪٣٫٧ - ٪٠٫١ ١٣٤٫٤٣٤ ٢٫٥٣٢ - ٧٣٫٤٦١ ٢٩٫٠٧١ ٢٩٫٣٧٠ المستحق إلى المركز الرئيسي وفروع أخرى

 - ١٤٫١٧٤ ١٤٫١٧٤ - - - - األدوات المالية المشتقة
 ٪٦٫٥ - ٪٠٫١ ٥٫٣٤٩٫٣١٥ ١٫٣٦٨٫٩٨٤ ٣٢٧٫٧٢٨ ٣٩٩٫٢٨٦ ١٫١٣٨٫٩٣٥ ٢٫١١٤٫٣٨٢ ودائع العمالء 

 - ٢٨٧٫٣٧٨ ٢٨٧٫٣٧٨ - - - - المطلوبات األخرى 
 ٪١٫٥٩ ٣٦٫٧٣٠ - - - ٣٦٫٧٣٠ - قرض ثانوي 

 --------------------- ------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ---------------------  
  ٦٫٠٥٧٫١٤٩ ١٫٦٩٨٫٠٢٦ ٣٢٧٫٧٢٨ ٤٨٠٫٣٩٩ ١٫٣٥٥٫٣٣٠ ٢٫١٩٥٫٦٦٦ إجمالي المطلوبات 

 =========== ========== =========== ========== =========== ===========  
  ٨٤١٫٢٤٨ )٤٢٦٫٢٤٩( ٣٧٣٫٤٦٥ ١٫١٩٦٫٤٨٢ )٢٧٫٨٠٢( )٢٧٤٫٦٤٨( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١فجوة حساسية الفائدة في 

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

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٢ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)إدارة المخاطر  ٤
 
 السوق (تابع)مخاطر   ٢-٤

 
 مخاطر أسعار الفائدة (تابع)   ٣-٢-٤

 
يفترض البنك تقلباً في  في حركات أسعار الفائدة.معقول بشكل يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة أيضاً من خالل قياس أثر التغير المحتمل 

 في ذلك التاريخ:  وداتالتالي على صافي أرباح السنة وصافي الموج للتأثير ويضع تقديراً نقطة أساس  ٢٥أسعار الفائدة يقدر بـ 
 
 إيرادات 

 الفوائد
مصروفات 

 الفوائد
 ألف درهم  ألف درهم  

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 ١٠٫١٥٠ ١١٫١٩٤ نقطة أساس ٢٥بواقع  العائدالتقلب في 

 ===== ===== 
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

 ٩٫٣٢٤ ٩٫٧٧٧ نقطة أساس ٢٥بواقع  العائدالتقلب في 
 ==== ==== 

  

إن حساسيات أسعار الفائدة المبينة أعاله هي توضيحية فقط وتتضمن سيناريوهات مبسطة، وتستند إلى متوسط موجودات يترتب عليها 
مليون درهم  ٤٫٠٦٠مليون درهم) ومتوسط مطلوبات يترتب عليها فائدة بقيمة  ٣٫٩١١: ٢٠١٥مليون درهم ( ٤٫٤٧٨فائدة بقيمة 

 تأثير حركات أسعار الفائدة. للحد منالحساسية اتخاذ اإلدارة إلجراءات  تتطلبمليون درهم). ال  ٣٫٧٣٠: ٢٠١٥(
 

 السيولة مخاطر   ٣-٤
 

 تعويضوالقدرة على  عند استحقاقها المالية على الوفاء بالتزاماته البنكتتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر التي قد تنتج عن عدم قدرة 
 والوفاء بالتزامات اإلقراض. نمودعيللسداد لااللتزام با عجز البنك عن يترتب على ذلكوقد المبالغ المالية عندما يتم سحبها. 

 
ً للتوجيهات الداخلية الخاصة  ً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ووفقا يقوم البنك بإدارة السيولة الخاصة به وفقا

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتحديد متطلبات االحتياطي بالبنك الصادرة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. قام 
موزعة بين الودائع تحت الطلب والودائع ألجل على التوالي. يشترط مصرف  ٪١٤إلى  ٪١الخاص بالودائع التي تتراوح من 

القروض والذمم ذلك ينبغي أال تزيد  وبموجب ١:١ الودائع هياإلمارات العربية المتحدة المركزي أيضاً أن تكون نسبة السلفيات إلى 
ً إليها  المدينة بين المصارف والتي يزيد أجلها المتبقي عن ثالثة أشهر) عن األموال الثابتة بناًء على توجيهات  اإليداعات(مضافا

تبلغ نسبة  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة نسب السيولة بشكل منتظم.
 وهو ما يتوافق مع متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. )٪٢٠ :٢٠١٥( ٪١٧ لدى البنكالسائلة الموجودات 

 
ً لتواريخ اليعرض الجدول أدناه التدفقات النقدية مستحقة السداد من قبل البنك بموجب المطلوبات المالية غير المشتقة  مصنفة وفقا

التعاقدية غير  الخارجة التدفقات النقديةبالمبالغ المبينة في الجدول  تتمثلتاريخ بيان المركز المالي. دية المتبقية كما في التعاق االستحقاق
 إلى أسعار الفائدة السائدة الحالية. استناداً  المخصومة

 

 
 

 أشهر ٣حتى 
  ١٢ - ٣من 

 شهراً 
 ٥ - ١من 

 سنوات
 أكثر من 

 سنوات ٥
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

      
 ٣٩٠٫٦٤٣ - - ٨٨٫١٥٤ ٣٠٢٫٤٨٩ المستحق إلى بنوك أخرى

 المستحق إلى المركز الرئيسي 
 ٥٧٫٧٠١ - - - ٥٧٫٧٠١ وفروع أخرى   

 ٥٫٧٥٥٫٠٤٢ ٤٢٣٫٨٦٥ ٣٧٤٫٨٠٨ ١٫٢١٩٫٤٣٦ ٣٫٧٣٦٫٩٣٣ ودائع العمالء 
 ١٣١٫٧١٢ - - - ١٣١٫٧١٢ المطلوبات األخرى 

 -------------- -------------- ----------- ----------- -------------- 
 ٦٫٣٣٥٫٠٩٨ ٤٢٣٫٨٦٥ ٣٧٤٫٨٠٨ ١٫٣٠٧٫٥٩٠ ٤٫٢٢٨٫٨٣٥ 
 ======== ======== ====== ====== ======== 
 

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٣ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)إدارة المخاطر  ٤
 
 السيولة (تابع) مخاطر   ٣-٤
 

 
 

 أشهر ٣حتى 
  ١٢ - ٣من 

 شهراً 
 ٥ - ١من 

 سنوات
 أكثر من 

 سنوات ٥
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

      
 ٢٣٥٫٤٣٥ - ٧٫٦٥٢ ١٥٠٫٥٩٤ ٧٧٫١٨٩ أخرىالمستحق إلى بنوك 

 المستحق إلى المركز الرئيسي 
 ١٣٥٫١١٧ - ٧٣٫٤٦١ ٢٩٫٦١٦ ٣٢٫٠٤٠ وفروع أخرى   

 ٥٫٥٣٥٫١١٧ ٣٩٢٫٦١٩ ٤٦٥٫١٦٨ ١٫١٧٦٫٥٢٠ ٣٫٥٠٠٫٨١٠ ودائع العمالء 
 ٢٨٧٫٣٧٨ - - - ٢٨٧٫٣٧٨ المطلوبات األخرى 

 ٣٧٫١١٩ - - ٣٦٫٩٧٣ ١٤٦ قرض ثانوي 
 -------------- -------------- ----------- ----------- -------------- 
 ٦٫٢٣٠٫١٦٦ ٣٩٢٫٦١٩ ٥٤٦٫٢٨١ ١٫٣٩٣٫٧٠٣ ٣٫٨٩٧٫٥٦٣ 
 ======== ======== ====== ====== ======== 
 

 األجنبية.التي سيتم سدادها على أساس اإلجمالي تشتمل على عقود صرف العمالت وإن المشتقات الخاصة بالبنك 
 

 بنود خارج الميزانية العمومية
  .لم يكن في نهاية السنة أي رصيد يندرج تحت فئة أكثر من سنة

 
 اإلجمالي  
 ألف درهم  

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  

 ٧٫٦٦٨ التزامات قروض 
 ٢٫٠١٩٫٣٦٢ ضمانات وتسهيالت مالية أخرى

 -------------- 
 ٢٫٠٢٧٫٠٣٠ اإلجمالي 

 ======== 
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  
 ٨٫٧٠٩ التزامات قروض 

 ٢٫٠٦٨٫٩٦٧ ضمانات وتسهيالت مالية أخرى
 ------------- 

 ٢٫٠٧٧٫٦٧٦ اإلجمالي 
 ======= 

 
 التشغيلية مخاطر ال  ٤-٤

 

ن تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو االحتيال أو األحداث الخارجية. بمخاطر الخسارة الناتجة عالمخاطر التشغيلية  تتمثل
ثار قانونية أو للسمعة ويكون لذلك آ ضرراً لمخاطر التشغيلية أن يترتب على ا يمكن أداء عملها،عن  األنظمة الرقابية تعجزعندما 

رقابي ومن خالل المخاطر التشغيلية، ولكن من خالل إطار  كافة أن يتجنبلبنك يتوقع اتشريعية أو تؤدي إلى الخسارة المالية. ال 
 بين المهام الفعال فصلعلى الة يالرقاب األنظمة تشتمللمخاطر المحتملة، يستطيع البنك أن يدير هذه المخاطر. ومواجهة امتابعة 

 ضمن ذلك استخدام التدقيق الداخلي.ووضع إجراءات للدخول على األنظمة والتفويض والتسوية وتدريب العاملين وعمليات التقييم ويت
 

 
 
 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٤ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)إدارة المخاطر  ٤

 

 إدارة رأس المال   ٥-٤
 

 :ما يليفي مقدمة بيان المركز المالي،  الملكيةأهداف البنك عند إدارة رأس المال، الذي هو مفهوم أوسع من حقوق  تتضمن
 

 ؛المركزيمتطلبات رأس المال التي حددها مصرف اإلمارات العربية المتحدة االلتزام ب 
 ارية وزيادة العوائد للمساهمين؛ ضمان قدرة البنك على مواصلة أعماله وفقاً لمبدأ االستمر 
 الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم تطوير أعمال البنك.و 
 

وذلك عن طريق استخدام األساليب من قبل إدارة البنك،  ةمنتظم بصورةمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال التنظيمي  تتم
المعلومات المطلوبة  حفظ. يتم المركزيمصرف اإلمارات العربية المتحدة ولجنة بازل  الموضوعة من قبلالتوجيهات المرتكزة على 

 ربع سنوي.سنوي والجهات التنظيمية على أساس  لدى
 

بإخطار جميع البنوك  ٢٠٠٩نوفمبر  ١٧بتاريخ  ٢٧/٢٠٠٩قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي من خالل تعميمه رقم 
فيما يتعلق بمخاطر   اعتبارا من تاريخ التعميم. ٢العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتطبيق منهج موحد من اتفاقية بازل 

 الموحدتوجيهات تمهيدية فيما يتعلق بتطبيق المنهج بإصدار  ياالئتمان ومخاطر السوق، قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركز
الشق الثاني من رأس المال  –ومن المتوقع أن تلتزم البنوك وإعداد التقارير الخاصة بها وفقاً لمتطلبات تقييم كفاية رأس المال الداخلي 

أو  لبنوك خيار استخدام منهج المؤشر األساسي.فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية، قام المصرف المركزي بإعطاء ا٢٠١٠بحلول مارس 
ة في كاف . إن معدل كفاية رأس المال الذي يتعين االحتفاظ بهاألساسيحيث اختارت المجموعة تطبيق منهج المؤشر  الموحدالمنهج 
      .٪١٢هو  ٢وفقاً لبازل  األوقات

 

ً كفاية رأس المال وفق معدل فيما يلي  :٢بازل  التفاقية ا
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   الشق األول من رأس المال
 ٣٧٣٫٩٩٢ ٣٩٥٫٢٢٠ رأس المال المخصص

 ٩٣٫٧٣٩ ١٠٣٫٢٤٦ احتياطيات قانونية 
 ٣٣٨٫٣٨٨ ٤٢٣٫٩٤٧ أرباح محتجزة 

 )٥٫٢١٢( )٤٫٦٠٢( الشهرة التجارية وموجودات أخرى غير ملموسة
 --------------- --------------- 

 ٨٠٠٫٩٠٧ ٩١٧٫٨١١ إجمالي الشق األول من رأس المال
 --------------- --------------- 

   من رأس المال الثانيالشق 
 ٧٤٫٩٠٣ ٦٦٫٧١٥ احتياطيات لم يتم اإلفصاح عنها / انخفاض جماعي في القيمة 

 ٤٫٨٥٦ ٦٫٧٦٨ احتياطي القيمة العادلة
 - - مؤهل ثانويقرض 

 ------------- ------------- 
 ٧٩٫٧٥٩ ٧٣٫٤٨٣ من رأس المال الثانيإجمالي الشق 

 ---------------- -------------- 
 ٨٨٠٫٦٦٦ ٩٩١٫٢٩٤ المالإجمالي قاعدة رأس 

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

   الموجودات ذات المخاطر المرجحة 
   

 ٤٫٨١٨٫٠١٧ ٥٫٣٣٧٫٢١٥ مخاطر االئتمان 
 ٩٢٨٫٧٠٠ ٧١٢٫٤٥٤ مخاطر السوق

 ٤٧٠٫٠١٩ ٥٠٤٫٥٣٨ المخاطر التشغيلية 
 ------------------- ------------------- 

 ٦٫٢١٦٫٧٣٦ ٦٫٥٥٤٫٢٠٧ إجمالي الموجودات ذات المخاطر المرجحة 
 ========== ========== 
   

 ١٧.١٤ ١٢.١٥ كفاية رأس المال (٪) معدل
 ====== ====== 

 ٨٨.١٢ ٠٠.١٤ (٪)ذات المخاطر المرجحة رأس المال إلى الموجودات من  ١الشق  نسبة
 ====== ====== 

 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٥ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 المخاطر (تابع)إدارة  ٤

 
 رأس المال (تابع)إدارة   ٥-٤
 
 مخاطر االئتمان والحد من مخاطر االئتمان  –المنهج الموحد   ١-٥-٤

 
ً ل كافة التعرضاتفي إطار المنهج الموحد، يتم تقييم   مؤسساتتصنيفات  وبناًء على ةالمقابل األطرافلتصنيفات  مخاطر االئتمان وفقا

 ):٢٠٠٩(نوفمبر  الدولةالمصرف المركزي حسب تقدير  وفقاً لتعليمات التقييم االئتماني الخارجية
 
 ٠ هيالبنوك السيادية والمركزية في دول مجلس التعاون الخليجي  من مطالباتتكون نسبة مخاطر ال٪. 
  تمت معاملة المطالبات بالعمالت المحلية من شركات القطاع العام غير التجارية كمطالبات من الصناديق السيادية لدول مجلس

التعاون الخليجي إذا كانت مصارفهم المركزية أو هيئاتهم المالية تعاملهم كذلك. وقد تمت معاملة المطالبات بالعمالت األجنبية من 
ل مجلس التعاون الخليجي ضمن الفئة التي تلي مباشرة الفئة الخاصة بدولهم؛ أي تكون نسبة المخاطر شركات القطاع العام بدو

. وتمت معاملة المطالبات من شركات القطاع العام غير التجارية األجنبية األخرى ضمن الفئة التي ٪٢٠المرجحة المطبقة هي 
 تلي مباشرة الفئة الخاصة بدولهم. 

  القطاع العام التي تعمل  شركاتالشركات التجارية التي تملكها دول مجلس التعاون الخليجي أو  منتمت معاملة المطالبات
ً  ويتم تحديد نسبة المخاطر الكامنةالشركات  منتجارية كمطالبات  كمؤسسات  ةلتصنيفات مؤسسات تقييم االئتمان الخارجي وفقا

 المقبولة.
  ً البنوك والمؤسسات  تعرضلتحديد متطلبات رأس المال مقابل  التقييم االئتماني الخارجية مؤسساتات استخدام تصنيف يتم أيضا

 التقييم االئتماني الخارجية مؤسساتومصفوفات تصنيفات  أحد بدائل وزن المخاطرالمالية للمخاطر. يستخدم البنك الخيار الثاني (
ً لما تنص عليها مصرف  يمارسهاالتي  الصالحية الرقابية بما يتماشى معات رأس المال ) لتحديد متطلب٢بازل  يةاتفاق وفقا

 اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
  تقييم خارجية للمؤسسة  ألوزان المخاطر المطبقة بناء على آخر تصنيفالمخاطر المرجحة للمطالبات من الشركات وفقاً  وزنيتم

 .٪١٠٠ هي المطالبات على الشركات غير المصنفة تكون نسبة مخاطراالئتمان للطرف المقابل. 
 المؤهلة النظاميةمحفظة ال"الرهن العقاري المؤهل" و" ضمنتعرض الخدمات المصرفية للمستهلكين للمخاطر  يتم تصنيف 

ً لألفراد  ٪٣٥ بهاوتبلغ نسبة المخاطر الكامنة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ل ٢لتوجيهات بازل  " و"آخرون"؛ وفقا
 على التوالي. ٪١٠٠و ٪٧٥و

  ويتم وزن المخاطر " و"آخرون" العالية مخاطرذات اللفئات ضمن ا الموجودات" ضمنيتم تصنيف جميع الموجودات األخرى
 .للمخاطر محددة وفقاً ألوزان الكامنة بها

 
تصنيف  لمؤسساتالمناسبة  التصنيفاتلتحديد  بصورة متسقة، يتم تطبيق القواعد التالية الموحدةلغرض احتساب كفاية رأس المال 

 :ةاالئتمان الخارجي
 
 سوأ).األقل (التصنيف األ تصنيفات الثنين من وكاالت التصنيف المقبولة، يؤخذ في االعتبار في حالة وجود عدة 
 يؤخذ في االعتبار بالتساوي بين جميع وكاالت التصنيف األربعة ةعندما يتم تقسيم تصنيفات مؤسسة تقييم االئتمان الخارجي ،

 ً  .التصنيفات األكثر تحفظا
 المقبولة هي موديز وستاندرد آند بورز وفيتش آند كابيتال انتليجنس. ةإن وكاالت تصنيف االئتمان الخارجي 
 

 إدارة مخاطر االئتمان
 

في الدفاتر  للحد من مخاطر االئتمانأي مزايا  تسجيلمن مخاطر االئتمان للدفاتر البنكية. لم يتم  للحدقام البنك بإتباع المنهج البسيط 
إطار  ضمنضمان يتوافق مع معايير األهلية بموجب  المدين منتأمين تعرض البنك للمخاطر فيها التجارية. في الحاالت التي يتم 

مع األخذ في المحددة  المعاملةبعد ذلك بتقليل تعرضه للمخاطر بموجب هذه  من مخاطر االئتمان، يقوم البنك للحدالمنهج البسيط 
المخاطر الحتساب متطلبات رأس المال، أي أن المخاطر الموزونة ألداة الضمانات  على الحد من المقدمة لضماناتااالعتبار تأثير 

 التي تؤمن التعرض للمخاطر يتم استبدالها بالمخاطر الموزونة للطرف المقابل.
 

إطار المنهج  ضمنالنقدية والودائع المرهونة واألوراق المالية الحكومية والضمانات المؤهلة وغيرها كضمان مؤهل  يتم اعتبار المبالغ
على سبيل من مخاطر االئتمان. يوجد لدى البنك توجيهات مفصلة بخصوص تقييم وإدارة هذه األنواع من الضمانات.  للحدالبسيط 

 باستخدام القيمة القابلة للتحقيق للضمانات المؤهلة. مخاطر االئتمانمن  الحدا ، يقوم البنك باحتساب مزايالحيطة والحذر
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٦ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 المخاطر (تابع)إدارة  ٤

 
 المال (تابع)إدارة رأس   ٥-٤
 
 مخاطر االئتمان والحد من مخاطر االئتمان (تابع)  –المنهج الموحد   ١-٥-٤

 
 الموجودات ذات المخاطر المرجحة بناًء على مخاطر االئتمان 

  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

 

  الحد من مخاطر االئتمان   

 
 فئة الموجودات

إجمالي 
 المستحقات 

ضمن الميزانية 
 العمومية

إجمالي 
 المستحقات

الميزانية  خارج
 العمومية

 
التعرض قبل 

مخاطر الحد من 
 االئتمان

 
 الحد من 
 مخاطر 

 االئتمان 

 
 بعد الحد

من مخاطر  
 االئتمان

 
الموجودات 

ذات المخاطر 
 المرجحة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       المطالبات من:

 ٤٢٧٫٥٨٦ ١٫٢٥٤٫٧٥٦ - ١٫٢٥٤٫٧٥٦ - ١٫٢٥٤٫٧٥٦ الصناديق السيادية 
 الحكومي شركات القطاع العام 

 - ٣٨٫١٩٠ - ١٩٠٫٩٥٢ ١٩٠٫٩٥٢ - غير المركزية    
 ٨٥٠٫٣٠٧ ١٫٤٨٠٫٩١٨ ٢٤٩٫٧٤٠ ١٫٤٨٠٫٩١٨ ٦٣٫٥٢٨ ١٫٤١٧٫٣٩٠ البنوك

 ٣٫٢٦٧٫٦٠٥ ٣٫٥١٠٫٣٩١ ٥٩٣٫٣٣٩ ٤٫٧٣٧٫١٥٨ ٢٫٠٣١٫٤٢٥ ٢٫٧٠٥٫٩٣١ الشركات 
 ١٤٫١٧٤ ١٤٫٤٠٤ - ١٤٫٤٠٤ - ١٤٫٤٠٤ لألفرادالمحفظة النظامية 

 ٢٢١٫٥١٠ ٣٢٣٫٣٢٨ - ٣٢٧٫١٦٢ ٧٫٦٦٨ ٣١٩٫٤٩٤ المضمونة بموجب عقارات سكنية
 ٢٠٩٫٠٥٧ ٢٠٩٫٠٥٧ - ٢٠٩٫٠٥٧ - ٢٠٩٫٠٥٧ المضمونة بموجب عقارات تجارية 

 ١٦٣٫٨٦٥ ١٦٣٫٨٦٥ - ١٦٣٫٨٦٥ - ١٦٣٫٨٦٥ قروض متأخرة السداد 
 ١٨٣٫١١٠ ١٫٢٣١٫٣٩٦ - ١٫٢٣١٫٣٩٦ - ١٫٢٣١٫٣٩٦ موجودات أخرى

 ---------------  --------------  --------------  -----------  --------------  --------------  
 ٥٫٣٣٧٫٢١٤ ٨٫٢٢٦٫٣٠٥ ٨٤٣٫٠٧٩ ٩٫٦٠٩٫٦٦٨ ٢٫٢٩٣٫٥٧٣ ٧٫٣١٦٫٢٩٣ إجمالي المطالبات

 ======== ======== ======== ====== ======== ======== 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

  
       المطالبات من:

 ٣٢٦٫١٧٢ ١٫٢٧٧٫٠٨٥ - ١٫٢٧٧٫٠٨٥ - ١٫٢٧٧٫٠٨٥ الصناديق السيادية 
 الحكومي شركات القطاع العام 

 - ٣٨٫٤٨٢ - ١٩٢٫٤١٢ ١٩٢٫٤١٢ - غير المركزية    
 ٨٦٨٫٠٥٢ ١٫٥٣٦٫٨٣٨ ٢٣٧٫٠٧٢ ١٫٥٣٦٫٨٣٨ ٦٦٫٦٥٠ ١٫٤٧٠٫١٨٨ البنوك

 ٢٫٨٤٦٫٣٤٢ ٣٫١١٥٫٣٨٥ ٥٢٤٫٢٨٣ ٤٫٢٧١٫٦٨٥ ٢٫٠٣٠٫٦٤٩ ٢٫٢٦٧٫٨٥٣ الشركات 
 ١٤٫٢٣٤ ١٤٫٥٩٦ - ١٤٫٥٩٦ - ١٤٫٥٩٦ المحفظة النظامية لألفراد

 ٢٣٤٫٥٦٦ ٣٢٩٫٤٧٥ - ٣٣٣٫٨٣٠ ٨٫٧٠٩ ٣٢٥٫١٢١ المضمونة بموجب عقارات سكنية
 ٢١٥٫٧٧٥ ٢١٥٫٧٧٥ - ٢١٥٫٧٧٥ - ٢١٥٫٧٧٥ المضمونة بموجب عقارات تجارية 

 ١٤٩٫٨٦٠ ١٤٩٫٨٦٠ - ١٤٩٫٨٦٠ - ٥١٥٫٧٢٠ قروض متأخرة السداد 
 ١٦٣٫٠١٦ ١٫٢١٩٫٧٦١ - ١٫٢١٩٫٧٦١ - ١٫٢٢٠٫٣٧٤ موجودات أخرى

 --------------  --------------  --------------  -----------  --------------  -------------  
 ٤٫٨١٨٫٠١٧ ٧٫٨٩٧٫٢٥٧ ٧٦١٫٣٥٥ ٩٫٢١١٫٨٤٢ ٢٫٢٩٨٫٤٢٠ ٧٫٣٠٦٫٧١٢ إجمالي المطالبات

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

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٧ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 المخاطر (تابع)إدارة  ٤

 
 المال (تابع)إدارة رأس   ٥-٤

 
 مخاطر السوق   ٢-٥-٤
 

 :كما يلي لرسوم رأسماليةتخضع مخاطر السوق 
 
 مخاطر أسعار الفائدة 
  العمالت األجنبية صرفمخاطر 
 التعرض لمخاطر حقوق الملكية 
 مخاطر السلع 
 الخيارات عقود مخاطر 
 

 الرسومحقوق الملكية بينما سيتم تطبيق  ومراكزأسعار الفائدة فيما يتعلق ب"الدفاتر التجارية" فقط  على الرسوميقتصر نطاق هذه 
 المتبقية على كافة مراكز البنك. 

 
 متطلبات رأس المال لمخاطر السوق حسب المنهج الموحد

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٩٢١٫٧٣٧ ٧١٢٫٠١٤ مخاطر أسعار الفائدة 
 ٦٫٩٦٣ ٤٤٠ مخاطر صرف العمالت األجنبية 

 ------------ ----------- 
 ٩٢٨٫٧٠٠ ٧١٢٫٤٥٤ إجمالي متطلبات رأس المال

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

 المخاطر التشغيلية  ٣-٥-٤
 

المؤشر األساسي، والمنهج الموحد ومنهج  -المخاطر للمخاطر التشغيلية  نفقاتثالث طرق الحتساب  ٢بازل ل العام طاراإل يحدد
 ً  بإتباع منهج المؤشر األساسي. القياس المتقدم. يقوم البنك حاليا

 
مليون درهم).  ٤٧٠: ٢٠١٥مليون درهم ( ٥٠٤ مبلغ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إجمالي متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية كما في  يبلغ
ً  المحددلثالث سنوات بواسطة عامل بيتا  البنك إيراداتمتوسط إجمالي على أساس  القيمةباحتساب تلك البنك  يقوم  .سابقا

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٨ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 التصنيف المحاسبي للموجودات المالية والمطلوبات المالية ٥

  
 مجموعة بنود في بيان المركز المالي الموحد وفئات األدوات المالية.بين  مطابقة هأدنايتضمن الجدول  

 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

القيمة العادلة 
من خالل 

األرباح أو 
 الخسائر

 
 
 

 المتاحة للبيع

 
 

المحتفظ بها 
 لالستحقاق

 
 

أخرى بالتكلفة 
 المطفأة

 
 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      

      الماليةالموجودات 
 اإلماراتالنقد واألرصدة لدى مصرف 

 ٨٦٨٫٥٧١ ٨٦٨٫٥٧١ - - - العربية المتحدة المركزي    
 ٦٥٥٫٢٦٣ ٦٥٥٫٢٦٣ - - - ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى

 المستحق من المركز الرئيسي 
 ٦٣٫٥٠٩ ٦٣٫٥٠٩ - - - وفروع أخرى   

 ٥٫٦٨٣ - -  ٥٫٦٨٣ األدوات المالية المشتقة
 ٤٫٠٩٢٫٣٧٣ ٤٫٠٩٢٫٣٧٣ - - - القروض والذمم المدينة 

 ١٫٣٧٣٫١٦٧ - ٣٦٦٫٢٨٥ ١٫٠٠٦٫٨٨٢ - األوراق المالية االستثمارية  
 ٢٦٩٫٦٨٣ ٢٦٩٫٦٨٣ - - - األخرى المالية الموجودات

 -------- ------------- ----------- -------------- -------------- 
 ٧٫٣٢٨٫٢٤٩ ٥٫٩٤٩٫٣٩٩ ٣٦٦٫٢٨٥ ١٫٠٠٦٫٨٨٢ ٥٫٦٨٣ 
 ==== ======= ====== ======== ======== 

      المالية المطلوبات
 ٣٨٨٫٨٠٩ ٣٨٨٫٨٠٩ - - - إلى بنوك أخرىالمستحق 
 المركز الرئيسي  إلى المستحق

 ٥٧٫٤٣١ ٥٧٫٤٣١ - - - وفروع أخرى   
 ١١٫٨٢٩ - - - ١١٫٨٢٩ األدوات المالية المشتقة

 ٥٫٥٧٤٫٦٨٩ ٥٫٥٧٤٫٦٨٩ - - - ودائع العمالء 
 - - - - - قروض ثانوية  

 ١٣١٫٧١٢ ١٣١٫٧١٢ - - - المطلوبات المالية األخرى 
 --------- ------- ------- -------------- -------------- 
 ٦٫١٦٤٫٤٧٠ ٦٫١٥٢٫٦٤١ - - ١١٫٨٢٩ 
  ===== ==== ==== ======== ======== 

 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٣٩ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 المالية (تابع)التصنيف المحاسبي للموجودات المالية والمطلوبات  ٥
 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

القيمة العادلة 
من خالل 

األرباح أو 
 الخسائر

 
 
 

 المتاحة للبيع

 
 

المحتفظ بها 
 لالستحقاق

 
 

أخرى بالتكلفة 
 المطفأة

 
 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      

      الماليةالموجودات 
 اإلماراتالنقد واألرصدة لدى مصرف 

 ٩٨٠٫٣٢٩ ٩٨٠٫٣٢٩ - - - العربية المتحدة المركزي    
 ٥٨٩٫٦٤٥ ٥٨٩٫٦٤٥ - - - ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى

 المستحق من المركز الرئيسي 
 ١١١٫٨٨٥ ١١١٫٨٨٥ - - - وفروع أخرى   

 ٩٫٧٨٤ - -  ٩٫٧٨٤ األدوات المالية المشتقة
 ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ - - - القروض والذمم المدينة 

 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ - ٢٥٩٫٢٥٠ ١٫٠٢٧٫٣٢٩ - األوراق المالية االستثمارية  
 ٢١٣٫١١٢ ٢١٣٫١١٢ - - - األخرى المالية الموجودات

 -------- ------------- ----------- -------------- -------------- 
 ٦٫٨٩٨٫٣٩٧ ٥٫٦٠٢٫٠٣٤ ٢٥٩٫٢٥٠ ١٫٠٢٧٫٣٢٩ ٩٫٧٨٤ 
 ==== ======= ====== ======== ======== 

      المالية المطلوبات
 ٢٣٥٫١١٨ ٢٣٥٫١١٨ - - - المستحق إلى بنوك أخرى

 المركز الرئيسي  إلى المستحق
 ١٣٤٫٤٣٤ ١٣٤٫٤٣٤ - - - وفروع أخرى   

 ١٤٫١٧٤ - - - ١٤٫١٧٤ األدوات المالية المشتقة
 ٥٫٣٤٩٫٣١٥ ٥٫٣٤٩٫٣١٥ - - - ودائع العمالء 

 ٣٦٫٧٣٠ ٣٦٫٧٣٠ - - - قروض ثانوية  
 ٢٨٧٫٣٧٨ ٢٨٧٫٣٧٨ - - - المطلوبات المالية األخرى 

 --------- ------- ------- -------------- -------------- 
 ٦٫٠٥٧٫١٤٩ ٦٫٠٤٢٫٩٧٥ - - ١٤٫١٧٤ 
  ===== ==== ==== ======= ======= 

 
 لألدوات الماليةالقيمة العادلة  ٦

  
 على أساس القيمة العادلة. ألدوات المالية المشتقة واالستثمارات المتاحة للبيعيتم قياس ا

 
الموجودات والمطلوبات المالية األخرى تتضمن المالية األخرى بالتكلفة المطفأة أو التكلفة التاريخية.  والمطلوبات يتم بيان الموجودات

بنوك والموجودات األخرى وودائع العمالء والمستحق البها لالستحقاق والقروض والذمم المدينة والمستحق من  المحتفظاالستثمارات 
 ٣١ال تختلف القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الفرع بصورة جوهرية عن القيمة الدفترية في والقروض الثانوية. البنوك  إلى

تتم إعادة حيث أن الموجودات والمطلوبات ذات طبيعة قصيرة األجل أو في حال القروض والذمم المدينة والودائع،  ٢٠١٦ديسمبر 
النظام المتدرج  من ٣تسعيرهم بصورة متكررة. يتم تصنيف القيمة العادلة لألدوات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ضمن المستوى 

. تم ١ات المحتفظ بها لالستحقاق حيث يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام األسعار المدرجة للمستوى للقيمة العادلة باستثناء االستثمار
 .١١في اإليضاح المحتفظ بها لالستحقاق اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات 

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٠ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 لألدوات المالية (تابع)القيمة العادلة  ٦

 
لنظام المتدرج للقيمة ا المستوى فيالتقرير حسب  تاريخبالقيمة العادلة في  التي يتم قياسهاتحليالً لألدوات المالية  التالي يوضح الجدول

 كز المالي.القيم المعترف بها في بيان المر إلى. تستند المبالغ القيمة العادلة تصنيف قياسات طارهإ في يتم ذيالعادلة ال
 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  
 
 اإلجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     الموجودات المالية
 ٥٫٦٨٣ - ٥٫٦٨٣ - األدوات المالية المشتقة

 ١٫٠٠٦٫٨٨٢ - - ١٫٠٠٦٫٨٨٢ المتاحة للبيع –األوراق المالية االستثمارية 
 -------------- --------- ------ -------------- 
 ١٫٠١٢٫٥٦٥ - ٥٫٦٨٣ ١٫٠٠٦٫٨٨٢ 
 ======== ===== ==== ======== 
     

     المطلوبات المالية
 ١١٫٨٢٩ - ١١٫٨٢٩ - األدوات المالية المشتقة

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

      ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 اإلجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     الموجودات المالية
 ٩٫٧٨٤ - ٩٫٧٨٤ - األدوات المالية المشتقة

 ١٫٠٢٧٫٣٢٩ - - ١٫٠٢٧٫٣٢٩ المتاحة للبيع –األوراق المالية االستثمارية 
 -------------- -------- ------ ------------- 
 ١٫٠٣٧٫١١٣ - ٩٫٧٨٤ ١٫٠٢٧٫٣٢٩ 
 ======= ==== ==== ======= 
     

     المطلوبات المالية
 ١٤٫١٧٤ - ١٤٫١٧٤ - األدوات المالية المشتقة

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

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٧
 

في البيانات  المعترف بهاأحكام لتحديد المبالغ و بوضع تقديراتضمن إطار عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك، قامت اإلدارة 
 .المستخدمة أهم األحكام والتقديرات فيما يليالمالية. 

 
المستخدمة عند إعداد البيانات المالية للسنة التقديرات إن التقديرات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية مماثلة لتلك 

 .٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتهية في 
 

 مبدأ االستمرارية ١-٧
 

أن البنك لديه الموارد بعلى أساس مبدأ االستمرارية، وهي مقتنعة  على مواصلة أعمالهقامت إدارة البنك بإجراء تقييم لقدرة البنك 
التي قد  حاالت من عدم اليقين المادي وجودب علماإلدارة  ليس لدىذلك، عالوة على في المستقبل المنظور.  الالزمة لمواصلة أعماله

ً لاالستمرار  علىحول قدرة البنك  تثير شك جوهري مبدأ االستمرارية. وبناء عليه، يستمر إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ وفقا
 االستمرارية.

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤١ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٧

 
 األحكام ٢-٧

 

 تصنيف االستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  لمسجستثمار يجب تصنيفه على أنه احيازة أحد االستثمارات فيما إذا كان تقرر اإلدارة عند 

 للبيع. متاح استثمار تاريخ االستحقاق أواستثمار محتفظ به حتى الخسائر أو 
 

 تاريخ االستحقاقاالستثمارات المحتفظ بها حتى 
عند تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو القابلة  ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم  يتبع البنك توجيهات

عند وضع هذه  تتطلب عملية التصنيف أحكام هامة. للتحديد وذات االستحقاق الثابت كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.
حكام، يقوم البنك بتقييم نيته وقدرته على االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق. في حالة عدم قدرة البنك على االحتفاظ األ

على سبيل المثال، بيع جزء صغير في تاريخ قريب من  –بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق باستثناء بعض الحاالت المحددة 
يتعين على البنك إعادة تصنيف الفئة بأكملها إلى استثمارات متاحة للبيع. وبذلك يتم قياس تلك االستثمارات بالقيمة  –تاريخ االستحقاق 

 العادلة وليس بالتكلفة المطفأة. 
 

 للمتاجرةاالستثمارات المحتفظ بها 
بصورة أساسية لغرض تحقيق ربح  االستحواذ عليهاللمتاجرة إذا تم  استثمارات محتفظ بها البنك بتصنيف االستثمارات على أنهايقوم 

للبيع. يستلزم التصنيف المذكور  استثمارات متاحةقصير األجل من قبل التجار. يتم تصنيف جميع االستثمارات األخرى على أنها 
 باإلدارة. الموضوعة من قبلأعاله تطبيق األحكام 

 

 التقديرات ٣-٧
 

 االنخفاض في قيمة االستثمارات
أو  جوهريانخفاض  يكون هناكعندما قد تعرضت النخفاض في القيمة للبيع  المتاحة في حقوق الملكية البنك أن االستثماراتيعتبر 

عند . االنخفاض الممتدواالنخفاض الجوهري  يتعين وضع أحكام للتمييز بينتكلفتها.  ألقل منفي القيمة العادلة لالستثمارات  ممتد
عالوة على ذلك، قد يكون االنخفاض  .تشمل التقلبات العادية في سعر السهمبتقييم عدد من العوامل التي  وم البنكيقوضع تلك األحكام، 

ً إذا كان هناك دليل على تدهور الوضع المالي للشركة المستثمر بها أو أداء قطاع العمل أو التغيرات في التقنية أو  في القيمة مناسبا
 ة.التدفقات النقدية التشغيلية والتمويلي

 
 القروض والذمم المدينةخسائر انخفاض قيمة 

ً على األقل شهريمرة واحدة يقوم البنك بمراجعة محافظ قروضه لتقييم انخفاض القيمة  لتحديد مدى ضرورة إدراج خسائر انخفاض . ا
ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض  أدلة هناك أي بوضع األحكام لمعرفة ما إذا كان البنكقوم ي، األرباح أو الخسائربيان القيمة ضمن 

  . يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
 

حدوث تغير سلبي في القدرة على السداد من قبل المقترضين في البنك، أو قد يشمل هذا الدليل معطيات جديرة بالمالحظة تشير إلى 
. تستخدم اإلدارة التقديرات البنكعن السداد بخصوص الموجودات في  لتعثراأو المحلية المقترنة بحاالت  اإلقليميةاالقتصادية الظروف 
لتلك  مماثلةالنخفاض في القيمة ة على اموضوعي وأدلة مماثلةمخاطر ائتمان  سماتسابقة لموجودات ذات تجارب خسارة بناًء على 

ج واالفتراضات المستخدمة لتقدير كل من مبلغ وتوقيت القائمة في المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية. تتم مراجعة المنه
 .وتجارب الخسارة الفعليةفروقات بين تقديرات الخسائر  أيتقليل النقدية المستقبلية بشكل منتظم لالتدفقات 

 
بتقييم مدى الحاجة ، يقوم البنك في حالتها الفرديةالهامة  والذمم المدينةلقروض التي يتم رصدها لباإلضافة إلى المخصصات المحددة 

 تنطوي علىبالرغم من أنها ال تتطلب أي مخصص محدد،  ،التي القروض والذمم المدينةقيمة  نخفاضجماعي المخصص رصد ل
ويتم تعديله الخسارة التاريخية للقروض ضمن كل فئة  نمطألول مرة. يرتكز مبلغ المخصص على  منحهاعند  أكثر تعثر مخاطر
 .الراهنةتصادية عكس التغيرات االقبحيث ي

 
 ضرائب الدخل

تقديرات هامة لتحديد مخصص ضرائب الدخل. يقوم  يلزم وضعيخضع البنك لضرائب الدخل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
نتيجة مستحقة. وحيثما تختلف الالتي ستكون  إلى تقديرات هامة لمبلغ الضرائب متوقعة استناداً الضرائب المطلوبات ب باالعتراف البنك

الضريبة  وموجوداتتم تسجيلها بصورة أولية، فإن هذه االختالفات ستؤثر على مخصص ضريبة الدخل النهائية عن المبالغ التي 
 المؤجلة.

 
 المؤجلة الضريبةموجودات 

عتراف بموجودات يتم االق بالفروق المؤقتة في بيان المركز المالي. ما يتعلالضريبة المؤجلة في بموجودات باالعترافاإلدارة  تقوم
وضع يلزم . الخسائر استخدام مقابلهاتوفر أرباح خاضعة للضريبة في المستقبل يمكن  فيهالضريبة المؤجلة إلى المدى الذي يحتمل 

إلى التوقيت المحتمل ومستوى األرباح المستقبلية  ، استناداً االعتراف بهاالمؤجلة التي يمكن موجودات الضريبة  قيملتحديد  أحكام
 التخطيط الضريبي المستقبلي. ستراتيجياتا باإلضافة إلىالخاضعة للضريبة، 

 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٢ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة (تابع) ٧

 
 (تابع) التقديرات ٣-٧

 
 

 لألدوات المشتقةالقيمة العادلة 
 استخدام تتضمن أساليب التقييمتقييم.  طرقيتم تحديد القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة في أسواق نشطة من خالل استخدام 

ها الرغبة في إتمام المعاملة وفقاً لشروط السوق االعتيادية (عندما يتوافر ذلك)، والرجوع إلى بين أطراف على دراية ولديالمعامالت 
إلى الحد المسموح به عملياً، يتم القيمة السوقية الحالية لألدوات األخرى والتي تكون مشابهة تماماً وتحليل التدفقات النقدية المخصومة. 

مخاطر االئتمان  ببعض المجاالت مثل وضع تقديرات تتعلقفي حين يتطلب من اإلدارة  التقييم طرقتطبيق المعطيات الملحوظة في 
(الخاصة بالبنك والطرف المقابل)، والتقلبات واالرتباطات المتبادلة. قد تؤثر التغيرات في االفتراضات حول هذه العوامل على القيمة 

  لألدوات المالية. المعلنة العادلة
 
 النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  ٨

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   

 ٢٩٫٤١٦ ٤١٫٤٠١ النقد في الصندوق 
   لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة في: 

 ٢٩٨٫٥١٤ ٣٠٨٫٣٣٨ ودائع قانونية    
 ٦٥٢٫٣٩٩ ٥١٨٫٨٣٢ ودائع متداولة    
 ----------- ----------- 
 ٩٨٠٫٣٢٩ ٨٦٨٫٥٧١ 
 ====== ====== 
 

 لتمويل عمليات البنك اليومية. متاحةمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي غير لدى إن الودائع القانونية 
 

 ومؤسسات ماليةبنوك أخرى المستحق من  ٩
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٤٨٣٫٤٣١ ٥١٣٫٥١٢ قروض ألجل 
 ٩٩٫١٧٢ ٦٤٫٢٧٩ إيداعات

 ٣١٫٢٣٠ ١٠١٫٩٦٦ ودائع تحت الطلب 
 ----------- ----------- 
 ٦١٣٫٨٣٣ ٦٧٩٫٧٥٧ 

 )٢٤٫١٨٨( )٢٤٫٤٩٤( ) ١-٩المخصص مقابل قروض ألجل غير عاملة (إيضاح 
 ------------ ------------ 
 ٥٨٩٫٦٤٥ ٦٥٥٫٢٦٣ 
  ======  ====== 

 
 المخصص مقابل قروض ألجل غير عاملة    ١-٩

 

 خالل السنة: عاملةالحركة في المخصص مقابل قروض ألجل غير فيما يلي 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٢٥٫٧٥٣ ٢٤٫١٨٨ يناير  ١الرصيد في 
 - - حمل على السنة صافي المُ 

 )١٫٥٦٥( ٣٠٦ صافي –الفائدة (الُمحررة) / المعلقة خالل السنة 
 ---------- --------- 

 ٢٤٫١٨٨ ٢٤٫٤٩٤ ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 ===== ===== 
 

 قيد الرهن      ومؤسسات مالية من بنوك أخرىالمستحق  ٢-٩
 

بنوك ) محتفظ بها لدى مليون درهم ٢٩٣ .٤: ٢٠١٥درهم ( مليون ٥٥ .١مبلغ  على ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرىشتمل ي
للتصدير، والصادرة للهيئات التجارية من غير  مستنديهالمتعلقة بفتح اعتمادات و بالبنكالخاصة مخاطر المشاركة أخرى كرهن مقابل 

 البنوك.

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٣ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   
   القروض والذمم المدينة ١٠

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٣٫٧١٨٫٠٩٦ ٤٫١٨٣٫٣٤١ قروض للشركات
 ٤٠٥٫٣١٥ ٣٥٤٫٥٧٦ ألفرادلقروض ورهونات 

 -------------- ------------- 
 ٤٫١٢٣٫٤١١ ٤٫٥٣٧٫٩١٧ ) ١-١٠القروض والذمم المدينة (اإليضاح إجمالي 

 )٤١٦٫٣٤٨( )٤٤٥٫٥٤٤( ) ٢-١٠المخصص للقروض والذمم المدينة غير العاملة (اإليضاح 
 -------------- -------------- 

 ٣٫٧٠٧٫٠٦٣ ٤٫٠٩٢٫٣٧٣ صافي القروض والذمم المدينة 
   ======== === ==== 
 

   القروض والذمم المدينةتحليل إجمالي  ١-١٠
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١٫٧٢٤٫٨١٥ ٢٫٠٥٠٫٦١٢ قروض 
 ٢٦٦٫٩٨٩ ٣٢٨٫٢١٠ سحوبات على المكشوف 

 ١٫٢٠٥٫٦٣٩ ١٫١٧٧٫٥٥٤ إيصاالت أمانةقروض مقابل 
 ٩٢٥٫٩٦٨ ٩٨١٫٥٤١ كمبياالت مخصومة

 -------------- ------------- 
 ٤٫١٢٣٫٤١١ ٤٫٥٣٧٫٩١٧   القروض والذمم المدينةإجمالي 

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

 غير العاملةوالقروض لذمم المدينة لالمخصص  ٢-١٠
 

 خالل السنة: العاملةغير قروض للذمم المدينة وال الحركة في المخصص فيما يلي
 

٢٠١٦ 
 اإلجمالي جماعي أفراد  شركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 
     

 ٤١٦٫٣٤٨ ٨٠٫٨٩٦ ١١٢٫٧١٢ ٢٢٢٫٧٤٠ يناير ١في 
 ٥٥٫٣٣٠ )٧٩٦( )١٫١٣٠( ٥٧٫٢٥٦ لسنة ل /(المعكوس)صافي المحمل

 )٦٫٨٩٤( - )١٫٥١٥( )٥٫٣٧٩( صافي  –الفوائد المعلقة خالل السنة 
 )١٩٫٢٣٩( - )١٥٫١٤٩( )٤٫٠٩٠( ) ٣-١٠المبالغ المشطوبة (إيضاح 

 ----------- ----------- ---------- ----------- 
 ٤٤٥٫٥٤٥ ٨٠٫١٠٠ ٩٤٫٩١٨ ٢٧٠٫٥٢٧ ديسمبر  ٣١في 

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

٢٠١٥     
 اإلجمالي جماعي أفراد  شركات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 
     

 ٣٦٥٫٩٢٦ ٥٤٫٦٢١ ١١١٫١٣٠ ٢٠٠٫١٧٥ يناير ١في 
 ٣٦٫٤٩٠ ٢٦٫٢٧٥ ١٫١٨٦ ٩٫٠٢٩ للسنة  صافي المحمل/(المعكوس)
 ٢٩٫٤٢٤ - ١١٫٧٦٩ ١٧٫٦٥٥ صافي  –الفوائد المعلقة خالل السنة 
 )١٥٫٤٩٢( - )١١٫٣٧٣( )٤٫١١٩( ) ٣-١٠المبالغ المشطوبة (إيضاح 

 ----------- ----------- --------- ----------- 
 ٤١٦٫٣٤٨ ٨٠٫٨٩٦ ١١٢٫٧١٢ ٢٢٢٫٧٤٠ ديسمبر  ٣١في 

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

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٤ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) القروض والذمم المدينة ١٠

 
   تفاصيل المشطوبات ٣-١٠

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١٥٫٤٩٢ ١٩٫٢٤٠ )٢-١٠مقابل المخصصات (إيضاح 
 ١٫٥٠٦ ١٥٢  األرباح أو الخسائرالمحملة مباشرة على بيان 

 --------- --------- 
 ١٦٫٩٩٨ ١٩٫٣٩٢ 
  =====  ===== 
 

 األوراق المالية االستثمارية  ١١
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   المتاحة للبيع
   

   سندات دين (مدرجة)
 ٣٩١٫٦٤٠ ٣٣٢٫٢٦٠ سندات دين حكومية   
 ٥٧٢٫٤٩٠ ٦٠٥٫٠٨٩ سندات دين حكومية أجنبية   
 ٦٣٫١٩٩ ٦٩٫٥٣٣ سندات دين تجارية   
 ------------- ------------- 
 ١٫٠٢٧٫٣٢٩ ١٫٠٠٦٫٨٨٢ 
 ------------- ------------- 

   

 ١٠٫٢٦٤ ١٠٫٢٦٤ سندات ملكية (غير مدرجة)
 )١٠٫٢٦٤( )١٠٫٢٦٤( مخصص انخفاض قيمة مقابل األسهم (غير مدرجة) 

 ------------- ------------- 
 ١٫٠٢٧٫٣٢٩ ١٫٠٠٦٫٨٨٢ 
 ------------- ------------- 
   

   المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
   

   سندات دين (غير مدرجة)
 ٢٥٩٫٢٥٠ ٣٦٦٫٢٨٥ سندات دين حكومية أجنبية   
 ----------- ----------- 
 ٢٥٩٫٢٥٠ ٣٦٦٫٢٨٥ 
 ----------- ----------- 

   

   سندات دين (غير مدرجة)
 ١٦٫٧٨٠ ١٦٫٧٨٠ سندات دين تجارية   
 )١٦٫٧٨٠( )١٦٫٧٨٠( الدين مخصص انخفاض قيمة مقابل سندات   
 ------------ ------------ 
 - - 
 -------------- ------------- 
 ١٫٢٨٦٫٥٧٩ ١٫٣٧٣٫١٦٧ 
 
 

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

 
  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٥ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 الستثماراتلقيمة المخصص انخفاض  ١-١١

 
     فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة االستثمارات خالل السنة:  

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٢٧٫٠٤٤ ٢٧٫٠٤٤ يناير ١الرصيد في 
 - - حمل خالل السنةالمُ 

 - - المبالغ المعكوسة/المستردة خالل السنة 
 --------- --------- 

 ٢٧٫٠٤٤ ٢٧٫٠٤٤ ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
  =====  ===== 

 

 ٢٨١٫٦٠٢: ٢٠١٥( درهم ألف ٣٦٨٫٣٩٢بلغت  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إن القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق كما في 
 ألف درهم)

 
 الموجودات األخرى      ١٢

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٣٦٫٤٢٤ ٤٤٫٦٣٩ مستحقةإيرادات فوائد 
ً  ومبالغ مدفوعةسلفيات وودائع   ٨٫٩٦٣ ٩٫٧٩٨ مقدما

 ١٥٤٫٠٩٤ ٢٠٣٫٠١٥ أوراق قبول
 ١٩٫٣٧٢ ١٧٫٩٩٦ ذمم مدينة أخرى

 ----------- ----------- 
 ٢١٨٫٨٥٣ ٢٧٥٫٤٤٨ 

 )٥٠٢( )٥٠٢( )١-١٢المخصص مقابل الذمم المدينة األخرى (إيضاح 
 ----------- ----------- 
 ٢١٨٫٣٥١ ٢٧٤٫٩٤٦ 
  ======  ====== 

 
 يوجد تغير في المخصص مقابل الذمم المدينة األخرى خالل السنة.     ال ١-١٢

 
 لممتلكات والمعداتا ١٣

 

 

على  تحسينات
 عقارات 
  مستأجرة

 أثاث 
 وتجهيزات 

 
 

 السيارات

 
 أعمال رأسمالية

 قيد اإلنجاز

 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٦

      
      : التكلفة

 ٣٧٫٦٧٨ ١٫٠٩٢ ١٫٢٠٠ ٢٤٫٩١١ ١٠٫٤٧٥ ٢٠١٦يناير  ١  
 ٢٫١٥٨ ٨١٤ - ١٫٧٤٠ - اإلضافات خالل السنة   
 - - - - - االستبعادات خالل السنة   
 ---------- ---------- -------- -------- --------- 
 ٣٩٫٨٣٦ ١٫٥١٠ ١٫٢٠٠ ٢٦٫٦٥١ ١٠٫٤٧٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
 --------- --------- -------- -------- --------- 

      االستهالك المتراكم:
 ٣٠٫٤٦٠ - ٩١٢ ٢٠٫٩٦٢ ٨٫٥٨٦ ٢٠١٦يناير  ١  
 ٢٫٤٥٤ - ١٥١ ١٫٦٨٩ ٦١٤ االستهالك المحمل للسنة   
 - - - - - االستبعادات خالل السنة   
 -------- ---------- -------- ------ --------- 

 ٣٢٫٩١٤ - ١٫٠٦٣ ٢٢٫٦٥١ ٩٫٢٠٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 -------- --------- ------- ------ --------- 

       :صافي القيمة الدفترية
 ٦٫٩٢٢ ١٫٥١٠ ١٣٧ ٤٫٠٠٠ ١٫٢٧٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
 = === === = == = == == === == 
  

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٦ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 الممتلكات والمعدات (تابع) ١٣

 

 

على  تحسينات
 عقارات 
 مستأجرة 

 أثاث 
 وتجهيزات 

 
 

 السيارات

 
 أعمال رأسمالية

 قيد اإلنجاز

 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٥

      
      التكلفة: 

 ٣٥٫٤٦٢ ٢٧٨ ١٫٢٠٠ ٢٣٫٥٠٩ ١٠٫٤٧٥ ٢٠١٥يناير  ١  
 ٢٫٢١٦ ٨١٤ - ١٫٤٠٢ - اإلضافات خالل السنة   
 - - - - - االستبعادات خالل السنة   
 --------- --------- -------- -------- --------- 
 ٣٧٫٦٧٨ ١٫٠٩٢ ١٫٢٠٠ ٢٤٫٩١١ ١٠٫٤٧٥ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
 --------- --------- -------- -------- --------- 

      االستهالك المتراكم:
 ٢٧٫٨٣٨ - ٧٠٤ ١٩٫٢٩٥ ٧٫٨٣٩ ٢٠١٦يناير  ١  
 ٢٫٦٢٢ - ٢٠٨ ١٫٦٦٧ ٧٤٧ االستهالك المحمل للسنة   
 - - - - - االستبعادات خالل السنة   
 -------- --------- ------- ------ --------- 

 ٣٠٫٤٦٠ - ٩١٢ ٢٠٫٩٦٢ ٨٫٥٨٦ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 -------- --------- ------- ------ --------- 

       :صافي القيمة الدفترية
 ٧٫٢١٨ ١٫٠٩٢ ٢٨٨ ٣٫٩٤٩ ١٫٨٨٩ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
  ====  ====  === = ===  ===== 

 
       الموجودات غير الملموسة ١٤

 اإلجمالي 
 ألف درهم  

٢٠١٦  
  التكلفة:

 ١١٫٩٩١ ٢٠١٦يناير  ١
 ٩٠٢ االستحواذات خالل السنة

 ------------ 
 ١٢٫٨٩٣ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
 ------------ 

  اإلطفاء المتراكم:
 ٦٫٧٧٩  ٢٠١٦يناير  ١

 ١٫٥١٢ اإلطفاء المحمل للسنة
 ----------- 
 ٨٫٢٩١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
 ----------- 

  صافي القيمة الدفترية:
 ٤٫٦٠٢ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
 ====== 

٢٠١٥  
  التكلفة:

 ١١٫٣٦٥ ٢٠١٥يناير  ١
 ٦٢٦ االستحواذات خالل السنة

 ------------ 
 ١١٫٩٩١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
 ------------ 

  اإلطفاء المتراكم:
 ٥٫٢٧٣  ٢٠١٥يناير  ١

 ١٫٥٠٦ اإلطفاء المحمل للسنة
 ----------- 
 ٦٫٧٧٩ ٢٠١٥يسمبر د ٣١  
 ----------- 

  صافي القيمة الدفترية:
 ٥٫٢١٢ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  
 ====== 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٧ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
       بنوك أخرىالمستحق إلى  ١٥

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١٠١٫٠٠٩ ٣٤٦٫٦٤٩ ودائع ألجل 
 ١٣٤٫١٠٩ ٤٢٫١٦٠ حسابات جارية 

 ----------- ----------- 
 ٢٣٥٫١١٨ ٣٨٨٫٨٠٩ 
  ======  ====== 

  
 ودائع العمالء        ١٦

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٣٫٢٧٧٫٢٨٦ ٣٫٣٠٧٫٢٩٢ ودائع ثابتة 
 ١٫٢٦٩٫٥٢٤ ١٫٤٣٧٫٤٠٣ ال تخضع لفوائد  –حسابات جارية 
 ٤٢٣٫٦٥٢ ٤٣٦٫٢٨٠ تخضع لفوائد  –حسابات جارية 

 ٢٧٩٫٣٩٣ ٣٢٥٫٦٥٨ ودائع توفير 
 ٩٩٫٤٦٠ ٦٨٫٠٥٦ ودائع متنوعة 

 -------------- -------------- 
 ٥٫٣٤٩٫٣١٥ ٥٫٥٧٤٫٦٨٩ 
 ==== ====  ======== 
 

 ) من إجمالي ودائع العمالء. ٪٣٩٫١ :٢٠١٥( ٪٣٩٫٣عميالً نسبة  ١٢ أعلى ، بلغت ودائع٢٠١٦ديسمبر  ٣١ في
 
القروض  مقابلمليون درهم) كضمان نقدي  ٢٦٧ :٢٠١٥مليون درهم ( ٣٦١، تم االحتفاظ بودائع بمبلغ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ في

 المقدمة للعمالء. والذمم المدينة
 

     المطلوبات األخرى ١٧
     

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٦٣٫٩٢٣ ٢١٫٣٠٣ سندات مستحقة الدفع
 ١٧٫٥٩٢ ٣٣٫٩٤١ فوائد مستحقة الدفع

 ١٤٫٩٣٠ ١١٫٤٩٢ عموالت غير مكتسبة 
 ١٠٫١٩٥ ٤٫١٠٠ مستحقة  مصروفات
 ٨٫٥٥٦ ٨٫٩٨٦ نهاية الخدمة للموظفين  تعويضاتمخصص 

 ١٥٤٫٠٩٤ ٢٠٣٫٠١٥ أوراق قبول 
 ٢٢٫٢٤٨ ١٨٫٣٥٧ مخصص الضرائب 

 ١٩٫٤٣٧ ٦٧٫٥٩٥ أخرى
 ----------- ----------- 
 ٣١٠٫٩٧٥ ٣٦٨٫٧٨٩ 
 == ====  ====== 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٨ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 غير مضمونة  –القروض الثانوية  ١٨

  
 القروض الثانوية من المركز الرئيسي: 

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ شروط السداد تاريخ  معدل   
 درهم ألف ألف درهم المبلغ األصلي الفائدة االستحقاق الفائدة المدة 
        

 سنوات ٧ ٢قرض ثانوي 

 ليبور
لمدة  ٪١زائد 

 ربع سنوية ٢٠١٦سبتمبر   أشهر ٣
دفعة واحدة 

 ٣٦٫٧٣٠ - عند االستحقاق
      ---------- ---------- 
      - ٣٦٫٧٣٠ 
      ====== ====== 

 
تمت من المركز الرئيسي بالدوالر األمريكي  ثانويةشكل قروض  فيشريحتين من الشق الثاني من رأس المال  ةضافبإقام البنك سابقاً 

 .مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيالموافقة عليها من قبل 
 

  رأس المال المخصص ١٩
 

التي ال المبالغ بمثل رأس المال المخصص توتعديالته، ي ،١٩٨٠لسنة  ١٠وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
 .مليون درهم) ٣٧٣ .٩: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٩٥ .٢المقدمة من المركز الرئيسي والبالغة ووائد يترتب عليها ف

 
 االحتياطي القانوني  ٢٠
 

 ً من  ٪١٠، يجب تحويل ، وتعديالته١٩٨٠لسنة  ١٠من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ٨٢للمادة رقم  طبقا
رصيد االحتياطي  إلى هذا االحتياطي حتى يبلغ تالتحويال يلزم إجراء تلكأرباح السنة إلى االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع. 

 من رأس المال المخصص. ٪٥٠
 

 احتياطي القيمة العادلة ٢١
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   

 ٤٨٫٦٩٧ ١٣٫٤٨٩  يناير ١في 
 غير المحققة من األوراق المالية  الخسائر)/ ( األرباحصافي 

 )٢٧٫٩٣٦( ١٦٫٥٤٦ للبيع المتاحةاالستثمارية    
 للبيع  المتاحةالمحققة من األوراق المالية االستثمارية  الخسائرصافي 

 )٧٫٢٧٢( )١١٫٢٣٥( عند االستبعاد األرباح أو الخسائرتصنيفها إلى بيان الُمعاد  
 ------------ ---------- 

 ١٣٫٤٨٩ ١٨٫٨٠٠ المؤجلةديسمبر قبل تسوية الضريبة  ٣١في 
 )٢٫٦٩٨( )٣٫٧٦٠( موجودات الضريبة المؤجلة ذات الصلة

 ---------- ---------- 
 ١٠٫٧٩١ ١٥٫٠٤٠ المؤجلة الضريبةصافي من  – ديسمبر ٣١في 

 =====   ===== 
 

  

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٤٩ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 األدوات المالية المشتقة          ٢٢

 
يوضح الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة والمسجلة كموجودات ومطلوبات مع قيمها االسمية. تتمثل القيمة االسمية 

سعر أو المؤشر المرجعي وهو األساس الذي تقاس به التغيرات في قيمة المسجلة كقيمة إجمالية، بقيمة األصل التابع لألداة المشتقة وال
 المشتقات. تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة.

 
  

 الموجودات
 

 المطلوبات
 القيمة 
 االسمية

 
 الموجودات

 
 المطلوبات

 القيمة 
 االسمية

 ٢٠١٥ ٢٠١٥ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٦ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

       مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:
 ٤٫٢٦٩٫٢٩٥ ١٤٫١٧٤ ٩٫٧٨٤ ٤٫٨٢٧٫١٩٣ ١١٫٨٢٩ ٥٫٦٨٣ عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

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

 
 حتى شهر 

 واحد
٣ – ١  

 أشهر 
٦ – ٣  

 أشهر
١٢ – ٦ 
 اإلجمالي شهرًا  

 
  -----------------------------------ألف درهم  ---------------------------------

  
٤٫٨٢٧٫١٩٤ ٣٨١٫٩٩٢ ٨١٢٫٠٠٤ ١٫٥٨٠٫٢٢٥ ٢٫٠٥٢٫٩٧٣ ٢٠١٦ 

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

٤٫٢٦٩٫٢٩٥ - ٦٫٢٦٤ ١٫٥٧٤٫٣٨٠ ٢٫٦٨٨٫٨٥١ ٢٠١٥ 
 ==== === === ====  ==== == === ==== === 
 

 االلتزامات الطارئة واالرتباطات          ٢٣
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٥٤٠٫٧٥٣ ٥٤٠٫٤٧٠ اعتمادات مستندية  
 ١٫٥٢٨٫٢١٤ ١٫٤٧٨٫٨٩٢ خطابات ضمان

 ٨٫٧٠٩ ٧٫٦٦٨ نهائية - ارتباطات ائتمانية غير مسحوبة
 ==== ==== 

 
أن البنك يتعهد بالسداد في حالة بإن خطابات الضمان وكذلك االعتمادات المستندية االحتياطية، التي تمثل تأكيدات غير قابلة لإللغاء 

. القروض والذمم المدينةعدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه األطراف األخرى، تنطوي على نفس مخاطر االئتمان الخاصة ب
إن اإلعتمادات المستندية وخطابات االعتماد التجارية، وهي تعهدات خطية من قبل البنك نيابة عن العميل تفوض بموجبها طرفاً آخر 

ً ألحكام وشروط محددة، مضمونة مقابل شحنات البضائع  إلىبسحب كمبياالت على البنك تصل قيمتها  المبلغ المنصوص عليه وفقا
ً للضمانات واالعتمادات المستندية االحتياطية التي تتعلق بها، ولذلك ف إن مخاطرها تقل بصورة جوهرية. إن المتطلبات النقدية وفقا

 من مبلغ االلتزام ألن البنك ال يتوقع أن يقوم الطرف الثالث بسحب األموال بموجب االتفاقية المبرمة. اً هي أقل كثير
 

ء غير المستخدمة من الموافقات الصادرة بمنح ائتمان في شكل قروض أو تتمثل االرتباطات االئتمانية غير المسحوبة باألجزا
بمنح ائتمان، فإنه من المحتمل  غير القابلة لإللغاءضمانات أو اعتمادات مستندية. فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من االلتزامات 

صعوبة تحديد  إال أن مبلغ الخسارة المحتملة، بالرغم منأن يتعرض البنك لخسارة مبلغ يساوي إجمالي االلتزامات غير المستخدمة. 
من إجمالي االلتزامات غير المستخدمة نظراً ألن معظم االلتزامات بمنح االئتمان تشترط أن يتمتع العمالء  اً كثير، هو أقل قيمته

ت، إال أنه يتم اعتبار تلك المخاطر أنها بمعايير ائتمانية محددة. على الرغم من وجود بعض مخاطر االئتمان المرتبطة ببقية االلتزاما
مخاطر محدودة حيث أنها تنشأ من احتمال قيام العميل بسحب الجزء غير المستخدم من الموافقات الصادرة بمنح القروض، وثانياً من 

لك ألن مخاطر االلتزامات احتمال عدم سداد هذه السحوبات عند استحقاقها. يقوم البنك بمراقبة فترة االستحقاق اللتزامات االئتمان وذ
طويلة األجل تنطوي على مخاطر أكبر من المخاطر التي تنطوي عليها االلتزامات قصيرة األجل بشكل عام. ال يمثل إجمالي مبلغ 

 ها.االلتزام التعاقدي بمنح االئتمان بالضرورة متطلبات النقد المستقبلية حيث أن معظم هذه االلتزامات ستنتهي أو تنقضي دون تمويل
 

 ألف درهم). ٢٢٫٣٥٥: ٢٠١٥ألف درهم ( ٣١٫٢٨٧معرفة كديون الغير البنك و ضدبلغت المطالبات 
 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٠ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 إيرادات الفوائد    ٢٤
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   إيرادات الفوائد من: 
 ١٦٠٫٢٥٨ ١٧٨٫٤٠٥ القروض والذمم المدينة  
 ٢٥١ ٢٢٨ وفروع أخرىمن المركز الرئيسي  المستحق  
 ١٢٫٨٣١ ١٧٫٢٨٨ ومؤسسات مالية من بنوك أخرى المستحق  
 ٧٨٫٣٩٦ ٨٦٫٢٧٠ أوراق مالية استثمارية  
 ----------- ----------- 
 ٢٥١٫٧٣٦ ٢٨٢٫١٩١ 
 === ===  ====== 

   
 مصروفات الفوائد    ٢٥

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   مصروفات الفوائد على: 
 ٥٩٫٢٠١ ٨٠٫٧٥٩ ودائع عمالء  
 ٥٦٩ ٥٨٣ وفروع أخرىلمكتب الرئيسي ا المستحق من  
 ٤٫٤٣٠ ٧٫٥٤٨ بنوك أخرىالمستحق ل  
 ٤٣٣ - األوراق المالية الُمباعة بموجب اتفاقية إعادة شراء 
 ----------- ---------- 
 ٦٤٫٦٣٣ ٨٨٫٨٩٠ 
 === === == === 

 
 صافي األرباح من بيع أوراق مالية استثمارية ٢٦

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

   للبيع: متاحةصافي األرباح من بيع أوراق مالية 
 ٧٫٢٧٢ ١١٫٢٣٥ للبيع  متاحةأوراق مالية   
 ----------- --------- 
 ٧٫٢٧٢ ١١٫٢٣٥ 
 ====== ===== 

 اإليرادات األخرى  ٢٧
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٧٫٩٣٤ ٦٫٨٥٥ رسوم تتعلق بالبريد والتلكس
 ٢٫٩٢٢ ٢٫٨٣٩ رسوم حفظ حسابات ورسوم الحد األدنى لألرصدة
 ١٫١٦٨ ١٫٣١٣ المبالغ المستردة من قروض غير عاملة مشطوبة  

 ١٫٤٣٢ ١٫٣٢٤ أخرى
 ----------- ----------- 
 ١٣٫٤٥٦ ١٢٫٣٣١ 
 ====== ====== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥١ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 المصروفات التشغيلية   ٢٨

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٨٣٫٤١٩ ٩٤٫٢١٩ )٣١(إيضاح تكاليف الموظفين 
 ١٥٫٥٨٨ ١٥٫٦٩٠ تأمين وكهرباءوضرائب وإيجارات 

 ٤٫٤٠٢ ٥٫٢٨٨ تكاليف اتصاالت
 ٢٫٦٢٢ ٢٫٤٥٤ )١٣االستهالك (إيضاح 

 ١٫٥٠٦ ١٫٥١٢ )١٤إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح 
 ٢٫١٨٣ ٢٫٢٣٦ سفر وانتقال

 ١٫٦٣٥ ١٫٧٨٤ وترويج اتإعالن
 ٢٫٨٧٦ ٣٫٢٢٤ تصليح وصيانة

 ١٫٦٨٩ ١٫٦٦١ قرطاسية
 ٢٫٤٢٦ ٢٫٢٩٩ قانونية ومهنيةخدمات 
 ٥٥٧ ٥٨٦ وندوات تدريب 

 ٣٦٢ ٣٦٢ رسوم تقنية المعلومات
 ٣٫٤٠١ ٣٫٧٦٨ رسوم الخدمات

 ٧٣ ١٤ مصاريف تأشيرات
 ٤٫٩٤٥ ٤٫٧١٠ أخرى

 ------------ ------------ 
 ١٢٧٫٦٨٤ ١٣٩٫٨٠٧ 
 ======= ======= 

 
   صافي –مخصص الخسائر االئتمانية  ٢٩

  
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   
 ٣٤٫٤٩٠ ٥٥٫٣٣٠ )٢-١٠صافي (إيضاح  - القروض والذمم المدينةمخصص النخفاض قيمة ال
 ---------- --------- 
 ٣٤٫٤٩٠ ٥٥٫٣٣٠ 
 ===== ===== 

 
 الضريبة     ٣٠

 
تقديرات القبل الضريبة للسنة وتستند إلى أفضل  الربحصافي ل التسوياتللضريبة بعد إجراء بعض  ةالخاضع اإليرادات احتسابيتم 

 هي: ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مكونات مصروفات ضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في  فيما يلياإلدارة. الموضوعة من قبل 
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   الضريبة الحالية
 ٢٢٫٢٤٨ ٨٫٣٢٤ ضريبة الدخل الحالية   
 ١٢٫٩١٦ ١٣٫٥٦٧ لسنوات السابقةبا تسويات تتعلق   
 ---------- --------- 
 ٣٥٫١٦٤ ٢١٫٨٩١ 

   الضريبة المؤجلة
 )٩٫٤٢٢( ٥٧٨ المؤقتة الفروقالمتعلقة بتكوين وعكس 

 ---------- ---------- 
 ٢٥٫٧٤٢ ٢٢٫٤٦٩ 
 ===== ===== 

 
 
 
 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٢ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
     (تابع) الضريبة ٣٠

 
 بين مصروفات الضريبة والربح المحاسبي      المطابقة ١-٣٠

 
أبوظبي ودبي والشارقة. إمارةفي الناتجة من عملياته من صافي أرباح البنك الخاضعة للضريبة  ٪٢٠يتم احتساب الضريبة بنسبة 

  
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ١٢٠٫٨١٠ ١٠٣٫٥٢١  صافي ربح السنة قبل احتساب الضريبة
 ====== ====== 

 ٢٤٫١٦٢ ٢٠٫٧٠٤ )٪٢٠: ٢٠١٥( من صافي الربح الخاضع للضريبة ٪٢٠الضريبة بواقع 
   
 ١٫٤٤٧ ٩٢٣ للفروق الدائمة ةيالضريب اتتأثيرال

 ١٣٫٠٤٩ )١٢٫٧٢٥( التأثيرات الضريبية للفروق المؤقتة
 ١٢٫٩١٦ ١٣٫٥٦٧ مخصص الضريبة للسنة السابقة

 ---------- ---------- 
 ٢٧٫٤١٢ ٢٢٫٤٦٩ إجمالي مصروفات ضريبة الدخل

 ===== ===== 
   

 ٪٢١ ٪٢٢ معدل الضريبة الفعلي 
 

 ضريبة السنة السابقة      ٢-٣٠
 

بخصوص سنوات التقييم السابقة كانت تزيد عن مخصص الضريبة الحالي لدى بتقييمها ة يسلطات الضريبال التي قامتإن الضريبة 
 البنك.من قبل  األرباح أو الخسائربيان  علىوقد تم تحميل العجز  .ألف درهم) ١٢٫٩١٦ :٢٠١٥ألف درهم ( ١٣٫٥٦٧البنك بمبلغ 

 
 الضريبة المؤجلة       ٣-٣٠

 
 
 
 

 
 
 

 يناير  ١في 

  المحمل على
 األرباح بيان 

 الخسائرو أ

المضاف إلى 
اإليرادات الشاملة 

 األخرى

 
 
 

 ديسمبر  ٣١في 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٦

     

 مخصصموجودات الضريبة المؤجلة على 
 ٧٨٫٧٧٨ - )٥٧٨( ٧٩٫٣٥٦ خسائر انخفاض القيمة   

 موجودات الضريبة المؤجلة على 
 )٣٫٧٦٠( )١٫٠٦٢( - )٢٫٦٩٨( احتياطي القيمة العادلة   
 ---------- ------- ---------- ---------- 
 ٧٥٫٠١٨ )١٫٠٦٢( )٥٧٨( ٧٦٫٦٥٨ 
 ===== ==== ===== ===== 

٢٠١٥     
 موجودات الضريبة المؤجلة على مخصص

 ٧٩٫٣٥٦ - ٩٫٤٢٢ ٦٩٫٩٣٤ خسائر انخفاض القيمة   
 موجودات الضريبة المؤجلة على 

 )٢٫٦٩٨( ٧٫٠٤٢ - )٩٫٧٤٠( احتياطي القيمة العادلة   
 --------- -------- -------- --------- 
 ٧٦٫٦٥٨ ٧٫٠٤٢ ٩٫٤٢٢ ٦٠٫١٩٤ 
 ===== ==== ==== ===== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٣ 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 تكاليف الموظفين  ٣١
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٧٨٫٧١٤ ٨٩٫٠٤٢ وبدالت رواتب 
 ٢٫٠٥٩ ٢٫٢٥١ نهاية الخدمة للموظفين المحمل لتعويضات

 ٢٫٦٤٦ ٢٫٩٢٦ طبية مصروفات
 ---------- --------- 
 ٨٣٫٤١٩ ٩٤٫٢١٩ 
 
 

===== ===== 

 النقد وما يعادله   ٣٢
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 ٩٨٠٫٣٢٩ ٨٦٨٫٥٧١ واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيالنقد 
 ٥٨٩٫٦٤٥ ٦٥٥٫٢٦٣ ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى

 ١١١٫٨٨٥ ٦٣٫٥٠٩ المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى
 )٢٣٥٫١١٨( )٣٨٨٫٨٠٩( بنوك أخرىالمستحق إلى 

 )١٣٤٫٤٣٤( )٥٧٫٤٣١( المستحق إلى المركز الرئيسي وفروع أخرى
 -------------- -------------- 
 ١٫٣١٢٫٣٠٧ ١٫١٤١٫١٠٣ 
   

 )٢٩٨٫٥١٤( )٣٠٨٫٣٣٨( ودائع قانونية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 )٤٨٣٫٤٣١( )٥١٣٫٥١٢( أشهر) ٣(مستحق بعد أكثر من  قروض ألجل لبنوك أخرى

 - - ودائع مرهونة
 )١١٤٫١٧٠( )٨٨٫١٥٤( بنوك أخرى وُيستحق بعد ثالثة أشهرالمستحق إلى 

 )١٠٢٫٥٣٢( - المستحق إلى المركز الرئيسي وفروع أخرى وُيستحق بعد ثالثة أشهر
 ------------ ------------ 
 ٣١٣٫٦٦٠ ٢٣١٫٠٩٩ 
 ====== ====== 

 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة -يونايتد بنك ليمتد 

٥٤ 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات   ٣٣

 

البنك وتعرضه للتغيرات في  لدى سيولةالالتي تترتب عليها فوائد عندما تستحق، وبتكلفة مقبولة، تعتبر عوامل هامة في تقييم  المطلوباتإن فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات والقدرة على استبدال 
 أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت.

 

 صلة بناًء على الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي:الستحقاق ذات االتاريخ بيان المركز المالي في مجموعات كما في موجودات ومطلوبات البنك تحليالً ل الجدول التالييعرض 
 

 
 

 أشهر ٣حتى 
 أشهر  ٣من 

 شهراً  ١٢حتى 
 اإلجمالي الفرعي 
 حتى سنة واحدة

 من سنة واحدة
 سنوات ٥حتى 

 أكثر من 
 سنوات ٥

 اإلجمالي الفرعي
 أكثر من سنة 

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

        الموجودات 
 ٨٦٨٫٥٧١ - - - ٨٦٨٫٥٧١ - ٨٦٨٫٥٧١ المتحدة المركزي    بيةرصدة لدى مصرف اإلمارات العرالنقد واأل

 ٦٥٥٫٢٦٣ ٢٠٥٫٤٤٨ - ٢٠٥٫٤٤٨ ٤٤٩٫٨١٥ ٩٥٫٨١٢ ٣٥٤٫٠٠٣ ومؤسسات مالية المستحق من بنوك أخرى
 ٦٣٫٥٠٩ - - - ٦٣٫٥٠٩ - ٦٣٫٥٠٩ وفروع أخرىالمستحق من المركز الرئيسي 

 ٥٫٦٨٣ - - - ٥٫٦٨٣ - ٥٫٦٨٣ المشتقةاألدوات المالية 
 ٤٫٠٩٢٫٣٧٤ ١٫٣٠٦٫٦٩٢ ٦٤٠٫٤١٥ ٦٦٦٫٢٧٧ ٢٫٧٨٥٫٦٨٢ ٩٢٢٫٠٦٨ ١٫٨٦٣٫٦١٤ القروض والذمم المدينة 

 ١٫٣٧٣٫١٦٧ ١٫٠٣٩٫٩٣٠ ٤٤٣٫٠٤٣ ٥٩٦٫٨٨٧ ٣٣٣٫٢٣٧ ٣٣٫٢٣٧ - األوراق المالية االستثمارية  
 ٢٧٤٫٩٤٦ - - - ٢٧٤٫٩٤٦ - ٢٧٤٫٩٤٦ الموجودات األخرى

 ١١٫٥٢٤ ١١٫٥٢٤ - ١١٫٥٢٤ - - - قيد اإلنجاز الممتلكات والمعدات واألعمال الرأسمالية
 ٧٥٫٠١٨ ٧٥٫٠١٨ - ٧٥٫٠١٨ - - - صافي –موجودات الضريبة المؤجلة 

 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------- ------------------- 
 ٧٫٤٢٠٫٠٥٥ ٢٫٦٣٨٫٦١٢ ١٫٠٨٣٫٤٥٨ ١٫٥٥٥٫١٥٤ ٤٫٧٨١٫٤٤٣ ١٫٣٥١٫١١٧ ٣٫٤٣٠٫٣٢٦ إجمالي الموجودات 

 =========== ========== =========== ========== ========== =========== =========== 
         المطلوبات 
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   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات (تابع)  ٣٣
 

 
 

 أشهر ٣حتى 
 أشهر  ٣من 

 شهراً  ١٢حتى 
 اإلجمالي الفرعي 
 حتى سنة واحدة

 من سنة واحدة
 سنوات ٥حتى 

 أكثر من 
 سنوات ٥

 اإلجمالي الفرعي
 أكثر من سنة 

 
 اإلجمالي 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 األطراف ذات العالقة  ٣٤

 
. تم إبرام عدد الشركات التي تؤثر عليها تلك األطراف بصورة جوهريةأو  الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركةوالشركات  الرئيسيينالمركز الرئيسي وموظفي اإلدارة  علىاألطراف ذات العالقة  تشتمل

حسب األصول عليها تمت الموافقة ألحكام وشروط وفقاً جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة  تنفيذ. تم االعتياديةاألعمال  ضمن سياقللبنك  وفروع أخرىع المركز الرئيسي البنكية ممن المعامالت 
 من قبل إدارة البنك:
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عربي ودويل
كوريا اجلنوبية : اأمريكا �ستتحمل تكلفة نظام ثاد .. وا�سنطن تتوقع �سراعًا مع بيوجنياجن وال�سني حتذر 

ويف ت��غ��ري��دة، و���ص��ف دون��ال��د ترامب 
املائة  حم��ط��ة  ال�����ص��خ��ي��ف،  ب��امل��ع��ي��ار 
عقبة  انها  مقابلة،  يف  وا���ص��اف  ي��وم، 

م�صطنعة ال معنى كبر لها. 
الرئي�س اجلمهوري      يف اجل��وه��ر، 
للمائة  التع�صفي  فاملفهوم  ح��ّق،  على 
ي�����وم، ال�����ذي اك��ت�����ص��ب ���ص��ع��ب��ي��ت��ه عام 
1933 على يد فرانكلني روزفلت، ال 
يتكهن بح�صيلة اي رئي�س. فالتقارب 
ال�����ص��ي��ن��ي ل��ن��ي��ك�����ص��ون، واحل�������رب يف 
القطاع  واإ�����ص����الح  ل��ب��و���س،  ال���ع���راق 
هذه  من  �صيء  ال  الأوب��ام��ا:  ال�صحي 
ترتبط  وال��ت��ي  احلا�صمة،  اللحظات 
ال��ي��وم ب�����ص��ورة ه���وؤالء ال��روؤ���ص��اء، قد 
مّت يف بداية فرتة واليتهم. ولكن، ملا 
كان دونالد ترامب �صيد التناق�صات، 
ف���ان���ه ي�����ص��ع��ى، رغ����م ك���ل ����ص���يء، اىل 
االإقناع بان اأول مئوية له يف ال�صلطة، 
كانت  �صخيفا،  املفهوم  كان  وان  حتى 
ممتازة.    وقد اأ�صدر البيت االأبي�س، 
وباالأرقام،  فيه،  اأ�صاد  بيانا  الثالثاء، 
الإمرباطور  التاريخية  ب��االإجن��ازات 
العقارات: 30 مر�صوما مت توقيعها، 
و�صدور 28 قانونا، اأكر من معظم 
اأ���ص��الف��ه. وي��ق��ول امل�����وؤرخ اخل��ب��ر يف 
داليك،  روبرت  االأمركيني  الروؤ�صاء 
لنيويورك تاميز، ان “دونالد ترامب 
انه يقول  التناق�س،  ُتدّر�س يف  حالة 
كل  م��ن  اأف�صل  كانت  يومه  مائة  ان 
ال��ت��ي تلي،  ال��دق��ي��ق��ة  ال���روؤ����ص���اء، ويف 
خالل  الرئي�س  تقييم  بفكرة  ي��ن��دد 

هذه الفرتة ».

عدمي اخلربة
واإذا تركنا جانبا النقا�س حول اأهمية 
ان  �صنجد  ال��زم��ن��ي،  التحقيب  ه���ذا 
ترامب  دونالد  �صجّل  هي:  احلقائق 
وح�����ص��ي��ل��ت��ه، ب��ع��د اأك�����ر م���ن ثالثة 
اأ���ص��ه��ر م��ن ت��ول��ي��ه ال��رئ��ا���ص��ة، �صيئة، 

خا�صة على اجلبهة الداخلية.
الت�صريعية،  اأولوياته  كانت  لقد       
ال�صحية  ال���رع���اي���ة  اإ�����ص����الح  اإل����غ����اء 
اأوباما كر، وهو م�صعى حتّطم على 
ج�����دار االن��ق�����ص��ام��ات داخ�����ل احل���زب 
اجل����م����ه����وري. ����ص���رخ ع���ج���ز دون���ال���د 

ت�صدده يف ملف الهجرة يوؤتي ثماره، 
حتى قبل البناء املفرت�س جلدار مع 

املك�صيك.
اخلارجية،  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  جم���ال  يف      
الفريق اال�صت�صاري املحيط بالرئي�س 
ووزير  ال��ق��وم��ي،  االأم���ن  م�صت�صار   -
الدويل.  املجتمع  يطمئن   - ال��دف��اع 
فبعد ان و�صف املر�صح ترامب الناتو 
ومتنى  الزمن”،  عليها  “عفا  ب��ان��ه 
ت��ف��ك��ك االحت�������اد االأوروب�����������ي، خفف 
وطماأن  ت�صريحاته  ترامب  الرئي�س 
ع��ل��ى قاعدة  وال�������ص���رب���ات  ح���ل���ف���اءه. 
�صورية، ولئن مل ترفع ال�صكوك حول 
االمريكية يف  اال�صرتاتيجية  حقيقة 
املنطقة، فاإنها لقيت، عموما، ترحيبا 

من قبل املجتمع الدويل.
م��ا تبقى، فقد متيزت بداية  ام��ا      
التي  امل���ف���ت���وح���ة  ب����احل����رب  ال����والي����ة 
�صّنها دونالد ترامب �صد ال�صحافة، 
ي�صقي  حيث  ت��وي��رت،  على  خ�صو�صا 
ال��رئ��ي�����س 28 م��ل��ي��ون م�����ص��رتك يف 
ور�صائل  �صخ�صية،  بهجمات  ح�صابه، 
ال��ر���ص��ا ع���ن ال������ذات، وم��ع��ل��وم��ات يف 
خاطئة  اأو  دق���ي���ق���ة،  غ����ر  ال���غ���ال���ب 

متاما.

اإعادة انتخابه
الرئي�س  تعّقل  ال��ف��و���ص��ى،  مر�صح     
لكن  االآن،  حتى  منتج  غ��ر  قليال.. 
ال �صيء يقول انه لن ي�صبح كذلك. 
م�صّمما  يبدو  امللياردير  اأّن  �صيما  ال 
على البقاء لواليتني. ففي منت�صف 
اب����ري����ل، وّف������ر ف���ع���ال ع�����دة ماليني 
انتخابه،  اإع�����ادة  حلملة  ال������دوالرات 
اجلمهوريني  مناف�صيه  ي��ث��ب��ط  مب��ا 
امل��ح��ت��م��ل��ني، وي�����ص��ّل��ط ���ص��غ��ط��ا على 

الدميقراطيني. 
    ويخل�س اأ�صتاذ التاريخ يف جامعة 
برين�صتون جوليان زيليزر: “ الذين 
ت�صاءلوا يف البداية ما اإذا كانت اقالة 
قريبا،  حت��دث  اأن  ميكن  ا�صتقالة  اأو 
فر�س  يف  ال���ت���ف���ك���ر  ب�����دء  مي��ك��ن��ه��م 
ف��وز دون��ال��د ت��رام��ب ب��ف��رتة رئا�صية 

ثانية«.
عن ليبريا�سيون الفرن�سية

��ب ن��ف�����ص��ه ملك  ت���رام���ب، ال����ذي ن�����صّ
التفاو�س، مل ي�صتطع التغلب عليه.     
اآخر ا�صا�صي، اإغالق احلدود  م�صروع 
بع�س  ورعايا  الالجئني  ام��ام  موؤقتا 
الدول االإ�صالمية، اأجه�صه الق�صاء. 
وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن اخل�����رباء، 
���ص��وء االع����داد وغ��ي��اب الكفاءة،  ف���اإن 
اإىل حد كبر يف الهزميتني.     �صاهما 

غور�صت�س  ن��ي��ل  امل��ح��اف��ظ  ال��ق��ا���ص��ي 
البيت  يعرّب  كما  العليا.  املحكمة  يف 
االأبي�س عن �صعادته بانخفا�س عدد 
املهاجرين الوافدين غر ال�صرعيني 
من املك�صيك: -39 باملائة يف فرباير، 
بعام  مقارنة  مار�س،  يف  باملائة  و64 
ترامب  دون����ال����د  وي������رى   .2016
واأن�������ص���اره يف ذل����ك دل���ي���ال ع��ل��ى اأن 

اإذا  ولكن  بالف�صل،  عليه حتما  حتكم 
على  قادرين  باأفراد  نف�صه  ُيحط  مل 
�صيوا�صل  فانه  ثغراته اخلا�صة،  �صّد 
ومن  جني هذا النوع من االو�صاع”. 

الوا�صح، انه مل يتعلم الدر�س بعد.
ت�����ص��خ��ي��م ح�صيلته  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ا     
ق���ب���ل ي���وم���ه امل�����ائ�����ة، �����ص����ّرع دون���ال���د 
اأ�صا�صي:  اآخ��ر  روزن��ام��ة وع��د  ترامب 

املتخ�ص�س يف  ه��وداك،  ويف�ّصر جون 
ابحاث  مركز  يف  العمومية  ال�صيا�صة 
“الرئي�س  ب����ان   ، ذل����ك  ب��روك��ي��ن��غ��ز 
التاريخ  خ���ربة يف  االأق����ل  االأم��ري��ك��ي 
اإىل اخلربة  باأنا�س يفتقرون  حماط 
يف جمال ال�صيا�صة االحتادية والعمل 
دونالد  اأ���ص��ق��ط  وه����ذا  ال��ت�����ص��ري��ع��ي. 
ترامب يف عا�صفة. ان قلة خربته ال 

اأرب�����اح  اأّن  االأب���ي�������س  ال��ب��ي��ت  وي���وؤك���د 
النمو �صُتعّو�س االنخفا�س الهائل يف 
املحللون  وي�صك  ال�صرائب،  عائدات 
يف ذل���ك. وب��ال��ت��ايل ف���ان امل��ع��رك��ة مع 
زيادة  الأي  احل�ّصا�س  الرئي�س،  ح��زب 
يف الديون، تبدو انها �صتكون �صر�صة.
    يف املائة يوم االأوىل، ميكن اأن يفخر 
تثبيت  كبر:  بنجاح  ترامب  دونالد 

خطوط  وم��ن  ال�صريبي.  االإ���ص��الح 
تخفي�س  العري�صة،  االإ���ص��الح  ه��ذا 
ال�����ص��ري��ب��ة ع��ل��ى ال�����ص��رك��ات م��ن 35 
هذا  يت�صمن  وال  ب��امل��ائ��ة.   15 اىل 
�صريبة  ف����ر�����س  ف����ك����رة  امل���������ص����روع، 
ع��ل��ى ال���������واردات، ال���ت���ي ي��ط��ال��ب بها 
اجل���م���ه���وري���ون يف جم��ل�����س ال���ن���واب 
ال�صريبية.  التخفي�صات  لتعوي�س 

مئوية اإمرباطور العقارات:

لعبة �سطرجن يف اروقة البيت الأبي�س...!
كان يريد اأن يجعل منها فرتة حا�سمة من رئا�سته لكن جرت الرياح ..

•• الفجر - خرية ال�سيباين
    كان يريد ان يجعل منها فرتة حا�سمة من 
رئا�سته، اي الطابق الول من �ساروخ ترامب 
ال�سماء  اإىل  باأمريكا  يدفع  ان  املفرت�س 
من  ق�سري  وقت  وقبل  اأكتوبر،  يف  ال�سابعة. 
املائة  خطة  امللياردير  ن�سر  النتخابات، 

يوم، ودعا اىل عقد مع الناخب الأمريكي.
ويف  والنك�سات،  العقبات  وامام  تدريجيا،     
مع  هزيل  حل�ساد  املوؤملة  احلقيقة  مواجهة 
 - تراجع  امل�سريي،  اأبريل   29 يوم  اقرتاب 

كما جرت العادة - الرئي�س المريكي.

يومه  مــائــة  ان  يــعــتــرب 
ــــن كــل ــــي اأفـــ�ـــســـل م ه
نف�س  ويف  الـــروؤ�ـــســـاء 
بفكرة  يــنــدد  الـــوقـــت 
ـــس  ـــ� ـــي ـــرئ ـــم ال ـــي ـــي ـــق ت
ـــفـــرتة خــــــالل هــــــذه ال

الـــــذيـــــن طـــــرحـــــوا يف
ــة  ــي ــان ــك ام الــــبــــدايــــة   
اقـالتـــــــه اأو ا�ســــتقالتـه 
ـــــدء يف  ـــــب ميـــكـــنـــهـــم ال
فوزه  فر�س  يف  التفكري 
ثانية رئا�سية  بــوليــة 

هل عدل عقل اجلرناالت اندفاع وقلة خربة ترامب؟

تثبيت هذا القا�صي من انت�صارات ترامب النادرة

تقل�س عدد املهاجرين من املك�صيك قبل بناء اجلدار ال�صربة االمريكية على قاعدة �صورية

مرا�صيم عديدة وانت�صارات قليلة

حتليل اخباري

ح�سيلة ترامب بعد ثالثة اأ�سهر من توليه 
الرئا�سة �سيئة خا�سة على اجلبهة الداخلية

الفريق ال�ست�ساري املحيط بالرئي�س يف جمال 
ال�س�يا�س�ة اخلارجي�ة يطمئن املجتم�ع الدويل

الرئي�س الأمريكي الأقل خرة يف التاريخ حماط باأنا�س يفتقرون اإىل اخلرة يف جمال ال�سيا�سة الحتادية والعمل الت�سريعي

••

النم�سا توؤكد على الحتاد الأوروبي عدم ال�سماح بحدوث انق�سام يف �سفوفه خالل اخلروج الريطاين
•• فيينا -وام:

اأنه  رينهولد ميرتلرن،   ونائبه  كري�صتيان كرن،  النم�صاوي  امل�صت�صار  اأكد 
يتعني على االحتاد االأوروبي عدم ال�صماح بحدوث انق�صام يف �صفوفه اإزاء 

م�صار خروج اململكة املتحدة من ع�صويته.
واكد كرن وميرتلرن، يف نقا�س برملاين حملي قبل قمة لالحتاد االأوروبي 
اأنه يجب ان ال تكون هناك تكاليف اإ�صافية ترهق كاهل الدول االأع�صاء يف 

جريح باأعمال عنف يف برملان مقدونيا   100
•• �سكوبيي-اأ ف ب:

اقتحم  برملان مقدونيا عندما  اعمال عنف يف  الع�صرات بجروح يف  اأ�صيب 
الت�صويت  م��ن  م��وج��ة غ�صب  و���ص��ط  ال��ربمل��ان  ق��وم��ي��ون مبنى  حم��ت��ج��ون 

النتخاب رئي�س جديد للربملان، بح�صب ما افادت وزارة الداخلية ام�س .
اندلعت اأعمال الفو�صى م�صاء اخلمي�س عندما اقتحم ع�صرات املتظاهرين 
ومن بينهم جمموعة من الرجال املقّنعني حاجز ال�صرطة ودخلوا الربملان 

وهم يلوحون باالإعالم املقدونية وين�صدون الن�صيد القومي.

االحتاد خالل م�صار خروج اململكة املتحدة من ع�صوية الكتلة.
وذكر كري�صتيان كرن ان اململكة املتحدة �صتحاول تق�صيم االحتاد االوروبي 
خالل املفاو�صات يف حماولة الإبرام اتفاقيات ثنائية مع كل دولة يف االحتاد 
على حدة ما ي�صتدعي وقوف دول االحتاد يف جبهة واحدة الجناح املفاو�صات 

املرتقبة.
وي�صعى زعماء االحتاد االأوروبي ل�صد الثغرات املالية التي �صتخلفها اململكة 

املتحدة يف ميزانية االحتاد االوروبي واملقدرة بنحو 60 مليار يورو.

ومن املقرر ان يعقد االحت��اد االأوروب��ي قمة اليوم ال�صبت العتماد �صروط 
الكتلة  ع�صوية  م��ن  املتحدة  اململكة  ان�صحاب  ب�صاأن  لندن  م��ع  التفاو�س 
االأوروبية وذلك متهيدا النطالق املفاو�صات املبا�صرة بني اجلانبني ال�صهر 

القادم.
وكانت اململكة املتحدة �صلمت اأواخر مار�س املا�صي اإخطارا ر�صميا لالحتاد 
من معاهدة ل�صبونة لبدء مفاو�صات  االأوروب��ي ب�صاأن تفعيل املادة “50” 

ان�صحابها من الكتلة االأوروبية.

يف جمل�س االأمن التابع لالأمم املتحدة اليوم اجلمعة حيث قال اإنه �صيوؤكد 
احلاجة اإىل التطبيق الكامل للعقوبات القائمة ف�صال عن اإجراءات جديدة 
حمتملة. وفر�صت ال�صني حظرا على واردات الفحم الكورية ال�صمالية يف 
فرباير �صباط واأوقفت معظم �صادراتها املهمة لبيوجنياجن وطرح االإعالم 
ال�صمال  اإىل  ال�صهر احتمال فر�س قيود على �صحنات النفط  ال�صيني هذا 
مل  تيلر�صون  ت�صريحات  ع��ن  ���ص��وؤال  على  وردا  ا�صتفزازاته.  وا���ص��ل  م��ا  اإذا 
التي  اخلطوات  عن  ال�صينية  اخلارجية  با�صم  املتحدث  �صوانغ  قنغ  يف�صح 
قد تتخذها بكني اإذا ما اأجرت بيوجنياجن جتربة نووية جديدة ومل يعلق 
مبا�صرة على ما قاله الوزير االأمريكي. وقال قنغ لل�صحفيني “نعار�س اأي 
اأن هذا املوقف  اأعتقد  �صلوك يتعار�س مع ق��رارات جمل�س االأم��ن ال��دويل. 
وا�صح للغاية. هذا ما قلناه للواليات املتحدة. اأظن اأن كوريا ال�صمالية اأي�صا 

تعلم بو�صوح هذا املوقف«.

اإن��ه يريد حل  روي���رتز  م��ع  ت��رام��ب يف مقابلة  وق��ال  ال�صيطرة.  ع��ن  يخرج 
االأزمة �صلميا رمبا من خالل فر�س عقوبات اقت�صادية جديدة لكن اخليار 
الع�صكري غر م�صتبعد. واأ�صاف ترامب خالل املقابلة التي جرت يف املكتب 
البي�صاوي هناك احتمال اأن ينتهي بنا االأمر اإىل �صراع كبر جدا مع كوريا 
ال�صعوبة  �صديد  االأم��ر  لكن  دبلوما�صيا  امل�صائل  حل  نود  وتابع  ال�صمالية. 
وزارة  ونقلت  ل��ه.  بالن�صبة  عاملي  حتد  اأك��رب  باأنها  ال�صمالية  كوريا  وا�صفا 
اخلارجية ال�صينية عن الوزير وانغ يي حتذيره من خطر ت�صعيد الو�صع 

يف �صبه اجلزيرة الكورية اأو خروجه عن نطاق ال�صيطرة.
اج��ت��م��اع مع  خ��الل  بالت�صريحات  اأدىل  وان���غ  اأن  ب��ي��ان  ال����وزارة يف  وذك���رت 
زاد  املا�صية  ال�صهور  وخ���الل  امل��ت��ح��دة.  االأمم  يف  اأم�����س  رو���ص��ي  دبلوما�صي 
موا�صلة  من  ال�صمالية،  لكوريا  الوحيد  الرئي�صي  احلليف  ال�صني،  انزعاج 
لقرارات  انتهاك  يف  املدى  وال�صاروخية طويلة  النووية  جارتها لرباجمها 

لكبح  املزيد  تفعل  اأن  اإىل  ال�صني  املتحدة  ال��والي��ات  ودع��ت  املتحدة.  االأمم 
جني  �صي  ال�صيني  الرئي�س  على  الثناء  ترامب  واأغ���دق  بيوجنياجن  جماح 
اأنه يحاول  اأعتقد  “رجل �صالح«. وقال ترامب  باأنه  بينغ جلهوده وو�صفه 
بجد �صديد. اأعلم اأنه يرغب يف اأن يتمكن من فعل �صيء. ورمبا ال ي�صتطيع 
لكني اأظن اأنه يود اأن يكون قادرا على اأن يفعل �صيئا. وقال وزير اخلارجية 
االأمريكي ريك�س تيلر�صون اإن ال�صني طلبت من بيوجنياجن عدم اإجراء اأي 
جتارب نووية جديدة. واأ�صاف اأن بكني حذرت بيوجنياجن من اأنها قد تفر�س 
عقوبات عليها اإذا ما فعلت. وقال تيلر�صون على قناة فوك�س نيوز “اأخربنا 
ال�صينيون اإنهم اأبلغوا النظام باأنه اإذا اأجرى جتارب نووية جديدة �صتتخذ 
ال�صني اإجراءات عقابية” دون اأن يحدد ما هي العقوبات التي ي�صر اإليها. 
ومل يف�صح تيلر�صون عن متى وجهت ال�صني هذا التهديد ومل يرد تاأكيد 
ال��دول االأع�صاء  ل��وزراء خارجية  اأن يراأ�س اجتماعا  من بكني. ومن املقرر 

•• وا�سنطن-�سيول-رويرتز:

قالت وزارة الدفاع يف كوريا اجلنوبية ام�س اجلمعة اإنه ال تغير يف موقف 
البالد وهو اأن تتحمل الواليات املتحدة تكلفة نظام ثاد للدفاع ال�صاروخي.

دونالد  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  بها  اأدىل  ت�صريحات  على  ت��رد  ال���وزارة  وك��ان��ت 
اأن تتحمل �صول تكلفة  اإن��ه يريد  ترامب يف مقابلة مع روي��رتز وق��ال فيها 
نظام ثاد. وقالت الوزارة يف بيان ال تغير يف موقف كوريا اجلنوبية وموقف 
الواليات املتحدة وهو اأن توفر حكومتنا االأر�س ومن�صاآت الدعم واأن تتحمل 
قال  ذل��ك،  اىل  و�صيانته.  وت�صغيله  ثاد  نظام  ن�صر  تكلفة  املتحدة  الواليات 
“�صراع كبر  اأن يندلع  املحتمل  اإن من  االأمريكي دونالد ترامب  الرئي�س 
فيما  وال�صاروخية  النووية  براجمها  ب�صبب  ال�صمالية  ك��وري��ا  م��ع  جدا” 
اأو  يت�صاعد  ق��د  ال��ك��وري��ة  اجل��زي��رة  �صبه  الو�صع يف  اأن  م��ن  ال�صني  ح��ذرت 
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تاميز  �صحيفة  ون�����ص��رت  ي��وج��وف  موؤ�ص�صة  اأج��رت��ه  ا�صتطالع  اأف���اد 
يريدون  ال  ا�صكتلندا  ناخبي  ن�صف  قرابة  اأن  اجلمعة  ام�س  نتائجه 
اأن  قبل  املتحدة  اململكة  ع��ن  اال�صتقالل  على  اآخ��ر  ا�صتفتاء  اإج���راء 

تن�صحب من االحتاد االأوروبي.
يعار�صون  اال�صكتلنديني  م��ن  املئة  يف   49 اأن  اال�صتطالع  واأظ��ه��ر 
اجلدول  وه��و   2019 ورب��ي��ع   2018 خريف  ب��ني  ا�صتفتاء  اإج���راء 

الزمني الذي اقرتحته رئي�صة الوزراء نيكوال �صترجن. 
املئة  يف   14 يح�صم  مل  بينما  اال�صتفتاء  اإج����راء  امل��ئ��ة  يف   37 واأي���د 
نتائجه  ون�صرت  كانتار  موؤ�ص�صة  اأجرته  ا�صتطالع  وخل�س  اأم��ره��م. 
يوم الثالثاء اإىل اأن معظم الناخبني اال�صكتلنديني ال يريدون اإجراء 
البقاء  ل�صالح  كبرة  بن�صبة  اال�صكتلنديون  و�صوت  اآخ��ر.  ا�صتفتاء 
داخل االحتاد االأوروبي يف اال�صتفتاء الذي اأجري يف يونيو حزيران 
املا�صي خالفا مع باقي اأجزاء اململكة املتحدة التي اختارت االن�صحاب 
من التكتل. وتقول احلكومة بقيادة احلزب القومي اال�صكتلندي اإن 
اإن  ثانية لتقرر  اأن حت�صل على فر�صة  ا�صكتلندا  اأن على  هذا يعني 
كانت تريد االنف�صال عن اململكة املتحدة وهو االأمر الذي تعار�صه 

احلكومة املركزية يف لندن.

بال�صجن  حكما  اأ���ص��درت  اأنها  اجلمعة  ام�س  �صينية  حمكمة  اأعلنت 
ث��الث ���ص��ن��وات م��ع وق��ف التنفيذ على حم��ام ب���ارز يف جم��ال حقوق 
خلف  حماكمة  بعد  وذل��ك  ال��دول��ة  �صلطة  تقوي�س  بتهمة  االإن�����ص��ان 

اأبواب مغلقة.
املجتمع  الدولة على  بينغ قب�صة  ال�صيني �صي جني  الرئي�س  و�صدد 
تواجه  بتهديدات  ذل��ك  م���ربرا   2012 ال��ع��ام  منذ  امل�صتقل  امل���دين 

االأمن القومي واال�صتقرار.
وال��ذي دافع  املدنية  الن�صط يف احلقوق  املحامي  واعتقل يل هيبنغ، 
يف ال�صابق عن اأفراد من طائفة فالون جوجن الروحية املحظورة، مع 
ع�صرات النا�صطني واملحامني يف منت�صف العام 2015 خالل حملة 

على املعار�صة.
وجرت املحاكمة يف 25 اأبريل ني�صان يف مدينة تياجنني يف جل�صات 

مغلقة نظرا الأنها تتطرق اإىل اأ�صرار الدولة.
واأوقفت املحكمة تنفيذ احلكم بال�صجن ثالث �صنوات ملدة اأربع �صنوات 

م�صيفة اأن يل �صيحرم من حقوقه ال�صيا�صية.
وقالت املحكمة يف بيانها اإن يل لن ي�صتاأنف احلكم واإنه �صكر املحكمة 
انتهك  �صلوكه  ب��اأن  واع��رتف  ندمه  عن  وع��رب  اجلل�صات  انتهاء  بهد 

القانون اجلنائي.
اأ�صدرت حكما مع وقف التنفيذ على يل نظرا  اأنها  وذكرت املحكمة 

ل�صجله اجلنائي “القليل ن�صبيا” وتعبره عن الندم.

اتهم �صتة  اإن��ه  العام يف الدمنارك ام�س اجلمعة  قال مكتب االدع��اء 
بالتدرب والقتال ل�صالح تنظيم داع�س االإرهابي يف �صوريا.

اإىل بريطانيا �صراعا  ال�صويد  اأوروب��ا من  وتخو�س احلكومات عرب 
الحتواء خطر املت�صددين االأمر الذي �صلط ال�صوء على ال�صعوبات 

التي تواجهها هذه الدول يف دمج االأقليات امل�صلمة. 
رجلني  ع��ن  اجلن�صية  ال���دمن���رك  اأ���ص��ق��ط��ت  اأخ���ري���ني  ق�صيتني  ويف 
وحكمت عليهما بال�صجن بتهمة التحري�س على االإرهاب والقتال يف 

�صفوف داع�س يف �صوريا.
وقالت املدعية العامة ليز لوتي نيال�س اإن االتهامات �صملت ال�صماح 

ملنظمة اإرهابية بتجنيد االأفراد املعنيني.
وقالت “لدينا �صتة يف الدمنرك اأعتقد اأن هناك اأ�صبابا تدعو لتوجيه 

اتهامات اإليهم النتهاك بنود االإرهاب يف قانون العقوبات.«
اأجانب يقيمون  اأن ال�صتة حمبو�صون احتياطيا واأن بينهم  واأ�صافت 

يف البالد.
وقد ت�صل عقوبة االتهامات اإىل ال�صجن الأكر من اأربعة اأعوام.

عوا�سم

لندن

كوبنهاجن

بكني

اردوغان يريد فتح 
�سفحة جديدة مع ترامب 

•• ا�سطنبول-اأ ف ب:

يفتح مع  اأن  يعتزم  اأن��ه  ام�س  اإردوغ���ان  الرتكي رجب طيب  الرئي�س  اأعلن 
تركيا  بني  العالقات  يف  جديدة  �صفحة  ترامب  دونالد  االأمركي  نظره 

والواليات املتحدة التي يزورها يف منت�صف اأيار مايو.
وقال اردوغان خالل ندوة نظمها مكتب “اأتالنتيك كاون�صيل” للدرا�صات 
جديدة  �صفحة  ت��رام��ب  م��ع  �صنخط  باأننا  ثقة  على  “اإنني  ا�صطنبول  يف 
مكتب  نظمها  ن��دوة  خ��الل  متحدثا  االأمركية”،  الرتكية  ال��ع��الق��ات  يف 

اأتالنتيك كاون�صيل للدرا�صات يف ا�صطنبول.
االأطل�صيان،  احلليفان  املتحدة،  وال��والي��ات  تركيا  بني  العالقات  و�صهدت 
وا�صنطن  دع��م  ب�صاأن  �صيما  وال  �صوريا،  ح��ول  االأخ��رة  االأ�صهر  خالفات يف 
وح��دات حماية  الع�صكري  وجناحه  الكردي  الدميوقراطي  االحت��اد  حلزب 
االإرهابي يف �صمال �صوريا فيما  التي تقاتل تنظيم داع�س  الكردية  ال�صعب 

تعتربها اأنقرة “ارهابية«.
وقال اردوغان اإن الدعم وامل�صاعدة امللمو�صة التي تقدمها الواليات املتحدة 

لوحدات حماية ال�صعب الكردية ت�صر بروح التحالف بني البلدين.
وت�صليم  اعتقال  املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  يتوقع  اأن��ه  اأخ���رى  م��ن جهة  وك��رر 
الداعية فتح اهلل غولن الذي تتهمه اأنقرة بالوقوف خلف حماولة االنقالب 
بن�صيلفانيا من  املقيم يف  اأن متكن غولن  اردوغ���ان  وق��ال  يوليو.  يف مت��وز 

اال�صتمرار يف مزاولة ن�صاطاته بحرية يثر ا�صتياءنا ب�صدة.
و�صيكون هذان امللفان بني املوا�صيع الرئي�صية التي �صيتم بحثها بني اردوغان 

وترامب خالل زيارة الرئي�س الرتكي لوا�صنطن يف 16 اأيار مايو.
وقال ما ننتظره هو اأن يدرك االمركيون مدى املخاطر التي نواجهها واأن 

يظهروا ت�صامنا.

الهيئة الت�سيريية تتجه اإىل تغيري ا�سم احلزب:

نداء تون�س: خطوة جديدة على درب الن�سقاق...!

تقول ما ل تفعل:

اإيفانكا ترامب تنهى عن �سيء.. وتاأتي باأب�سع منه...!
بني الدفاع عن متكني املراأة وحقيقة الواقع: البزن�س هو ال�سا�س

 ماركة اإيفانكا ترامب ي�سنعها عمال يف ال�سني مقابل دولر واحد لل�ساعة 

الحتاد الأوروبي يحاول جتاوز الرتا�سق مع تركيا .. برلني تعار�س وقف مفاو�سات ان�سمام انقرة 

االنتهازية واالحتكار العائلي والف�صاد 
وا�صرتجاع التوازن ال�صيا�صي الوطني 
الال�صرعية  املظلمة  باإنهاء  ال�صائع 
وال����ال ق��ان��ون��ي��ة امل�����ص��ل��ط��ة ع��ل��ى نداء 
قيادته  اف��ت��ك��اك  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ت��ون�����س 
دخالء  من�صبني  مرتزقة  ط��رف  من 
حزبية  �صرعية  لكل  وف��اق��دي��ن  عليه 
وم�صتولني  و���ص��ي��ا���ص��ة  واأخ����الق����ي����ة 
م���راأى وم�صمع من  ق���راره على  على 
اجلميع والتواطوؤ املك�صوف واملف�صوح 

وفق تعبر البيان.

•• الفجر - تون�س - خا�س
تكر�س  جديدة  ت�صعيدية  خطوة  يف   
االن�����ص��ق��اق ال��ن��ه��ائ��ي داخ����ل احل����زب، 
اأع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت�����ص��ي��ري��ة )ن����داء 
حلافظ  املناه�س  اجل��ن��اح   - ت��ون�����س( 
اأنه  لها  اجتماع  اإث��ر  ال�صب�صي-   قائد 
اأحلقتها  التي  ال�صلبية  ال�صورة  بعد 
تون�س  بنداء  والف�صاد  التوريث  قيادة 
واالفتكاك  امل���غ���ام���رة  يف  وال���ت���م���ادي 
كل  وب����ع����د  االأم���������ام  اإىل  وال������ه������روب 
ال��ت��ي ا�صطدمت  ال��ت��واف��ق  حم���اوالت 
والت�صلط  وال��ع��ن��ه��ج��ي��ة  ب��ال��ت��ع��ن��ت 
تغير  يف  جديا  تفكر  اأ�صبحت  فاإنها 
ا���ص��م احل���زب م��ع امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى كل 
والتنظيمية  ال��ن�����ص��ال��ي��ة  م��ق��وم��ات��ه 
عليها  بني  التي  التاأ�صي�س  روح  وعلى 
ق��ط��ب��ا وطنيا  م���ن���ه  ج��ع��ل��ت  وال����ت����ي 
التوازن  حقق  ودمي��ق��راط��ي��ا  تقدميا 

املن�صود واأنقذ البالد من التدهور .
يف  الت�صيرية  الهيئة  واأو���ص��ح��ت     
�صيكون  احل���زب  ا���ص��م  تغير  ان  ب��ي��ان 
الندائيني  ك��ل  اأ���ص��ا���س جت��م��ي��ع  ع��ل��ى 
امل��خ��ل�����ص��ني مل��ب��ادئ��ه واالن���ف���ت���اح على 
وال�صخ�صيات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  جم��م��ل 
وامل����ن����ا�����ص����ل����ني واالأط����������������راف ال���ت���ي 
للحركة  ال��ت��اري��خ��ي  ب���ال���دور  ت���وؤم���ن 
تعميق  يف  وت����رغ����ب  االإ�����ص����الح����ي����ة 

جتاربها وحمتوياتها على �صوء ثورة 
ال�صباب التون�صي واجلهات املحرومة 
وال���ت���ط���ل���ع ن���ح���و م����زي����د احل����ري����ات 
واملناعة  االج���ت���م���اع���ي���ة  وال����ع����دال����ة 

الوطنية.
   كما ا�صار البيان اىل اأن الهيئة �صتعمل 
اإىل  الت�صيرية  الهيئة  تو�صيع  على 
لالإ�صالح  الوطنية  اللجنة  اأع�����ص��اء 
والتفاعل  احلوار  وموا�صلة  واالإنقاذ 
الندائية،  التاأ�صي�صية  ال��ق��ي��ادات  م��ع 
منذ  ان���ط���ل���ق���ت  اأن����ه����ا  اىل  م�������ص���رة 
يف  امل�صاهمة  م��وا���ص��ل��ة  يف  اأ���ص��ب��وع��ني 
االإنقاذ،  جبهة  وم��ب��ادرات  خط  بلورة 
اأع�����ص��ائ��ه��ا يوم  اج��ت��م��اع  داع���ي���ة اىل 

ال�صبت 6 مايو 2017.
الهيئة  اأك�����دت  اخ�����رى،     م���ن ج��ه��ة 
و�صعا  ت��ع��ي�����س  ت��ون�����س  اأن  ب��ي��ان��ه��ا  يف 
م�صطربا يت�صم برتاكم االحتجاجات 
اليومية  واجل���ه���وي���ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
م�صرة  لها،  حلول  لتوفر  اأف��ق  دون 
على  التاأكيد  يجب  ما  بقدر  اأن��ه  اىل 
ناحية  م���ن  االح���ت���ج���اج���ات  ���ص��رع��ي��ة 
ال�����ص��ك��ل وم�����ص��روع��ي��ت��ه��ا م����ن حيث 
بالتنمية  باملطالبة  املتعلق  امل�صمون 
ف���ان ال��ت��ف��او���س وال��ت��ف��اع��ل واحل����وار 
ت��ب��ق��ى امل��ن��ه��ج ال��وح��ي��د ل��ت��ن��اول هذه 
اإمالء  منطق  واأن  احل�صا�صة  امل�صائل 
واأن  مرفو�س  الدولة  على  ال�صروط 

اأية تغذية مق�صودة اأو غر مق�صودة 
للنعرات اجلهوية زنقة م�صدودة.

  واأ�صاف بيان الهيئة اأنه ال يجب اأن 
والقوى  التون�صي  العام  ال��راأي  يفوت 
التعامل  طريقة  ب���اأن  للبالد  احل��ي��ة 
ال�صيا�صية  املعطيات  على  تقفز  التي 
املت�صمة بف�صل مبادرة حكومة الوحدة 
الدنكي�صوتية  وامل��م��ار���ص��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
التي تدفع بالدولة وموؤ�ص�صات احلكم 
املواطنني  املبا�صرة مع  املواجهة  نحو 
ال�صيا�صية  للو�صاطات  كلي  غياب  يف 

واالج��ت��م��اع��ي��ة امل���األ���وف���ة مي��ث��ل قفزا 
وا�صتهتارا  وجم���ازف���ة  ال���واق���ع  ع��ل��ى 

بالدميقراطية.
   وبينت الهيئة اأن عدم االإق��رار اأوال 
وقبل كل �صيء باأن جممل التوازنات 
ال�صيا�صية التي اأجنزتها البالد والتي 
ت��ك��ر���ص��ت يف االن���ت���خ���اب���ات االأخ������رة 
حتويل  نتيجة  ب��ال��ك��ام��ل  اه��ت��زت  ق��د 
والف�صاد  ال���ت���وري���ث  ن��ح��و  وج��ه��ت��ه��ا 
يف  اح��ت��داد  م��ن  املجتمع  يعي�صه  وم��ا 
احلكومة  ل��ه  تتعر�س  وم��ا  املطلبية 

اإي��ج��اد احل��ل��ول هو  م��ن �صعوبات يف 
و���ص��ادم��ة النهيار  م��ب��ا���ص��رة  ن��ت��ي��ج��ة 
واالرتباك  امل�����ص��ار  جم��م��ل  يف  ال��ث��ق��ة 
على نطاق وا�صع واختالط كل ال�صبل 

واالأوراق واحل�صابات.
املناهج  ال��ت��م��ادي يف  ب����اأن  واأق������رت     
الرتقيعية لن ياأتي بالنتائج املطلوبة 
واأن احلل ال�صحيح ينطلق باالعرتاف 
اأزمة  اإىل  التي حتولت  االأزم��ة  بعمق 
حكم والقيام مببادرة وطنية جديدة 
تعمل على تخلي�س البالد من هيمنة 

على القول “نحتاج يف نهاية املطاف اىل قرار وا�صح على امل�صتوى 
وذكر  برلني.  ويبدو هذا اخليار غر مطروح يف نظر  االوروب���ي«. 
ن�صتبعد  االأطل�صي مل  “يف احللف  بالقول  االمل��اين  وزي��ر اخلارجية 
تركيا، حتى خالل فرتة الديكتاتورية الع�صكرية«. وي�صعى االحتاد 
هناك  اأن  رغم  تركيا  بالكلمات مع  قبيح  ترا�صق  الإيقاف  االأوروب��ي 
الرئي�س  عهد  يف  اأنقرة  م�صتقبل  اإزاء  االرتياح  بعدم  عميقا  �صعورا 
اأن مطاحمه لالن�صمام لالحتاد  اإردوغ��ان الذي يبدو  رجب طيب 
قد انتهت ب�صبب �صلطاته الكا�صحة اجلديدة وحملته على املعار�صة. 
اأوغلو يف مالطا  ويجتمع وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�صاوو�س 
اأزم���ة يف  م��ع نظرائه يف االحت���اد االأوروب����ي يف حم��اول��ة لنزع فتيل 
املتعرة  للمحادثات  ر�صمي  اإيقاف  �صوب  االحت��اد  دفعت  العالقات 
اإردوغان  اإليه. وت�صبب فوز  ان�صمام تركيا  ب�صاأن  منذ فرتة طويلة 

•• فاليتا-وكاالت:

م��ن وقف  ام�����س  �صيغمار غابرييل  االأمل����اين  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  ح��ذر 
قلق  رغ��م  على  االوروب����ي،  االحت���اد  اىل  تركيا  ان�صمام  مفاو�صات 
االأوروب����ي����ني ح��ي��ال ح��ق��وق االن�������ص���ان يف ه����ذا ال��ب��ل��د. وق����ال وزير 
اجتماع  للم�صاركة يف  االملاين لدى و�صوله اىل الفاليتا  اخلارجية 
وزاري لالحتاد االوروب��ي، ان “احلكومة االملانية تعار�س معار�صة 
يكون  ل��ن  “هذا  ان  وا���ص��اف  االن�صمام«.  مفاو�صات  وق��ف  �صديدة 
وقال  نظرنا«.  �صيء جدا من وجهة  فعل  رد  بل  م�صاعدا...  عامال 
وزير اخلارجية النم�صاوي �صيبا�صتيان كورت�س لدى و�صوله اىل ال 
فاليتا، “اعتقد ان من اخلطاأ التم�صك بوهم االن�صمام اىل االحتاد 
االوروبي، فيما تبتعد تركيا اأكر عن اوروبا كل �صنة«. و�صدد كورت�س 

معار�صيه  على  حملته  وك��ذل��ك  اأك��رب  �صلطات  مينحه  ا�صتفتاء  يف 
وت�صريحات اأطلقها م�صوؤولون اأتراك و�صبهوا فيها حكومات اأوروبية 
زال  ما  االحت��اد  لكن  التكتل،  اأع�صاء  تنفر كثر من  بالنازيني يف 
بحاجة للحفاظ على التعاون مع تركيا. وقال يوهان�س هان الذي 
“�صر  مالطا  اجتماع  �صيح�صر  وال��ذي  تركيا  ع�صوية  ملف  يدير 
العمل كاملعتاد لي�س خيارا مطروحا.« واأ�صاف “فلنحتفظ بهدوئنا 
ولن�صع جمموعة قواعد متكننا من العمل مع تركيا” يف اإ�صارة اإىل 
اأن االحتاد االأوروبي قد يقل�س العالقات مع اأنقرة واإن كان �صي�صعى 
للحفاظ على عالقة تقوم على التعاون التجاري واالأمني. وبعد اأن 
انطلقت حمادثات ع�صوية تركيا عام 2005 جتمدت فعليا نتيجة 
عقبات �صيا�صية تتعلق بقرب�س وب�صبب اعرتا�س بع�س دول االحتاد 
االأحداث  قبل  حتى  امل�صلمة  الغالية  ذي  البلد  ه��ذا  ان�صمام  على 

االأخرة. ويف حني ت�صر النم�صا على اأن تركيا مل تعد موؤهلة حتى 
العتبارها بلدا مر�صحا لالن�صمام لالحتاد، تخ�صى حكومات كثرة 
اأن تظهر يف عيون البع�س مبظهر الراف�س لرتكيا. وينبع  اأخرى 
هذا يف جانب منه من القلق اإزاء اتفاق كان قد مت التو�صل اإليه مع 

اأنقرة لوقف تدفق الالجئني الفارين من ال�صراع يف �صوريا. 
اإزاء  النظر يف موقفها  �صتعيد  ب��الده  اإن  ل��روي��رتز  اإردوغ����ان  وق��ال 
االنتظار  قائمة  يف  ظلت  ه��ي  اإن  االأوروب����ي  االحت���اد  اإىل  االن�صمام 

طويال لكنه اأو�صح اأن تركيا ما زالت ملتزمة بعملية التفاو�س.
ونظرا الأن كل جانب رمبا ال يريد النظر اإليه على اأنه ينهي ر�صميا 
عملية االن�صمام الرامية اإىل حتديث اقت�صاد تركيا وتعزيز هيئتها 
تتمثل يف  االأول��وي��ة  اإن  االأوروب���ي  باالحتاد  م�صوؤول  ق��ال  الق�صائية 

“اخلروج من الطريق امل�صدود«.

�سنع يف الوليات املتحدة؟
اإيفانكا ترامب، التي باتت تتوىل دورا ر�صميا كم�صت�صارة 
للرئي�س، ا�صتقالت من من�صبها كمديرة خلط االأزياء، 

ولكنها مازالت مالكة جلزء منها. 
    ومنذ التدقيق، الذي اأجري يف اأكتوبر، �صحنت �صركات 
وفيتنام  وبنغالدي�س  ال�صني  يف  اأبريل”  “جي-ثري 
واأمريكا اجلنوبية، 110 طنا من مالب�س اإيفانكا. وهذا 
ال مينع دونالد ترامب من ان يطرح نف�صه بو�صفه بطل 

الدفاع عن “�صنع يف الواليات املتحدة االأمريكية«.
   وح�صب تقرير املنظمة غر احلكومية، فان اأقل من 

•• الفجر – خرية ال�سيباين
البكر  االبنة  ترامب،  الإيفانكا  املف�صلة  الكربى  الفكرة 
للرئي�س االأمريكي، هي م�صاعدة الن�صاء على التطور يف 
عامل االأعمال. وقد كتبت يف االآونة االخرة كتابا حول 
حول  امل�صتديرة  امل��وائ��د  تع�صق  انها  كما  املو�صوع،  ه��ذا 

متكني املراأة.
ولكن، وراء هذه الواجهة المراأة ملتزمة، هناك حقيقة 
البزن�س: ماركة اإيفانكا ترامب ت�صنع عن طريق عمال 

�صينيني مقابل دوالر واحد لل�صاعة الواحدة.
فقد ك�صفت �صحيفة وا�صنطن بو�صت، اأن �صركة “جي-

بعالمة  اخل��ا���ص��ة  امل��الب�����س  تنتج  ال��ت��ي  اأباريل”  ث���ري 
لتمكني  م��ك��ان��ا  احلقيقة  ت��ك��ن يف  ت��رام��ب، مل  اإي��ف��ان��ك��ا 

العامالت والعمال. 
فح�صب عملية تدقيق قامت بها املنظمة غر احلكومية 
غالبا  ي�����وؤدون  ال��ع��م��ال  ان  العادل”،  ال��ع��م��ل  “جمعية 
�صاعات اإ�صافية يف العمل تفوق احلد االأق�صى امل�صموح 
به يف ال�صني، مع اأ�صابيع ب�صتني �صاعة يف بع�س االأحيان، 
م��ق��اب��ل رات���ب ب����دوالر يف ال�����ص��اع��ة، وه���و اأق���ل م��ن احلد 

االأدنى القانوين يف بع�س املناطق ال�صينية.
اأخرى،  اأي�صا، مالب�س ملاركات  ال�صركة      وت�صّنع هذه 

مبا يف ذلك كالفني كالين وتومي هيلفيغر.

ثلث العاملني يف هذا امل�صنع يتلقون التاأمني ال�صحي، 
البالد.  يف  اجباري  انه  مع  والبطالة،  التقاعد  ومنحة 
واكت�صف املفت�صون اأي�صا، اأن املوظفني ال يتمتعون �صوى 
بخم�صة اأيام فقط من اإجازة مدفوعة االأجر يف ال�صنة، 

واإن اأو�صاع ال�صالمة ال ترقى اإىل املوا�صفات املطلوبة.
   وعلى الرغم من مقاطعة هذه العالمة التجارية، فان 
وزخما  دفعا  االآن،  حتى  اأعطتا  ترامب،  ورئا�صة  حملة 
اإيفانكا ترامب. وكان واحدا  ملبيعات العالمة التجارية 
ان  بعد   2017 فرباير  هو  املبيعات  �صهور  اأف�صل  من 
قناة  على  كونواي  كيليان  الرئي�س،  م�صت�صارة  �صرحت 

فوك�س نيوز: اذهبوا ل�صراء مالب�س اإيفانكا!.

الهيئة الت�صيرية

ايفانكا ال �صوت يعلو على �صوت البزن�س ايفانكا مع املراة و�صدها

اطنان من املالب�س �صحنت بارخ�س االثماندوالريف ال�صاعة

رغم املقاطعة الرئا�صة اعطت زخما للمبيعات

ما تاأتيه اإيفانكا ل مينع دونالد ترامب من ان 
يكون بطل الدفاع عن »�سنع يف الوليات املتحدة«

�سحنت ال�سركة من ال�سني وبنغالدي�س وفيتنام 
واأمريكا اجلنوبية 110 طنا من مالب�س اإيفانكا 
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 )١( دوجالس أومهوني وباول سودابي وجاك فاخوري ومحمد البورنو مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغلين

 
 الصين المحدود  السادة أعضاء مجلس إدارة بنكتقرير مدقق الحسابات المستقل إلى 

 
 التقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 
 رأينا 

 
فرع  -في رأينـا، تعبر البيانات المالية بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهريـة، عن المركز المالي لبنك الصين المحدود 

وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ا في أبوظبي ("البنك") كم
 للتقارير المالية.

 
 نطاق التدقيق

 
 تشمل البيانات المالية للبنك ما يلي:

 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بيان المركز المالي كما في. 
 التاريخ.بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية بذلك 
.بيان الحركات في حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات للسنة المنتهية بذلك التاريخ 
.بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ 
 .إيضاحات حول البيانات المالية وتشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة 
 

 أساس الرأي 
 

مسؤوليات التدقيق الدولية. ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير 
 المدرجة ضمن تقريرنا.  مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

 
 لى عملية التدقيق. نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس مناسب للرأي الذي نبديه بناًء ع

 
 االستقاللية

 
إننا مستقلون عن البنك وفقاً للقواعد األخالقية للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولي للمحاسبين 

التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية والمتطلبات األخالقية التي تتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد 
 األخرى وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد.

 
 

 

    )٢( 

 بنك الصين المحدود (تابع) السادة أعضاء مجلس إدارةتقرير مدقق الحسابات المستقل إلى 
 

 منهجنا في التدقيق
 نظرة عامة

 
 خسائر االئتمان للقروض والسلفيات مخصص الرئيسيأمر التدقيق 

 
في إطار تصميم تدقيقنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية. وعلى وجه الخصوص، 

األحكام الذاتية التي وضعتها اإلدارة، ومنها ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي انطوت على وضع أخذنا باالعتبار 
افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. وكما هو الحال في كل من عمليات التدقيق لدينا، تطرقنا أيضا إلى 

بما في ذلك بين أمور أخرى، النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، 
 مخاطر وجود أخطاء جوهرية بسبب االحتيال.

 
لقد قمنا بتصميم نطاق عملية التدقيق بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من تقديم رأي حول البيانات المالية ككل، مع األخذ بعين 

 واإلجراءات والضوابط المحاسبية، وقطاع العمل لدى البنك.االعتبار هيكل البنك، 
 

 أمر التدقيق الرئيسي
 

 أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت أكثر األمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية للفترة
 الحالية. وقد تم التطرق إلى هذه األمور في سياق تدقيقنا على البيانات المالية ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأياً منفصالً 

 هذه األمور.   بشأن
 

 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي 

 مخصص خسائر االئتمان للقروض والسلفيات
 )ةالمالي اتمن البيان ٨ االيضاح رقم(راجع 

تمثل مخصصات انخفاض القيمة أفضل تقدير لإلدارة حول 
بتاريخ الميزانية الخسائر المتكبدة في المحافظ االئتمانية 

العمومية. وُتحتسب هذه المخصصات على أساس جماعي 
لمحافظ القروض العاملة التي تكون ذات طبيعة مماثلة، وعلى 
أساس فردي للقروض الهامة غير العاملة. يعد حساب كل من 
مخصصات انخفاض القيمة الجماعية والفردية في األصل عمالً 

 تقديرياً.
صص الجماعي على النموذج وتستند عملية حساب المخ

اإلحصائي الذي يقارب تأثير الظروف االقتصادية واالئتمانية 
الحالية في محافظ القروض المماثلة. وتخضع مدخالت هذه 
النماذج لحكم اإلدارة. إن وضع األحكام يعتبر أمراً مطلوباً 
لبعض انخفاضات القيمة وذلك لتحديد توقيت ظهور حدث 

تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  انخفاض القيمة ومن ثمّ 
المتعلقة بتلك القروض.

 

 
 

 
أجرينا اختباراً مفصالً للنموذج المستخدم في حساب كل من 
انخفاض القيمة المحدد وغير المحدد. وقد اشتمل هذا االختبار تحديداً 

والتي تتضمن  على مدى اكتمال البيانات المستخدمة في النموذج
، وتقييم مدى مالءمة االفتراضات وأسعار الفائدة الضمانات

 المستخدمة في النموذج، وإعادة تنفيذ حساب انخفاض القيمة.
 

فحصنا عينة من التسهيالت االئتمانية التي لم تحددها اإلدارة على 
أنها قد تتعرض النخفاض محتمل في القيمة ووضعنا تقييمنا حول ما 

في ذلك استخدام األدلة الخارجية إذا كان ذلك التحديد مناسباً بما 
 المتعلقة باألطراف المقابلة المعنية. 

 
قمنا بتقييم مدى بالنسبة للمخصصات الجماعية اللنخفاض في القيمة، 

دارة فيما يتعلق بالمنهجية المستخدمة في احتساب المالئمة تقدير ا
الخسارة المعطاة واحتمال معدالت التخلف عن السداد، بما في ذلك 

 معقولية تجزئة المحفظة.
 

في ما يتعلق ببعض مخصصات انخفاض القيمة كان لنا رأي مختلف 
عن رأي اإلدارة، ولكن في رأينا أن االختالفات كانت ضمن نطاق 
معقول من النتائج على مستوى جميع التسهيالت االئتمانية والشكوك 

 المفصح عنها في البيانات المالية. 

 
 

 

    )٣( 

 بنك الصين المحدود (تابع) السادة أعضاء مجلس إدارةتقرير مدقق الحسابات المستقل إلى 
 

 (تابع) منهجنا في التدقيق
 

 (تابع) أمر التدقيق الرئيسي
 

 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي 

من البيانات المالية، سجل  ٨مبين في اإليضاح رقم وكما هو 
كما في  درهم النخفاض القيمة الجماعي مليون ٣٫٤مبلغ البنك 

لم يتم تسجيل مخصصات محددة النخفاض  .٢٠١٦ ديسمبر ٣١
، حيث لم يتم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في القيمة من قبل البنك كما في 

 .قروض انخفضت قيمتها بشكل فردياي تحديد 
 

لى هذا األمر ألن إدارة البنك تضع أحكاماً معقدة لكل نركز ع
من توقيت تسجيل انخفاض القيمة وتقدير حجم أي انخفاض في 

 القيمة.

 لقد قمنا بالتركيز على الجوانب التالية أثناء أعمال التدقيق:
 االفتراضات واألحكام الرئيسية التي وضعتها إدارة البنك

حسب النموذج وتعد األساس لحساب انخفاض القيمة 
 المستخدم.

 اكتمال حسابات العمالء المدرجة في حساب انخفاض
القيمة، بما في ذلك كيفية التعامل مع انخفاض القيمة غير 
المحدد (أي العمالء الذين عانوا من حدث خسارة ولم 
يظهر أثره حتى اآلن في شكل إخفاق في السداد أو أي 

 مؤشر آخر) والقدرة على التحمل.

 

    )٤( 

 بنك الصين المحدود (تابع)السادة أعضاء مجلس إدارة تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى 
 

 مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية
 

عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك إعدادها طبقاً إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة 
والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية  ٢٠١٥) لسنة ٢لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

ى اإلدارة أنها ضرورية لكي تتمكن من إعداد بيانات تي تر، وتعديالته، وعن تلك الرقابة الداخلية ال١٩٨٠) لسنة ١٠المتحدة رقم (
 مالية خالية من أي أخطاء جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ. 

 
عند  -وعند إعداد البيانات المالية، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقييم مدى قدرة البنك على االستمرار في عمله واإلفصاح 

لمتعلقة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية عن األمور ا -الضرورة 
 البنك أو وقف أنشطته أو لم يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك. 

 
 يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للبنك.

 
 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

 
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة 

وًى عالياً من التأكيد، ولكنه ليس عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. يعد التأكيد المعقول مست
ضماناً على أن عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائماً عن أي خطأ جوهري إن وجد. ويمكن أن تنشأ 

و إجماالً، على األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، إفراداً أ
  القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية.

 
وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال 

 التدقيق. كما أننا نلتزم بالتالي:

ييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ تحديد وتق
إجراءات التدقيق التي تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم 

كبر من الخطر الناجم عن الخطأ حيث قد ينطوي االحتيال على الكشف عن أي أخطاء جوهرية ناتجة عن االحتيال يعد أ
 التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية. 

 ،تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف
 فعالية الرقابة الداخلية للبنك.  وليس لغرض إبداء رأي حول

 .تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اإلدارة

 

    )٥( 

 د (تابع)بنك الصين المحدوالسادة أعضاء مجلس إدارة تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى 
 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية (تابع)
 

 معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها
تحديد ما إذا كان هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة البنك على 

عدم يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات  االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى وجود
إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. إن االستنتاجات 

الحسابات. ومع ذلك، فإن  التي نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق
 األحداث أو الظروف المستقبلية قد تدفع البنك إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة. 

 تقييم العرض الشامل للبيانات المالية ونسقها ومحتوياتها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية
 لى النحو الذي يضمن العرض العادل.تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة ع

كما نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق 
 الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا. 

 
ة بياناً بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية المعمول بها في شأن االستقاللية، كما أننا نبلغهم بجميع نقدم أيضاً للقائمين على الحوكم

 العالقات وغيرها من المسائل التي ُيعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقالليتنا، وسبل الحماية منها إن لزم األمر. 
 

وكمة، فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لها أهمية قصوى أثناء التدقيق على البيانات ومن بين األمور المنقولة للقائمين على الح
المالية للفترة الحالية والتي تمثل بدورها أمور التدقيق الرئيسية، ثم ندرجها في تقرير مدقق الحسابات باستثناء ما تحظر النظم أو 

أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا إذا كنا  -االت نادرة للغاية في ح -التشريعات اإلفصاح عنه للرأي العام أو إذا قررنا 
نتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف يترك تداعيات سلبية تفوق المزايا التي ستعود على الصالح العام من جراء 

 هذا اإلفصاح. 
 

 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
 

، وتعديالته، نفيدكم ١٩٨٠) لسنة ١٠فة إلى ذلك ووفقاً لما يقتضيه القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (وإضا
 بأننا قد حصلنا على كافة المعلومات والتوضيحات التي اعتبرناها ضرورية لغرض تدقيقنا.
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  دوجالس أومهوني
 ٨٣٤ مدققي الحسابات المشتغلين رقمسجل 
 : دبي، اإلمارات العربية المتحدةالمكان

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 )٦( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٥٤إلى  ١٠اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان المركز المالي
 

 
 وقام بالتوقيع عليها:٢٠١٧مارس  ٣٠تم اعتماد هذه البيانات المالية بتاريخ 

 
 

——————— 
 غاو شياومينغ
 المدير العام 

  

ديسمبر ٣١كما في  
٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات 
ألف درهمألف درهم 

 الموجودات
٥٢٣٠٫٦٢٣٣٦٢٫٠٨٤ المركزينقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

٦١٫١٧٦٫٩٤٨٧٫٣٤٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
٧٣٧٫٩١٨١٫١٥٥٫٩٥٦ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة 

٨٣٩٦٫٧٤٣٣٦٠٫٥٥٩ قروض وسلفيات 
٩١٫٩٧٠٢١٫٩٥٩ فوائد مدينة

١٠٩٤٠١٫٥٩١ ممتلكات ومعدات
١١١٠٩١٩٣ موجودات غير ملموسة

١٢١٫٤٦٨١٫١١٩ موجودات ضريبة مؤجلة
١٣١٫١٩٢١٫٠٨٩ موجودات أخرى

١٫٨٤٧٫٩١١١٫٩١١٫٨٩٤ مجموع الموجودات
 

 المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
 المطلوبات

١٤١٫٠٥٣٫٢٤٦١٫١١٤٫٠٦٠ سندات دائنة
١٥١٨٩٫١٣٨١٠٩٫٥٩٢ مبالغ مستحقة للعمالء

-١٥١ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
١٦٢٢٩٫٣٧٨٣٢٦٫٧٣٦ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٧٢٢٣١٤١ فوائد دائنة
١٨٢٫٥٣٠٩٥٨ مطلوبات أخرى
-١٩٢٠٫٨٧٨ مطلوبات مشتقة

١٫٤٩٥٫٥٤٤١٫٥٥١٫٤٨٧ مجموع المطلوبات
 

 حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
٢٠٣٦٧٫٢٠٠٣٦٧٫٢٠٠ رأس المال المخّصص 

(١٦٫٤٦٨)(٢٢٫٢٣٣) خسائر متراكمة
--٢١ احتياطي قانوني

٧٫٤٠٠٩٫٦٧٥  احتياطي مخاطر االئتمان
٣٥٢٫٣٦٧٣٦٠٫٤٠٧ مجموع حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

١٫٨٤٧٫٩١١١٫٩١١٫٨٩٤ مجموع المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 )٦( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٥٤إلى  ١٠اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان المركز المالي
 

 
 وقام بالتوقيع عليها:٢٠١٧مارس  ٣٠تم اعتماد هذه البيانات المالية بتاريخ 

 
 

——————— 
 غاو شياومينغ
 المدير العام 

  

ديسمبر ٣١كما في  
٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات 
ألف درهمألف درهم 

 الموجودات
٥٢٣٠٫٦٢٣٣٦٢٫٠٨٤ المركزينقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

٦١٫١٧٦٫٩٤٨٧٫٣٤٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
٧٣٧٫٩١٨١٫١٥٥٫٩٥٦ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة 

٨٣٩٦٫٧٤٣٣٦٠٫٥٥٩ قروض وسلفيات 
٩١٫٩٧٠٢١٫٩٥٩ فوائد مدينة

١٠٩٤٠١٫٥٩١ ممتلكات ومعدات
١١١٠٩١٩٣ موجودات غير ملموسة

١٢١٫٤٦٨١٫١١٩ موجودات ضريبة مؤجلة
١٣١٫١٩٢١٫٠٨٩ موجودات أخرى

١٫٨٤٧٫٩١١١٫٩١١٫٨٩٤ مجموع الموجودات
 

 المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
 المطلوبات

١٤١٫٠٥٣٫٢٤٦١٫١١٤٫٠٦٠ سندات دائنة
١٥١٨٩٫١٣٨١٠٩٫٥٩٢ مبالغ مستحقة للعمالء

-١٥١ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
١٦٢٢٩٫٣٧٨٣٢٦٫٧٣٦ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٧٢٢٣١٤١ فوائد دائنة
١٨٢٫٥٣٠٩٥٨ مطلوبات أخرى
-١٩٢٠٫٨٧٨ مطلوبات مشتقة

١٫٤٩٥٫٥٤٤١٫٥٥١٫٤٨٧ مجموع المطلوبات
 

 حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات
٢٠٣٦٧٫٢٠٠٣٦٧٫٢٠٠ رأس المال المخّصص 

(١٦٫٤٦٨)(٢٢٫٢٣٣) خسائر متراكمة
--٢١ احتياطي قانوني

٧٫٤٠٠٩٫٦٧٥  احتياطي مخاطر االئتمان
٣٥٢٫٣٦٧٣٦٠٫٤٠٧ مجموع حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

١٫٨٤٧٫٩١١١٫٩١١٫٨٩٤ مجموع المطلوبات وحساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

 فرع أبوظبي -ن المحدود بنك الصي
 

  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٥٤إلى  ١٠اإليضاحات المدرجة في الصفحات من 
 )٨( 

 بيان الحركات في حساب المركز الرئيسي واالحتياطيات

ودات المرجحة بالمخاطر للبنك، بما يزيد على * وفقا للوائح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، تم تكوين احتياطي مخاطر االئتمان ليكون بمثابة احتياطي عام، على أساس الموج
 مخصص انخفاض القيمة الجماعي المطلوب بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية.  

 
 
 

          
المخصص 

من رأس المال
  احتياطي
قانوني 

احتياطي 
مخاطر االئتمان

خسائر 
المجموعمتراكمة

ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم   
 
----- ٢٠١٤ديسمبر  ١٠في 

٣٦٧٫٢٠٠---٣٦٧٫٢٠٠ تخصيص رأس المال المبدئي 
(٦٫٧٩٣)(٦٫٧٩٣)--- مجموع الخسارة الشاملة للفترة

-(٩٫٦٧٥)٩٫٦٧٥-  - إنشاء احتياطي مخاطر االئتمان*
٣٦٠٫٤٠٧(١٦٫٤٦٨)٩٫٦٧٥-٣٦٧٫٢٠٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 
٣٦٠٫٤٠٧(١٦٫٤٦٨)٩٫٦٧٥-٣٦٧٫٢٠٠ ٢٠١٦يناير  ١في 

(٨٫٠٤٠)(٨٫٠٤٠)--- مجموع الخسارة الشاملة للسنة
-٢٫٢٧٥(٢٫٢٧٥)-- تحرير احتياطي مخاطر االئتمان

٣٥٢٫٣٦٧(٢٢٫٢٣٣)٧٫٤٠٠-٣٦٧٫٢٠٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
          

بيان الدخل ال�سامل 

بيان التدفقات النقدية

اإي�ساحات  حول البيانات املالية  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

  
 )٧(   تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٥٤إلى  ١٠اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان الدخل الشامل
 

 

 

إيضاحات

للسنة
المنتهية في 

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦

 ١٠للفترة من 
إلى  ٢٠١٤ديسمبر 

٢٠١٥ديسمبر  ٣١
ألف درهمألف درهم 
 

٢٣٥٠٫٨٣٥٢٦٫١٤٩ إيرادات فائدة
(٢١٫٧٥٢)(٤٣٫٦٣٤)٢٤ مصاريف فائدة

٧٫٢٠١٤٫٣٩٧ صافي إيرادات الفائدة
٢٥٢٫١١٠٤٦٦ صافي إيرادات الرسوم والعموالت

(٦١٦)١٠١ صافي ربح / (خسارة) صرف العمالت األجنبية 
 صافي الخسارة من المطلوبات المشتقة

 تشغيلية أخرىإيرادات 
(٨٫٠٤٢)

١٥
(٤٦٣)

-
١٫٣٨٥٣٫٧٨٤ اإليرادات التشغيلية
(٩٫٣٧٩)(٨٫٧٢٧)٢٦ مصاريف تشغيلية

(٢٫٣١٧)(١٫٠٤٧)٢٧ مخصص خسائر االئتمان
(٧٫٩١٢)(٨٫٣٨٩) خسارة السنة / الفترة قبل ضريبة الدخل

٢٨٣٤٩١٫١١٩ إيراد ضريبة الدخل
(٦٫٧٩٣)(٨٫٠٤٠) الفترة صافي الخسارة للسنة /

 - - الدخل الشامل اآلخر للسنة / الفترة
  (٦٫٧٩٣)  (٨٫٠٤٠) مجموع الخسارة الشاملة للسنة / الفترة

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 )٩(                تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٥٤إلى  ١٠اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان التدفقات النقدية 
 

إيضاحات 

للسنة 
المنتهية في

 ٣١ ديسمبر 
٢٠١٦

للفترة من  
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠ 

ديسمبر  ٣١إلى 
٢٠١٥

ألف درهمألف درهم 
 األنشطة التشغيلية

(٧٫٩١٢)(٨٫٣٨٩) خسارة السنة/ الفترة قبل الضريبة
 تعديالت لـ:

٢٦٧٨٣٧٣٣ استهالك وإطفاء
٢٧١٫٠٤٧٢٫٣١٧ مخصص خسائر االئتمان

(٦٧٫٤٠٠) (٦٢٫٠٠٠) فروق تحويل عمالت أجنبية من السندات الدائنة
-٢٠٫٨٧٨ مالية مشتقةخسائر غير محققة من أدوات 
(١٫٧٤٠)١٫١٨٦ إطفاء تكاليف إصدار السندات

(٧٤٫٠٠٢) (٤٦٫٤٩٥) التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
 التغيرات في رأس المال العامل:

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
(١١٫٤٨٧)(٥١٩)٣٠، ٥ المصّنفة ضمن النقد وما في حكمهباستثناء المبالغ 

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى باستثناء المبالغ الُمصّنفة ضمن 
(٧٫٣٤٤)(١٧٢٫٦٥٦)٣٠، ٦ النقد وما في حكمه

مبالغ مستحقة من شركات أخرى داخل المجموعة باستثناء 
(١٫١١٣٫٩٠٣)٣٠١٫٠٩١٫٢٤٦، ٧ المبالغ الُمصّنفة ضمن النقد وما في حكمه

(٣٦٢٫٨٧٦)(٣٧٫٢٣١)٨ قروض وسلفيات قبل مخصص االنخفاض في القيمة
(٢١٫٩٥٩)٩١٩٫٩٨٩ فوائد مدينة

(١٫٠٨٩)(١٠٣)١٣ موجودات أخرى
١٠٩٫٥٩٢ ١٥٧٩٫٥٤٦ مبالغ مستحقة للعمالء

- ١٥١  مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
٣٢٦٫٧٣٦(٩٧٫٣٥٨)١٦ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٧٨٢١٤١ فوائد دائنة
١٨١٫٥٧٢٩٥٨ مطلوبات أخرى

(١٫١٥٥٫٢٣٣)٨٣٨٫٢٢٤ صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التشغيلية
 

 األنشطة االستثمارية
(٢٫٥١٧)(٤٨)١١، ١٠ دفعات لشراء موجودات غير ملموسة وممتلكات ومعدات

  (٢٫٥١٧)(٤٨) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
 

 األنشطة التمويلية
٣٦٧٫٢٠٠- تخصيص رأس المال

١٫١٨٣٫٢٠٠- إصدار سندات
١٫٥٥٠٫٤٠٠- صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 
٨٣٨٫١٧٦٣٩٢٫٦٥٠ صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

-٣٩٢٫٦٥٠ النقد وما في حكمه في بداية السنة / الفترة
٣٠١٫٢٣٠٫٨٢٦٣٩٢٫٦٥٠ النقد وما في حكمه في نهاية السنة / الفترة  فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 

 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

                                 )١٠( 

 التأسيس والعمليات١
 

بنك الصين المحدود ("المركز الرئيسي") هو شركة عامة محدودة تأسست في بكين، جمهورية الصين الشعبية، وعنوان 
النشاط الرئيسي لفرع بنك الصين المحدود  ). يتمثل١٠٠٨١٨، شارع فوكسينجميني، بكين (١مكتبها المسجل هو رقم 

في أبوظبي ("البنك") في اإلمارات العربية المتحدة في تقديم الخدمات المصرفية. العنوان المسجل للبنك هو الطابق 
 األرضي، برج المنصور، شارع السالم، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.

 
("قانون الشركات التجارية") حيز التنفيذ  ٢٠١٥) لسنة ٢دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

ويخضع البنك ألحكامه. وقد قام البنك بدراسة وتقييم أحكام القانون المذكور  ٢٠١٥اعتباراً من األول من يوليو لعام 
 . ٢٠١٧يونيو  ٣٠ل الفترة االنتقالية للقانون التي ُمددت حتى المطبقة عليه، وهو بصدد االمتثال لها خال

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكٍل ثابت 
 ً  لذلك. على كافة السنوات المعروضة، ما لم ُيذكر خالفا

 
 أساس اإلعداد (أ)    

 
أعدت البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، والتفسيرات 

 الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية، واألحكام السارية لقوانين اإلمارات العربية المتحدة. 
 

 أساس القياس (ب)
 

كما أُعدت البيانات المالية طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، المعّدل بإعادة تقييم المطلوبات المشتقة المدرجة بالقيمة العادلة 
 من خالل الربح أو الخسارة.

 
التالية ُتصّنف ال يتم عرض بيان المركز المالي للبنك باستخدام التصنيف المتداول أو غير المتداول، إال أن األرصدة 

عموماً كمتداولة: النقد وما في حكمه والفوائد المدينة والسندات الدائنة والموجودات األخرى والفوائد الدائنة، بينما 
ُتصّنف األرصدة التالية عموماً كغير متداولة: الممتلكات والمعدات، الموجودات غير الملموسة، وموجودات الضريبة 

لية فتعتبر ذات طبيعة مختلطة أي تشمل أجزاء متداولة وغير متداولة وهي: المبالغ المستحقة المؤجلة. أما األرصدة التا
من بنوك أخرى والمبالغ المستحقة من شركات المجموعة والقروض والسلفيات والمبالغ المستحقة للعمالء والمبالغ 

 رى والمطلوبات المشتقة.المستحقة لبنوك أخرى والمبالغ المستحقة لشركات المجموعة والمطلوبات األخ
 

إن إعداد البيانات المالية بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي استخدام تقديرات محاسبية أساسية محددة، 
كما يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك. يتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي 

ة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات أساسية للبيانات المالية على درج
 .٤في اإليضاح رقم 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١١( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة        ٢
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات      (ج)
 
المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير )١(

 ٢٠١٦يناير  ١على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في الدولية للتقارير المالية السارية 

 
 لم يكن للمعايير وتعديالت المعايير المنشورة أو التفسيرات المذكورة أي تأثير جوهري على البيانات المالية للبنك.

 
ال توجد أي معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية 

وكان من الممكن أن يكون لها  ٢٠١٦يناير  ١األولى على السنة المالية التي تبدأ في للتقارير المالية كانت سارية للمرة 
 تأثير جوهري على البيانات المالية للبنك.

 تاريخ السريان المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنك
، "الممتلكات والمنشآت والمعدات"، والمعيار ١٦التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 الملموسة"، بخصوص االستهالك واإلطفاء ، "الموجودات غير٣٨المحاسبي الدولي رقم 
يوضح هذا التعديل أنه من المفترض بوجه عام أن اإليرادات تعتبر أساسا غير مالئم لقياس 

 استهالك المنافع االقتصادية المتضمنة في األصل غير الملموس.
 

 وال يتم دحض هذا االفتراض إال في بعض الحاالت المعينة.
 

 ٢٠١٦يناير  ١

، "عرض البيانات المالية" حول مبادرة ١على المعيار المحاسبي الدولي رقم التعديالت 
 اإلفصاح

 ٥٤توضح التعديالت أنه قد يكون من الضروري فصل بعض البنود المباشرة المحددة في الفقرة 
(بيان الربح أو الخسارة) في المعيار المحاسبي الدولي  ٨٢(بيان المركز المالي) والفقرة رقم 

يلزم فصل هذه البنود عندما يكون الهدف من ذلك فهم المركز أو األداء المالي  حيث ١رقم 
 للمنشأة.

 

 ٢٠١٦يناير  ١

 ٢٠١٤ - ٢٠١٢التحسينات السنوية للفترة 
يتطلب التعديل  -، "األدوات المالية: اإلفصاحات" ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ■ 

المنشأة بتحويل أصل مالي إلى طرف ثالث بموجب  المتعلق بعقود الخدمات أنه عندما تقوم
شروط تسمح للمتنازل إلغاء إدراج األصل، فعندئٍذ يجب اإلفصاح عن جميع أنواع المشاركة 

 المستمرة التي قد تظل المنشأة محتفظة بها في الموجودات المحولة.
 

ه عند تحديد معدل يوضح التعديل أن -، "منافع الموظفين" ١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم ■ 
الخصم اللتزامات منافع ما بعد الخدمة يتم التركيز على العملة المقومة بها تلك االلتزامات وليس 

 البلد التي تنشأ فيها.
 

، "التقارير المالية المرحلية"، بخصوص المعلومات ٣٤المعيار المحاسبي الدولي رقم ■ 
لمرحلي. يوضح التعديل الغرض من اإلشارة المفصح عنها في أي موقع آخر في التقرير المالي ا

في المعيار إلى عبارة "المعلومات المفصح عنها في أي موقع آخر في التقرير المالي المرحلي"، 
فضالً عن تعديل آخر ينص على اإلشارة داخل البيانات المالية المرحلية عن موقع تلك 

 المعلومات. ويطبق هذا التعديل بأثر رجعي.

 ٢٠١٦يناير  ١

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١٢( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة       ٢
 

 (تابع)المعايير والتعديالت والتفسيرات      (ج) 
 
تفسيرات المعايير المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات الصادرة عن لجنة )٢(

 ٢٠١٦يناير  ١الدولية للتقارير المالية لكن غير السارية حتى تاريخه على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في 
 ولم يقم البنك بتطبيقها بشكل مبكر

  
 تاريخ السريان المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنك

 ، "اإليرادات من العقود مع العمالء".١٥للتقارير المالية رقم المعيار الدولي 
، "عقود البناء"، والمعيار المحاسبي ١١يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

، "اإليرادات"، والتفسيرات ذات الصلة. يتم إدراج اإليرادات عندما يسيطر ١٨الدولي رقم 
الي تكون لديه القدرة على توجيه استخدام السلعة أو الخدمة العميل على سلعة أو خدمة، وبالت

هو أن  ١٥والحصول على فوائد منها. إن المبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المنشأة تعترف باإليرادات لبيان تحويل البضائع أو تقديم الخدمات المتفق عليها للعمالء مقابل 

يمة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها مقابل تلك السلع أو الخدمات. مبلغاً من المال يعكس الق
يشمل المعيار أيضاً مجموعة محكمة من متطلبات اإلفصاح التي من شأنها أن تدفع المنشأة إلى 
تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات شاملة عن طبيعة وكمية وتوقيت ومدى عدم التيقن 

 النقدية الناشئة عن عقود المنشأة مع عمالئها.من اإليرادات والتدفقات 
 ، "اإليرادات من العقود مع العمالء"١٥التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تشتمل هذه التعديالت على توضيحات حول تحديد التزامات األداء والمحاسبة عن رخص حقوق 
رض اإلجمالي مقابل العرض الصافي الملكية الفكرية وتقييم الموكل مقابل الوكيل (الع

لإليرادات). كما أدرج المجلس أيضا حالً مناسباً وعملياً إضافيا يتعلق باالنتقال إلى معيار 
 اإليرادات الجديد.

 ٢٠١٨يناير  ١

 ، "األدوات المالية"٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
محل معظم اإلرشادات المقررة ضمن  ٩ة رقم تحل النسخة الكاملة للمعيار الدولي للتقارير المالي

بنموذج القياس المختلط لكن يعمل على  ٩. يحتفظ المعيار رقم ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم 
تبسيطه ويحدد ثالث فئات رئيسية لقياس الموجودات المالية وهي: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة 

دلة من خالل الربح والخسارة. يعتمد أساس التصنيف من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العا
على النموذج التجاري للمنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بالموجودات المالية. 
كما يقتضي المعيار قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بطريقة القيمة العادلة من خالل 

بعرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارة مع خيار نهائي 
عند نشوئها. وحالياً هناك طريقة جديدة متوقعة الحتساب الخسائر االئتمانية لكي تحل محل 

. ٣٩طريقة انخفاض قيمة الخسائر المتكبدة المستخدمة ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 
طرأ أي تغييرات على طريقة التصنيف والقياس ما عدا وفيما يتعلق بالمطلوبات المالية، فلم ت

االعتراف بالتغيرات في مخاطر االئتمان ضمن الدخل الشامل اآلخر، وذلك بالنسبة للمطلوبات 
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كما يخفّف المعيار من حدة متطلبات فعالية 

تحوط القياسية ويقتضي وجود عالقة اقتصادية بين البند التحوط باستبدال اختبارات فعالية ال
المتحوط وأداة التحوط، وفيما يخص "معدل التحوط" فيظل كالمعدل الذي تستخدمه اإلدارة فعلياً 
في أغراض إدارة المخاطر. ما يزال االحتفاظ بالوثائق المتزامنة أمراً مطلوباً ولكن تختلف هذه 

 .٣٩دها بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم الوثائق عن تلك التي يجري إعدا

 ٢٠١٨يناير  ١
 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١٣( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة        ٢
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات (تابع)    (ج)  
 
المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير )٢(

 ٢٠١٦يناير  ١الدولية للتقارير المالية لكن غير السارية حتى تاريخه على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في 
 (تابع) ولم يقم البنك بتطبيقها بشكل مبكر

 

 
والتعديالت على المعايير المنشورة أو يضطلع البنك في الوقت الحالي بتقييم تأثير المعايير الجديدة المذكورة أعاله 

التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية التي قد تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها حتى 
 .٢٠١٦يناير  ١تاريخه للمرة األولى على السنة المالية للبنك التي تبدأ في 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تاريخ السريان المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على البنك
 ، "بيان التدفقات النقدية بشأن مبادرة اإلفصاح"٧الدولي رقم  التعديالت على المعيار المحاسبي

إفصاحا إضافيا لتمكين مستخدمي البيانات  ٧تقدم التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية، وهذا يشمل تلك الناشئة من 

والتغيرات غير النقدية األخرى. وعادة ما يقتضي المتطلب الجديد إجراء تسوية  التدفقات النقدية
بين األرصدة االفتتاحية والختامية المدرجة في بيان المركز المالي للمطلوبات الناشئة من األنشطة 

 التمويلية.

 ٢٠١٧يناير  ١

 ، "عقود اإليجار"١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، ويعد المعيار ١٧عيار محل التوجيهات الحالية في المعيار المحاسبي الدولي رقم يحل هذا الم

تعديال كبيرا في عملية المحاسبة من قبل المستأجرين على وجه الخصوص حيث كان يجب عليهم 
التمييز بين عقود اإليجار التمويلي (المدرجة في  ١٧بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ية) وعقود اإليجار التشغيلي (غير المدرجة في الميزانية العمومية). أما اآلن الميزانية العموم
االعتراف بالتزام اإليجار  ١٦فيجب على المستأجرين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بما يعكس مدفوعات اإليجار المستقبلية و"حق استخدام األصل" لجميع عقود اإليجار تقريبا. كما 
جلس معايير المحاسبة الدولية إعفاء اختياريا لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود أدرج م

اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة، إال أن هذا اإلعفاء ال يمكن تطبيقه إال بواسطة 
 المستأجرين. 

 
مجلس معايير وفيما يتعلق بالمؤجرين تبقى المعالجة المحاسبية نفسها تقريبا. ومع ذلك ونظرا لقيام 

المحاسبة الدولية بتحديث التوجيهات بشأن تعريف عقد اإليجار (وكذلك التوجيهات حول التجميع 
والفصل بين العقود)، فسوف يتأثر المؤجرون أيضا بالمعيار الجديد. وعلى أقل تقدير، فمن 
المتوقع أن يؤثر نموذج المحاسبة الجديد للمستأجرين على المفاوضات بين المؤجرين 

، فإن العقد يعد، أو يتضمن، إيجارا إذا كان العقد ١٦والمستأجرين. وبموجب المعيار الدولي رقم 
 ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل معين لفترة من الزمن مقابل تعويض ما.

 ٢٠١٩يناير  ١

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١٤( 

 (تابع) ية الهامةملخص السياسات المحاسب        ٢
 
 القروض والسلفيات ومخصص االنخفاض في القيمة )د(
 

القروض والسلفيات هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق 
 ً بالتكلفة المطفأة باستخدام نشطة. ُتحتسب القروض والسلفيات مبدئياً بالقيمة العادلة زائدة تكاليف المعاملة وُتدرج الحقا

 طريقة الفائدة الفعلية.
 

يقوم البنك بتاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم مدى توفر دليل موضوعي على تعّرض القروض والسلفيات لالنخفاض في 
عندما القيمة. ال تعتبر القروض والسلفيات أنها تعرضت لالنخفاض في القيمة ويتم تكبد خسائر االنخفاض في القيمة إال 

 يتوفر دليل موضوعي على أن البنك لن يكون قادراً على تحصيل كافة المبالغ المستحقة له.  
 

إن المعايير التي يستخدمها البنك في تحديد مدى توفر الدليل الموضوعي على خسارة االنخفاض في القيمة تشمل ما 
 يلي:

 
 يها.العجز عن سداد دفعات العقد األصلية أو الفائدة المستحقة عل-
 مواجهة المقترض لصعوبات في التدفقات النقدية.-
 خرق تعهدات أو شروط القروض. -
 المباشرة في إجراءات إشهار اإلفالس.-
 تراجع المركز التنافسي للمقترض.-
 التراجع في قيمة الضمانات.-
 انخفاض التصنيف االئتماني إلى ما دون مستوى درجة االستثمار. -
 

إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض فردي في قيمة الموجودات المالية ذات يقوم البنك أوالً بتقييم ما 
األهمية الفردية، وكذلك إذا كان هناك انخفاض فردي أو جماعي في قيمة الموجودات المالية غير ذات األهمية الفردية. 

قّيم بصورة فردية، سواًء كان إذا قرر البنك عدم وجود دليل موضوعي على حدوث االنخفاض في قيمة أصل مالي مُ 
كبيراً أم ال، يتم إدراج األصل في مجموعة من الموجودات المالية ذات الخصائص المماثلة لمخاطر االئتمان ويتم 
تقييمها بشكٍل جماعي لتحري االنخفاض في القيمة. إن الموجودات التي يتم تقييمها بشكٍل فردي لتحري االنخفاض في 

 يزال االعتراف بخسارة انخفاض القيمة لها جارياً، ال يتم إدراجها في التقييم الجماعي لالنخفاض القيمة والتي تم أو ال
 في القيمة.

 
  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١٥( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة        ٢
 

 القروض والسلفيات ومخصص االنخفاض في القيمة (تابع) (د) 
 

إن قيمة المخصص تمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقعة، بما في ذلك المبالغ القابلة لالسترداد من الكفاالت والضمانات، مخصومة على أساس معدل الفائدة 

فة أو على أساس معدل الفائدة الفعلي الحالي بالنسبة للقروض ذات معدالت الفائدة السائد بتاريخ منح القرض أو الُسل
 المتغيرة. 

 
إن احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية المرهونة يعكس التدفقات النقدية التي قد 

 وبيعه، سواء كان أو لم يكن من الُمرجح إغالق الرهن. تنتج عن إغالق الرهن ناقصاً تكاليف الحصول على الرهن
 

في حال كان هناك أي قرض غير قابل للتحصيل، يتم حذف األصل مقابل مخصص االنخفاض في قيمة هذا القرض. 
وفي حال عدم وجود مثل هذا المخصص، فإنه يتم حذف األصل في بيان الدخل الشامل. كما يتم إدراج المبالغ المستردة 

 ً في بيان الدخل الشامل. إذا نقص مقدار االنخفاض في القيمة في وقٍت الحق نتيجة لحدٍث معين يظهر بعد حذف  الحقا
 األصل، يتم تحرير المخصص وُيدرج في بيان الدخل الشامل.

 
طر وألغراض التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات المالية على أساس الخصائص المماثلة لمخا

االئتمان (أي على أساس تصنيف البنك الذي يتضمن نوع األصل والقطاع ونوع الضمان وحالة التأخر عن السداد 
والعوامل األخرى ذات الصلة). تتصل هذه الخصائص بعملية تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات تلك 

ميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية للموجودات الموجودات كونها ُتعد مؤشراً على قدرة المدينين على سداد ج
 الجاري تقييمها.

 
ر التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة من القروض والسلفيات المقّيمة بصورة جماعية لتحري االنخفاض في قيمتها  تقدَّ

سبة للموجودات ذات خصائص مخاطر على أساس التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات وتجربة الخسارة التاريخية بالن
االئتمان المماثلة. يتم تعديل تجربة الخسارة التاريخية على أساس البيانات الحالية الجديرة بالمالحظة لبيان آثار الظروف 
الحالية التي لم يكن لها تأثير على الفترة التي حدثت فيها تجربة الخسارة التاريخية، وأيضاً إلزالة آثار الظروف في 

 لفترة التاريخية التي ال وجود لها في الوقت الراهن.ا
 

إن القروض التي يتم تقييم االنخفاض في قيمتها بصورة جماعية أو التي تكون هامة من الناحية الفردية والتي أعيد 
األصل التفاوض بشأن شروطها ال تعتبر متأخرة السداد ولكن ُتعامل كقروض جديدة. وفي السنوات الالحقة، يتم اعتبار 

 أنه متأخر السداد وال يتم اإلفصاح عنه إال إذا تمت إعادة التفاوض بشأنه مجدداً.
 

 الموجودات المالية       (هـ)
 

يصّنف البنك موجوداته المالية في الفئات التالية: بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وموجودات مالية مدرجة 
إلى الغرض الذي تم اقتناء الموجودات المالية من أجله. تحدد اإلدارة تصنيف  بالتكلفة المطفأة. يستند التصنيف

 موجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي.

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١٦( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة        ٢
 

 الموجودات المالية (تابع)      (هـ)
 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

المالية المحتفظ بها للمتاجرة إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي الموجودات 
والمشتقات ما لم تكن مصنفة كتحوطات وتلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من البداية. يتم 
تصنيف األصل المالي في هذه الفئة إذا تم اقتناؤه أساسا بغرض بيعه خالل فترة قصيرة األجل. وعند االعتراف 

ودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ويتم إدراج المبدئي، يتم قياس الموج
تكاليف المعاملة كمصروف في بيان الدخل الشامل. يتم إلغاء إدراج الموجودات المالية عند انقضاء الحقوق في استالم 

البنك بتحويل كافة مخاطر وعوائد الملكية بشكٍل كامل.  التدفقات النقدية من االستثمارات أو عندما يتم تحويلها مع قيام
يتم عرض األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لفئة "الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة" في بيان الدخل الشامل في الفترة التي تنشأ فيها.
 
لفة المطفأةموجودات مالية مدرجة بالتك 

 
إن الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير 
مدرجة في سوٍق نشطة بما في ذلك المبالغ المستحقة من بنوك أخرى والمبالغ المستحقة من شركات المجموعة 

األموال مباشرة للعمالء وال ينوي بيع الذمم المدينة، يصنف البنك هذه والقروض والسلفيات. عندما يقدم البنك 
الموجودات المالية على أنها موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة، ويسجلها بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة التي 

لميزانية العمومية الحقاً، يتم قياس هذه تتعلق مباشرة باقتناء الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي. وفي تواريخ ا
الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إدراج المشتريات والمبيعات االعتيادية للموجودات 

مالية وهو التاريخ الذي يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع األصل. يتم إلغاء إدراج الموجودات ال -المالية بتاريخ المتاجرة 
عند انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما يتم تحويلها مع قيام البنك بتحويل كافة 

 مخاطر وعوائد الملكية بشكٍل كامل.
 

 أدوات مالية مشتقة     (و)  
 

المشتقة وُيعاد قياسها الحقاً بقيمتها العادلة. يتم تحتسب األدوات المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة 
الحصول على القيمة العادلة من األسعار المدرجة في األسواق النشطة، بما في ذلك أحدث المعامالت في السوق. تدرج 

 بة.كافة األدوات المشتقة كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سال

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١٧( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة       ٢
 

 مقاصة األدوات المالية   (ز)   
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي عند وجود حق قانوني واجب 
للتسوية على أساس الصافي أو تحقق األصل وتسوية االلتزام في نفس النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية 

 الوقت.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية       (ح)
 

 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
 

يقوم البنك في نهاية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة من 
الموجودات المالية لالنخفاض في القيمة. ال ُيعتبر أن األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية قد تعّرض أو 

اض في القيمة إال إذا توفر دليل موضوعي على وقوع االنخفاض تعّرضت لالنخفاض في القيمة وتم تكبد خسائر االنخف
في القيمة نتيجة لحدٍث واحد أو أكثر يحصل بعد اإلدراج المبدئي لألصل ("حدث خسارة") ويكون لذلك الحدث (أو تلك 

بشكٍل يمكن تقديره األحداث) أثٌر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية 
 على نحٍو موثوق به. 

 
يتم قياس مقدار الخسارة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
(باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها) مخصومة بمعدل الفائدة األصلي الفعلي لألصل المالي. يتم 

م إدراج مقدار الخسارة في الربح أو الخسارة. في حال كان للقرض أو االستثمارات تخفيض القيمة الدفترية لألصل ويت
المحتفظ بها لحين استحقاقها ُمعدل ربح متغير، فإن ُمعدل الخصم المتعلق بقياس أي خسارة لالنخفاض في القيمة يكون 

 ُمعدل الفائدة الفعلي الحالي الُمحدد بموجب العقد. 
 

خفاض في القيمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعياً بحدٍث يحصل إذا نقص مبلغ خسارة االن
بعد أن تم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة (مثل تحّسن التقييم االئتماني للمدين)، فإن عكس خسارة االنخفاض في 

  القيمة المحتسبة سابقاً يتم إدراجه في الربح أو الخسارة.
 

 كات ومعدات ممتل      (ط)
 

يتم إظهار الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. 
تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات المنسوبة مباشرة القتناء البنود. ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية 

حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى البنك فوائد  لألصل أو احتسابها كأصل منفصل،
اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يتم إلغاء إدراج القيمة الدفترية ألي 

لصيانة األخرى على بيان الدخل عنصر محتسب كأصل منفصل عند استبداله. ويتم تحميل كافة أعمال التصليح وا
 الشامل خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها. 

  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١٨( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة        ٢
 

 (تابع) ممتلكات ومعدات      (ط)
 

التقديرية المتبقية ُيحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت بمعدالت ُتحتسب لخفض تكلفة الموجودات وصوالً إلى قيمها 
 على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة على النحو التالي:

   
القيمة المتبقيةالعمر اإلنتاجي (بالسنوات) الفئة

٪٥٣ معدات مكتبية
٪٥٣ أثاث وتجهيزات

٪٣٠ تحسينات على عقار مستأجر
٪٦٣ مركبات

٪٣٠ أجهزة حاسوب وملحقات
 

 المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل فترة تقرير.تتم مراجعة القيم 
 

عندما تكون القيمة الدفترية ألصل ما أكبر من قيمته التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفضها مباشرة إلى القيمة القابلة 
 ، أيهما أعلى.لالسترداد التي تمثل صافي سعر البيع أو القيمة قيد االستخدام

 
يتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد الممتلكات والمعدات بالرجوع إلى قيمها الدفترية ويتم تسجيلها في بيان الدخل 

 الشامل. يتم قيد مصاريف أعمال التصليح والصيانة في بيان الدخل الشامل عند تكبدها.
 

 موجودات غير ملموسة     (ي)
 

يتم إظهار الموجودات غير الملموسة بسعر التكلفة مخصوماً منها اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة عن االنخفاض 
في القيمة، إن وجدت. تشمل تكلفة الموجودات غير الملموسة تكلفة الشراء إلى جانب أي مصاريف ظرفية ناتجة عن 

تؤدي إلى زيادة في الفوائد االقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل غير  االقتناء. ال تتم رسملة النفقات الالحقة إال عندما
الملموس وعندما يكون باإلمكان قياسها بشكٍل موثوق به. يتم إدراج كافة المصاريف األخرى في بيان الدخل الشامل عند 

عتبار القيمة المتبقية، إن وجدت. يتم تكبدها. يتم احتساب تكلفة اإلطفاء للسنة بطريقة القسط الثابت بعد األخذ في عين اال
مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وتعديلها، عند االقتضاء، في نهاية كل فترة تقرير. يتم تحميل اإلطفاء على 

 اإلضافات من الشهر الذي يكون فيه األصل متاحا لالستخدام. وال يتم تحميل أي إطفاء في شهر االستبعاد. 
 

 ح والخسائر الناتجة عن بيع الموجودات غير الملموسة في بيان الدخل الشامل.تدرج األربا
 

 القروض       (ك)
 

تشمل القروض المبالغ المستحقة لبنوك أخرى والمبالغ المستحقة للعمالء والمبالغ المستحقة لشركات المجموعة 
عوائد إصدار القروض (أي القيمة العادلة للمقابل والسندات الدائنة. تحتسب القروض مبدئياً بالقيمة العادلة، وتمثل 

المقبوض)، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم بيان القروض الحقاً بالتكلفة المطفأة مع احتساب أي فرق بين 
ة العوائد صافية من تكاليف المعاملة والقيمة المستردة في بيان الدخل الشامل على مدى فترة القروض باستخدام طريق

 الفائدة الفعلية.
  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )١٩( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢
 

 مخصص منافع الموظفين(ل)        
 

، يتم رصد مخصص لمكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين وفقاً ١٩وفقاً ألحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم 
لقانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة عن فترات خدمتهم حتى تاريخ بيان المركز المالي. يتم بيان المخصص 

ت األخرى في بيان المركز المالي. يقوم البنك بدفع مساهماته فيما الناتج باعتباره رواتب ومزايا دائنة ضمن المطلوبا
يتعلق بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية في دولة 

 اإلمارات العربية المتحدة وال يوجد أي مطلوب إضافي. 
 

 ت المجموعةمبالغ مستحقة من بنوك أخرى وشركا (م)
 

يتم إظهار المبالغ المستحقة من البنوك األخرى وشركات المجموعة بالتكلفة المطفأة، ناقصاً مخصص االنخفاض في 
 القيمة، إن ُوجد.

 
 مخصصات       (ن)

 
ُتحتسب المخصصات عندما يترتب على البنك التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل 

 يقتضي األمر خروج موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بشكٍل موثوق.أن 
 

 العمالت األجنبية      (س)
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض)١(

 
اإلماراتي")، باعتباره عملة يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية للبنك بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم 

البيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل البنك ضمنها ("العملة الوظيفية"). إن البيانات المالية معروضة بالدرهم اإلماراتي، 
 وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للبنك.

 
 المعامالت واألرصدة)٢(
 

يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة. 
كما يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية الناشئة بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة 

 ب أي أرباح أو خسائر ناتجة في بيان الدخل الشامل. في نهاية فترة التقرير. ويتم احتسا
 

  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )٢٠( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة       ٢
 

 إيرادات ومصاريف الفائدة      (ع)
 

ُتحتسب إيرادات ومصاريف الفائدة في بيان الدخل الشامل لكافة األدوات التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 
 الفائدة الفعلية. 

 
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة لألصل أو المطلوب المالي وتوزيع إيرادات أو مصاريف 

الفترة ذات الصلة. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بشكٍل دقيق المدفوعات أو الفائدة على مدى 
المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألداة المالية أو، حيثما يكون مالئماً، خالل فترة 

 أقصر إلى صافي القيمة الدفترية لألصل أو المطلوب المالي.
 

عندما يتم خفض قيمة األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة نتيجة لخسارة االنخفاض في القيمة، 
يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام معدل الفائدة المستعمل في خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة 

 االنخفاض في القيمة.
 

 رسوم والعموالتإيرادات ال    (ف) 
 

يحصل البنك على إيرادات من الرسوم والعموالت على مجموعة من الخدمات التي يقدمها البنك لعمالئه. يتم عموماً 
االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت على أساس االستحقاق عندما يتم تقديم الخدمة، ما لم تكن مدرجة في حساب 

 سوم والعموالت على النحو التالي:الفائدة الفعلية. ُتحتسب إيرادات الر
 
يتم االعتراف باإليرادات التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي لألداة المالية كتعديل على معدل -

 الفائدة الفعلي ويتم إدراجها ضمن بند "إيرادات فائدة".
 الخدمات. يتم االعتراف باإليرادات المحققة من تقديم الخدمات كإيرادات عند تقديم-
 

 عقود اإليجار      (ص)
 

يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها المؤّجر بجزٍء كبيٍر من مخاطر وعوائد الملكية كعقود إيجار تشغيلي. يتم 
تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي إلى بيان الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة 

 ر.اإليجا
 
 
 

  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )٢١( 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة       ٢
 

 الضريبة     (ق)
 

من  ٪٢٠يتم رصد مخصص للضريبة المتعلقة بعمليات البنك في إمارة أبوظبي، حيث يتوجب دفع ضريبة بمعدل 
 صافي الربح المعّدل المحقق خالل السنة في اإلمارة وفقاً للتشريعات السائدة في اإلمارة.

 
يتم االعتراف بضريبة الدخل كمصروف للفترة، باستثناء الضريبة الحالية ذات الصلة بالبنود المحّملة إلى أو المدرجة 
في الدخل الشامل اآلخر، أو المحّملة أو المدرجة مباشرًة في حقوق الملكية. وفي ظل هذه الظروف، يتم تحميل أو إدراج 

 و حقوق الملكية. الضريبة الحالية في الدخل الشامل اآلخر أ
 

يتم رصد مخصص لكامل ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات، على الفروق المؤقتة الناشئة بين الوعاء 
الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في البيانات المالية. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام 

التي تم سنها أو المطبقة فعلياً في نهاية فترة التقرير والتي يتوقع العمل بها عند تحقق المعدالت الضريبية (والقوانين) 
 أصل ضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية مطلوب ضريبة الدخل المؤجلة.

 
 تنشأ الفروق المؤقتة الرئيسية من مخصصات االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات. 

 
المؤجلة عندما يكون من المحتمل أن يتوفر في المستقبل أرباح خاضعة للضريبة يتم االعتراف بموجودات الضريبة 

 بحيث يمكن على أساسها احتساب الخسائر الضريبية غير المستخدمة.
 

 نقد وما في حكمه     (ر)
 

العربية ألغراض بيان التدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه األرصدة لدى البنوك والودائع لدى مصرف اإلمارات 
المتحدة المركزي والمؤسسات المالية األخرى التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل، باستثناء الودائع 

 اإللزامية الُمحتفظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )٢٢( 

 إدارة المخاطر المالية ٣
 
 مراجعة إدارة المخاطر      ١-٣
 

خالل أنشطته لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية، وتلك األنشطة تنطوي على تحليل وتقييم وقبول  يتعرض البنك من
وإدارة درجة محددة من المخاطر أو مجموعة من المخاطر. إن قبول المخاطر يعتبر في صميم النشاط المالي. يهدف 

 يرات السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك. البنك إلى تحقيق توازٍن مالئم بين المخاطر والعائدات والحد من التأث
 

إن المصادر الرئيسية للمخاطر المالية التي يواجهها البنك تنشأ من األدوات المالية التي ُتعد عنصراً رئيسياً في عمل 
االئتمان  البنك وتشّكل األساس لعملياته. تؤدي األدوات المالية إلى ظهور أو تعديل أو خفض مخاطر السيولة ومخاطر

ومخاطر السوق على بيان المركز المالي للبنك. وبالتالي، يقوم البنك بتخصيص الموارد المعقولة التي تمّكنه من تطبيق 
نظام رقابي فّعال يعمل على إدارة وقياس وتخفيف كل خطر من هذه المخاطر، كما يقوم البنك بمراجعة إجراءات 

 ضمن تلبية احتياجات العمل.وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما ي
 

تعتبر إدارة المخاطر المالية، والسيما مخاطر االئتمان، عنصراً أساسياً في نشاط البنك وأحد المكونات الرئيسية في 
عملية التخطيط. يحقق البنك أهدافه المتعلقة بإدارة المخاطر بوضع عملية إدارة المخاطر في صلب جدول األعمال 

 يرتكز على تقييم إدارة المخاطر عند اتخاذ قرارات العمل اليومية. التنفيذي وتبني نهج 
 

كما يتأكد البنك من قدرته على إدارة المخاطر في أعماله الجديدة والمتنامية وكذلك من توافق خطط العمل مع مستوى 
 المؤسسية.تحّمل البنك للمخاطر، وهو مستوى الخطر الذي يوافق البنك على قبوله من أجل الوفاء بأهدافه 

 
لقد تم تصميم سياسات إدارة المخاطر للبنك بهدف تحديد وتحليل المخاطر التي تواجه البنك ووضع السقوف والضوابط 
المالئمة لها ومراقبتها وااللتزام بها. تنص هذه السياسات على إرشادات عامة موثقة حول كيفية إدارة المخاطر 

األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان  وإرشادات عن جوانب معينة أخرى مثل مخاطر صرف العمالت
 واستخدام األدوات المالية المشتقة واألدوات المالية غير المشتقة. 

 
تعتبر مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق (التي تشمل مخاطر األسعار ومخاطر العمالت ومخاطر أسعار 

 أهمية لدى البنك.  الفائدة) ومخاطر السيولة هي المخاطر األكثر 
  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )٢٣( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية٣
 
 مخاطر االئتمان     ٢-٣
 

ُتعرف مخاطر االئتمان بأنها المخاطر الناجمة عن إخفاق عمالء أو زبائن البنك أو األطراف األخرى في أداء واجباتهم 
أو عدم قدرتهم على دفع الفوائد أو أصل الدين أو بطريقة أخرى تنفيذ االلتزامات التعاقدية بموجب اتفاقيات القروض أو 

تكبد البنك لخسارة مالية. إن التغيرات الهامة في الظروف االقتصادية أو  أي تسهيالت ائتمانية أخرى، بما يؤدي إلى
استقرار أي قطاع من قطاعات العمل التي تستحوذ على نصيب كبير من محفظة البنك من الممكن أن ينتج عنها خسائر 

اطر االئتمان بعناية وحذر. تختلف عن تلك المرصودة في نهاية فترة التقرير. وبالتالي، تقوم اإلدارة بإدارة تعرضها لمخ
تنشأ التعرضات لمخاطر االئتمان بشكٍل رئيسي من القروض والسلفيات واألرصدة لدى البنوك والذمم المدينة األخرى 

 والتعرضات غير الممولة مثل إعادة إصدار خطابات الضمان. 
 

زانية العمومية، ومراقبتها بفاعلية وفقاً تتم إدارة مخاطر االئتمان، على مستوى البنود المدرجة وغير المدرجة في المي
لسياسات وإجراءات االئتمان المحددة. يتم تقييم المالءة االئتمانية لكل طرف مقابل ووضع سقوف ائتمانية مناسبة له. تتم 
مراجعة سقوف االئتمان المقررة والمستويات الفعلية للمخاطر بشكٍل منتظم وتحديثها من قبل اإلدارة. إن إجراءات 
مراجعة مخاطر االئتمان مصممة لكي تحدد في مرحلة مبكرة التعرضات للمخاطر التي تتطلب مراجعة ومراقبة أكثر 

 تفصيالً.
 
 إدارة مخاطر االئتمان١-٢-٣
 

 قروض وسلفيات (أ) 
 

يقوم البنك بقياس مخاطر االئتمان المتعلقة بالقروض والسلفيات الممنوحة للعمالء وللمؤسسات المالية وفقا لكل عميل من 
خالل استخدام نظام تقييم مطور داخليا وخارجيا، أيها أكثر احترازية. إن نظام التقييم الخارجي هو موديز كريديت إيدج 

إم في ريسك أناليست. يتم تضمين نموذجي القياس المشار إليهما في عملية اتخاذ ونظام التقييم الداخلي هو موديز كيه 
 القرار وإدارة المخاطر في البنك. 

 
يتم االحتفاظ بنماذج القياس للمراجعة والتحديث عند الضرورة. يقوم البنك بالتحقق من صحة أداء نماذج القياس والقدرة 

ز بانتظام. تختلف حاالت العجز التي تتم مالحظتها وفقاً لفئة التقييم من سنة على التنبؤ بها فيما يتعلق باألحداث العج
 ألخرى، وخاصة على امتداد الدورة االقتصادية.

 
 مراقبة سقوف المخاطر وسياسات الحد منها٢-٢-٣
 

يقوم البنك بإدارة تركيزات مخاطر االئتمان وتحديد سقوفها وضوابطها فور تحديدها، وخاصة ما يتعلق بكل طرف 
 مقابل ومجموعة معينة، وكذلك بقطاعات العمل والبلدان المختلفة. 

 
تتم إدارة مخاطر االئتمان بشكٍل رئيسي من خالل وضع سقوف على حجم المخاطر المقبولة من مقترض واحد أو 

 مجموعة من المقترضين. تتم مراقبة هذه المخاطر دورياً وتخضع للمراجعة بشكٍل يومي. 
 

االئتمان أيضاً من خالل التحليل المنتظم لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على الوفاء  يدار التعرض لمخاطر
 بالتزامات الفوائد وأصل الدين، وكذلك من خالل تغيير سقوف اإلقراض إن لزم األمر. 

 
مخاطر يحصل البنك على ضمانات، إن لزم األمر، على القروض والسلفيات كجزء من سياسات وممارسات إدارة 

 االئتمان الخاصة بالبنك. تشتمل أنواع الضمان على رهن الودائع النقدية والكفاالت البنكية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )٢٤( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات الُمحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى  ٣-٢-٣
 

، دون ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١يمثل الجدول التالي أسوأ احتمال من حيث تعّرض البنك لمخاطر االئتمان كما في 
النسبة للموجودات المدرجة في الميزانية األخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى. ب

العمومية، تستند التعّرضات الموضحة أدناه إلى إجمالي القيم الدفترية قبل المخصصات التي ستكون أكبر من تلك 
 المدرجة في بيان المركز المالي. وبالنسبة للموجودات غير المدرجة في الميزانية العمومية، تستند التعّرضات الموضحة 

 االئتمان.إلى إجمالي القيم الدفترية قبل عوامل تحويل االئتمان وتخفيف مخاطر أدناه 
 
 

 

 
 
 

الحد األقصى للتعرض 
ألف درهم 

 مدرجة في الميزانية العمومية:
١٫١٧٦٫٩٤٨ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

٣٧٫٩١٨ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة
٤٠٠٫١٠٧ قروض وسلفيات

١٫٩٧٠ فوائد مدينة
 ً ١٩٢ موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما

١٫٦١٧٫١٣٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

 غير مدرجة في الميزانية العمومية:
١٤٫٦٩٤ اعتمادات مستندية
٤١٢٫٣٦٦ ضمانات وقبوالت

١٠٧٫٦٤٧ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
٥٣٤٫٧٠٧ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

الحد األقصى للتعرض 
ألف درهم 

 مدرجة في الميزانية العمومية:
٧٫٣٤٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

١٫١٥٥٫٩٥٦ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة
٣٦٢٫٨٧٦ قروض وسلفيات

٢١٫٩٥٩ فوائد مستحقة
 ً ٨٩ موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما

١٫٥٤٨٫٢٢٤ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 

 الميزانية العمومية:غير مدرجة في 
٣٫٥٩٦ اعتمادات مستندية
١٩٠٫٥٤٣ ضمانات وقبوالت

٩١٫٨٠٠ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
٢٨٥٫٩٣٩ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )٢٥( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢-٣
 
 (تابع)الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات الُمحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى   ٣-٢-٣
 

 ترى اإلدارة أن التعرضات الناتجة عن شركات المجموعة لن تؤدي إلى أي خسائر محتملة. 
 

إن اإلدارة واثقة من قدرتها على مواصلة السيطرة على الخسارة والحد منها والتي قد تنشأ عن تعّرضها لمخاطر 
 لك على أساس ما يلي:االئتمان الناتجة عن محفظة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من البنوك، وذ

 
) من القروض والسلفيات التي لم يتأخر سدادها ولم تتعرض النخفاض في قيمتها مضمونة ٪٥٠: ٢٠١٥( ٪٤٢إن نسبة 

 بالكامل بضمانات من المركز الرئيسي من خالل فروعه. 
 
 القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من بنوك أخرى وشركات المجموعة  ٤-٢-٣
 

 ص القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من بنوك أخرى وشركات المجموعة:فيما يلي ملخ
 

 

 

مليون درهم)  ٢٫٣٢: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٫٣٦يبلغ مجموع مخصص االنخفاض في القيمة للقروض والسلفيات 
  ويمثل المخصص الجماعي. 

 ٢٠١٦
 

قروض وسلفيات للعمالء
مبالغ مستحقة من بنوك 

أخرى وشركات المجموعة
ألف درهمألف درهم 
 

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في 
٤٠٠٫١٠٧١٫٢١٤٫٨٦٦                      القيمة

تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في 
-- القيمة 

-- تعرضت لالنخفاض في القيمة
٤٠٠٫١٠٧١٫٢١٤٫٨٦٦ إجمالي األرصدة

-(٣٫٣٦٤) ناقصا: مخصص خسائر االئتمان
٣٩٦٫٧٤٣١٫٢١٤٫٨٦٦ صافي األرصدة

 ٢٠١٥ 
 

سلفيات للعمالءوقروض 
مبالغ مستحقة من بنوك 

المجموعةأخرى وشركات 
ألف درهمألف درهم 
 

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في 
٣٦٢٫٨٧٦١٫١٦٣٫٣٠٠ القيمة

تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في 
-- القيمة 

-- تعرضت لالنخفاض في القيمة
٣٦٢٫٨٧٦١٫١٦٣٫٣٠٠ إجمالي األرصدة

-(٢٫٣١٧) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان
٣٦٠٫٥٥٩١٫١٦٣٫٣٠٠ صافي األرصدة

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

                                         )٢٦( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع) بنوك أخرى وشركات المجموعة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من ٤-٢-٣
 
 لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة )أ(
 

يمكن تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من البنوك التي لم يتأخر سدادها ولم 
 البنك. تتعرض لالنخفاض في قيمتها بالرجوع إلى نظام التقييم الداخلي المّتبع لدى

 
تسعى إدارة البنك للتعامل فقط مع العمالء متعددي الجنسيات والمحليين المرموقين. وعليه، فإن محفظة القروض 
والسلفيات تقتصر على عدد محدود من العمالء مما نتج عنه تركيز في مخاطر االئتمان من خالل عشرة عمالء بما 

لفيات القائمة في نهاية فترة التقرير. ومع األخذ في االعتبار ) من إجمالي القروض والس٪٩٩٫٨: ٢٠١٥( ٪٩٨٫٩يمثل 
السمعة الطيبة لهؤالء العمالء واستمرار تطوير األعمال، فإن اإلدارة واثقة من أن هذا التركيز في مخاطر االئتمان في 

 نهاية فترة التقرير مقبول وسوف يحافظ على التحسين. 
 
 في القيمةتأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض  )ب(
 

يوماً أنها قد تعرضت النخفاض في قيمتها، إال إذا توفرت  ٩٠ال تعتبر القروض والسلفيات التي تأخر سدادها ألقل من 
معلومات أخرى تشير إلى عكس ذلك. لم يكن هناك أي قروض أو سلفيات تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في 

 شيء). : ال٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١القيمة كما في 
 
 تعرضت النخفاض فردي في القيمة )ج(
 

 : ال شيء).٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ال يوجد أي قروض أو سلفيات منخفضة القيمة بشكل فردي كما في 
 
 تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٥-٢-٣

 
تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة  ينشأ تركيز مخاطر االئتمان من مزاولة عدد من األطراف المقابلة ألنشطة

الجغرافية أو أن تتمتع األطراف المقابلة بنفس الخصائص االقتصادية التي بسببها تتأثر مقدرتهم على الوفاء بااللتزامات 
في التعاقدية بقدٍر مماثل نتيجة للتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. تشير التركيزات 

 المخاطر إلى تأثر أداء البنك نسبياً بالمستجدات المؤثرة على قطاع اقتصادي معين أو منطقة جغرافية محددة.
 
 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 )٢٧(  )٢٧( )٢٧( 

)٢٧( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٥-٢-٣
 

 تركيز مخاطر االئتمان بحسب المنطقة الجغرافية
 

يعرض الجدول التالي بيانا تفصيليا بالتعرضات الرئيسية لمخاطر االئتمان لدى البنك بقيمها الدفترية مصنفة بحسب 
. بالنسبة للموجودات المدرجة في الميزانية العمومية، تستند ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المناطق الجغرافية كما في 

قبل المخصصات التي ستكون أكبر من تلك المدرجة في بيان التعرضات الموضحة أدناه إلى إجمالي القيم الدفترية 
المركز المالي. وبالنسبة لهذا الجدول، قام البنك بتصنيف التعرضات في المناطق الجغرافية استناداً إلى الدولة المقر 

  لألطراف المقابلة:   
 

 
 

  

 
 

اإلمارات 
المجموعأخرىآسيادةالعربية المتح

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

١٫١٧٦٫٩٤٨-١٫٠٠٤٫٣٦٤١٧٢٫٥٨٤ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
مبالغ مستحقة من شركات 

١٢٫٠٥٥٢٥٫٨٦٣٣٧٫٩١٨- المجموعة
٤٠٠٫١٠٧ ٤٩١٣٧١٫٨٦٢٢٧٫٧٥٤ قروض وسلفيات

١٫٩٧٠ -٧٠٣١٫٢٦٧ فوائد مدينة
باستثناء موجودات أخرى 

 ً ١٩٢ -١٩٢- المبالغ المدفوعة مقدما
١٫٦١٧٫١٣٥ ١٫٠٠٥٫٥٥٨٥٥٧٫٩٦٠٥٣٫٦١٧ المجموع

  
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

٧٫٣٤٤ ٧٫٣٤٤-- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
مبالغ مستحقة من شركات 

١٫١٥٥٫٩٥٦ ٤٠٩٫١٣٤٫١٢١٫٥٤٧- المجموعة
٣٦٢٫٨٧٦ ٢٠٫١٠٣٠٤٥٫٣٣٧٥٫٧٢٨ قروض وسلفيات

٢١٫٩٥٩ ٩٥٦٫٢١٣- فوائد مستحقة
موجودات أخرى باستثناء 

 ً ٨٩ --٨٩ المبالغ المدفوعة مقدما
١٫٥٤٨٫٢٢٤ ٢٠٫١٩٢٤١٠٫٤٩٣٫١٣٤٫٦٢٢ المجموع
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نتنياهو: وزير اخلارجية الأملاين يفتقد لالإح�سا�س

اإ�سرائيل تقل�س م�ساهمتها يف الأمم املتحدة

•• عوا�سم-وكاالت:

“ويال”  م���وق���ع  م���را����ص���ل  ك�����ص��ف 
اإ�صرائيل  اأن  ن��ح��م��ي��ا���س  ع���وم���ري 
من  دوالر  مليوين  تقلي�س  ق��ررت 
املتحدة،  االأمم  ن�صيبها يف موازنة 
ن�صاطات  ت���ع���ت���ربه���ا  م����ا  ب�����ص��ب��ب 
ل��ه��ا يف املنظمة  وق�����رارات م��ع��ادي��ة 
املندوب  املوقع عن  الدولية. ونقل 
االإ�صرائيلي يف االأمم املتحدة داين 
اإ�صرائيل  تقلي�س  اإن  قوله  دان���ون 
على  اح��ت��ج��اج��ا  ���ص��در  م�صاهمتها 
االإن�صان  ح��ق��وق  جم��ل�����س  ق�����رارات 
التي و�صفها باأنها معادية، معتربا 
اأن هذا القرار مبثابة ر�صالة اأولية، 
اإ�صافية  ق��������رارات  �����ص����درت  واإذا 
معادية فلن تقف اإ�صرائيل مكتوفة 

االأيدي.
االإ�صرائيلي يف  ال��وف��د  اأر���ص��ل  وق��د 
اأمينها  اإىل  ر�صالة  املتحدة  االأمم 

رغب  غ���اب���ري���ال  واأن  اإ����ص���رائ���ي���ل، 
اأف�صل حول  بلقائهم لتكوين فهم 
الغربية  ال�صفة  ما يجري حقا يف 

املحتلة ويف غزة.
“العالقة  اإن  ن���ت���ان���ي���اه���و  وق������ال 
االأمل��ان��ي��ة االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ق��وي��ة جدا 
زيارته  وخ���الل  ك��ذل��ك.  و�صتبقى 
اأن  اآم�����ل  اإ����ص���رائ���ي���ل،  اإىل  امل��ق��ب��ل��ة 
لقاء  م��ن  ب��دال  غابرييل،  يقابلني 
متطرفة  ه���ام�������ص���ي���ة  جم���م���وع���ة 

تقو�س اأمن اإ�صرائيل. 
الثالثاء  االت�صال  اأنه حاول  واأك��د 
نظره،  وجهة  له  لي�صرح  بغابريال 
اإال اأن االأخر رف�س احلديث اإليه. 
وعن ذلك قال �صافر لالأ�صف ترافق 
ب�صروط  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي  االق������رتاح 
بها.  القبول  ي�صعب  اأو  م�صتحيلة 
واأ�صاف ان حكومة نتانياهو اأرادت 
املحاورين  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ر 

الذين يلتقيهم الوزير.

الإبالغه  غوتري�س  اأنتونيو  العام 
اأ�صدر  ب��ي��ن��م��ا  ال��ت��ق��ل��ي�����س،  ب���ق���رار 
نتنياهو  بنيامني  احلكومة  رئي�س 
تعليماته لوزارة اخلارجية باإ�صدار 
ه���ذا ال���ق���رار، ع��ق��ب دع���وة جمل�س 
ح���ق���وق االإن�������ص���ان يف ج��ن��ي��ف دول 

العامل اإىل مقاطعة امل�صتوطنات.
وقد جاء القرار االإ�صرائيلي قبيل 
ق����رار م�صابه  ع��ل��ى  ف��ق��ط  اأ����ص���ب���وع 
�صت�صدره منظمة الرتبية والعلوم 
والثقافة )يون�صكو( يرف�س فر�س 
القد�س  ع��ل��ى  ق��ان��ون��ه��ا  اإ���ص��رائ��ي��ل 
ق���وة حم��ت��ل��ة، معتربة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

ذلك خطوة غر �صرعية.
ونقل املوقع عن الوفد االإ�صرائيلي 
توقيت  اأن  ال���دول���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ة  يف 
امل�صاهمة  ت��ق��ل��ي�����س  ق����رار  ����ص���دور 
عفويا،  لي�س  االإ�صرائيلية  املالية 
واإمن�������ا ه����و م��ق�����ص��ود وي�������راد منه 
اإ�صرائيلية  خطوات  من  التحذير 

اإ�صافية يف الطريق.
وزع�����م امل����ن����دوب االإ����ص���رائ���ي���ل���ي اأن 
تعمل  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��وؤ���ص�����ص��ات 
اإ�صرائيل،  ���ص��د  مت��ي��ي��زي  مب��ن��ط��ق 
الأن الرتكيز الدائم ملجل�س حقوق 
االإن�������ص���ان ي��ت��ع��ل��ق ف��ق��ط ب��ه��ا دون 
غ��ره��ا م���ن ال������دول، وه���و �صلوك 

يف  بت�صيلم  تن�صط  بينما  املحتّلة، 
االأرا�صي  يف  االع����ت����داءات  ت��وث��ي��ق 
عن  والدفاع  املحتلة  الفل�صطينية 
ح��ق��وق االإن�����ص��ان وت��ع��ار���س ب�صدة 

بناء امل�صتوطنات االإ�صرائيلية.
ال�صعي  اأن  اأج����د  ن��ت��ان��ي��اه��و  وق����ال 
للقاء كهذا يف وقت مماثل ينم عن 

افتقاد لالإح�صا�س.
الغى لذلك لقاءه مع  انه  واأ�صاف 
غ��اب��ري��ال يف م��ا ي��ع��د ح��دث��ا ن����ادراً 
االملانية  ال���ع���الق���ات  اإىل  ي�����ص��يء 
تعترب  اإذ  ال��وث��ي��ق��ة،  اال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 
اأمل����ان����ي����ا اإح���������دى اأق���������وى داع���م���ي 
ال��دول��ة ال��ع��ربي��ة يف اوروب����ا لكنها 
ت��ن��ت��ق��د اال���ص��ت��ي��ط��ان يف االأرا����ص���ي 

الفل�صطينية املحتلة.
با�صم  امل���ت���ح���دث  رد  ج���ان���ب���ه  م����ن 
اخل��ارج��ي��ة االأمل��ان��ي��ة م��ارت��ن �صافر 
اجلمعة بقوله اإن “روؤيتنا لالأمور 
مذكرا  ال�صيء”،  ب��ع�����س  تختلف 
�صهادات  جتمع  ال�صمت  ك�صر  ب��اأن 
اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني خدموا  ج���ن���ود  م���ن 
ذكر  دون  امل��ح��ت��ل��ة  االأرا������ص�����ي  يف 
هوؤالء  ان  �صافر  وق���ال  اأ�صمائهم. 
ف��ك��رت��ه��م اخلا�صة  ك��ون��وا  اجل��ن��ود 
عما ينطوي عليه نظام االحتالل 
د���ص��ت��وري��ة مثل  يف دمي��وق��راط��ي��ة 

ن��اج��م ع���ن ت��وج��ه م��ع��اد ل��ه��ا منذ 
���ص��ن��وات ط��وي��ل��ة، م��ط��ال��ب��ا بوقف 
هذا ال�صلوك خا�صة يف ظل انت�صار 
ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق االإن�������ص���ان حول 

العامل، على حد قوله.
اىل ذل����ك، ان��ت��ق��د رئ��ي�����س ال�����وزراء 
االإ�صرائيلي بنيامني نتانياهو ام�س 
اأملانية وزير اخلارجية  يف �صحيفة 
وقال  غ��اب��ري��ي��ل  �صيغمار  االأمل�����اين 
ان����ه ي��ف��ت��ق��د ل��الإح�����ص��ا���س ب��ع��د ان 
ل��رف�����س الوزير  ل��ق��اء م��ع��ه  ال��غ��ى 
االأمل��اين الغاء لقائه مع منظمتني 

حقوقيتني ا�صرائيليتني.
ن��ت��ان��ي��اه��و ل�����ص��ح��ي��ف��ة بيلد  وق�����ال 
اأي  اأ����ص���ت���ق���ب���ل  ال  اأن�������ا  االأمل�����ان�����ي�����ة 
دب��ل��وم��ا���ص��ي م���ن ب��ل��د اآخ�����ر ي���زور 
ت�صف  منظمات  ويلتقي  اإ�صرائيل 

جنودنا باأنهم جمرمو حرب.
وغ�صب رئي�س الوزراء االإ�صرائيلي 
من غابرييل الذي التقى الثالثاء 
بت�صيلم  م��ن��ظ��م��ت��ي  ع���ن  مم��ث��ل��ني 
احيت  ح����ني  يف  ال�����ص��م��ت  وك�������ص���ر 
املحرقة  �صحايا  ذك���رى  ا���ص��رائ��ي��ل 

النازية.
ال�صمت  ك�����ص��ر  م��ن��ّظ��م��ة  وت��ر���ص��د 
االإ�صرائيلي  اجل��ي�����س  ان��ت��ه��اك��ات 
الفل�صطينية  االأرا����������ص���������ي  يف 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• مي�سيل كولومي�س

      لقد بداأ با�صتخدام النكتة املعتادة عندما ناأخذ 
الكلمة يف اجتماع عام يف الواليات املتحدة، “اإذن، 
�صوداء،  ب��دل��ة  غادرت؟”.  منذ  ���ص��يء  ح��دث  ه��ل 
اختار  عنق،  ربطة  دون  مفتوح  ابي�س  وقمي�س 
اأول ظهور  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات   44 ال����  ال��رئ��ي�����س 
القانون  التي كان يدر�س فيها  له، اجلامعة  عام 
امل�صتديرة  امل��ائ��دة  اأ�صكال  من  �صكل  الد�صتوري. 
اجلل�صة،  على  امل�صرف  دور  فيها  يلعب  للطالب 

اأمام جمهور منحاز له اىل حد كبر.
يغتنم هذه  اأن  ياأملون يف  كانوا  الذين      ولكن 
الفر�صة ليهاجم علنا كل ما حاوله خلفه دونالد 
ترامب بدرجات متفاوتة من النجاح، وان يفككه 
كلمة  ف��ال  اأم����ل.  بخيبة  ا���ص��ي��ب��وا  ن��ق��ط��ة،  نقطة 
مبا�صرة تنتقد امل�صتاأجر اجلديد للبيت االأبي�س، 
وال ت�صجيع ملقاومة التدابر التي قررها ترامب 
حماولته  اأو  البيئة،  حماية  و�صد  الهجرة،  �صد 
الرعاية  ق���ان���ون  ك����ر،  اأوب����ام����ا  ع��ل��ى  ال��ق�����ص��اء 
ال��ذي ك��ان الرئي�س  اأن��ه االجن���از  ال�صحية، رغ��م 

ال�صابق فخورا به.
    ان اأوباما، هو املعار�س ال�صبح، كما يقولون عن 
الطائرات التي يوؤهلها �صكلها وموادها لالإفالت 
�صيء  ولكنها حتقق رغم كل  العدو،  رادارات  من 
على  وب��االإج��اب��ة  املناق�صة،  يف  وبتدخله  هدفها. 
اأ�صئلة الطالب، واأحيانا ا�صئلة مبا�صرة، �صرح لهم 
القادمة  ان طموحه يتمثل يف م�صاعدة االأجيال 
اأخ��ذ امل�صعل، واجن��از ما كان قد ف�صل فيه:  على 
ذلك  لتحقيق  اأف�صل طريقة  وان  العامل،  تغير 

هو عدم االهتمام بامل�صالح اخلا�صة التي تهيمن 
على النقا�س يف وا�صنطن. 

لي�س معار�سا ر�سميا
بع�صرات  ولكن  خللفه،  مبا�صر  اتهام  اأي  وب��دون 
ال��ت��ل��م��ي��ح��ات، اأك����د ان���ه م���ن ال�����ص��ار وامل������وؤذي ان 
واالنتقام،  الثاأر  و�صيا�صة  موقف  البع�س  ل  ُيف�صّ
بينما �صعى هو طوال حياته اىل تعزيز التعاطف 

والتوافق. اأ�صلوبان، طبعان، طريقتان للحكم.
     ومن الوا�صح، ان باراك اأوباما اراد، يف الوقت 
 100 بال�  االحتفال  ال�صبت،  اليوم  �صيتم،  ال��ذي 
يوم االأوىل لدونالد ترامب يف البيت االبي�س، اأراد 
تفادي منزلقني اثنني: ان يتهمه حزام الرئي�س 
اجل��دي��د مب��ح��اول��ة زع��زع��ت��ه وه���و ج��دي��د العهد 
كمعار�س  يتموقع  ان  هو  وال��ث��اين  وا�صنطن.  يف 
بكون  ان  على  جم��ربا  �صيكون  وبالتايل  ر�صمي، 
طرفا فاعال يف اإعادة بناء احلزب الدميقراطي، 
الذي مازال يواجه �صعوبات يف التعايف من ف�صل 

هيالري كلينتون غر املتوقع.
      وهذا ال يعني اأن اأوباما �صيبقى دائما �صامتا 
اإذا ما ثبتت بع�س التجاوزات يف برنامج ترامب. 
الفر�س  العديد من  امامه  �صتكون  اأن��ه  �صيما  ال 
املتحدة،  ال��والي��ات  اجل��م��ه��ور: يف  ام��ام  للتحدث 
ب��داي��ة م��ن 7 م��اي��و يف م��وؤ���ص�����ص��ة ك��ي��ن��ي��دي التي 
وحتى يف اخلارج،  “جائزة ال�صجاعة”،  �صتمنحه 
برلني، �صيفا  25 مايو يف  ي��وم  �صيكون  ان��ه  مبا 

على اجنيال مركل.

ترجمة خرة ال�صيباين

عاد اأوباما للحياة العامة، ولي�س لل�سيا�سة...!

 حملل �صيا�صي، ومدير حترير �صابق ملجلة لوبوان الفرن�صية. 

طالبان تبداأ هجوم الربيع ووا�سنطن تراجع ا�سرتاتيجيتها 
 •• كابول-رويرتز:

اإن هجوم الربيع هذا العام �صيجمع بني  قالت حركة طالبان 
الع�صابات  حرب  واأ�صاليب  واالنتحارية  التقليدية  الهجمات 
التحدي  اإىل  ي�صر  ما  واالأجنبية وهو  االأفغانية  القوات  �صد 
ُت��ق��ي��م خ��ي��ارات��ه��ا يف  بينما  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  ت��واج��ه��ه  ال���ذي 

اأفغان�صتان.
زعيم احلركة  ا�صم  ال��ذي حمل  الهجوم،  ع��ن  االإع���الن  وج��اء 
الراحل اأخرت حممد من�صور الذي قتل يف غارة نفذتها طائرة 
اأ�صبوع  بعد  اجلمعة  اليوم  املا�صي،  العام  اأمريكية  طيار  بدون 
االأفغانية  القوات  على  دموية  الهجمات  اأك��ر  من  واح��د  من 

منذ اإ�صقاط حكم طالبان قبل اأكر من 15 عاما.
واأ�صفر الهجوم، الذي نفذه ع�صرة انتحاريني، عن مقتل ما ال 

يقل عن 135 جنديا اأفغانيا يف قاعدة يف مدينة مزار ال�صريف 
ب�صمال البالد وذلك وفقا لالإح�صاءات الر�صمية. 

�صعف  اإىل  ت�صل  الهجوم  لقتلى  الفعلية  املح�صلة  اأن  ويعتقد 
ورئي�س  الدفاع  وزي��ر  اأج��رب  ال��ذي  الهجوم،  ويعد  الرقم.  هذا 
املهمة  على  م��ث��اال  ا�صتقالتهما،  ت��ق��دمي  على  اجلي�س  اأرك����ان 
ال�صعبة التي تواجهها القوات االأفغانية املدعومة من الغرب 
�صمال  حلف  ق��وات  معظم  رحيل  منذ  طالبان  حركة  الإحتواء 
االأطل�صي يف عام 2014 تاركة بعثة �صغرة للتدريب وتقدمي 
الذي  ماتي�س،  جيم�س  االأمريكي  الدفاع  وزي��ر  وزار  امل�صورة. 
حذر من عام اآخر �صعب يف 2017 وم�صت�صار االأمن القومي 
االأمريكي اإت�س.اأر. مكما�صرت اأفغان�صتان هذا ال�صهر يف الوقت 
دونالد ترامب على  االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  الذي تعمل فيه 

�صياغة ا�صرتاتيجية للمنطقة.

وت�صر التقديرات االأمريكية اإىل اأن القوات االأمنية االأفغانية، 
التي تكبدت خ�صائر باالآالف يف �صفوفها، ت�صيطر على ما يقل 
املتمردين  اأن  الرغم من  الدولة على  اأرا�صي  %60 من  عن 
اإقليمية  اأي مراكز  مل يتمكنوا حتى االآن من اال�صتيالء على 
�صيجرى  اإنه  ام�س اجلمعة  بيانها  رئي�صية. وقالت طالبان يف 
ا�صتهداف واإنهاك وقتل اأو خطف القوات احلكومية غر اأنها 
تعهدت اأن تكون اخل�صائر يف �صفوف املدنيني يف اأ�صيق نطاق 
ممكن.  وقالت احلركة الرتكيز الرئي�صي يف عملية من�صوري 
الع�صكرية  التحتية  وبنيتها  االأجنبية  ال��ق��وات  على  �صيكون 

واملخابراتية والق�صاء على جهازها الداخلي للمرتزقة.
وكان اأكرب قائد ع�صكري اأمريكي يف اأفغان�صتان اجلرنال جون 
نيكل�صون قال يف فرباير �صباط اإنه يف حاجة اإىل قوات دولية 

اإ�صافية قوامها ب�صعة اآالف لك�صر جمود املوقف مع طالبان.

بنك ال�سني املحدود - فرع ابوظبي 
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 )٢٨(  )٢٨( )٢٨( 

)٢٨( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٥-٢-٣
 

 تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل
 

يعرض الجدول التالي بيانا تفصيليا بأهم التعرضات االئتمانية للبنك فيما يتعلق بالقروض والسلفيات والمبالغ المستحقة 
موعة والبنود غير المدرجة بالميزانية العمومية ُمصنفة بحسب قطاع من بنوك أخرى والمبالغ المستحقة من شركات المج

 .٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١العمل كما في 
 

بالنسبة للموجودات المدرجة في الميزانية العمومية، تستند التعّرضات الموضحة أدناه إلى إجمالي القيم الدفترية قبل 
لمركز المالي. بالنسبة للموجودات غير المدرجة في الميزانية المخصصات التي ستكون أكبر من تلك المدرجة في بيان ا

العمومية، تستند التعّرضات الموضحة أدناه إلى إجمالي القيم الدفترية قبل عوامل تحويل االئتمان وتخفيف مخاطر 
 االئتمان. 

 

 
  

البنود المدرجة في الميزانية العمومية 
 

قروض 
وسلفيات

 مبالغ مستحقة من
بنوك أخرى 

وشركات المجموعة
إجمالي 

المبلغ الممّول

البنود غير 
المدرجة في 

المجموعالميزانية العمومية
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 نفط خام وغاز وتعدين

١٢٧٫٤١٨٩١٫٨٠٠٢١٩٫٢١٨-١٢٧٫٤١٨ ومحاجر
 كهرباء
 تصنيع

٧٠٫١٠٢
-

-
-

٧٠٫١٠٢
-

-
٢٢٫٠٥٩

٧٠٫١٠٢
٢٢٫٠٥٩

٤٠٫٩٤٣٣٣٫٨٠١٧٤٫٧٤٤-٤٠٫٩٤٣ إنشاءات
١٦٫٩٢٣١٠٣٫٨٦٤١٢٠٫٧٨٧-١٦٫٩٢٣ اتصاالت ونقل

٧١٫٢٠٦١٫٢١٤٫٨٦٦١٫٢٨٦٫٠٧٢٢٤١٫٣٦٢١٫٥٢٧٫٤٣٤ مؤّسسات مالية 
٧٣٫٥١٥٤١٫٨٢١١١٥٫٣٣٦-٧٣٫٥١٥ خدمات

٤٠٠٫١٠٧١٫٢١٤٫٨٦٦١٫٦١٤٫٩٧٣٥٣٤٫٧٠٧٢٫١٤٩٫٦٨٠ مجموع التعّرضات
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
نفط خام وغاز وتعدين 

٩١٫٨٠٠٩١٫٨٠٠١٨٣٫٦٠٠-٩١٫٨٠٠ ومحاجر
١٠٩٫٧٦٣٤٫٤٧٨١١٤٫٢٤١-١٠٩٫٧٦٣ تصنيع

٢٨٫٦٦٣٢٨٫٦٦٣--- إنشاءات
٥٥٫٠٨٠٣٫٥٩٦٥٨٫٦٧٦-٥٥٫٠٨٠ تجارة

١٠٦٫٢٣٣١٫١٦٣٫٣٠٠١٫٢٦٩٫٥٣٣١٤٤٫٥٣٧١٫٤١٤٫٠٧٠ مؤّسسات مالية 
١٢٫٨٦٥١٢٫٨٦٥--- خدمات

٣٦٢٫٨٧٦١٫١٦٣٫٣٠٠١٫٥٢٦٫١٧٦٢٨٥٫٩٣٩١٫٨١٢٫١١٥ مجموع التعّرضات
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢-٣
 
 (تابع)تركيز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان  ٥-٢-٣
 
 

 إجمالي التعرضات لمخاطر االئتمان بحسب آجال االستحقاق التعاقدية المتبقية 

 
 

 
 مخاطر السوق  ٣-٣
 

يتعرض البنك لمخاطر السوق، وهي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة 
والتي المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تنشأ مخاطر السوق من المراكز المفتوحة ألسعار الفائدة والعمالت، 

تتعرض جميعها لحركات عامة وخاصة في السوق وأيضاً لتغيرات في مستوى تذبذب معدالت أو أسعار السوق مثل 
أسعار الفائدة ومعدالت االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية. تتكون مخاطر السوق من مخاطر األسعار ومخاطر 

 العمالت ومخاطر أسعار الفائدة.

أشهر ٣حتى  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 ١٢إلى  ٣

شهراً 
سنة واحدة 

سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 

المجموع سنوات
ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 

١٫١٧٦٫٩٤٨--  ١٨٠٫٠٠٠    ٩٩٦٫٩٤٨ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
مبالغ مستحقة من شركات 

٣٧٫٩١٨--٧٫٨٨٥٣٠٫٠٣٣ المجموعة
٥٨٫٦٧٧١٥٨٫٤١١٨٧٫٠٢٥٤٠٠٫١٠٧     ٩٥٫٩٩٤       قروض وسلفيات

١٫١٠٠٫٨٢٧٢٦٨٫٧١٠١٥٨٫٤١١٨٧٫٠٢٥١٫٦١٤٫٩٧٣ إجمالي المبلغ الممّول

أشهر ٣حتى  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 ١٢إلى  ٣

شهراً 
سنة واحدة 

سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 

المجموعسنوات
ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 

٧٫٣٤٤--٧٫٣٤٤- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
مبالغ مستحقة من شركات 

١٫١٥٥٫٩٥٦-١٫١١٣٫٩٠٣-٤٢٫٠٥٣ المجموعة
٣٦٢٫٨٧٦-٢٩٫٧٤٥٩٤٫١٨٦٢٣٨٫٩٤٥ قروض وسلفيات

١٫٥٢٦٫١٧٦-٧١٫٧٩٨١٠١٫٥٣٠١٫٣٥٢٫٨٤٨ إجمالي المبلغ الممّول
 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 

 
 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

 )٣٠(  )٣٠( )٣٠( 

)٣٠( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 

ُتعد لجنة الموجودات والمطلوبات ("اللجنة") هي المسؤولة عن وضع اإلطار الرسمي للمؤشرات والمعدالت المالية 
مخاطر السوق وأيضاً تحليل مدى تأثير حاالت عدم التطابق ألسعار الفائدة للبنك وتحديد السقوف إلدارة ومراقبة 

وفترات االستحقاق لدى البنك. تضطلع اللجنة أيضاً باتخاذ قرارات االستثمار الخاصة بالبنك وتقديم اإلرشادات من حيث 
 الحركات في أسعار الفائدة والعمالت.

 
 مخاطر األسعار ١-٣-٣
 

تقلب قيمة األدوات المالية للمنشأة نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير  تتمثل مخاطر األسعار في
الحركات في أسعار الفائدة أو أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر األسعار باألساس من حالة عدم اليقين فيما 

. ال يحتفظ البنك بأدوات مالية جوهرية يكون للتغيرات يتعلق باألسعار المستقبلية لألدوات المالية التي تحتفظ بها المنشأة
 في أسعار السوق تأثير على قيمتها، وبالتالي فإن البنك غير معّرض لمخاطر األسعار.

 
 مخاطر العمالت  ٢-٣-٣
 

مخاطر العمالت هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت 
 نبية وتنشأ من األدوات المالية المقّومة بعملة أجنبية.األج

 
يتعرض البنك آلثار التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة على مركزه المالي وتدفقاته النقدية. يقوم 

ومن  المركز الرئيسي بوضع السقوف على مستوى التعرض تجاه كل عملة، وبشكٍل إجمالي لكل من مراكز اليوم الواحد
يوم إلى يوم، وتتم مراقبة هذه السقوف بشكٍل يومي. يلخص الجدول التالي تعرض البنك لمخاطر العمالت. يشتمل 

 الجدول على األدوات المالية للبنك بقيمها الدفترية، مصنفة بحسب العملة.

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٣١  ( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية     ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق ٣-٣
 
 (تابع)مخاطر العمالت  ٢-٣-٣
 

 
  

 
يورودوالر أمريكيدرهم

دوالر 
المجموع يوان صينيهونغ كونغ

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
٢٣٠٫٦٢٣---٢٢٠٫١٣٤١٠٫٤٨٩ المركزي

١٫١٧٦٫٩٤٨---١٨٠٫٠٠٠٩٩٦٫٩٤٨ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
٣٫١٨٤٢٢٥٦٤٨٣٣٫٨٦١٣٧٫٩١٨- مبالغ مستحقة من شركات المجموعة

٤٠٠٫١٠٧-٦٦٫٦١١-٣٣٣٫٤٩٦- قروض وسلفيات
٥٩٧١٫٩٧٠--٣٣١١٫٠٤٢ فوائد مدينة

 ً ١٩٢---١٠٨٨٤ موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما
٤٠٠٫٥٧٣١٫٣٤٥٫٢٤٣٢٢٥٦٧٫٢٥٩٣٤٫٤٥٨١٫٨٤٧٫٧٥٨ مجموع الموجودات المالية

 
 المطلوبات

٨٫١٦٥١٨٩٫١٣٨-٢٥٫٥٠٠١٥٥٫٢٢٣٢٥٠ مبالغ مستحقة للعمالء
٦٥٫٨٠٣١٨٫٤٤١٢٢٩٫٣٧٨-٩٠١٤٥٫٠٤٤ لشركات المجموعةمبالغ مستحقة 

١٥١١٥١---- مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 
١٫٠٥٣٫٢٤٦١٫٠٥٣٫٢٤٦---- سندات دائنة  

٣٦١٧٠٢٢٣-١٧- فوائد دائنة
٢٠٫٨٧٨---٢٠٫٨٧٨- مطلوبات مشتقة

٢٫٢٥٠---٢٫٢٤٩١ اإليرادات المؤجلةمطلوبات أخرى باستثناء 
٢٧٫٨٣٩٣٢١٫١٦٣٢٥٠٦٥٫٨٣٩١٫٠٨٠٫١٧٣١٫٤٩٥٫٢٦٤ مجموع المطلوبات المالية

صافي المركز المالي للبنود المدرجة في الميزانية 
٣٥٢٫٤٩٤(١٫٠٤٥٫٧١٥)١٫٤٢٠(٢٥)٣٧٢٫٧٣٤١٫٠٢٤٫٠٨٠ العمومية 

 
 -  ٨٩٧٫٠٤٥٫١  -  - (١٫٠٣٧٫٥٢٤)  - العمالت األجنبية اآلجلةعقد صرف 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٣٢  ( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية     ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق ٣-٣
 
 (تابع)مخاطر العمالت  ٢-٣-٣
 

 

 
يورودوالر أمريكيدرهم

دوالر هونغ 
المجموع يوان صينيكونغ

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
٣٦٢٫٠٨٤---٣٥٠٫٨١٣١١٫٢٧١ المركزي

٧٫٣٤٤---٧٫٣٤٤- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
١٣٫١٥٣٤٫٦٦٤١٥٫٨٥٨١٫١٢٢٫٢٨١١٫١٥٥٫٩٥٦- مبالغ مستحقة من شركات المجموعة

٣٦٢٫٨٧٦-٧٤٫١٤٥-٢٨٨٫٧٣١- قروض وسلفيات
٢١٫٦٣٥٢١٫٩٥٩--٣٢٤- فوائد مستحقة

 ً ٨٩----٨٩ موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما
٣٥٠٫٩٠٢٣٢٠٫٨٢٣٤٫٦٦٤٩٠٫٠٠٣١٫١٤٣٫٩١٦١٫٩١٠٫٣٠٨ مجموع الموجودات المالية

 
 المطلوبات

١١٩١٠٩٫٥٩٢-٣٫١٤٣١٠١٫٦٦١٤٫٦٦٩ مبالغ مستحقة للعمالء
٩٠٫٠٠٣٢٠٫٠٨٤٣٢٦٫٧٣٦-٢١٦٫٦٤٩- مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٫١١٤٫٠٦٠١٫١١٤٫٠٦٠---- سندات دائنة 
١٣٠١٤١--١١- فوائد دائنة

٨٨٦----٨٨٦ مطلوبات أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة
٤٫٠٢٩٣١٨٫٣٢١٤٫٦٦٩٩٠٫٠٠٣١٫١٣٤٫٣٩٣١٫٥٥١٫٤١٥ مجموع المطلوبات المالية

صافي المركز المالي للبنود المدرجة في الميزانية 
٩٫٥٢٣٣٥٨٫٨٩٣-(٥)٣٤٦٫٨٧٣٢٫٥٠٢ العمومية 

            

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٣٣  ( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية     ٣
 

 (تابع) مخاطر السوق ٣-٣
 

 مخاطر أسعار الفائدة ٣-٣-٣
 

سوقية، أما مخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة فهي ال مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية هي مخاطر تقلب التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة
ر الفائدة السوقية على القيمة العادلة والتدفقات النقدية. مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة السوقية. يتعرض البنك آلثار التقلبات في المستويات السائدة ألسعا

وف على ة نتيجة لهذه التغيرات ولكنها قد تعمل على الحد من الخسائر في حال نشوء حركات غير متوقعة. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع سقيمكن أن تزداد فروق الفائد
 مستوى الفرق بين أسعار الفائدة وإعادة التسعير، ويتولى قسم الخزينة مراقبة هذه السقوف بشكٍل يومي.

 

ير أو االستحقاق البنك لمخاطر أسعار الفائدة، ويشتمل على األدوات المالية التابعة للبنك بإجمالي قيمها الدفترية والمصنفة وفقاً لتاريخ إعادة التسع يلخص الجدول التالي مدى تعّرض
 التعاقدي، أيهما أسبق.

 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
٣أقل من 

أشهر
أشهر إلى ٣

سنة واحدة
 ٥سنة واحدة إلى 

سنوات
٥أكثر من 

سنوات 
غير محّملة 

المجموع   بالفائدة
ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 الموجودات
٢٣٠٫٦٢٣٦٢٣٫٢٣٠---- نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

٩٤٨٫١٧٦٫١---٩٩٦٫٩٤٨١٨٠٫٠٠٠ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
٩١٨٫٣٧---١٥٫٢٦٢٢٢٫٦٥٦ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة

١٠٧٫٤٠٠---٣٤١٫٤٣٠٥٨٫٦٧٧ قروض وسلفيات
١٫٩٧٠٩٧٠٫١---- فوائد مدينة

 ً ١٩٢١٩٢---- موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما
٢٣٢٫٧٨٥٧٥٨٫٨٤٧٫١--١٫٣٥٣٫٦٤٠٢٦١٫٣٣٣ الماليةمجموع الموجودات 

 
 المطلوبات

١٨٣٫٨٦٩١٣٨٫١٨٩---٥٫٢٦٩ مبالغ مستحقة للعمالء
٩٠٣٧٨٫٢٢٩--١٩٢٫٥٦٨٣٦٫٧٢٠ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٥١١٥١---- مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 
٢٤٦٫٠٥٣٫١---١٫٠٥٣٫٢٤٦- سندات دائنة
٢٢٣٢٢٣---- فوائد دائنة

٨٧٨٫٢٠-٢٠٫٨٧٨---- مطلوبات مشتقة
٢٫٢٥٠٢٥٠٫٢---- مطلوبات أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة

٢٠٧٫٤٦١٢٦٤٫٤٩٥٫١--١٩٧٫٨٣٧١٫٠٨٩٫٩٦٦ مجموع المطلوبات المالية
٢٥٫٣٢٤٤٩٤٫٣٥٢--(٨٢٨٫٦٣٣)١٫١٥٥٫٨٠٣ فرق تأثر أسعار الفائدة

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٣٤  ( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية     ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق ٣-٣

 

 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٣-٣-٣
 

 

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

٣أقل من 
أشهر

أشهر إلى  ٣
سنة واحدة

سنة واحدة إلى 
سنوات ٥

 ٥أكثر من 
سنوات

غير محّملة 
المجموع   بالفائدة

ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
٣٦٢٫٠٨٤٣٦٢٫٠٨٤---- المركزي

٧٫٣٤٤---٧٫٣٤٤- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
٣٤٫٨٠٠١٫١٥٥٫٩٥٦-١٫١١٣٫٩٠٣-٧٫٢٥٣ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة 

٣٦٢٫٨٧٦---٢٥٠٫٧٧٠١١٢٫١٠٦ قروض وسلفيات
٢١٫٩٥٩٢١٫٩٥٩---- فوائد مستحقة

 ً ٨٩٨٩---- موجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما
٤١٨٫٩٣٢١٫٩١٠٫٣٠٨-٢٥٨٫٠٢٣١١٩٫٤٥٠١٫١١٣٫٩٠٣ مجموع الموجودات المالية

 
 المطلوبات

٩٦٫٧١٨١٠٩٫٥٩٢--١٢٫٨٧٤- مبالغ مستحقة للعمالء
٣٢٦٫٧٣٦----٣٢٦٫٧٣٦ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

١٫١١٤٫٠٦٠--١٫١١٤٫٠٦٠-- سندات دائنة
١٤١١٤١---- فوائد دائنة

٨٨٦٨٨٦---- مطلوبات أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة
٩٧٫٧٤٥١٫٥٥١٫٤١٥-٣٢٦٫٧٣٦١٢٫٨٧٤١٫١١٤٫٠٦٠ مجموع المطلوبات المالية

٣٢١٫١٨٧٣٥٨٫٨٩٣-)١٥٧(١٠٦٫٥٧٦ (٦٨٫٧١٣) فرق تأثر أسعار الفائدة

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٣٥  ( 

 (تابع) المخاطر المالية إدارة ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق ٣-٣
 
 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٣-٣-٣

 

يلخص الجدول التالي متوسط أسعار الفائدة لألرصدة القائمة المحملة بالفائدة من حيث العمالت الرئيسية لألدوات المالية 
 النقدية:

 

 

 

يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة أيضاً من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. يفترض 
نقطة أساس كمعدل معقول، ويقّدر التأثير التالي على إيرادات ومصاريف  ٢٠٠البنك تقلباً في أسعار الفائدة بناًء على 

 الفائدة للسنة/ الفترة:  
 

 

 الفائدة. ال يقتضي تحليل التأثر المبين أعاله قيام اإلدارة باتخاذ تدابير لخفض تأثير حركات أسعار

 

درهم
يوان 
صيني

دوالر 
يوروأمريكي

دوالر 
هونغ 
كونغ

٪٪٪٪٪ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 الموجودات

--٠٫٨٦-١٫٢٥ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
---٣٫٨٥- مبالغ مستحقة من شركات المجموعة

٢٫٧٥-٢٫٤٣-- قروض وسلفيات
 

 المطلوبات
١٫٢٥-١٠٫٠٠١٫٥٨- مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

--٣٫٠٠٠٫٩٠- مبالغ مستحقة للعمالء
---٣٫٦٠- سندات دائنة

 

درهم
يوان 
صيني

دوالر 
يوروأمريكي

دوالر 
هونغ 
كونغ

٪٪٪٪٪ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 الموجودات

--١٫٤٥-- مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
---٣٫٨٠- مبالغ مستحقة من شركات المجموعة

٢٫٥٠-٢٫٤٧-- قروض وسلفيات
 

 المطلوبات
٠٫٣٣-٥٫٥٠٠٫٨٩- مبالغ مستحقة لشركات المجموعة

--٠٫٩٠-- مبالغ مستحقة للعمالء
---٣٫٦٠- سندات دائنة

مصاريف الفائدةإيرادات الفائدة 
ألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

٢١٫٧٦٨١٧٫٥٦١ نقطة أساس ٢٠٠تقلب بواقع 
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
٤٫٩٧٠٧٫٨٩٣ نقطة أساس ٢٠٠تقلب بواقع 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١البيانات المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 

)٣٦  ( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 

 مخاطر السيولة     ٤-٣
 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة البنك على الوفاء بالتزامات السداد المرتبطة بمطلوباته المالية عندما 
تصبح مستحقة وعلى تعويض المبالغ المالية المسحوبة. قد يترتب على ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات المتعلقة 

 بسداد مبالغ المودعين والتزامات اإلقراض. 
 

يقوم البنك بإدارة سيولته النقدية وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي واإلرشادات الداخلية لدى 
البنك الموضوعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. حدد المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

لطلب والودائع ألجل. يشترط مصرف اإلمارات العربية المتحدة للودائع تحت ا ٪١٤و ٪١متطلبات االحتياطي بنسبة 
للسلفيات إلى الودائع، وبموجب ذلك ينبغي أّال تزيد القروض والسلفيات  ١:١المركزي أيضاً المحافظة على معدل 

ة وفقاً لما هو مقرر (مضافاً إليها المبالغ الموظفة بين البنوك التي يزيد أجلها المتبقي عن ثالثة أشهر) على األموال الثابت
من قبل المصرف المركزي. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة نسب السيولة بشكٍل منتظم، ويقوم المركز 

 الرئيسي بتوفير التمويل الالزم للبنك لمواجهة المخاطر الناتجة عن تباين نسب السيولة.
 

ك وفقاً للمطلوبات المالية غير المشتقة على أساس آجال يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية المستحقة على البن
االستحقاق التعاقدية بتاريخ بيان المركز المالي. إن المبالغ المدرجة في الجدول التالي تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير 

 المخصومة.
 

 
عمالء)، وبالتالي يحتفظ البنك بسيولة  ٦: ٢٠١٥عمالء ( ٦) من ودائع العمالء في ٪٩٦: ٢٠١٥( ٪٨٤تتركز نسبة 

 نقدية كبيرة لتلبية سداد هذه الودائع حسب وعند االقتضاء. 
  

أشهر ٣حتى  
 ١٢إلى  ٣

شهراً 
سنة واحدة 

سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 

المجموع سنوات
ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 المطلوبات
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

١٨٩٫١٣٨---١٨٩٫١٣٨ مبالغ مستحقة للعمالء
مبالغ مستحقة لشركات 

٢٢٩٫٣٧٨-١٠٠٫٨٥٨٣٦٫٧٢٠٩١٫٨٠٠ المجموعة
١٥١---١٥١ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

١٫٠٥٣٫٢٤٦١٫٠٥٣٫٢٤٦ سندات دائنة
٢٢٣---٢٢٣ فوائد دائنة

مطلوبات أخرى باستثناء 
٢٫٢٥٠--٢٫٢٥٠- اإليرادات المؤجلة

١٫٤٧٤٫٣٨٦-٢٩٠٫٣٧٠١٫٠٩٢٫٢١٦٩١٫٨٠٠ مجموع المطلوبات المالية

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١البيانات المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 

 
 )٣٧( 

 (تابع) الماليةإدارة المخاطر  ٣
 
 (تابع)مخاطر السيولة  ٤-٣
 

 
 البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية

 

 

 
 
 
 

أشهر ٣حتى  
 ١٢إلى  ٣

شهراً 
سنة واحدة 

سنوات ٥إلى 
أكثر من

المجموع سنوات ٥ 
ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 المطلوبات
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

١٠٩٫٥٩٢---١٠٩٫٥٩٢ مبالغ مستحقة للعمالء
مبالغ مستحقة لشركات 

٣٢٦٫٧٣٦-٩١٫٨٠٠-٢٣٤٫٩٣٦ المجموعة
١٫١١٤٫٠٦٠-١٫١١٤٫٠٦٠-- سندات دائنة
١٤١--٣١١١٠ فوائد دائنة

مطلوبات أخرى باستثناء 
٨٨٦---٨٨٦ اإليرادات المؤجلة

١٫٥٥١٫٤١٥-٣٤٥٫٤٤٥١١٠١٫٢٠٥٫٨٦٠ مجموع المطلوبات المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
سنة واحدة 

  فأقل
سنة واحدة 

 سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 

المجموع سنوات
ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
     

١٠٧٫٦٤٧ - ١٠٧٫٦٤٧ - التزامات ائتمانية غير مسحوبة
٤١٢٫٣٦٦ ٢٠٠٫٧٩٦ ٥٢٫٩١٥ ١٥٨٫٦٥٥ وقبوالتضمانات 

١٤٫٦٩٤ - - ١٤٫٦٩٤ اعتمادات مستندية
٥٣٤٫٧٠٧ ٢٠٠٫٧٩٦ ١٦٠٫٥٦٢ ١٧٣٫٣٤٩ المجموع

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
سنة واحدة 

 فأقل
سنة واحدة 

 سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 

 المجموع سنوات
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

٩١٫٨٠٠ - ٧٨٫٦٨٦ ١٣٫١١٤ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
١٩٠٫٥٤٣ ٧٠٫٢٣٦ ٥٥٫٩٦٦ ٦٤٫٣٤١ ضمانات وقبوالت
٣٫٥٩٦ - - ٣٫٥٩٦ اعتمادات مستندية

٢٨٥٫٩٣٩ ٧٠٫٢٣٦ ١٣٤٫٦٥٢ ٨١٫٠٥١ المجموع

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٣٨( 

 (تابع) الماليةإدارة المخاطر  ٣
 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٥-٣
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

التسلسل الهرمي ألساليب التقييم على أساس ما إذا كانت معطيات أساليب  ٧ُيحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
الجديرة بالمالحظة تعكس بيانات السوق التي يتم الحصول عليها  التقييم جديرة أو غير جديرة بالمالحظة. إن المعطيات

من مصادر مستقلة، بينما تعكس المدخالت غير الجديرة بالمالحظة افتراضات البنك الخاصة بالسوق. لقد نتج عن هذين 
 النوعين من المعطيات التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة:

 
 (غير الُمعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.األسعار الُمعلنة  -المستوى األول 
 
 المعطيات األخرى بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة بالمالحظة  -المستوى الثاني

 مدة من األسعار).بالنسبة للموجودات أو المطلوبات، سواًء كانت مباشرة (وهي األسعار) أو غير مباشرة (وهي المست
 
 المدخالت الخاصة باألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات سوق قابلة للمالحظة (ويطلق عليها  -المستوى الثالث

 المدخالت غير القابلة للمالحظة).
 

التي ال تقاس إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية  .٢يتم تصنيف األدوات المالية المشتقة في المستوى 
 ١٫٠٤٣باستثناء السندات الدائنة التي بلغت قيمتها العادلة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بالقيمة العادلة تقارب القيمة العادلة كما في 

 مليار درهم).  ١٫٠٩٦: ٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليار درهم كما في 
 
 إدارة رأس المال ٦-٣
 

من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي،  ٪١٢لغرض تقييم متطلبات رأس المال الحالية المحددة بنسبة 
يحتسب البنك نسبة كفاية رأس المال وفقاً لإلرشادات الموضوعة من قبل المصرف المركزي الذي يحدد نسبة مجموع 

 . رأس المال إلى مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر
 

، قرر البنك اتباع المنهجية الموحدة لقياس مخاطر االئتمان ومنهجية المؤشرات الرئيسية لمخاطر ٢ثاالً لمقررات بازل امت
تشير التقديرات األولية للبنك إلى عدم وجود أي متطلبات إضافية لرأس . التشغيل باإلضافة إلى مخصص مخاطر السوق

 . المال للمحافظة على نسبة المخاطر الحالية
  

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

         )٤٠( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) إدارة رأس المال ٦-٣
 
 الموحدة ٢تحليل تعرض البنك وفقاً لمنهجية بازل  ٢-٦-٣
 

تخفيف مخاطر االئتمان 
إجمالي المستحق  

ضمن وخارج 
الميزانية العمومية

التعّرض قبل 
تخفيف مخاطر 

االئتمان
تخفيف مخاطر 

االئتمان
بعد عوامل 

تحويل االئتمان
الموجودات المرّجحة 

بالمخاطر
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
-٢٣٠٫٦٢٣-٢٣٠٫٦٢٣٢٣٠٫٦٢٣ مطالبات سيادية 

١٫٣٥٣٫٧٧٣٣٦٢٫٢٥١-١٫٤٣٢٫٣٤٤١٫٤٣٢٫٣٤٤ مطالبات على بنوك 
٧١٩٫٣٠٥٧١٩٫٣٠٥١٥٢٫٩٨٨٣٨٩٫٦٩١٣٥٤٫٦٤٠ مطالبات على شركات 

٢٫٣٨٢٫٢٧٢٢٫٣٨٢٫٢٧٢١٥٢٫٩٨٨١٫٩٧٤٫٠٨٧٧١٦٫٨٩١ مجموع المطالبات
 

 منها:
١٫٧٣٣٫٠٦٩ تعّرضات مصّنفة

٦٤٩٫٢٠٣ تعّرضات غير مصّنفة
٢٫٣٨٢٫٢٧٢ مجموع التعّرض

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-٣٦٢٫٠٨٤-٣٦٢٫٠٨٤٣٦٢٫٠٨٤ مطالبات سيادية 
١٫٢٩٠٫٤٤١٦٢٤٫٣٥٠-١٫٣٦٢٫٧١٠١٫٣٦٢٫٧١٠ مطالبات على بنوك 

٤٧١٫٣٦٤٤٧١٫٣٦٤١٦٫٤٦٠٣٩٩٫٥٨٥٢٩٤٫٠١٨ مطالبات على شركات 
٢٫١٩٦٫١٥٨٢٫١٩٦٫١٥٨١٦٫٤٦٠٢٫٠٥٢٫١١٠٩١٨٫٣٦٨ مجموع المطالبات

 
 منها:

١٫٧٢٤٫٧٩٤ تعّرضات مصّنفة  
٤٧١٫٣٦٤ تعّرضات غير مصّنفة

٢٫١٩٦٫١٥٨ مجموع التعّرض

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٣٩( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) إدارة رأس المال ٦-٣
 
  ٢هيكل رأس المال وكفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل  ١-٦-٣
 

إن البنك ملزم باإلفصاح عن مصادر رأس المال والموجودات المرجحة بالمخاطر بموجب إطار المحور الثالث من 
 ، وفقاً لما هو مبين أدناه:٢بازل 

 

 
 
 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 الشق األول من رأس المال
٣٦٧٫٢٠٠٣٦٧٫٢٠٠ رأس المال المخّصص 

-- احتياطيات قانونية
٧٫٤٠٠٩٫٦٧٥ احتياطي مخاطر االئتمان

(١٦٫٤٦٨)(٢٢٫٢٣٣) خسائر متراكمة
٣٥٢٫٣٦٧٣٦٠٫٤٠٧ مجموع الشق األول

 
 الشق الثاني من رأس المال

٣٫٣٦٤٢٫٣١٧ احتياطي عام
٣٫٣٦٤٢٫٣١٧ مجموع الشق الثاني من رأس المال

 
 االقتطاعات من الشق األول والشق الثاني لرأس المال

(١٩٣)(١٠٩) شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة
٣٥٥٫٦٢٢٣٦٢٫٥٣١ مجموع قاعدة رأس المال

 
 الموجودات المرّجحة بالمخاطر

٧١٦٫٨٩١٩١٨٫٣٦٨ مخاطر االئتمان
٣٠١٩٫٥١٨ مخاطر السوق

٣٫٣٨٢٢٫٣٧٨ مخاطر التشغيل
٧٢٠٫٥٧٤٩٣٠٫٢٦٤ مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر

 
٣٨٫٩٧٪٤٩٫٣٥٪ نسبة كفاية رأس المال لرأس المال التنظيمي 

٣٨٫٧٤٪٤٨٫٩٠٪ نسبة كفاية رأس المال للشق األول من رأس المال

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٤١( 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) إدارة رأس المال ٦-٣
 
 متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر السوق وفقاً للمنهجية الموحدة  ٣-٦-٣
 

 
 ).٪١٢: ٢٠١٥( ٪١٢بنسبة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تم احتساب تكلفة رأس المال للسنة المنتهية في 

 

 مخاطر التشغيل وأوزان المخاطر
 

يتم احتساب متطلبات رأس المال باستخدام المنهجية الموحدة. ويتم احتساب مجموع تكلفة رأس المال عن طريق ضرب 
كما هو محدد في  ٪(بيتا) ٪١٥متوسط صافي إيرادات الفوائد لثالث سنوات وصافي اإليرادات من غير الفوائد في نسبة 

ث أن هذه هي السنة الثانية من عمليات البنك، فقد تم استخدام متوسط صافي إيرادات الفوائد . وحي٢اتفاقية بازل 
  وصافي اإليرادات من غير الفوائد لسنتين في الحساب. 

 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٤
 

والمطلوبات في غضون السنة المالية يقوم البنك بإعداد تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات 
القادمة. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكٍل متواصل وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى منها التوقعات الخاصة 

 باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون معقولة بموجب الظروف المتوفرة.
 

 خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات
 

يقوم البنك بمراجعة محفظة القروض الخاصة به لتقييم االنخفاض في قيمتها على األقل بشكٍل ربع سنوي. وفي سبيل 
تحديد ما إذا كان ينبغي قيد خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل الشامل، يقوم البنك بإبداء رأيه حول ما إذا كانت 

د انخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة القروض هناك معطيات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجو
قبل أن يكون باإلمكان تحديد االنخفاض في قيمة كل قرض في تلك المحفظة بشكٍل منفصل. قد يشمل هذا الدليل معطيات 

لظروف االقتصادية جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود تغير سلبي في حالة السداد للمقترضين في إحدى المجموعات أو ا
الوطنية أو المحلية المقترنة بحاالت العجز عن السداد بخصوص الموجودات في تلك المجموعة. تستخدم اإلدارة 
التقديرات بناًء على تجربة الخسارة السابقة بالنسبة للموجودات التي تكون خصائص مخاطر االئتمان الخاصة بها 

ا مماثالن لتلك المشمولة في المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية. والدليل الموضوعي على االنخفاض في قيمته
وبما أن البنك ال يمتلك تجربة خسارة سابقة، فإن تقديراته تستند إلى سياسات مركزه الرئيسي. يتم بانتظام مراجعة 

لية، وذلك للحد من أي فروق بين المنهجية واالفتراضات المستخدمة في تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقب
 تقديرات الخسائر وتجربة الخسارة الفعلية.

الموجودات   مخاطر السوق
المرّجحة بالمخاطر

تكلفة  
رأس المال

ألف درهمألف درهم 
٢٠١٦ 

٣٠١٣٦ مخاطر صرف العمالت األجنبية
 

٢٠١٥ 
٩٫٥١٨١٫١٤٢ مخاطر صرف العمالت األجنبية

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

)٤٢( 

 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  ٥
 

 
إن الوديعة اإللزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي غير متوفرة لتمويل عمليات البنك اليومية. إن 

 الحساب الجاري والوديعة اإللزامية لدى المصرف المركزي عبارة عن أرصدة غير محّملة بالفائدة. 
 
 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى ٦
 

 
 مبالغ مستحقة من شركات المجموعة       ٧
 

 
 قروض وسلفيات ٨
 
 قروض وسلفيات (أ)٨
 

 
 
 
 

  

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في:
٢١٨٫٦١٧٣٥٠٫٥٩٧ حساب جارٍ 

١٢٫٠٠٦١١٫٤٨٧ وديعة إلزامية
 ٢٣٠٫٦٢٣٣٦٢٫٠٨٤

 ٢٠١٦٢٠١٥
درهمألف ألف درهم 
 

١٫١٧٦٫٩٤٨٧٫٣٤٤ ودائع ألجل

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٧٫٨٨٥٣٤٫٨٠٠ حسابات جارية
٣٠٫٠٣٣١٫١٢١٫١٥٦ ودائع ألجل

 ٣٧٫٩١٨١٫١٥٥٫٩٥٦

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٤٠٠٫١٠٧٣٦٢٫٨٧٦ قروض وسلفيات
(٢٫٣١٧)(٣٫٣٦٤) (ج))٨مخصص خسائر االئتمان (إيضاح 

٣٩٦٫٧٤٣٣٦٠٫٥٥٩ صافي القروض والسلفيات

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٤٣( 

 (تابع)قروض وسلفيات  ٨
 
 تحليل القروض والسلفيات (ب)٨
 

 
 الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة (ج)٨
 

 
: ٢٠١٥، لم يكن هناك أي قروض أو سلفيات قد تأخر سدادها أو تعرضت النخفاض في قيمتها (٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 ال شيء).
 

مليون درهم) لدى فروع أخرى  ٢٨٫٤٥: ٢٠١٥درهم ( ٦٩٫٠٨خصم الكمبياالت مبلغ  -يتضمن التمويل التجاري 
 للمركز الرئيسي.  

 
 فوائد مدينة ٩
 

 
 
 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 قروض إلى العمالء:
٧١٫٢٠٦٣٣٫٢٣٣ خصم الكمبياالت  -تمويل تجاري 
١٥٣٫٦٣٦٧٤٫١٤٥ قروض مجمعة
١٧٥٫٢٦٥٢٥٥٫٤٩٨ قروض ثنائية

٤٠٠٫١٠٧٣٦٢٫٨٧٦ مجموع القروض والسلفيات 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-٢٫٣١٧ الرصيد االفتتاحي
١٫٠٤٧٢٫٣١٧ مخصص خسائر االئتمان للسنة / الفترة

٣٫٣٦٤٢٫٣١٧ الرصيد المرّحل

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 فوائد مدينة من:
٦٧٠٣٢٠ قروض وسلفيات 

٥٩٨٢١٫٦٣٥ ودائع وإيداعات لدى شركات مجموعة 
٧٠٢٤ ودائع وإيداعات لدى بنوك أخرى

 ١٫٩٧٠٢١٫٩٥٩

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

   )٤٤( 

 ممتلكات ومعدات ١٠
 
 

 
أثاث 

مركباتوتجهيزات

أجهزة 
حاسوب 
وملحقات

 تحسينات عقار
المجموعةمعدات مكتبيمستأجر

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 التكلفة

------ ٢٠١٤ديسمبر  ١٠في 
٤٧٢٫٢٦٧  ٢٣١١٥٢٢٠٤١٫٦٣٣ إضافات خالل الفترة

٢٣١١٥٢٢٠٤١٫٦٣٣٤٧٢٫٢٦٧ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
١١٤٨-٣٧-  - إضافات خالل السنة

٢٣١١٥٢٢٤١١٫٦٣٣٥٨٢٫٣١٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

 االستهالك المتراكم
------ ٢٠١٤ديسمبر  ١٠في 

(٦٧٦)(٧)(٥٤٤)(٥٥)(٢٢)(٤٨) المحّمل للفترة
(٦٧٦)(٧)(٥٤٤)(٥٥)(٢٢)(٤٨) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

(٦٩٩)(٧)(٥٤٤)(٦٦)(٣٦)(٤٦) المحّمل للسنة
(١٫٣٧٥)(١٤)(١٫٠٨٨)(١٢١)(٥٨)(٩٤) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 
 صافي القيمة الدفترية

١٣٧٩٤١٢٠٥٤٥٤٤٩٤٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
١٨٣١٣٠١٤٩١٫٠٨٩٤٠١٫٥٩١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

            
 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

   )٤٥( 

 موجودات غير ملموسة ١١
 

 
برمجيات 
الحاسوب

ألف درهم 
 التكلفة

- ٢٠١٤ديسمبر  ١٠في 
٢٥٠ إضافات خالل الفترة

٢٥٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
- السنة إضافات خالل

٢٥٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

 اإلطفاء المتراكم
- ٢٠١٤ديسمبر  ١٠في 

(٥٧) المحّمل للفترة
(٥٧) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

(٨٤) المحّمل للسنة
(١٤١) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 
 صافي القيمة الدفترية

١٠٩ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
١٩٣ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 

 المؤجلة موجودات الضريبة ١٢
 

تحتسب الضريبة المؤجلة على جميع الفروق المؤقتة بموجب طريقة المطلوبات باستخدام معدل ضريبي فعلي يبلغ 
٢٠٪. 
 

 إن الحركة في حساب الضريبة المؤجلة هي كما يلي:
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-١٫١١٩       في بداية السنة / الفترة
٣٤٩١٫١١٩ )٢٨الدخل (إيضاح إيراد في بيان 

١٫٤٦٨١٫١١٩ ديسمبر ٣١في 
 

 موجودات ضريبة الدخل المؤجلة مرتبطة بالبنود التالية:
 

٧٫٣٤٢٥٫٥٩٥ خسائر ضريبية
 

 يتم تحقيق االستحقاق الضريبي ذي ال يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة إال إذا كان من المرجح أن
الصلة.

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

   )٤٦( 

 موجودات أخرى ١٣
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-٨٤       رسوم وعموالت مدينة 
 ً ١٫٠٠٠١٫٠٠٠ مبالغ مدفوعة مقدما

١٠٨٨٩ تأمين نقدي
 ١٫١٩٢١٫٠٨٩
 

 سندات دائنة      ١٤
 

 
 السند غير مضمون ويحمل معدل فائدة ثابت ومقوم باليوان الصيني.إن هذا 

 
مليار  ١٫٠٤٣، كانت القيمة العادلة لهذا السند ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إن هذا السند مدرج في بورصة ناسداك دبي وفي 

 مليار درهم).  ١٫٠٩٦: ٢٠١٥درهم (
 

  العادلة. يتم تصنيف هذا السند في المستوى األول من التسلسل الهرمي للقيمة

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-     ٨٠٠٫١١٥٫١ الرصيد االفتتاحي
١٫١٨٣٫٢٠٠                    - سندات مصدرة خالل السنة / الفترة

(٦٧٫٤٠٠))٠٠٠٫٦٢( فروق من تحويل عمالت أجنبية
٨٠٠٫٠٥٣٫١١٫١١٥٫٨٠٠ المرّحلالرصيد 

 (١٫٧٤٠))٥٥٤( ناقصاً: تكاليف المعامالت
 ٢٤٦٫٠٥٣٫١١٫١١٤٫٠٦٠
 

 يتم سداد السندات على النحو التالي:
-٨٠٠٫٠٥٣٫١ خالل سنة واحدة

 ١٫١١٥٫٨٠٠- بين سنتين وخمس سنوات
-- بعد خمس سنوات

 ٨٠٠٫٠٥٣٫١١٫١١٥٫٨٠٠

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٤٧( 

 مبالغ مستحقة للعمالء ١٥
 

 
مليون درهم) ُمحتفظ بها كضمانات  ١٦٫٥: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٦ة ، كانت الودائع ألجل بقيم٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 نقدية مقابل التسهيالت الممنوحة للعمالء.
 

 مبالغ مستحقة لشركات المجموعة     ١٦
 

 
 فوائد دائنة     ١٧

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٤٧٫٨٧٧٩٣٫١٠٨ حسابات جارية
٤١٫٢٦١١٦٫٤٨٤ ودائع ألجل

 ١٨٩٫١٣٨١٠٩٫٥٩٢

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-٩٠ حسابات جارية
٢٢٩٫٢٨٨٣٢٦٫٧٣٦ ودائع ألجل

 ٢٢٩٫٣٧٨٣٢٦٫٧٣٦

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 فوائد دائنة على:
-١٥ مبالغ مستحقة للعمالء

١٠٤٣١ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة
١٠٤١١٠ سندات دائنة

 ٢٢٣١٤١

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٤٨( 

 مطلوبات أخرى ١٨
 

 
 مطلوبات مشتقة     ١٩

 

 

 
 رأس المال المخّصص ٢٠

 
، وتعديالته، يمثل رأس المال المخصص ١٩٨٠) لسنة ١٠وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

 قيمة وديعة غير محملة بالفائدة مقدمة من قبل المركز الرئيسي. 
 

 قانونياحتياطي  ٢١
 

، وتعديالته، على تحويل ١٩٨٠) لسنة ١٠) من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (٨٢تنص المادة (
من ربح السنة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع على أن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ رصيد  ٪١٠ما نسبته 

 ص. إن هذا االحتياطي غير متوفر للتوزيع. من رأس المال المخص ٪٥٠االحتياطي ما ُيعادل نسبة 
 

 ، ولذلك لم يتم إجراء أي تحويل لالحتياطي القانوني خالل السنتين. ٢٠١٥و ٢٠١٦تكبد البنك خسائر خالل السنتين 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٫٩٧٩٧٢١ رواتب ورعاية دائنة
٢٨٠٧٢ إيرادات مؤجلة
٢٧١١٦٥ ذمم دائنة أخرى

 ٢٫٥٣٠٩٥٨

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-٢٠٫٨٧٨ جلةألجنبية االا التالقيمة العادلة لعقد تبادل العم

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

-(٢٠٫٨٧٨) خسائر غير محققة من أدوات مالية مشتقة قائمة
(٤٦٣)١٢٫٨٣٦ دوات المالية المشتقةاألمحققة من  )خسائر(أرباح / 

 (٨٫٠٤٢)(٤٦٣)

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٤٩( 

 مطلوبات طارئة والتزامات ٢٢
 

 
إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفر األموال للعمالء عند الحاجة. تحمل الضمانات واالعتمادات 

والتي يتعهد بموجبها البنك بأن يقوم بسداد الدفعات في حال لم المستندية االحتياطية التي تمثل تأكيدات غير قابلة لإللغاء 
يستطع العميل الوفاء بالتزاماته تجاه الغير، نفس مخاطر االئتمان الخاصة بالقروض والسلفيات. إن خطابات االعتماد 

ا الغير بسحب المستندية والتجارية، التي تعتبر تعهدات خطية من قبل البنك نيابة عن العميل والتي يفوض بموجبه
كمبياالت على البنك وفق المبلغ المنصوص عليه بمقتضى أحكام وشروط معينة، تكون مضمونة بشحنات البضائع التي 
تتعلق بها، وبالتالي فإن المخاطر الناشئة عنها تعتبر أقل. كما أن المتطلبات النقدية بموجب الضمانات واالعتمادات 

ثير عن مبلغ االلتزام حيث إن البنك ال يتوقع عادًة قيام الغير بسحب أموال بموجب المستندية االحتياطية تقل قيمتها بك
 االتفاقية.

 
مليون درهم) صادر بالنيابة عن الفروع  ١٤٢: ٢٠١٥مليون درهم ( ١٣٥تتضمن الضمانات والقبوالت مبلغا بقيمة 

 األخرى للمركز الرئيسي. 
 

 إيرادات الفائدة ٢٣
 

 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٤٫٦٩٤٣٫٥٩٦ اعتمادات مستندية
٤١٢٫٣٦٦١٩٠٫٥٤٣ وقبوالتضمانات 

١٠٧٫٦٤٧٩١٫٨٠٠ التزامات ائتمانية غير مسحوبة
 ٥٣٤٫٧٠٧٢٨٥٫٩٣٩
    

 
يللسنة المنتهية ف

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦

من  للفترة
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠
ديسمبر  ٣١إلى 

٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٢٫٠٧٩٢٫٧٢٣ قروض وسلفيات 
٣٥٫٨٦٧٢٢٫٣٧٦ ودائع وإيداعات لدى شركات مجموعة

٢٫٨٨٩١٫٠٥٠ ودائع لدى بنوك أخرى
 ٥٠٫٨٣٥٢٦٫١٤٩

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٥٠( 

 مصاريف الفائدة ٢٤
 

 
 الرسوم والعموالت صافي إيرادات ٢٥

 

 
 المصاريف التشغيلية ٢٦

 

 
 

 
فيللسنة المنتهية 

ديسمبر  ٣١ 
٢٠١٦

من للفترة
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠
ديسمبر  ٣١إلى 

٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٣٩٫٨٤٥٢٠٫٨٣٥ سندات دائنة
 ٣٠٦٦٩ مبالغ مستحقة للعمالء

٣٫٤٧٩٨٣٥ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة
٤١٣ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

 ٤٣٫٦٣٤٢١٫٧٥٢

 
 للسنة المنتهية في

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦

للفترة من 
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠
ديسمبر  ٣١إلى 

٢٠١٥
ألف درهمألف درهم  

 
٢٫٣٢٦٧٧٤ إيرادات الرسوم والعموالت

 (٣٠٨)(٢١٦) مصاريف الرسوم والعموالت
 ٢٫١١٠٤٦٦

 
ي للسنة المنتهية ف

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦

للفترة من
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠
ديسمبر  ٣١إلى 

٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٥٫٦٤٠٤٫١١٩ (أ)) ٢٦تكاليف موظفين (إيضاح 
١٫٢٤٨٢٫٦٧١ إيجار ومرافق
٥٨٤٩ مصاريف سفر

١٣١٤٦٨ اتصاالت وأجهزة حاسوب
٩٣٣٧٥ مصاريف تسويق

٧٨٣٧٣٣ ) ١١و ١٠استهالك وإطفاء (اإليضاحان 
٤١٥٤٩٨ أتعاب خدمات مهنية

٣٥٩٤٦٦ أخرى
 ٨٫٧٢٧٩٫٣٧٩

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٥١( 

 تكاليف موظفين   (أ) ٢٦
 

 
 مخصص خسائر االئتمان     ٢٧

 

 
 

 
 
 

للسنة المنتهية في
ديسمبر ٣١ 
 ٢٠١٦

من فترةلل
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠ 

ديسمبر  ٣١إلى 
٢٠١٥

ألف درهمألف درهم 
 

١٫٩٢٨١٫٢٧٤ رواتب
٨٨٢٦٠ مخصصات

٢٫٨٣٠٢٫٧٨٥ تكاليف أخرى للموظفين
 ٥٫٦٤٠٤٫١١٩

 
 للسنة المنتهية في

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦

للفترة من 
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠
ديسمبر  ٣١إلى 

٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

 ١٫٠٤٧٢٫٣١٧ (ج)) ٨مخصص جماعي للقروض والسلفيات (إيضاح 

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٥٢( 

 ضريبة الدخل  ٢٨
 
 

ي للسنة المنتهية ف
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦

للفترة من 
١٠ ديسمبر ٢٠١٤ 

إلى ٣١ ديسمبر 
٢٠١٥

ألف درهمألف درهم 
 

-- الضرائب الحالية على الدخل خالل سنة / فترة التقرير
-- مجموع الضريبة الحالية

١٫٤٦٨١٫١١٩ )١٢أصل ضريبة مؤجلة (إيضاح 
٣٤٩١٫١١٩ إيراد ضريبة الدخل 

 
 ).٪٢٠: ٢٠١٥( ٪٢٠يبلغ  ٢٠١٦إن معدل ضريبة الدخل المطبق على البنك في سنة 

 
. إن الضريبة المفروضة على خسارة ١٢يتم بيان المزيد من المعلومات حول ضريبة الدخل المؤجلة في اإليضاح رقم 

النظري الذي قد ينشأ باستخدام معدل الضريبة األساسي للبنك وذلك على البنك قبل خصم الضريبة تختلف عن المبلغ 
 النحو التالي:

 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

(٧٫٩١٢)(٨٫٣٨٩) الخسارة قبل الضريبة
-- ضريبة محتسبة على أساس معدل الوعاء الضريبي للبنك

 تأثير ما يلي:
٣٤٩١٫١١٩  فروق مؤقتة أخرى
 ١٫١١٩ ٣٤٩ إيراد ضريبة الدخل

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع)٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

   )٥٣( 

 التزامات إيجار تشغيلي ٢٩
 

إن التزامات اإليجار التشغيلي تتعلق بمقرات البنك في أبوظبي. إن الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود 
 اإليجار التشغيلي القابلة لإللغاء هو على النحو التالي:

 

 
 نقد وما في حكمه ٣٠

 

 
 األطراف ذات العالقة ٣١

 
المجموعة في سياق العمل االعتيادي. تشمل هذه المعامالت القروض والودائع يتم إبرام عدد من المعامالت مع شركات 

ومعامالت صرف العمالت األجنبية والضمانات. وإضافة إلى األرصدة مع شركات المجموعة المدرجة بشكٍل منفصل، 
 فقد تم إبرام المعامالت التالية باألحكام والشروط التجارية المعتمدة من قبل إدارة الفروع.

 
 معامالت األطراف ذات العالقة: )أ(

 
 

  

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٫٠٠٠١٫٢٠٠ أقل من سنة واحدة
١٫٠٠٠- أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات

 ١٫٠٠٠٢٫٢٠٠

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
 ):٥(إيضاح  
٢١٨٫٦١٧٣٥٠٫٥٩٧ جار لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيحساب -

١٥٫٢٦١٤٢٫٠٥٣ )٧مبالغ مستحقة من شركات المجموعة (إيضاح 
-٩٩٦٫٩٤٨ )٦مبالغ مستحقة من بنوك أخرى (إيضاح 

 ١٫٢٣٠٫٨٢٦٣٩٢٫٦٥٠

 
يللسنة المنتهية ف

ديسمبر  ٣١ 
٢٠١٦

للفترة من
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠ 

ديسمبر  ٣١إلى 
٢٠١٥

ألف درهمألف درهم 
 

٣٥٫٨٦٧٢٢٫٣٧٦ إيرادات فائدة
(٨٣٥)(٣٫٤٧٩) مصاريف فائدة

(٤٦٣)(٨٫٠٤٢) صافي الخسارة من المطلوبات المشتقة

 فرع أبوظبي -بنك الصين المحدود 
 

 (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

  )٥٤( 

 (تابع)األطراف ذات العالقة  ٣١
 
 أرصدة األطراف ذات العالقة: )ب(

 

 
 تعويضات اإلدارة العليا: )ج(

 
 األرقام المقارنة ٣٢

 
لقد أعيد تصنيف بعض األرقام المقارنة عند االقتضاء لكي تتوافق مع سياسات العرض واالحتساب المطبقة في هذه 

 البيانات المالية.
 
 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٩١٨٫٣٧١٫١٥٥٫٩٥٦ مبالغ مستحقة من شركات المجموعة
٠٨١٫٦٩٢٨٫٤٥٠ قروض وسلفيات

٥٩٩٢١٫٦٣٥ فوائد مدينة
 ٥٩٨٫١٠٧١٫٢٠٦٫٠٤١

٣٧٨٫٢٢٩٣٢٦٫٧٣٦ مبالغ مستحقة لشركات المجموعة
-٨٧٨٫٢٠ مطلوبات مشتقة

١٠٤٣١ فوائد دائنة
 ٣٦٠٫٢٥٠٣٢٦٫٧٦٧

 

ي للسنة المنتهية ف
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦

للفترة من 
 ٢٠١٤ديسمبر  ١٠
ديسمبر  ٣١إلى 

٢٠١٥

 
ألف درهمألف درهم

 
١٦٤٫١١٩  مكافآت أعضاء اإلدارة العليا
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عربي ودويل
مع توا�سل اجلدل حوله واحتدامه:

تون�س: نحو تقدمي مقرتح جديد لقانون امل�ساحلة...!
•• الفجر - تون�س – خا�س

قانون  بخ�سو�س  تون�س  يف  اجلــدل  يتوا�سل        
املطروح  ــايل،  وامل القت�سادي  جانبه  يف  امل�ساحلة 
�سعى  حيث  بالربملان،  العام  الت�سريع  جلنة  ــام  اأم
الدفاع  يف  العزابي،  �سليم  الرئا�سي،  الديوان  مدير 

املقابل رف�س عدد من  القانون، يف  عن جـــدوى هذا 
م�سروع  املعار�سة  نـــــواب  �سيما  ول  اللجنة  اأع�ساء 
للو�سع  �ســــيئا  ي�سيف  ل  اأنــه  واعــتــربوا  القانون، 
القت�سادي يف تون�س، واأنه ميثل فر�سة لالإفالت من 

العقاب.
     وجتلى من خالل النقا�سات، ان الرئا�سة التون�سية 

عن  وعــرّبت  امل�سالة،  مع  التعاطي  يف  مرونة  ُتبدي 
التعديالت  بكل  للقبول  وا�ستعدادها  انفتاحها 
واملقرتحات التي ل مت�س من جوهر القانون، وذلك 
هددت  التي  املعار�سة  خمــاوف  لتبديد  م�سعى  يف 
باللجوء اىل ال�سارع، وبالتايل احليلولة دون �سقوط 

امل�سروع مرة اأخرى.

العام  الت�صريع  جلنة  ان  يذكر      
ب����ال����ربمل����ان ����ص���رع���ت االرب�����ع�����اء يف 
النظر يف م�صروع قانون امل�صاحلة 
االق���ت�������ص���ادي���ة، و����ص���ط ان��ق�����ص��ام يف 
���ص��ف��وف ن�����واب امل��ج��ل�����س ب���ني داع 
ومتحم�س  امل�����ص��روع  ه���ذا  ل�صحب 

لتمريره ويف اأقرب االآجال.

ن�سخة جديدة
الرئي�س  م�����ص��ت�����ص��ارة  ا����ص���ارت  وق���د 
ال��ت��ون�����ص��ي ���ص��ع��ي��دة ق����را�����س، اإىل 
وج���ود ن��وع م��ن ال��ت��ق��دم يف احلوار 
يف  ال��ع��ام  الت�صريع  جلنة  �صلب  يف 
قانون  الربملان بخ�صو�س م�صروع 

امل�صاحلة.
امل�صروع  “اإن  ق���را����س  وق���ال���ت      
املطروح حاليا هو امل�صروع القدمي 
الفتة   ،2015 م��ن��ذ  ق����دم  ال����ذي 
الأ�صباب  ان��ه مت طرحه  اإىل  النظر 
املجل�س  داخ�����ل  ب��امل�����ص��ار  م��ت��ع��ل��ق��ة 
الن�صخة  ���ص��ح��ب  ي���ت���م  مل  ل���ذل���ك 

القدمية، وفق قولها.
ان طرح  امل�����ص��ت�����ص��ارة  واأف��������ادت      
للنقا�س  امل�صاحلة  قانون  م�صروع 
العام يف جلنة الت�صريع العام ميّكن 
التعبر  م���ن  ب��رمل��ان��ي��ة  ك��ت��ل��ة  ك���ل 
ع��ن وج��ه��ة نظرها وال��ت��وج��ه نحو 
االإج��م��اع ح��ول م��ق��رتح مي��ّك��ن من 

امل�صاحلة الوطنية.
اإىل ان  ال��ن��ظ��ر  ق���را����س     ول��ف��ت��ت 
اجلبهة ال�صعبية قدمت مقرتحها، 
بتقدمي      تعهدوا  اأنهم  اإىل  م�صرة 
مقرتحهم اجلديد املتعلق مب�صروع 
قانون امل�صاحلة م�صحوبا مبقارنة 
ب�����ني امل����ق����رتح����ني وذل��������ك خ����الل 
ال���ق���ادم. وق��ال��ت �صعيدة  االأ���ص��ب��وع 
ق��را���س اأن اجل��دي��د م��ا ب��ني ن�صخة 
2015 ون�صخة 2017، االنفتاح 
على كل املقرتحات واإقرارنا بوجود 
مبا  القدمية  الن�صخة  يف  نقائ�س 
اأن النقد ك��ان م��و���ص��وع��ي��ا.     ويف 
هذا ال�صياق، اأكد النائب عن حركة 
احل��رب��اوي يف  تون�س منجي  ن���داء 
الرئا�صة  قبول  اإع��الم��ي،  ت�صريح 
التون�صية مقرتح كتلة النداء الذي 
ين�س على تنقيح ف�صل من م�صروع 
قانون امل�صاحلة االقت�صادية يتعلق 
عليها  املتح�صل  االأم���وال  بتحويل 
اإىل  امل�صاحلة،  قانون  تطبيق  من 
ليتم  واالأم��ان��ات  ال��ودائ��ع  �صندوق 
تخ�صي�صها الحقا لتنفيذ امل�صاريع 
الداخلية، وفق  التنموية باجلهات 

تعبره.

ا�ستعداد للتفاعل
الديوان  م��دي��ر  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
الرئا�صي، �صليم العزابي: اإن رئا�صة 
للتفاعل  م�����ص��ت��ع��دة  اجل���م���ه���وري���ة 
اإيجابيا مع كل املقرتحات املتعلقة 
املتعلق  االأ�صا�صي  القانون  مب�صروع 
واملالية،  االق��ت�����ص��ادي��ة  بامل�صاحلة 
الربملان  بيد  امل�صاألة  اأن  مالحظا 
وثيقة  اإىل  وال��و���ص��ول  للتفاو�س 

نهائية تتحلى بالنجاعة. 
    واأ�صار اإىل اأن جهة املبادرة كانت قد 
تفاعلت اإيجابيا مع كل مقرتحات 
ج��ل�����ص��ات اال����ص���ت���م���اع ال�����ص��اب��ق��ة يف 
على  ق��ادرة  اأنها  وراأت  ال�صاأن،  ه��ذا 
نقاط  القانون يف  حت�صني م�صروع 

واجلرائم  االن��ت��ه��اك��ات  ت��ك��رار  يقع 
وبعيدا  امل��ا���ص��ي  ح�����ص��ل��ت يف  ال��ت��ي 
عما ا�صماه ب”امل�صاحلة املغ�صو�صة 
التي لن ت�صاعد وفق تقديره على 
“ت�صميد جراح املا�صي ولن تتوفق 
يف ارجاع االم��وال املنهوبة لل�صعب 

التون�صي.

النه�سة ترف�س
وكاأنها  فتبدو  النه�صة  اما حركة   
جتل�س على كر�صيني فهي من جهة 
توؤكد م�صاندتها املطلقة للم�صاحلة 
اأخ��رى ترف�س القانون  ومن جهة 

املعرو�س يف �صيغته احلالية.
   وق����د ذّك�����ر رئ��ي�����س ك��ت��ل��ة حركة 
الدين  ن����ور  ب���ال���ربمل���ان  ال��ن��ه�����ص��ة 
ال�������ب�������ح�������ري، مب������وق������ف ح����رك����ة 
ال��ن��ه�����ص��ة ال��راف�����س ل��ل��م�����ص��روع يف 
تاأييدها  رغ����م  احل��ال��ي��ة  ���ص��ي��غ��ت��ه 
ال�صاملة  الوطنية  امل�صاحلة  ملبداأ 
باعتبارها الطريق نحو رتق اجلرح 
ت��ون�����س لعقود،  ال����ذي ع��ان��ت م��ن��ه 
القانون  م�����ص��روع  اأن  على  م�����ص��ددا 
تعديالت حتى  اإىل  احلايل يحتاج 
يكون من�صجما مع مبادئ الد�صتور 

والعدالة االنتقالية. 
املكتب  رئ��ي�����س  او����ص���ح     يف ح���ني 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي حل��رك��ة ال��ن��ه�����ص��ة نور 
القانون  هذا  ان  العرباوي،  الدين 
امل�صاحلة  ُي�����ص��ّه��ل  ان  ���ص��ان��ه  م���ن 
هدف  اىل  وال���و����ص���ول  ال�����ص��ام��ل��ة 
االأموال  ا�صرتجاع  يف  يتمثل  �صام 
امل�����ص��ت��وىل ع��ل��ي��ه��ا واإي����ج����اد حلول 
الثورة،  منذ  قائمة  ظلت  مل�صاكل 
م�صرا اىل انه لي�س هناك تناق�س 
م�صار  وا�صتمرار  القانون  هذا  بني 

العدالة االنتقالية.
ان احلركة  اىل  اأ����ص���ار  ان  وب��ع��د     
الغر�س  يف  داخ��ل��ي��ة  ن���دوة  �صتعقد 
التي  االخ���رة  الن�صخة  يف  للنظر 
اجلمهورية  رئ��ا���ص��ة  ب��ه��ا  ت��ق��دم��ت 
ح���ول ه���ذا ال��ق��ان��ون امل��ق��رتح منذ 
املوقف  وحت���دي���د   2015 ي��ول��ي��و 
ال��ن��ه��ائ��ي م���ن ال���ت���ع���دي���الت، اف���اد 
ال�����ع�����رب�����اوي ب������ان ه������ذا ال���ق���ان���ون 
�صي�صمح مبزيد التقارب بني حركة 
النه�صة والعائلة الد�صتورية التي 
عن  امتناعها  منذ  احل��رك��ة  �صعت 
ال�صيا�صي  ال���ع���زل  ق���ان���ون  مت��ري��ر 
على دعمه وفق تاأكيده.     واأكدت 
ال���ن���ائ���ب مي��ي��ن��ة ال����زغ����الم����ي، اأن 
امل�صاحلة  ت�صاند  النه�صة،  حركة 
حركة  ن������واب  اأن  اإال  ال�������ص���ام���ل���ة، 
ال��ن��ه�����ص��ة ب���ال���ربمل���ان ل���ن مي����رروا 
ومي�س  للد�صتور  خم��ال��ف��ا  ق��ان��ون��ا 
االنتقالية  ال���ع���دال���ة  م�����ص��ار  م���ن 
اأن هذا  ويبّي�س الف�صاد، مالحظة 
القرار لي�س موقف حركة النه�صة 
ف��ق��ط، واإمن����ا ق����رار م��ع��ظ��م الكتل 

النيابية �صلب املجل�س.
ل��ن تتم امل�صادقة   : اإن���ه     وق��ال��ت 
امل�صاحلة  ق���ان���ون  م�������ص���روع  ع��ل��ى 
االقت�صادية، اإال بعد و�صع مقرتح 
تعديلي للف�صل االأول من م�صروع 
نواب  اأن  م�صيفة  ال��ق��ان��ون،  ه���ذا 
���ص��ي��ن��ك��ب��ون ع��ل��ى تقدمي  امل��ج��ل�����س 
غر  لل�صيغة  تعديلية  مقرتحات 
ح�صب  امل�����ص��روع،  لهذا  الد�صتورية 

تعبرها.

غام�صة وت�صتحق التدقيق.
اأع�صاء  ان��ت��ق��ادات  رده على      ويف 
ال���ل���ج���ن���ة، اأك�������د م����دي����ر ال����دي����وان 
امل�صاحلة  ق���ان���ون  اإن  ال���رئ���ا����ص���ي، 
�صاأنه  م���ن  وامل��ال��ي��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 
من  ال��ت��ون�����ص��ي��ة  االإدارة  ي��ح��رر  اأن 
اخلوف الذي تعي�صه ب�صبب خ�صية 
ال���ت���وق���ي���ع على  امل�������ص���وؤول���ني م����ن 
الوثائق خوفا من املحا�صبة، مربزا 
التون�صية  االإدارة  م����ردودي����ة  اأن 
باملائة   50 ب����ح����وايل  ت���راج���ع���ت 
جممع  ح�صب   2010 �صنة  م��ن��ذ 

الوظيفة العمومية.
    واأ���ص��اف اأن ه��ذه ال��رق��م توؤكده 
ع���دي���د امل��ع��ط��ي��ات م���ن ذل����ك عدم 
التنمية  اع����ت����م����ادات  ا����ص���ت���ع���م���ال 
على  التوقيع  من  خوفا  املر�صودة 
تراجع  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال���ق���رارات، 
للباعثني  امل��وح��د  ال�صباك  ن�صاط 
ال�صبان حيث ارتفعت فرتة معاجلة 
امللفات من 48 �صاعة اإىل اأكر من 

اأ�صبوع خوفا من التتبعات.
   واأّك����د م��دي��ر ال��دي��وان الرئا�صي 
اأن ال وج��ود خل��الف بني الرئا�صة 
حول  وال��ك��رام��ة  احلقيقة  وه��ي��ئ��ة 
االقت�صادية  امل�������ص���احل���ة  ق����ان����ون 
القانون  ه��ذا  اأن  معتربا  وامل��ال��ي��ة، 

ال�صعب زهر املغزاوي، ان م�صروع 
االقت�صادية  امل�������ص���احل���ة  ق����ان����ون 
املقرتح من قبل رئا�صة اجلمهورية 
الف�صاد  ل��ت��ب��ي��ي�����س  حم���اول���ة  ي��ع��د 
اال�صرار  ان  مبينا  وال��ف��ا���ص��دي��ن، 
الظروف  ه����ذه  يف  ت��ق��دمي��ه  ع��ل��ى 
التي تت�صم بتنامي وترة االحتقان 
اىل  بالبالد  يدفع  قد  االجتماعي 
واال�صطراب  الفو�صى  م��ن  مزيد 

وفق تقديره.
    ونفى ام�س اجلمعة يف ت�صريح 
لوكالة تون�س افريقيا لالأنباء، ان 
تكون رئا�صة اجلمهورية قد قدمت 
ملجل�س نواب ال�صعب ن�صخة جديدة 
مل�����ص��روع ه��ذا ال��ق��ان��ون، معتربا ان 
يتطلب  ل��ه  ج��دي��دة  �صيغة  تقدمي 
ال�����ص��ي��غ��ة االأوىل  ���ص��ح��ب  اإج��رائ��ي��ا 

. ل�صهر يوليو 2015 
    ول��ف��ت زه���ر امل���غ���زاوي يف هذا 
ت�صريبات  اىل وجود جمرد  ال�صاأن 
حول م�صروع قانون جديد يف حني 
االوىل  بالن�صخة  العمل  يتوا�صل 
النب�س  بج�س  و�صفه  م��ا  اإط���ار  يف 

ح�صب تعبره.
حلول  ع���ن  ال��ب��ح��ث  اىل  ودع�����ا     
ال����ع����دال����ة  اإط������������ار  يف  ح���ق���ي���ق���ي���ة 
االن��ت��ق��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ف��رت���س ان ال 

    وقال ال�صوا�صي اإن تعلل اجلهة 
قانون  ���ص��م��ول��ي��ة  ب���ع���دم  امل�����ب�����ادرة 
امللفات  وتراكم  االنتقالية  العدالة 
والكرامة  احل��ق��ي��ق��ة  ه��ي��ئ��ة  ل����دى 
بالتحكيم  اخل���ا����ص���ة  جل��ن��ت��ه��ا  يف 
وامل�صاحلة من اأجل مترير م�صروع 
كافيا،  �صببا  لي�س  ال��ق��ان��ون،  ه���ذا 
مبينا اأنه من املمكن تعديل قانون 
العدالة االنتقالية وتغير تركيبة 
جلنة التحكيم وامل�صاحلة اإذا كانت 
املطلوبة،  ل��ل�����ص��روط  ت�صتجيب  ال 
لكن لي�س من املمكن معاجلة ملف 
اإطار  خ��ارج  االقت�صادية  امل�صاحلة 

العدالة االنتقالية.
احلبيب  الح������ظ  ج���ه���ت���ه،  م����ن     
كان  اأن��ه  النه�صة(  )ح��رك��ة  خ�صر 
تاأخذ  اأن  امل����ب����ادرة  ب��ج��ه��ة  اأح�����رى 
بعني االعتبار املالحظات ال�صابقة 
ب��خ�����ص��و���س م�������ص���روع ال���ق���ان���ون، 
وت�����������ص�����اءل ح��������ول ع��������دم ت���ق���دمي 

العدالة  ق���ان���ون  م���ع  ي���ت���داخ���ل  ال 
رئا�صة  اأّن  م�����ص��ي��ف��ا  االن��ت��ق��ال��ي��ة، 
للتفاعل  م�����ص��ت��ع��دة  اجل���م���ه���وري���ة 
اإيجابيا مع كل املقرتحات املتعلقة 

بامل�صروع.
ال�سحب الفوري 

وكان نواب املعار�صة قد عربوا عن 
ا�صتيائهم من عدم تقدمي الن�صخة 
القانون  م�����ص��روع  م���ن  اجل���دي���دة 
ال�صعب  ن��������واب  جم���ل�������س  مل���ك���ت���ب 
وت��ق��دمي��ه��ا ل��ب��ع�����س ال���ن���واب دون 
اآخرين، حيث اعترب النائب غازي 
الدميقراطي(  )التيار  ال�صوا�صي 
تتهرب  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���ص��ة  اأن   ،
ال�صليمة  االإج���������راءات  ات���ب���اع  م���ن 
بهدف  للربملان  يقدم  ق��ان��ون  الأي 
دون  مت��ري��ره  وحم��اول��ة  التغطية 
عر�صه على مكتب الربملان حتى ال 
منه،  ن�صخة  على  النواب  يتح�صل 

وفق تعبره.

اأمام  للنقا�س  ط��رح��ه  خ���الل  م��ن 
اللجنة ت�صريع العام مبجل�س نواب 
ال�صعب.واأّكدت اأّنه رغم التعديالت 
ح��اف��ظ��ت ال��ن�����ص��خ��ة اجل���دي���دة من 
امل�������ص���روع ع��ل��ى ن��ف�����س االإخ������الالت 
اإىل  على م�صتوى امل�صمون، داعية 
لهذا  وال��ن��ه��ائ��ي  ال��ف��وري  ال�صحب 
امل�صروع الذي يهدد م�صار االنتقال 
ومبادئ  ال��ت��ون�����ص��ي  ال��دمي��ق��راط��ي 
ال���ع���دل واالإن�����������ص�����اف.     وانتقد 
االأمني العام امل�صاعد باالحتاد العام 
قدور  ب��ن  اأن����ور  لل�صغل  ال��ت��ون�����ص��ي 
رئا�صة  فيه  ت�صعى  ال��ذي  التوقيت 
قانون  مت���ري���ر  اإىل  اجل���م���ه���وري���ة 
امل�صاحلة يف جمل�س نواب ال�صعب، 
االهتمام  االأوىل  م��ن  اأن���ه  معتربا 

حاليا مبطالب املواطنني.

توقيت �سيء
    يف حني قال االأمني العام حلركة 

م�صروع  على  املدخلة  التعديالت 
ال��ق��ان��ون ل��ل��ن��واب، ال���ذي اع��ت��رب اأن 
�صيغته القدمية خمالفة للد�صتور.   
من جانبه، دعا احلزب اجلمهوري 
يف ب��ي��ان رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة اإىل 
امل�صاحلة  ق��ان��ون  م�����ص��روع  �صحب 
ال���ظ���رف. واعترب  ه���ذا  خ��ا���ص��ة يف 
احلزب اأّن امل�صروع املعرو�س يكر�س 
االإف�����الت م��ن امل�����ص��اءل��ة ع��رب عفو 
الذين  امل�����ص��وؤول��ني  ك��ل  ي�صمل  ع��ام 
توّرطوا و�صاعدوا يف �صوء الت�صرف 
العام.ويف  امل���ال  ع��ل��ى  واال���ص��ت��ي��الء 
20 منظمة  ال�صياق، اعتربت  هذا 
رئا�صة  اأّن  واج��ت��م��اع��ي��ة  ح��ق��وق��ي��ة 
على  باالعتماد  تعيد  اجلمهورية 
الثالثة  للمرة  احلاكمة  االأغلبية 
ال�����ت�����وايل حم����اول����ة مترير  ع���ل���ى 
املتعلق  االأ�صا�صي  القانون  م�صروع 
بامل�صاحلة  خ���ا����ص���ة  ب������اإج������راءات 
يف امل����ج����ال االق���ت�������ص���ادي وامل�����ايل 

جدل �صاخن داخل جلنة الت�صريع العام النه�صة ترف�س الن�صخة احلالية من امل�صروعاحلزب اجلمهوري يدعو اىل ال�صحب الفوري للم�صروع

البحريي يوؤكد رف�س النه�سة لقانون امل�ساحلة ب�سيغته احلالية

م�صت�صارو الرئي�س يدافعون ويو�صحون

املغزاوي: تقدمي القانون يف هذه الظروف قد يدفع بالبالد اىل مزيد من الفو�سى وال�سطراب

 باقرتاح من كتلة النداء: اأموال قانون امل�ساحلة تخ�س�س للجهات الداخلية 

دعوات ل�سحب فوري ونهائي مل�سروع قانون امل�ساحلة

معرب حدودي حتت �سيطرة املحتجني:

ال�ساهد يلتقي قيادات الأمن واجلي�س يف اجتماع طارئ
•• الفجر – تون�س - خا�س

ال�صاهد  يو�صف  التون�صية  احلكومة  رئي�س  التقى      
اأم�س اجلمعة، مع وزير الداخلية ووزير الدفاع وقائد 
اأركان اجلي�س ومدير عام االأمن الوطني واآمر احلر�س 
الوطني لدرا�صة الو�صع العام بالبالد والو�صع االأمني 

مبحافظة تطاوين.
   واأف������ادت ب��ع�����س امل�����ص��ادر اأن����ه م��ن امل��رج��ح االع���الن 
القرارات  م��ن  وغ��ره��ا  بتطاوين،  التجّول  حظر  ع��ن 
االأخ��������رى.      وك��ان��ت حم��اف��ظ��ة ت��ط��اوي��ن ق��د �صهدت 
واالحتقان  الفو�صى  من  وحالة  احتجاجات  اخلمي�س 
والوفد  ال�صاهد  يو�صف  احل��ك��وم��ة  رئي�س  زي���ارة  اإث���ر 
املرافق له اإىل اجلهة من قبل �صباب اجلهة، معتربين 

عنها  اأعلن  التي   64 وعددها  ال��ق��رارات  جمموعة  اأن 
ل�صالح اجلهة مل تقنعهم وكانت دون امل��اأم��ول.     كما 
جتدر اال�صارة اإىل اأنه مت غلق معرب ذهيبة وازن على 
احلدود مع ليبيا من قبل املحتجني وقطع العديد من 
الطرقات ون�صب اخليام احتجاجا على الو�صع التنموي 
يف اجلهة.     ي�صار اىل زيارة يو�صف ال�صاهد اخلمي�س 
اىل تطاوين ف�صلت يف اخماد وترة االحتجاجات التي 
ا�صطر  مم��ا  ا���ص��اب��ي��ع،  منذ  اجل��ه��ة  وقعها  على  تعي�س 
امنية  تعزيزات  و�صط  املحافظة  م��غ��ادرة  اىل  ال�صاهد 
م��ك��ث��ف��ة.     يذكر ان والي��ة تطاوين ت�صهد حالة من 
امنيا  تهديدا  ت�صّكل  ان  ميكن  االجتماعي  االحتقان 
ت�صّلل عنا�صر  ت��خ��ّوف��ات م��ن  ب��اع��ت��ب��ار وج���ود  ل��ل��ب��الد، 

ارهابية يف ظّل هذا الو�صع.

م�������ن ������س�����اأن 
املعرو�س  القانون 
ي��ح��������������رر اأن 

 الإدارة التون�سية 
م������ن اخل������وف
تعي�س�����ه ال��ذي 

ال�����ع�����زاب�����ي:
 ل خ����الف ب���ني 
ال��رئ��ا���س�����������ة 
احلقيق�ة وهيئ��ة 
ح�����ول ق���ان���ون 
امل���������س����احل����ة

غلق الطرقات واملعرب

ال�صوا�صي ال معاجلة 
مللف امل�صاحلة 

االقت�صادية خارج اإطار 
العدالة االنتقالية
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يف  اأقرانه  ف��راري على جميع  �صائق  رايكونن  كيمي  الفنلندي  تفوق 
اجلولة  الكربى  رو�صيا  جائزة  ل�صباق  االأوىل  احل��رة  التجارب  جولة 
الرابعة يف بطولة العامل ل�صباقات فورموال 1 لل�صيارات ام�س اجلمعة 

بينما احتل مواطنه فالتري بوتا�س �صائق مر�صيد�س املركز الثاين.
اأن قطع م�صمار حلبة  اأ�صرع زمن بعد  وتفوق رايكونن عندما �صجل 
مل  اأن��ه  رغ��م  ثانية  و36.074  واح���دة  دقيقة  يف  الرو�صية  �صوت�صي 
اأنه حقق ن�صف  ي�صعد ملن�صة التتويج منذ يوليو متوز املا�صي ورغم 
عدد النقاط التي ح�صل عليها زميله يف الفريق االأمل��اين �صيبا�صتيان 

فيتل مت�صدر الرتتيب العام خالل املو�صم احلايل.

اأربعة  يف  الثالث  بال�صباق  للفوز  ي�صعى  ال��ذي  فيتل  �صيارة  وانحرفت 
�صباقات يف املو�صم احلايل واحتل املركز اخلام�س يف هذه اجلولة التي 
اأقيمت يف اأجواء م�صم�صة يف املنتجع الرو�صي املطل على البحر االأ�صود 
املركز  ب��ول  رد  �صائق  فر�صتابن  ماك�س  ال�صاب  الهولندي  احتل  بينما 

الرابع.
وتخلف بوتا�س بفارق 0.045 ثانية عن رايكونن يف حني احتل �صائق 
مر�صيد�س االأخر الربيطاين لوي�س هاميلتون �صاحب املركز الثاين يف 
الرتتيب العام املركز الثالث وبفارق 0.607 ثانية عن رايكونن بعد 

اأن خرجت �صيارته عن امل�صمار اأكر من مرة.

ومنذ انطالق ال�صباق الرو�صي يف 2014 احتكر مر�صيد�س الفوز يف 
احللبة املحيطة باملجمع االأوملبي الذي ا�صت�صاف االأوملبياد ال�صتوي يف 
2014. وفاز هاميلتون بطل العامل ثالث مرات بال�صباق الرو�صي يف 
عامي 2014 و2015 بينما فاز زميله ال�صابق االأملاين نيكو روزبرج 
بال�صباق يف العام املا�صي قبل تتويجه بلقب البطولة واعتزاله ب�صورة 

مفاجئة بعد ذلك.
كما اأن رايكونن وبوتا�س �صجلهما جيد يف �صوت�صي واحتل بطل العامل 
املركز  بوتا�س  احتل  بينما  املا�صي  العام  يف  الثالث  املركز   2007 يف 
“كفريق  لل�صحفيني  رايكونن  وق��ال   .2014 يف  وليامز  مع  الثالث 

اأعتقد اأننا حققنا تقدما كبرا باملقارنة مع ال�صنوات القليلة املا�صية.. 
نعم ال تزال هناك الكثر من اجلوانب التي يتعني علينا التح�صن فيها 

ب�صكل م�صتمر وحتقيق نتائج اأف�صل وهذا اأمر ينطبق على اجلميع.«
واأ�صاف رايكونن هل نحن على نف�س م�صتواهم مر�صيد�س. ال اأعرف. 

الفارق لي�س كبرا. دعونا ن�صف الو�صع بهذه ال�صورة.
وتوقفت التجارب ب�صبب انف�صال جزء من �صيارة فور�س انديا بقيادة 
الفرن�صي ا�صتيبان اأوكون يف حني تعطلت �صيارة رينو بقيادة الرو�صي 
لالأملاين  بديال  اجلولة  يف  �صارك  ال��ذي  �صروتكني  �صرجي  البديل 

نيكو هولكنربج.

رايك��ون���ن يت�س���در التج����ارب احل���رة الأول���ى يف �س���وت�س�����ي 

الكعبي  ع��ب��ي��د  خ��م��ي�����س  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
نادي  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
م�صاء  الريا�صية  ل��الأل��ع��اب  ال��ع��ني 
نادي  مر�صح  النادي  مقر  يف  اأم�س 
ال�صارقة الريا�صي الثقايف لرئا�صة 
حممد  لل�صباحة  االم����ارات  احت���اد 

حمدان بن جر�س  
ح���������ص����ر اال�����ص����ت����ق����ب����ال ع����ب����داهلل 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س  ال���درم���ك���ي 
لالألعاب  العني  ن��ادي  �صركة  اإدارة 
االإدارة  جمل�س  وع�صوا  الريا�صية 

بطل االمارات يف ال�صباحة خويطر 
الظاهري و�صالح ال�صعيلي.

الكعبي  رح���ب  ال���زي���ارة  ب��داي��ة  ويف 
واحل�������ص���ور مب��ح��م��د ح���م���دان بن 
ال�صباحة  ريا�صة  اأن  واأك���د  ج��ر���س 
يف ال����دول����ة ت��ع��د م���ن اأب������رز واأه����م 
ال��ري��ا���ص��ات ال��ت��ي ل��ه��ا ح�����ص��ور يف 
�صمن  والدولية  املحلية  املناف�صات 
م�صرا  الفردية  االألعاب  منظومة 
من  ك��ب��رة  ق��اع��دة  للنادي  اأن  اإىل 
ال�صباحني القادرين على املناف�صات 

ب��������دوره ع����ر�����س حم���م���د ح���م���دان 
االنتخابي  ل��ربن��اجم��ه  ج��ر���س  ب��ن 
اإح���داث نقلة نوعية  اإىل  وال��رام��ي 
م�صتوى  على  ال�صباحة  ريا�صة  يف 
الدولة من خالل م�صاركة االأندية 
ك��اف��ة يف ه���ذه ال��ري��ا���ص��ة ال��ت��ي لها 
اهتمام كبر من املواطنني وتطرق 
مل�صتقبل  ال��ت��ط��وي��ري��ة  روؤي���ت���ه  اإىل 

ال�صباحة يف االمارات .
اأن��ه �صيحر�س  واأو���ص��ح اب��ن جر�س 
واالهتمام  ال�����ص��ب��اح��ة  ن�����ص��ر  ع��ل��ى 

الدولة  لتمثيل  املواطن  بالالعب 
اإىل  م�صرا  اخلارجية  املحافل  يف 
الدولة  ب��روؤي��ة  ترتبط  خطته  اأن 
امل�صرة  م����ع  وت���ك���ام���ل���ه���ا  امل���ق���ب���ل���ة 
دعم  بف�صل  امل���زده���رة  ال��ري��ا���ص��ي��ة 

ال�صيوخ لها .
على  الكعبي  عبيد  خمي�س  واأث��ن��ى 
رئا�صة  ملر�صح  االنتخابي  الربنامج 
حممد  لل�صباحة  االم����ارات  احت���اد 
ح����م����دان ب����ن ج���ر����س م��ت��م��ن��ي��ا له 

التوفيق يف م�صواره الريا�صي.

نادي  �صركة  اأن  اإىل  الكعبي  واأ�صار 
ال��ع��ني ل��الأل��ع��اب ال��ري��ا���ص��ي��ة تويل 
ال�صباحة  بريا�صة  كبرا  اهتماما 
التي  الفردية  االأل��ع��اب  م��ن  كونها 
لها  اأن  ك���م���ا  االإجن�����������ازات  حت���ق���ق 
ملا  وخارجيا  داخليا  كبر  م�صتقبل 
مواهب  م��ن  جمتمعنا  يف  ي��ت��واف��ر 

واعدة قادرة على املناف�صة .
الكعبي  ق�����ام  ال���ل���ق���اء  ن���ه���اي���ة  ويف 
ت��ق��دي��ر البن  ال��ع��ني  ب��ت��ق��دمي درع 

جر�س لزيارته للنادي.

ب�����ط�����ول�����ة ال��������ع��������امل ل���������ص����ب����اق����ات 
ب��ق��ي��ادة املالكني  ال��ف��ورم��وال واح���د 
ل��ي��ربت��ي ميديا  اجل����دد جم��م��وع��ة 
للت�صالح  خ���ط���وات  االأم����رك����ي����ة، 
االجتماعي،  التوا�صل  م��واق��ع  م��ع 
اأ�صئلة  ال�صائقني على  اإجابة  ت�صمل 
لقطات  ب��ث  اأو  م��ب��ا���ص��رة،  املتابعني 
من  والتقنيني  للمهند�صني  ح��ي��ة 

احلظائر.
ا�صتحوذت  التي  املجموعة  تخت�صر 
ال��ب��ط��ول��ة يف �صفقة  ح��ق��وق  ع��ل��ى 
مليارات  ث��م��ان��ي��ة  ق��ي��م��ت��ه��ا  ب��ل��غ��ت 
اأب����رز  يف  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  دوالر، 
عامليا  ال�صرعة  ريا�صات  م�صابقات 
وال�صفافية،  ال��ت��ح��دي��ث  مب���ب���داأي 
ال�صباقات  اىل  االأل���ق  الإع���ادة  �صعيا 
ال�صيما  الريا�صة  جاذبية  وتعزيز 

لدى اجليل ال�صاب.
ح�صور  تعزيز  ان  املجموعة  وت��رى 
على  وف��رق��ه��ا  و�صائقيها  البطولة 
الطريق  �صيكون  التوا�صل،  مواقع 
ي�صهد  مل  جيل  ال�صتقطاب  االأمثل 
هذه  من  جعلت  حمورية  حمطات 
املناف�صات  اأك���ر  اإح����دى  ال��ري��ا���ص��ة 
الثنائية  ك��امل��ب��ارزة  ع��امل��ي��ا،  متابعة 
احلادة بني الربازيلي اإيرتون �صينا 
خالل  ب��رو���ص��ت  اأالن  وال��ف��رن�����ص��ي 

ثمانينات القرن املا�صي، اأو الهيمنة 
�صوماخر  ميكايل  لالأملاين  املطلقة 

نهاية الت�صعينات ومطلع القرن.
بطولة  يف  التوا�صل  مدير  ويقول 
ال���ف���ورم���وال واح����د ن���ورم���ان هاول 
“غرنا  ب���ر����س  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة 
االق��رتاب من  نريد  القواعد الننا 
اىل  م�صرا  الريا�صة”،  م�صجعي 
اأكر  ه��م  وال��ف��رق  “ال�صائقني  ان 

من يثرون اهتمام” هوؤالء.
اأرب������ع������ة ع����ق����ود م�����ن عهد  وب����ع����د 
ايكلي�صتون  ب�����رين  “العراب” 
الذي جعل من حقوق البث والن�صر 
ح�صرية  وك���ال���ة  اأ���ص��ب��ه  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
املالكون  ب��ات  ط��ائ��ل��ة،  مببالغ  ت��ب��اع 
مقاليد  عمليا  تولوا  الذين  اجلدد 
مطلع  منذ  ر�صمي  ب�صكل  البطولة 
الثمانيني  واأحالوا  ال�صنة احلالية، 
�صريف،  م��ن�����ص��ب  اىل  ال���ربي���ط���اين 
اأحرارا يف الت�صرف بالطريقة التي 

يرونها منا�صبة.
وك������ان اي��ك��ل��ي�����ص��ت��ون خ�����الل فرتة 
ام����ت����الك����ه احل�����ق�����وق ي���ح���ظ���ر بث 
اأكان  االن���رتن���ت،  ع��ل��ى  حمتوياتها 
الفرق  ح��ظ��ائ��ر  اأو  ال�����ص��ب��اق��ات  م��ن 

ون�صاطات ال�صائقني.
فر�س  االأم���رك���ي  ال��ع�����ص��ر  ان  اال 

ان  اىل  ه�����اول  ي�����ص��ر  اذ  اإي���ق���اع���ه، 
باتت  للن�صر  احلمر”  “اخلطوط 
نف�صها،  تقت�صر على احللبة  حاليا 
قابال  عداها  ما  كل  يكون  اأن  على 

للرتويج له على مواقع التوا�صل.
ال��ف��رق وال�صائقني  وب��ات يف ام��ك��ان 
م���ن حولهم،  ي��ج��ري  م���ا  ت�����ص��وي��ر 
الهواتف  ا�صتخدام  يحظر  ان  على 
الذكية اأو الكامرات ال�صخ�صية يف 
املناطق “املباعة” لكامرات النقل 

التلفزيوين ح�صرا، اأي احللبة.
وك�����ان ب��ط��ل ال���ع���امل ث����الث م���رات 
����ص���ائ���ق م���ر����ص���ي���د����س ال���ربي���ط���اين 
ي�صتخدم  ال���ذي  هاميلتون  لوي�س 
م����واق����ع ال���ت���وا����ص���ل ب���ك���ث���اف���ة، من 
البطولة  بانفتاح  املطالبني  اأوائ���ل 
لتعزيز  االلكرتونية  املن�صات  على 
ح�����ص��وره��ا وج��اذب��ي��ت��ه��ا، وذل����ك يف 
���ص��ب��اط/ ب��ه��ا يف  اأدىل  ت�����ص��ري��ح��ات 
قبيل  وذل�������ك  امل����ا�����ص����ي،  ف�����رباي�����ر 

انطالق مو�صم 2017.
وخ���الل االأ���ص��اب��ي��ع امل��ا���ص��ي��ة، باتت 
اإق���ب���اال ع��ل��ى النمط  اأك����ر  ال���ف���رق 
املثال  �صبيل  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  اجل���دي���د، 
ال����ذي يلجاأ  ان���دي���ا  ف��ري��ق ف���ور����س 
مبا�صر عرب مواقع  بث  اىل عملية 
الفرن�صي  ���ص��ائ��ق��ه  م���ع  ال��ت��وا���ص��ل 

رينو  ف��ري��ق  اأو  اأوك������ون،  ا���ص��ت��ي��ب��ان 
ال�����ذي ي��ب��ث ل��ق��ط��ات ���ص��ام��ل��ة عن 

العمل الذي يقوم به.
وق��������ال رئ���ي�������س ف����ري����ق ري������د ب���ول 
كري�صتيان هورنر ان “االنفتاح على 
ل��ه مفعول  ك��ان  الرقمية  ال��ق��ن��وات 
ف�����وري يف ت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء اأك���ر 
فاأكر على �صخ�صيات ال�صائقني”، 
على  خ��الل موؤمتر �صحايف  وذل��ك 
الكربى  البحرين  ج��ائ��زة  هام�س 
�صابق  وق��ت  يف  �صخر  حلبة  على 

من هذا ال�صهر.
مرتبط  “االأمر  ان  اأ��������ص�������اف 
النا�س  فيها  يتابع  التي  بالطريقة 
و�صائل االعالم، ال�صيما االجتماعية 
وال��رق��م��ي��ة، وم���ا ي��وف��ره ذل���ك من 
ال�صائقني  م����ع  اح���ت���ك���اك  ف���ر����ص���ة 
والفرق خالل عطل نهاية االأ�صبوع 
التي تقام فيها ال�صباقات، وروؤية ما 

يح�صل يف الكوالي�س«.
ج����ذب  م�����ن  مت���ك���ن���ا  “اذا  وت�����اب�����ع 
مواقع  ع��رب  ا���ص��اف��ي��ني  م�صجعني 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي، ل��ن��اأم��ل يف 
اأجهزة  بت�صغيل  ه�����وؤالء  ي��ق��وم  ان 
ال��ت��ل��ف��زي��ون ل��دي��ه��م اأي������ام االآح�����اد 
ل���روؤي���ة م��ا ه��ي اجل���ائ���زة الكربى. 
اال�صرتاتيجية  تتيح  ان  يف  لناأمل 

املوارد  من  املزيد  توفر  اجل��دي��دة 
والعائدات لريا�صتنا«.

وي������ب������دو ا�����ص����ت����ق����ط����اب امل���ت���اب���ع���ني 
رئي�صيا  هما  اال�صافية  وال��ع��ائ��دات 
للفرق  وح���ت���ى  ال���ب���ط���ول���ة  مل���ال���ك���ي 
ال�صغرة والكبرة، اذ ان الريا�صة 
اخلم�س  االأع���������وام  خ�����الل  ف���ق���دت 
املتابعني  ع�������دد  ث����ل����ث  امل����ا�����ص����ي����ة 
الفرق  ب���ات���ت  ك��م��ا  وامل�������ص���اه���دي���ن، 
رعاة  جل��ذب  م�صاعفا  جهدا  تبذل 

يعو�صون نق�س االيرادات.
وباتت بع�س الفرق تف�صل ا�صتخدام 
مواقع التوا�صل على ح�صاب الوقت 
ال�����ذي مت��ن��ح��ه ل��و���ص��ائ��ل االع����الم 

التقليدية، ومنها فريق فراري.
وق������ال م���دي���ر ال���ف���ري���ق االي���ط���ايل 
م����اوري����ت���������ص����ي����و اري����ب����اف����ي����ن����ي يف 
ردا  اآذار/م��ار���س،  نهاية  ت�صريحات 
ع����دم تخ�صي�س  ع���ن  ����ص���وؤال  ع��ل��ى 
“ماذا  وقت كاف لو�صائل االع��الم، 

اليوم  ب��و���ص��ائ��ل االع������الم؟  ت��ع��ن��ون 
تعريف و�صائل االعالم، مبا يتعلق 

بالتوا�صل، هو وا�صع جدا«.
ا�صاف “ثمة اأي�صا مواقع التوا�صل، 
والتي ت�صتحوذ اأي�صا على جزء من 
من�صات  ك��ل  نغطي  نحن  تفكرنا 

التوا�صل«.
العامل  بطل  الفريق،  �صائق  ان  اال 
�صيبا�صيتيان  االمل����اين  م���رات  ارب���ع 
ف���ي���ت���ل، مل ي���خ���ف ق���ب���ي���ل ج���ائ���زة 

لقبها  اأح��رز  التي  الكربى  ال�صني 
تخوفه  ال�صهر،  هذا  �صابق  وقت  يف 
يف �صباقات  “التغير”  من فائ�س 

ال�صرعة.
وقال “رمبا اأنا من الطراز القدمي 
يف جوانب عدة لكن اعتقد ان بع�س 
االأ�صياء ال يجب ان تتغر. اأعتقد ان 
خاطىء”،  هو  التغير  من  الكثر 
ال�صيء  بع�س  “مرتاب  انه  معتربا 

من التغير الأجل التغير«

ح�����ص��د امل��ح��ق��ق��ون االم���رك���ي���ون يف 
ف�صائح االحت��اد ال��دويل لكرة القدم 
اإق���رار  ب��ع��د  )ف��ي��ف��ا( �صحية ج��دي��دة 
رئ��ي�����س احت�����اد غ�����وام ري��ت�����ص��ارد الي 
بذنبه، ما اأدى اىل ايقافه موقتا 90 

يوما من قبل االحتاد الدويل.
تراأ�س  ال��ذي  عاما(  واأق��ر الي )55 
املحيط  ال�صغرة يف  احت��اد اجلزيرة 
اأمام  بذنبه   ،2011 منذ  ال��ه��ادىء 
نيويورك  يف  االحت����ادي����ة  ال��ق��ا���ص��ي��ة 

ف�صاد  بتهم  ت�صن،  باميال 
وت�����������������ص��������رت ع����ل����ى 

ح�صابات م�صرفية 
اخل�����������������ارج،  يف 
بيان  ب���ح�������ص���ب 
العام  للمدعي 

يف بروكلني.
الي  واأق���������������������ر 

ب�������احل���������������ص�������ول 
األ����ف   850 ع���ل���ى 

اأم������رك������ي  دوالر 
م�����ن ال����ر�����ص����اوى 
 2009 ب����������ني 
من  و2014 
م�����������������ص��������وؤول��������ني 

االحت�����������������اد  يف 

االآ���ص��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم، م��ع التزامه 
ذلك  م�������ص���احل���ه���م، مب����ا يف  ت���ع���زي���ز 
م�صوؤولني  حت��دي��د  ع��ل��ى  امل�����ص��اع��دة 
اآخ��ري��ن يف االحت���اد ال��ق��اري ك��ي يتم 

دفع ر�صى لهم.
األف   100 بقب�س  اأي�صا  الي  واأق���ر 
 2011 يف  ك��ر���ص��وة  اأم���رك���ي  دوالر 
اأحد م�صوؤويل االحتاد القاري  لدعم 
يف تر�صحه لرئا�صة االحت��اد الدويل، 
العام،  امل��دع��ي  ب��ي��ان  بح�صب 

هذا  ه����و  م����ن  ي�����ص��م��ي  اأن  دون  م����ن 
املر�صح.

اأوقفته  الي،  الع���رتاف���ات  ون��ت��ي��ج��ة 
اجلمعة  فيفا  يف  االخ��الق��ي��ات  جلنة 
باأي  ال��ق��ي��ام  ي��وم��ا م��وق��ت��ا ع���ن   90
 45 للتمديد  قابلة  ك���روي،  ن�صاط 
نهائي،  ق��رار  بانتظار  ا�صافيا  يوما 

بح�صب بيان للفيفا.
2007 ع�صوا يف  عام  وانتخب الي 
التنفيذية،  اال�صيوي  االحت���اد  جلنة 
ا�صتغراب  ك��ان حم��ط  م��ا 
ن���������ظ���������را ل����ل����ح����ج����م 
لبالده  ال�����ص��غ��ر 
كلم   540(

مربع(.
وواف�����������ق 
الي على 
دفع 1،1 
م����ل����ي����ون 
ر  ال و د
ك�����غ�����رام�����ات 
وت���ع���وي�������ص���ات، 
ب��ح�����ص��ب االت����ف����اق 
مقابل  االدع������اء  م���ع 
اعرتافاته، ما مينحه 

تخفيفا لعقوبته.

بالوكالة  الفدرالية  املدعية  واأ�صارت 
االي����ق����اف  ه�����ذا  ان  رود  ب���ري���دج���ت 
“خطوة هامة يف م�صاعينا الجتثاث 

الف�صاد من كرة القدم الدولية«.
“اأهمية  حت��م��ل  ج��رمي��ت��ه  اأن  وراأت 
التدقيق  جلنة  يف  مل�صوؤولياته  نظرا 
يف فيفا، املدعوة للعب دور م�صتقل يف 

الق�صاء على الف�صاد داخل فيفا«.
التدقيق  جل���ن���ة  يف  ع�������ص���و  والي 
يرئها  ال���ت���ي  ف��ي��ف��ا  يف  واالم����ت����ث����ال 
علما  في�صيل،  ت��وم��ا���س  ال�صلوفيني 
تفح�س  اللجنة  ه��ذه  مهام  بانه من 

راتب الرئي�س جاين انفانتينو.
وه�������زت االحت��������اد ب�������دءا م����ن اأي�������ار/

ف�صائح  م��ن  �صل�صلة   ،2015 م��اي��و 
املالية  تبعاتها  ت��زال  ال  التي  الف�صاد 

والق�صائية متوا�صلة.
ال�صوي�صرية  ال�������ص���رط���ة  وداه����م����ت 
اآن�����ذاك ف��ن��دق��ا ك���ان ي��ق��ي��م ف��ي��ه عدد 
امل�صاركني يف  م��ن م�����ص��وؤويل االحت���اد 
اجتماع له، ومت توقيف 40 �صخ�صا. 

اأوق��ف م�صوؤولون  ومنذ ذلك احلني، 
الرئي�س  يتقدمهم  االحت���اد  يف  كبار 
بالتر  ج��وزي��ف  ال�صوي�صري  ال�صابق 
ونائبيه واالأمني العام جروم فالك 
املايل ماركو�س كاترن، عن  وامل�صوؤول 
م���زاول���ة ال��ن�����ص��اط��ات ال��ري��ا���ص��ي��ة او 

اأق�صوا من مهامهم.
وقال فيفا يف حزيران/يونيو 2016 
تقا�صموا  وك��ان��رت  وف��ال��ك  ب��الت��ر  ان 
“الراء  ب��ه��دف  دوالر  م��ل��ي��ون   80
وتعوي�صات  عقود  عرب  ال�صخ�صي” 
اأع��وام، ال�صيما من  على مدة خم�صة 

خالل الزيادات ال�صنوية واملكافاآت.
وا����ص���ت���ق���ال ب���الت���ر م����ن م��ن�����ص��ب��ه يف 
وانتخب   ،2015 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 
منه  ب��دال  انفانتينو  ج��اين  مواطنه 
من  ال��ع��دي��د  واأق����ر   .2016 مطلع 
اليهم،  امل��وج��ه��ة  بالتهم  امل�����ص��وؤول��ني 
تبداأ  ان  املقرر  من  خم�صة  با�صتثناء 
حماكمتهم يف نيويورك يف 6 ت�صرين 

الثاين/نوفمرب.

نادي العني ي�ستقبل مر�سح ال�سارقة حممد بن 
جر�س لرئا�سة احتاد ال�سباحة

الفورمول واحد تبداأ الت�سالح مع 
مواقع التوا�سل الجتماعي

رئي�س احتاد غوام باع �سوته 
واأقر بف�ساده 

الكانتارا ميدد مع بايرن ميونيخ 
حتى 2021 

مدد العب و�صط منتخب ا�صبانيا تياغو الكانتارا عقده 
مع بايرن ميونيخ مت�صدر وحامل لقب الدوري االأملاين 
فريقه  ذك���ر  م��ا  بح�صب   ،2021 ح��ت��ى  ال��ق��دم  ك���رة  يف 
وذلك بعد اأقل 24 �صاعة على �صراء عقد العب الو�صط 

الفرن�صي كينغ�صلي كومان.
ملوقع  رومينيغه  هاينت�س  ك���ارل  ال��ن��ادي  رئ��ي�����س  وق���ال 
اأوروبا،  يف  الو�صط  العبي  اأف�صل  اأح��د  “تياغو  النادي: 

ومن االأكر طلبا«.
م��ن بر�صلونة  ب��اي��رن  ع��ام��ا( اىل  ت��ي��اغ��و )26  وان��ت��ق��ل 
2013 وكان عقده ميتد حتى حزيران/ اال�صباين يف 

يونيو 2019.

وفر�س هذا املو�صم نف�صه العبا رئي�صا يف ت�صكيلة املدرب 
ال��ي��ه يف مركز  ال���ذي جل��اأ  اأن�صيلوتي،  ك��ارل��و  االي��ط��ايل 
و�صط  كالعب  الطبيعي  ملوقعه  خالفا  اللعب،  �صناعة 

دفاعي.
ويف ظل تاألقه، جل�س توما�س مولر على مقاعد البدالء 

يف اأكر من مباراة هامة لبايرن.
“عائلتي واأنا مرتاحون جدا يف ميونيخ.  وعلق تياغو: 

اأريد ح�صد املزيد من االلقاب مع بايرن يف امل�صتقبل«.
���ص��راء عقد ك��وم��ان حتى  اأع��ل��ن اخلمي�س  ب��اي��رن  وك���ان 
2020، بعد ا�صتعارته من يوفنتو�س االيطايل، مقابل 

21 مليون يورو.
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جمهورية  يف  مولدافيا  باإقليم  يا�س  ملدينة  و�صلت 
رومانيا بعثة فريق نادي اأبو ظبي لل�صطرجن والثقافة 
التي  العامل لل�صطرجن  للم�صاركة يف بطولة مدار�س 
وت�صم   ، امل��ق��ب��ل  اأي����ار  م��اي��و  م��ن  االأول  ح��ت��ى  ت�صتمر 
اأ�صحاب  من  الواعدين  الالعبني  من  كوكبة  لبعثة 
والدويل  املحلي  ال�صعيدين  املتميزة على  االإجن��ازات 
التي  ال�صركال  عي�صى  رو�صة  الواعدة  مقدمتهم  ويف 
حممد  ولطيفة  �صنوات   9 حت��ت  فئة  �صمن  ت�صارك 

اأح��م��د يف فئة  11 �صنة وف��اط��م��ة  ف��ئ��ة  ال��درم��ك��ي يف 
الدرمكي  حممد  �صلطان  الواعدين  وم��ن  �صنة   13
13 �صنة وعمران حممد احلو�صني و�صلطان  يف فئة 
تدريب  على  وي�صرف  �صنة   15 فئة  الزعابي يف  علي 
العبي النادي يف تلك امل�صاركة املدرب كينغز اإدفان�س 
من التفيا واملدرب الروماين بوجدان جاربيا .  وتاأتي 
النادي  اإداري  توجهات  �صمن  البطولة  يف  امل�صاركة 
املناف�صة  يف  الريا�صي  ظبي  اأب��و  جمل�س  وتوجيهات 

ع��ل��ى ال��ب��ط��والت ال��ع��امل��ي��ة ب��ع��د ال��ن��ت��ائ��ج امل��م��ي��زة التي 
والتي   ، موؤخرا  اآ�صيا  غرب  بطولة  يف  النادي  حققها 
متثلت يف ح�صول الالعبة رو�صة ال�صركال على اأربعة 
ميداليات ذهبية وف�صيتان وبرونزية يف فئة 8 �صنوات 
ميدالية  على  ال��درم��ك��ي  حممد  لطيفة  وال��الع��ب��ة   ،
اأحمد  فاطمة  والالعبة   ، �صنوات   10 فئة  يف  ذهبية 
على ميداليتني ف�صيتني يف فئة 12 �صنة ، والالعب 

�صلطان حممد الدرمكي على ف�صية 12 �صنة .

اأبوظبي لل�سطرجن ي�سارك يف بطولة العامل 
للمدار�س برومانيا

مو�صم  فعاليات  على  ال�صبت  اليوم  ال�صتار  ي�صدل 
�صباقات القوارب اخل�صبية ال�صريعة باإقامة �صباق 
بطولة  م��ن  واخلتامية  ال�صاد�صة  )اجل��ول��ة  دب��ي 
االإم��������ارات( وال�����ذي ي��ن��ظ��م��ه ن����ادي دب����ي ال����دويل 
ال�صباقات  روزن��ام��ة  �صمن  البحرية  للريا�صات 
البحرية يف املو�صم الريا�صي 2016-2017 يف 
�صاطئ ال�صفوح وقبالة ارقي املعلم احل�صارية يف 

اخلليج العربي فندق برج العرب.
الدويل  دب���ي  ن���ادي  يف  املنظمة  اللجنة  واأك��م��ل��ت 
بالتن�صيق  ال��ت��ج��ه��ي��زات  البحرية   ل��ل��ري��ا���ص��ات 
والرتتيب بالتعاون مع ال�صركاء اال�صرتاتيجيني 
ويف  الوطنية  واملوؤ�ص�صات  احلكومية  الدوائر  من 
وجهاز  دب���ي  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  مقدمتها 
حماية املن�صات احليوية وال�صواحل )قيادة ال�صرب 
امل���دين يف دبي  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  ال��راب��ع( واالإدارة 
الريا�صية(  دب��ي  )ق��ن��اة  ل��الإع��الم  دب��ي  وموؤ�ص�صة 
نخيل  وجمموعة  املالحية  دب��ي  مدينة  و�صلطة 
البحرية. وتبداأ اليوم -ال�صبت- اإجراءات امل�صاركة 
مبكرا  ال�صريعة  اخل�صبية  للقوارب  دبي  �صباق  يف 
ب���اإج���راء الفح�س ال��ط��ب��ي واإن����زال  م��ن��ذ ال�����ص��ب��اح 
ال��ع��رب��ي قبل  م��ي��اه اخلليج  اإىل ع��ر���س  ال��ق��وارب 
فرتة حتى يتمكن اجلميع من الو�صول اإىل نقطة 
بدء ال�صباق يف موعد منا�صب وانطالق املناف�صات 
التفا�صيل   كافة  اطلع اجلميع على  بعدها حيث 
قبل  انعقد  ال��ذي  التنويري  االجتماع  خالل  من 
اجلولة اخلام�صة وقبل اخلتامية بح�صور اللجنة 

امل��ن��ظ��م��ة وامل��ت�����ص��اب��ق��ني ومت ال���رد ف��ي��ه ع��ل��ى كافة 
اال�صتف�صارات والرتتيب جيدا ل�صباق اليوم. ويبداأ 
ال�صباق اليوم يف متام ال�صاعة العا�صرة �صباحا عند 
جمرا  نخلة  ه��الل  م��ن  بالقرب  ال��ب��داي��ة  نقطة 
االأوىل  االلتفاف  ونقاط  ال�صباق  كور�س  وباجتاه 
اإىل م�صار وكور�س  قبالة �صاطئ ام �صقيم و�صوال 
ال�����ص��ب��اق ق��ب��ال��ة ال�����ص��ف��وح ح��ي��ث ���ص��ت��دور القوارب 
حول الكور�س املعد قبالة املعلم احل�صاري الكبر 
يف دبي فندق برج العرب بالقرب من نخلة جمرا 
 30 حيث متتد م�صافة ال�صباق اإىل ما يزيد عن 

ميال بحريا ت�صمل للفة البداية و7 لفات.
وي��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى ل��ق��ب ال�����ص��ب��اق ال��ي��وم 20 قاربا 
اإغالق  م��ع  الكبر  ال�صباق  يف  م�صاركتها  اأك���دت 
باب الت�صجيل حيث تتوفر يف احلدث كل عنا�صر 
يف  مت�صاوية  اجلميع  فر�صة  وان  خا�صة   االإث���ارة 
اإحراز احد مراكز املقدمة التي توؤهل لل�صعود اإىل 
من�صة التتويج بعد نهاية ال�صباق كما اأن ال�صباق 
كونه  امل�صاركني  جميع  عند  بالغة  اأهمية  ي��اأخ��ذ 
على  املناف�صة  ���ص��راع  يف  اخلتامية  املحطة  ميثل 
لقب املو�صم الريا�صي وبطولة االإمارات 2016-
برناجما  املنظمة  اللجنة  اأع��دت  حيث   2017
�صباق  اأب��ط��ال  لتتويج  ال�صباق  نهاية  بعد  حافال 
بطولة  م��ن  واخلتامية  ال�صاد�صة  )اجل��ول��ة  دب��ي 
االإمارات( واأي�صا تتويج اأبطال املو�صم واللذين مت 

اإعداد دروع خا�صة لهم.
وي��ت�����ص��در ال���رتت���ي���ب ال���ع���ام ل��ب��ط��ول��ة االإم�������ارات 

يف  ج��رت  ج���والت  خم�س  بعد   2017-2016
اأبوظبي )جولتني( ودبي )جولتني(  وخور فكان 
القارب الترب1 بقيادة جمعة املهري واحمد علي 
القمة منفردا  الهاملي والذي يجل�س على  جابر 
1594 نقطة وياأتي بعده القارب نا�س  بر�صيد  
10 بقيادة �صعيد القامة واحمد ال�صويدي بر�صيد 
1352 نقطة يف املركز الثاين  وقد اأ�صعل االأخر 
اليوم حيث  املت�صدر يف اجلولة  اللقب مع  �صراع 
للظفر  اجلميع  اأم��ام  مفتوحة  االحتماالت  تبدو 

باللقب الكبر.
دبي  �صباق  يف  امل�صاركة  ال��ق��وارب  الئ��ح��ة  ويتقدم 
-اخلمي�س-  ال��ي��وم  ال�صريعة  اخل�صبية  ل��ل��ق��وارب 
واحمد  امل��ه��ري  جمعة  بقيادة   1 الترب  القارب  
ع��ل��ي ج��اب��ر ال��ه��ام��ل��ي وال��ت��رب 2 ب��ق��ي��ادة �صلطان 
ابوعفرا ورا�صد �صهيل املهري وامل�صخ�س مارين 
3 بقيادة ال�صقيقني خليفة ووليد حميد بن ذيبان 
4 بقيادة جا�صم الدخيل وبندر الربيهي  ورهيب 
النوبي  اهلل  ع��ب��د  ب��ق��ي��ادة   5 لل�صباقات  وال��ن��وب��ي 
6 بقيادة علي  النوبي والنوبي لل�صباقات  و�صعيد 
جمد  بقيادة   7 ورهيب  النوبي  وحممد  لنجاوي 

جا�صم الدخيل وعبدالعزيز ال�صليمان. 
 8 وي�صارك اليوم اأي�صا القارب النوبي لل�صباقات 
املرزوقي  حبيب  وماجد  مانع  ال�صقيقني  بقيادة 
10 بقيادة �صعيد القامة وفالح املن�صوري  ونا�س 
ورهيب 11 بقيادة عي�صى اآل علي واحمد ال�صويدي 
وامللك 14 بقيادة ال�صقيقني علي وعبداهلل احمد 

15 بقيادة عبيد �صيف  ال�صبوري واحلاج مارين 
 16 ورهيب  ال�صام�صي  عبيد  وحميد  ال�صام�صي 
بوربيع ورهيب  ال�صقيقني خالد وعبداهلل  بقيادة 
نادر  وجا�صم  العماين  عبداللطيف  بقيادة   17
القارب  اأي�صا  اليوم  �صباق  يف  ويظهر  الرجيب.  
ت���وب م��اري��ن 18 ب��ق��ي��ادة ح�����ص��ن ���ص��وي��رد وثاين 
البو�صعيدي وهياف 19 بقيادة �صعيد الربغومي 
 20 لل�صباقات  واحل��م��ري  �صهيل  �صعيد  وحممد 
ورهيب  اجل�صمي  ورا�صد  خلف  بن  ماجد  بقيادة 
25 بقيادة م�صطفي د�صتي وعبدالرحمن ها�صم 
ال�صام�صي  45 بقيادة حمد عبيد  واحل��اج مارين 
وعبداهلل بن حاجي والكراج الكويتي 99 بقيادة 

حممد املهري وحممد حم�صن علي.

 )دبي البحري( يكمل التجهيزات
اأو�صح هزمي حممد القمزي م�صرف عام ال�صباق 
اأن نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية يحر�س 
دائما على اإجناح كافة الفعاليات مبينا اأن اللجنة 
لالنطالقة  التجهيزات  ك��اف��ة  اأك��م��ل��ت  املنظمة 
اليوم وظلت تراقب حالة البحر وتقارير املركز 
ال��وط��ن��ي ل���الأر����ص���اد اجل���وي���ة وال�������زالزل حلظة 
يف  واإقامتها  التظاهرة  اإجن��اح  اج��ل  من  بلحظة 

اأح�صن الظروف. 
ال�صباقات  يف  وال�صالمة  االأم���ن  م��ب��داأ  اأن  وق���ال 
االأول  املقام  يف  امل�صئولون  ي�صعه  اأم��ر  البحرية 
�صرورة  امل�����ص��ارك��ني  املت�صابقني  جميع  مطالبا 

كافة  واإتباع  املنظمة  اللجنة  بتوجيهات  االلتزام 
التعليمات وااللتزام كذلك بالربنامج الزمني. 

1594
جمعة  الثنائي  بقيادة   1 الترب  ال��ق��ارب  يت�صدر 
�صيف املهري وبطلنا احمد علي جابر الهاملي 
للقوارب  االإم��������ارات  ل��ب��ط��ول��ة  ال���ع���ام  ال��رتت��ي��ب 
فيما  نقطة   1594 بر�صيد  ال�صريعة  اخل�صبية 
بقيادة   10 نا�س  ال��ق��ارب  الثاين  املركز  يف  ياأتي 
ال��ث��ن��ائ��ي ���ص��ع��ي��د ع��ب��ي��د ال��ق��ام��ة واح���م���د حممد 

ال�صويدي بر�صيد 1362 نقطة.
نامو�س  ان��ت��زاع  على  ال��ي��وم  ال��ق��ارب��ان  ويتناف�س 
املو�صم والتتويج باللقب الكبر وكما هو معروف 
نقطة   400 ي��ن��ال  االأول  امل��رك��ز  ���ص��اح��ب  ف���ان 
ويح�صل �صاحب املركز الثاين على 300 نقطة 
نقطة   225 الثالث  املركز  �صاحب  ينال  بينما 
ويح�صل �صاحب املركز الرابع على 169 نقطة. 
ويبدو اأن الفر�صة مفتوحة اأمام حامل اللقب يف 
املا�صيني فريق الترب للمحافظة على  املو�صمني 
 10 نا�س  ق��ارب فريق  املو�صم كما يحتفظ  لقب 
ب�صي�س االأمل واحل�صبة املعقدة وكل االحتماالت 
االأخ���رة  االأم���ت���ار  ال�����ص��ب��اق��ات ح��ت��ى  مفتوحة يف 

اليوم.

 30
للقوارب  دب����ي  ���ص��ب��اق  م�����ص��اف��ة  اإج����م����ايل  ي��ب��ل��غ 

اخل�صبية ال�صريعة -اجلولة ال�صاد�صة واخلتامية 
من بطولة االإمارات 2017 اخلمي�س املا�صي ما 
البداية  30 ميال بحريا وت�صمل لفة  يزيد عن 
ب��ح��ري��ا و7  م��ي��ال   4.8 اإىل  ال��ت��ي ي�صل ط��ول��ه��ا 
لفات حول م�صار وكور�س ال�صباق وي�صل طولها 

اإىل 3.6 ميال بحريا.

بث مبا�سر على )دبي الريا�سية(
اليوم  الريا�صية  دب��ي  قناة  تقوم  اأن  املنتظر  من 
ال�صريعة  اخل�صبية  ل��ل��ق��وارب  دب���ي  ���ص��ب��اق  بنقل 
ال�����ص��اد���ص��ة واخل��ت��ام��ي��ة م���ن بطولة  )اجل����ول����ة 
االإمارات 2016-2017( على الهواء مبا�صرة 
املفتوح  ال�صفوح  �صاطئ  يف  ال�صباق  م��وق��ع  م��ن 
وذل����ك يف خ��دم��ة م��ت��ج��ددة م���ن م��وؤ���ص�����ص��ة دبي 
لالإعالم والتي ظلت ت�صجل ح�صورا متميزا يف 
كل االأحداث وال�صباقات التي ت�صت�صيفها �صواطئ 
للريا�صات  ال����دويل  دب���ي  ن����ادي  وي��ن��ظ��م��ه��ا  دب���ي 

البحرية.
البحرية  للريا�صات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  وحر�س 
دبي  ق��ن��اة  ب��اأ���ص��رة  واالإ����ص���ادة  ال�صكر  توجيه  على 
ال��ري��ا���ص��ي��ة وج��ه��ود را���ص��د اأم����ري امل��دي��ر العام 
القناة  يف  العمل  وفريق  الريا�صية  دبي  لقنوات 
اليوم وي�صم  والذي �صي�صرف على مقل احلدث 
عبد اخلالق اآل خمي�س مدير العمليات وحممد 
اهلل  عبد  وامل��ع��ل��ق  احل���دث  خم��رج  الكتبي  �صعيد 

�صويدان.

تتويج اأبطال املو�سم اليوم

ال�سف���وح م�س���رح خت���ام بط��ول���ة الإم���ارات للخ�سبي����ة ال�سريع�����ة
م�ساركة 20 قاربا و�سراع لقب املو�سم بني الترب  1ونا�س 10

اأكد اأن مباريات الديربي يحفظها التاريخ

كايو: مواجهة العني على ا�ستاد هزاع بن زايد تعتر مباراة املو�سم جلميع املناف�سني
قال الربازيلي، كايو لوكا�س، العب فريق نادي العني، 
الديربي  م��ب��اري��ات  يف  ف��ري��ق��ني  اأي  مهمة  اأن  ن���درك 
دائماً ما تكون غر �صهلة، الأنها مواجهة متثل حتدياً 

النظر  “بغ�س  مو�صحاً:  لالعبني،  بالن�صبة  خا�صاً 
اأن هناك  اإال  بيننا واملناف�س،  ال��ذي  النقاط  ف��ارق  عن 
تفا�صيل غاية يف االأهمية دائماً ما ترتبط مبواجهات 

الديربي التي ير�صدها التاريخ، لذلك دائماً ما تت�صم 
اإىل  يتطلع  ال��ذي  والفريق  بالتحدي  امل��ب��اري��ات  تلك 
وي�صاعف  الرتكيز  م��ع��دل  م��ن  ي��ع��زز  اأن  عليه  ال��ف��وز 

االأمور  ح�صم  يف  القوية  الرغبة  ويظهر  جهوده  من 
اأن اأي فريق  على االأر�س«. واأ�صاف: كما ندرك جيداً 
تت�صنى له فر�صة مواجهة العني على ا�صتاد هزاع بن 

لقيمة  املو�صم”،  “مباراة  اللقاء مبنطق  زاي��د، يدخل 
املناف�صني. االأمر  ومكانة العني مع االح��رتام جلميع 
الذي يعزز من حوافزهم ويدفعهم اإىل اإظهار اأف�صل 

ما لديهم لذلك نحن مطالبون بالعمل على ا�صتثمار 
املناف�س حتى نتمكن من ح�صد  اأم��ام مرمى  الفر�س 

النقاط الثالث. 

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
كافيه  ال�ص�����ادة/الوطني  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1105058 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداللطيف �صالح عو�س �صالح العامري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صهيل حمد �صعود �صامل املعمري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/

 رخ�صة رقم:CN 1138507  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 3*6 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/لولو كاتي لتجارة لعب االطفال 
LULU KATI TOYS TRADING

اىل/لولو كاتي للهدايا    
LULU KATI FOR GIFTS

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع الزهور والنباتات الطبيعية - بالتجزئة )4773302(
تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(

تعديل ن�صاط/حذف بيع االلعاب ولعب االطفال - بالتجزئة )4764001(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعــــــــــالن
مان  الكي  ال�ص�����ادة/ور�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحدادة رخ�صة رقم:CN 1108005 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

عزة خلفان حميد نا�صر ال�صوايف من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�صب ال�صركاء

عزة خلفان حميد نا�صر ال�صوايف من 100% اىل %0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد ديدار العلم �صم�س العلم %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12006 بتاريخ 2017/4/29

اإعالن اجتماع اجلمعية العمومية العادية 
تدعو جمعية االإمارات للعالقات العامة جميع االأع�صاء حل�صور 
غرفة  مبقر   2017/05/14 بتاريخ  العادية  العمومية  اجلمعية 

جتارة اأبوظبي يف متام ال�صاعة ال�صابعة م�صاًء.
جدول االأعمال:

1- مناق�صة امليزانية التقديرية لعام 2017
 2- مناق�صة التقرير املايل واالإداري لعامي 2015 - 2016

3- مناق�صة اخلطة امل�صتقبلية للجمعية.
4- اعتماد حم�صر اجلمعية العمومية ال�صابق.

5- اختيار مدقق ح�صابات.
6- اإعداد املنت�صبني للجمعية.

7- ما ي�صتجد من اأعمال. 
جمعية الإمارات للعالقات العامة
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الفجر الريا�ضي

ماميت�س،  زوران  ال��ك��روات��ي،  ق���ال   
املدير الفني للعني، نتاأهب ملواجهة 
مهمة اأمام الوحدة، يف ديربي قوي 
ح�صد  اإىل  يتطلعان  فريقني  ب��ني 
النقاط الثالث، ونحن ندرك جيداً 
ان مناف�صنا يف مواجهة ال�صبت قدم 
اأداًء متطوراً يف املراحل املا�صية، كما 
مميزين  العبني  �صفوفه  يف  ي�صم 
العالية  الفنية  ب��امل��ه��ارة  يتمتعون 
وقد  ال��ف��رق،  �صناعة  ومب��ق��دوره��م 
االأبطال  ف��وزاً مهماً يف دوري  حقق 
رئي�س  ك��اأ���س  نهائي  اإىل  ت��اأه��ل  كما 

الدولة لكرة القدم.
واأكمل: يفتقد العني اإىل جهود قائد 
ب�صبب  عبدالرحمن،  عمر  الفريق 
االإيقاف، كما لدينا بع�س االإ�صابات 

الطفيفة التي تعر�س لها عدد من 
املا�صية  مباراتنا  يف  الفريق  العبي 
اآهن، و�صنقف على مدى  اأمام ذوب 
ج��اه��زي��ة اجل��م��ي��ع خ����الل احل�صة 
مواجهة  قبل  االأخ����رة  التدريبية 
حت�صراتنا  اأن  وامل���وؤك���د  ال���وح���دة. 
ال�صتعادة  املطلوبة  بال�صور  مت�صي 
مواجهة  يف  االن���ت�������ص���ارات  ن��غ��م��ة 

الديربي.
رداً على ���ص��وؤال ح��ول ان ك��ان غياب 
املناف�صة  عموري �صيعزز من معدل 
ال��ف��راغ واإحداث  ب��ني زم��الئ��ه ل�صد 
التوازن و�صناعة الفرق االأمر الذي 
قال:  الفريق،  قائد  بوجود  يرتبط 
“املوؤكد اأن غياب عمر ميثل حتدياً 
حاجة  يف  ول�����ص��ت  للجميع،  ك��ب��راً 

ل�����ص��رح اأه��م��ي��ة اأف�����ص��ل الع����ب كرة 
الفريق  اآ�صيا ب�صفوف  قارة  قدم يف 
تعوي�س  ع��ل��ى  ���ص��ن��ح��ر���س  ول��ك��ن��ن��ا 
غياب “عموري” بالعمل اجلماعي 
وروح الفريق ورفع معدل الرتكيز، 
النتيجة  حتقيق  م��ن  نتمكن  حتى 

القوية وح�صد النقاط الثالث«.
وحول خطته خالل فرتة االنتقاالت 
الفريق  ف��ق��د  اأن  ب��ع��د  ال�����ص��ي��ف��ي��ة 
يوؤهله  مركز  على  املناف�صة  فر�صة 
تركيزنا  ق����ال:  ال���ق���اري،  للتمثيل 
حالياً مقت�صر على مباراتنا املقبلة 
الفوز  اإىل  ونخطط  ال��وح��دة  اأم���ام 
اأي  اأن نفكر يف  بنتيجتها وال يجب 
اأمر اأخر قبل نهاية املو�صم الكروي 

احلايل.

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ����ص���وؤال ح����ول �صبب 
خ�صو�صاً  االأف���ع���ال  ب����ردود  تعامله 
القائمة  ع���ن  االإب����ع����اد  اأ����ص���ل���وب  يف 
الالعبني،  اأخ��ط��اء  م��ع  االأ���ص��ا���ص��ي��ة 
مل�صاعدة  ه��ن��ا  ان���ن���ي  امل����وؤك����د  ق�����ال: 
ق��ت��ل طموحهم،  ول��ي�����س  ال��الع��ب��ني 
القدم،  ك����رة  يف  ورادة  واالأخ����ط����اء 
اأعمل على ت�صويب تلك  و�صخ�صياً 
االأخ��ط��اء ب��روح الفريق، ودائ��م��اً ما 
باللعب اجلماعي  �صعيد جداً  اأك��ون 
ع��ل��ى م��ن��ح الفر�صة  واأع��م��ل دائ��م��اً 
ملباراتنا  واملتابع  ال�صباب،  لالعبني 
اأ�صفهان رمبا يرى  اآه��ن  اأم��ام ذوب 
ان كايو مل يقدم مردوداً جيداً، بيد 
باالأدوار  ق��ام  اأن��ه من وجهة نظري 
على  وهجومياً  دفاعياً  اإليه  املوكلة 

ل��ع��ب للفريق  ن��ح��و، الأن����ه  اأف�����ص��ل 
يف  الفتة  ب�صورة  و�صاهم  باخت�صار 
جانب  اإىل  ال��ث��الث  النقاط  ح�صد 
زم����الئ����ه، واأ����ص���ك���ره ع��ل��ى م�����ردوده 

القوي.

العبي  م�صتوى  تراجع  �صبب  وع��ن 
فريقه خ�صو�صاً بعد التقدم بفارق 
ك��م��ا حدث  االأه�����داف  م��ن  مطمئن 
اأعتقد  ال  ق��ال:  الو�صل،  م��ب��اراة  يف 
امل����ردود ولكن  ت��راج��ع يف  اأن ه��ن��اك 

االأخطاء  ب��ع�����س  ن���ق���ول  اأن  مي��ك��ن 
الرتكيز،  م��ع��دل  انخفا�س  ب�صبب 
ت�صويبه،  علينا  ينبغي  الذي  االأمر 
باأننا  ت���ام���ة  ث��ق��ة  ع��ل��ى  و���ص��خ�����ص��ي��اً 
�صنعالج  ال�صيفية  ال��ف��رتة  خ���الل 

بع�س  ك�صفتها  التي  امل�صاكل  جميع 
للفريق،  ال���ر����ص���م���ي���ة  امل����واج����ه����ات 
امل�صاحة  ت��وج��د  ال  واأن����ه  خ�صو�صاً 
اأن  منذ  للتعديل  الكافية  الزمنية 

توليت مهمة تدريب العني.

اأكد اأن غياب عموري ميثل حتديًا للفريق

زوران: حت�سريات العني مت�سي بال�سورة 
املطلوبة للفوز ب�)الديربي(

ديربي بني توتنهام وار�سنال 

ت�سل�سي يف اختبار �سعب مع ايفرتون يف الرميريليغ 
يخو�س ت�صل�صي املت�صدر اختبارا �صعبا يف �صيافة ايفرتون، 
بينما يلتقي توتنهام الثاين مع اأر�صنال يف دربي �صمال لندن 
غ���دا االح���د يف امل��رح��ل��ة اخل��ام�����ص��ة وال��ث��الث��ني م��ن ال���دوري 

االنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وقد ت�صكل هذه املرحلة نقطة حتول يف ال�صباق نحو اللقب 
بينهما  املناف�صة  ح��دة  ا�صتداد  بعد  وتوتنهام،  ت�صل�صي  ب��ني 
املت�صدر  ب��ني  ال��ف��ارق  و���ص��ل  فبعدما  املا�صية.  االأ���ص��اب��ي��ع  يف 
حل�صم  طريقه  يف  ت�صل�صي  وب��دا  نقاط  ع�صر  اىل  وم��ط��ارده 
اللقب، تقل�س هذا الفارق اىل اأربع نقاط فقط حاليا )78 

لت�صل�صي مقابل 74 لتوتنهام(، ما رفع من حدة املناف�صة.
هدفا  عينيه  ن�صب  وا�صعا  املرحلة  ه��ذه  فريق  ك��ل  وي��دخ��ل 
بقيادة  املو�صم  بداية  اأف�صليته منذ  لتاأكيد  ت�صل�صي  حمددا: 
مدربه اجلديد االيطايل انطونيو كونتي، وتوتنهام با�صراف 
املدرب الفذ االرجنتيني ماوري�صيو بوكيتينو لتعوي�س اهدار 
اللقب يف االمتار االخرة من املو�صم املا�صي مل�صلحة لي�صرت 

�صيتي.
ني�صان/ خالل  املمتاز  ال��دوري  يف  خ�صارتني  ت�صل�صي  وتلقى 

1-2 وم�صيفه  ابريل احلايل، اأمام �صيفه كري�صتال باال�س 
توتنهام  وفاز على  عاد  انه  اال  يونايتد �صفر-2،  مان�ص�صرت 
اختبارا  تخطى  ث��م   ،2-4 ان��ك��ل��رتا  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي  ن�صف  يف 
4-2 يف املرحلة املا�صية من  اأمام �صيفه �صاوثمبتون  �صعبا 

الدوري.
و�صيكون اختبار ت�صل�صي �صد ايفرتون اال�صعب يف املباريات 
اخلم�س املتبقية من الدوري، اإذ �صقط يف زيارتيه االأخرتني 
يخو�س  املباراة،  هذه  وبعد  بارك”.  “غودي�صون  ملعب  اإىل 
البيون  ت�صل�صي مواجهات �صد ميدلزبره وو�صت بروميت�س 
وواتفورد )مباراة موؤجلة(، قبل اأن ينهي مو�صمه على اأر�صه 

�صد �صندرالند متذيل الرتتيب.
يوؤهله  مركز  احتالل  اىل  حاليا،  ال�صابع  اإيفرتون،  وي�صعى 
للم�صاركة يف الدوري االأوروبي “يوروبا ليغ” املو�صم املقبل.

اأمام �صاوثمبتون وحتديدا اال�صبانيان  وتاألق العبو ت�صل�صي 
دييغو كو�صتا و�صي�صك فابريغا�س و�صانع االلعاب البلجيكي 

ادين هازار.
51 هدفا يف  و�صجل كو�صتا هدفني رفع بهما ر�صيده اىل 
ع�صر يف  اخلام�س  وه���ازار هدفه  الفريق،  مع  م��ب��اراة   85
الدوري هذا املو�صم، وذلك للمرة االوىل منذ قدومه عام 

2002 من ليل الفرن�صي.
ك��م��ا ح��ق��ق ف��اب��ري��غ��ا���س مت��ري��رت��ه احل��ا���ص��م��ة ال�103 يف 
تاريخ  يف  الثاين  املركز  �صاحب  واأ�صبح  املمتاز،  ال��دوري 
المبارد  ف��ران��ك  ال�صابق  ت�صل�صي  الع��ب  اأم���ام  البطولة 
)102( وخلف جنم مان�ص�صرت يونايتد ال�صابق الويلزي 

راين غيغز )162(.
ورف�س هازار احلديث عن االإجن��ازات ال�صخ�صية قائال 
“اأريد الفوز بلقب الدوري االإنكليزي املمتاز وال يهمني 
االأول”،  همي  لي�س  ه��ذا  اأ�صجلها.  التي  االأه����داف  ع��دد 
يف حني اعترب زميله قائد الفريق غاري كايهل ان فوز 
فريقه على �صاوثمبتون “كان هائال وخطوة هامة نحو 

اللقب«.
ويربز يف �صفوف ت�صل�صي اأي�صا العب الو�صط الدويل 
املا�صي  االثنني  قبل  احلائز  كانتي  نغولو  الفرن�صي 

على جائزة اف�صل العب يف انكلرتا ملو�صم 2016-
2017 من قبل رابطة الالعبني املحرتفني.

ومل يفوت توتنهام فر�صة اعادة الفارق مع ت�صل�صي 
اإىل اأربع نقاط بفوزه الثمني على م�صيفه وجاره 

من  موؤجلة  م��ب��اراة  يف  االرب��ع��اء  1-�صفر  ب��اال���س  كري�صتال 
املرحلة الثامنة والع�صرين.

اال ان االأمتار االأخرة من الدوري �صتكون �صاقة لتوتنهام، 
قمة  �صيخو�س  ار�صنال،  مع  لندن  �صمال  دربي  اإىل  فاإ�صافة 
ثانية مع مان�ص�صرت يونايتد يف املرحلة ال�صابعة والثالثني، 
ويلتقي اأي�صا و�صت هام ولي�صرت �صيتي بطل املو�صم املا�صي يف 
مباراة موؤجلة من املرحلة 34، قبل اأن يختتم املو�صم ب�صيافة 
هال �صيتي. وطالب بوكيتينو العبيه بالرتكيز حتى اللحظة 
االخرة بقوله “يف االأ�صابيع الثالثة اأو االأربعة املقبلة، يجب 
اأن نقدم اأف�صل ما لدينا، اأن نقوم جميعنا مبجهود كبر، اأن 
اأو  يحاول الالعبون الرتكيز، ال تفكروا بالعطل، االإ�صاعات 

مبا �صيح�صل املو�صم املقبل«.
وتكمن �صعوبة مهمة توتنهام يف 

ال��ت��ق��دم يف  اىل  اأر���ص��ن��ال  �صعي 
بطاقة  ع��ن  بحثا  ال��رتت��ي��ب 

دوري  اىل  املبا�صر  ال��ت��اأه��ل 
ويحتل  اأوروب��������ا.  اب���ط���ال 
املركز  ح���ال���ي���ا  اأر�����ص����ن����ال 
ال�������ص���اد����س ب��ر���ص��ي��د 60 
ن����ق����ط����ة )ل��������ه م�����ب�����اراة 

م�����وؤج�����ل�����ة(، وم����رك����زه 
يوؤهله  ق��د  احل���ايل 

ل���ل���م�������ص���ارك���ة يف 
“يوروبا ليغ” 

فقط.

 27 يف  ت�صل�صي  �صد  انكلرتا  كاأ�س  نهائي  ار�صنال  ويخو�س 
ني�صان/اأبريل بعدما تغلب على مان�ص�صرت �صيتي 2-1 االأحد 
مدربه  ع��ن  قليال  ال�صغوط  خفف  م��ا  ال��ن��ه��ائ��ي،  ن�صف  يف 
الفرن�صي ار�صني فينغر املطالب من جمهور النادي بالرحيل 

يف نهاية املو�صم.
على  �صيفا  نقطة   66 ول��ه  الثالث  ليفربول  ويحل 

وات���ف���ورد االث���ن���ني يف خ��ت��ام امل��رح��ل��ة ���ص��اع��ي��ا اىل 
تعوي�س خ�صارته اأمام كري�صتال باال�س 1-2 يف 

املرحلة ال�صابقة من الدوري، وعدم التفريط 
باأحد املراكز االربعة االوىل املوؤهلة اىل دوري 

اأبطال اأوروبا.
وينتظر مان�ص�صرت �صيتي الرابع بر�صيد 65 
تعر  ليفربول،  خلف  نقطة  ب��ف��ارق  نقطة، 

االخ���ر الن��ت��زاع امل��رك��ز ال��ث��ال��ث م��ن��ه، وهو 
اأي�صا  يونايتد  مان�ص�صرت  اإليه  ي�صعى  ما 

الذي يتخلف عن جاره بنقطة واحدة، 
علما ان فريقا مان�ص�صرت خا�صا مباراة 

اأقل من ليفربول.
ميدلزبره  وي��ون��اي��ت��د  �صيتي  ويلتقي 

و�صوان�صي �صيتي املهددين بالهبوط.
�صلبا  ت��ع��ادال  مان�ص�صرت  قطبا  وك���ان 

اخلمي�س يف مباراة موؤجلة فبقي كل 
منهما يف مركزه.

غوارديوال  جو�صيب  اال�صباين  واع��ت��رب 
مبثابة  ���ص��ت��ك��ون  االن  م���ب���اراة  “كل  ان  ���ص��ي��ت��ي  م����درب 

النهائي«.
ب��اال���س مع  ال�����ص��ب��ت فيلتقي ك��ري�����ص��ت��ال  وت��ف��ت��ت��ح امل��رح��ل��ة 
برنلي و�صاوثمبتون مع هال �صيتي و�صتوك �صيتي مع و�صت 
بروميت�س  وو���ص��ت  ب��ورمن��وث  م��ع  و�صندرالند  يوناتد  ه��ام 

البيون مع لي�صرت �صيتي.

رئي�س حلبة ماليزيا: ايكلي�ستون جعلنا نبدو »اأغبياء«
حمل الرئي�س التنفيذي حللبة �صيبانغ املاليزية رازالن رازايل 
على املالك ال�صابق حلقوق �صباقات بطولة العامل يف الفورموال 
واحد الربيطاين برين ايكل�صتون، متهماً اياه “بجعلنا نبدو 

اأغبياء اأمام النا�س«.
واأتت ت�صريحات رازايل لوكالة فران�س بر�س يف لندن، يف اأعقاب 
الفورموال  الذي حكم عامل  ت�صريح اليكلي�صتون )86 عاما( 
واحد بقب�صة من حديد لزهاء اأربعة عقود قبل انتقال ملكيتها 
ملجموعة “ميديا ليربتي” االمركية مقابل ثمانية مليارات 
بع�س  على  مرتفعة  ب���دالت  متعمد  ب�صكل  ف��ر���س  ان��ه  دوالر، 

احللبات ال�صت�صافة �صباقات اجلائزة الكربى.
الت�صريحات  النوع من  اأدىل بهذا  مل��اذا  اأفهم  “ال  رازايل  وق��ال 

اأظ��ه��رت )هذه  املا�صية،   19 ال���  كزبون ويف له خ��الل االع���وام 
اع��ت��ق��د، وجلعتنا نبدو  اح����رتام ع��ل��ى م��ا  ق��ل��ة  ال��ت�����ص��ري��ح��ات( 

كاالأغبياء«.
و�صت�صت�صيف حلبة �صيبانغ املاليزية هذه ال�صنة ال�صباق االأخر 
تراجع  ب�صبب  املتوقع،  م��ن  ع��ام  قبل  وذل��ك  املنظور،  امل��دى  يف 
واأنفقت  ال�����ص��ب��اق��ات.  اإق��ام��ة  كلفة  وارت��ف��اع  امل�صاهدين  اأع����داد 
الإقامة  �صنويا  دوالر  ماليني   67،6 نحو  املاليزية  احلكومة 

ال�صباق منذ العام 1999.
مرتفعة،  ب����دالت  ف��ر���س  ال�����ص��ه��ر  ه���ذا  اأك����د  ايكلي�صتون  وك����ان 
مل  املقابل  يف  وان��ه  بنائها،  على  احللبات  م�صوؤويل  ح�س  وان��ه 
واأعرب  دفعها.  يتم  ال��ت��ي  بالكلفة  تليق  �صباقات  ت��ق��دمي  يتم 

اإقامة  تدعم  التي  احلكومات  ان  من  تخوفه  عن  ايكلي�صتون 
�صباقات الفورموال واحد على اأرا�صيها، �صتقوم عاجال اأم اآجال 

بالتوقف عن توفر دعم مايل للحلبات.
وقال رازايل “لطاملا �صكونا من كرة امل�صاريف جراء املطالب 
�صنة اىل احل�صول  و�صعينا يف كل  واح��د.  الفورموال  ادارة  من 
“�صدور ت�صريحات  ان  ليعترب  ملا ننفقه”،  على قيمة موازية 
اأغبياء  نبدو  الغ�صب ويجعلنا  ايكلي�صتون( يثر  مماثلة )عن 

ب�صكل تام«.
وكان م�صوؤولون ماليزيون حتدثوا عن مواكبة 45 الف متفرج 
ال�صباق االخر العام املا�صي، علما ان احللبة تت�صع ل� 120 الفا، 

ا�صافة اىل ان عائدات النقل التلفزيوين كانت متوا�صعة.

دعا النجم الدويل ال�صابق ومدرب ريال مدريد االإ�صباين احلايل زين الدين 
املتطرف مارين  اليمني  الت�صويت ملر�صحة  الفرن�صيني اىل جتنب  زيدان 

لوبن يف الدورة الثانية من انتخابات الرئا�صة الفرن�صية.
الو�صطي  خ�صمها  مع  الوطنية  اجلبهة  حزب  مر�صحة  لوبن  وتتناف�س 
اميانويل ماكرون يف الدورة الثانية املقررة يف 7 ايار/مايو املقبل، حيث 

يبدو االأخر املر�صح االأوفر حظا بح�صب اال�صتطالعات.
اأب��وي��ن مهاجرين من اجلزائر،  امل��ول��ود يف مر�صيليا من  زي���دان،  وك��ان 
وا�صحا يف ر�صالته خالل موؤمتر �صحايف ع�صية مباراة ريال مدريد مع 
�صيفه فالن�صيا يف املرحلة اخلام�صة والثالثني من الدوري االإ�صباين، 
اأنا بعيد   .2002 “الر�صالة، هي دائما ذاتها، كما يف  حيث قال 

كل البعد عن هذه االأفكار اخلا�صة باجلبهة الوطنية«.
ووا�صل الدويل ال�صابق الذي اأحرز مع املنتخب الفرن�صي 
ذلك  جتنب  )ي��ج��ب(  “بالتايل،   1998 ال��ع��امل  ك��اأ���س 
)الت�صويت للوبن( باأق�صى ما ميكن. لي�س هناك �صيء 

جيد على االإطالق يف ما يخ�س املتطرفني«.
و�صبق لزيدان اأن اتخذ موقفا م�صابها خالل انتخابات 
2002 حني و�صل مر�صح اجلبهة اىل الدورة الثانية 
من االنتخابات الرئا�صية، وكان يف حينه والد مارين 
الوطنية  اجلبهة  ب���اأن  معتربا  ج���ان-م���اري،  ل��وب��ن، 

“حزب ال يتوافق بتاتا مع القيم الفرن�صية«.
و�صارك زيدان )44 عاما( حينها يف ت�صجيل فيديو 
ال���ذي ك��ان يتناف�س م��ع جاك  ل��وب��ن  �صد ج��ان-م��اري 
العديد  جانب  اىل  باالنتخابات(،  االأخ��ر  )ف��از  �صراك 
من الفنانني مثل املمثل جراد دوبارديو، املو�صيقي جان-
ورد  “اخناتون«.  مر�صيليا  من  ال��راب  ومغني  غولدمان  جاك 
جان-ماري لوبن حينها على زيدان، معتربا باأنه “مت التالعب” 
�صهرته  م��ن  االف���ادة  اأرادوا  اأ�صخا�س  قبل  م��ن  الفرن�صي  بالنجم 

كنجم.
ويعي�س زيدان يف اإ�صبانيا منذ اعتزاله اللعب عام 2006.

تييم اىل ن�سف نهائي دورة بر�سلونة
لكرة  اال�صبانية  بر�صلونة  دورة  نهائي  ن�صف  اىل  رابعا  امل�صنف  تييم  دومينيك  النم�صوي  تاأهل 
امل�صرب البالغ جمموع جوائزها نحو 2،374 مليون يورو، بفوزه على الياباين يويت�صي �صوغيتا 

6-1 و6-2 يف دور الثمانية.
ويلتقي تييم يف ن�صف النهائي الربيطاين اندي موراي االول اأو اال�صباين الربت رامو�س فينوال�س 

اللذين يلعبان الحقا.
ويلعب اليوم اأي�صا اال�صباين رافايل نادال الثالث وحامل اللقب مع الكوري اجلنوبي هيون ت�صونغ 
وتوج  خات�صانوف.  ك��ارن  الرو�صي  مع  �صيبالو�س  هورا�صيو  واالرجنتيني  الت�صفيات،  من  املتاأهل 
نادال )30 عاما( باللقب العام املا�صي على ح�صاب الياباين كي ني�صيكوري، ويحمل اأي�صا الرقم 
القيا�صي فيها بت�صعة األقاب، وي�صعى اىل لقبه العا�صر فيها كما فعل اال�صبوع املا�صي يف دورة مونتي 

كارلو.

اأنيت  اال�صتونية  على  اجلمعة  �صارابوفا  ماريا  الرو�صية  فازت 
لدورة  النهائي  ن�صف  ال��دور  لتبلغ  و4-6،   3-6 كونتافيت 
�صتوتغارت االأملانية لكرة امل�صرب، االأوىل لها بعد ايقافها 15 

�صهرا ب�صبب املن�صطات.
العودة  ب��ع��د  عطائها  ق��م��ة  يف  ع��ام��ا(   30( ���ص��اراب��وف��ا  وب���دت 
م���ن االي���ق���اف ب�����ص��ب��ب ت��ن��اول��ه��ا عقار 
اإذ  امل���ح���ظ���ور،  م��ي��ل��دون��ي��وم 
خ������رج������ت ف����ائ����زه����ا 
م������������ن امل������������ب������������اراة 
لها  ت��وال��ي��ا  الثالثة 
تخ�صر  اأن  دون 
جم�����م�����وع�����ة.  اأي 
الرو�صية،  واح���ت���اج���ت 
�صتوتغارت  بلقب  الفائزة 

اأع�����وام 

لتق�صي  دقيقة  و23  �صاعة  اىل  و2014،  و2013   2012
مناف�صتها غر امل�صنفة وتبلغ دور االأربعة حيث �صتتواجه مع 
الفرن�صية كري�صتينا مالدينوفيت�س او االإ�صبانية كارال �صورايز 

نافارو اللتني تتواجهان الحقا.
التي  كونتافيت  مع  مباراتها  �صارابوفا على جمريات  وعلقت 
الرو�صية خم�س مرات، قائلة  اأمام مناف�صتها  اإر�صالها  خ�صرت 
االأمر منحني  باإر�صايل وهذا  ب�صكل جيد واحتفظت  “اأر�صلت 

الثقة، وبالتايل اأنا �صعيدة«.
نلعب  “مل  ووا����ص���ل���ت 
�������ص������د ب����ع���������ص����ن����ا يف 
وبالتايل  ال�������ص���اب���ق، 
ك�������ان�������ت االأ����������ص���������واط 
لبع�صنا  اختبار  مبثابة 
متطرقة  البع�س”، 
البدين  و�صعها  اىل 
االإيقاف  ف���رتة  ب��ع��د 
“اأبقيت  ق����ائ����ل����ة 
لياقة  يف  ن���ف�������ص���ي 
بدنية جيدة الأنه ما 
اإن تخ�صرها، ف�صيكون 

من ال�صعب ا�صتعادتها«.
ومل تخ�س �صارابوفا، الفائزة 
بخم�صة القاب كربى، اأي مباراة 
ر���ص��م��ي��ة م��ن��ذ رب����ع ن��ه��ائ��ي بطولة 
الثاين/يناير  ك���ان���ون  يف  ا���ص��رتال��ي��ا 
2016 عندما خ�صرت امام االمركية 

�صرينا وليام�س.
وان��ت��ه��ت ع��ق��وب��ة اي��ق��اف��ه��ا االأرب����ع����اء وهو 
الدورة  اليوم الذي بداأت فيه م�صاركتها يف 
ب�صببها  ت���ع���ر����س  دع�������وة،  ب���ط���اق���ة  مب���وج���ب 
االأملانية  من  اأب��رزه��ا  �صتى  النتقادات  املنظمون 

اأجنيليك كربر امل�صنفة اأوىل عامليا.

�سارابوفا تبلغ ن�سف نهائي دورة �ستوتغارت

زيدان يدعو اىل جتنب الت�سويت للوبن 



    
يفرك اعتداء ليتهرب من حبيبته

رجل  جل��اأ  حبيبته،  برفقة  رحلة  م��ن  للتهرب  يائ�صة  حم��اول��ة  يف 
الرحلة  امل��ط��ار، الإل��غ��اء  اإره��اب��ي وهمي يف  افتعال عمل  اإىل  هندي 
فام�صي  موتابارثي  وك��ان  عليها.  ي�صافرا  اأن  املقرر  من  ك��ان  التي 
كري�صنا )32 عاماً( وهو متزوج ولديه طفل تورط يف عالقة حب 
مع امراأة، اأرادت اأن تنقل عالقتهما اإىل م�صتوى اأعلى، من خالل 
الذهاب برحلة �صياحية اإىل والية غوا. لكن كري�صنا مل يكن راغباً 
منها،  للتمل�س  احليلة  اإىل  جلاأ  لذلك  الرحلة،  هذه  يف  بالذهاب 

بح�صب موقع اإليت ديلي.
وازدادت ورطة كري�صنا عندما قام بتزوير بطاقات طائرة وهمية، 
من  وللخروج  الطائرة،  بطاقات  ثمن  اأ�صاًل  ميلك  يكن  مل  الأن��ه 
هذه الورطة، بعث بر�صالة عرب الربيد االإلكرتوين اإىل اأمن املطار، 
يدعي فيها اأنه �صمع 6 اأ�صخا�س يتاآمرون الختطاف طائرة، بعد 

اأن اأن�صاأ ح�صاباً للربيد االإلكرتوين با�صم امراأة.
اأن ال�صلطات يف املطار اأخذت االأمر على حممل  وعلى الرغم من 
كاذب.  البالغ  اأن  اكت�صفت  اأن  لبثت  ما  اأنها  اإال  البداية،  يف  ج��دي 
مقهى  من  مبعوثة  اأنها  تبني  الر�صالة،  اإر���ص��ال  مكان  تتبع  وبعد 
فتم  كري�صنا،  لل�صيد  يعود  حممول  كمبيوتر  جهاز  وم��ن  اإنرتنت 

اعتقاله من منزله.
واأظهرت التحقيقات اأن كري�صنا ميلك �صجاًل �صابقاً يف االحتيال، 
وخا�صة على الن�صاء اللواتي اأوهمهن اأنه واقع يف حبهن، ويف حال 
هجوم  ع��ن  ك���اذب  ب��ب��الغ  واالإدالء  ال�صلطات  اإزع���اج  بتهمة  اإدان��ت��ه 

اإرهابي، ميكن اأن مي�صي 5 �صنوات كاملة خلف الق�صبان. 

حتول روث احليوانات اإىل اأزياء مميزة
لكن  ل��ل��زراع��ة،  طبيعي  ك�صماد  احل��ي��وان��ات  روث  ا�صتخدم  لطاملا 
جمموعة  اإىل  االأبقار  روث  حتويل  على  تعمل  هولندية  م�صممة 
والبال�صتيك  امل��الب�����س  اأقم�صة  مثل  امل��ف��ي��دة،  امل���واد  م��ن  متنوعة 

والورق.
روث  حتويل  يف  العامل  ح��ول  العلماء  جنح  االأخ���رة،  ال�صنوات  يف 
امل�صممة جليلة  اأن  اإال  ووق��ود حيوي،  اأ�صمدة طبيعية  اإىل  االأبقار 
م�صكلة  حل  حاولت  الهولندية  اآيندهوفن  مدينة  من  ال�صعيدي 
الفائ�س من خملفات االأبقار على طريقتها اخلا�صة، حيث عملت 
اأوديتي  املفيدة، بح�صب موقع  امل��واد  العديد من  اإىل  على حتويله 

�صنرتال.
اأن  جليلة  اكت�صفت  الب"  "بيواآرت  خم��ت��ربات  يف  عملها  وخ���الل 
روث االأبقار ي�صكل قاعدة هامة الإنتاج مواد جديدة قابلة للتحلل 
اجلافة  املخلفات  م��ن  النقي  ال�صيللوز  بف�صل  وب����داأت  احل��ي��وي، 
الناجتة عن االأع�صاب التي تاأكلها االأبقار. ومن املخلفات الرطبة 
اأو  الن�صيج  على  للح�صول  امل�صتخدمة  االأح��م��ا���س  على  ح�صلت 

البال�صتيك احليوي.
واأطلقت جليلة على املادة اجلديدة ا�صم "مي�صتيك" وهي م�صتقة 
اإنها  وتقول  "الروث"،  تعني  والتي  بالهولندية  مي�صت  كلمة  من 
الوقود االحفوري،  امل�صتق من  البال�صتيك  متلك نف�س خ�صائ�س 
باالإمكان  اأن  ذل��ك  من  واالأف�صل  احل��ي��وي،  للتحلل  قابلة  ولكنها 
اأن تتحلل يف املخترب، لت�صنيع مواد ت�صتمر لفرتات خمتلفة من 

الزمن بح�صب احلاجة اإليها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تريد الغرفة.. عالج جديد لل�سكري
تو�صل باحثون بجامعة ما�صرتخت الهولندية، اإىل اأن تخفي�س درجة حرارة الغرفة 1 درجة مئوية فقط، ي�صاعد 

يف عالج داء ال�صكري من النوع الثاين، حيث يعمل كدواء فعال.
الغذائي، ويرفع  التمثيل  املتو�صطة يزيد من عملية  التدفئة  اأو  املتو�صطة  التعر�س للربودة  اأن  الباحثون  واأو�صح 
طاقة اجل�صم ويعزز ح�صا�صية االأن�صولني، حيث اأن التعر�س لتقلبات درجات احلرارة ارتفاعاً وهبوطاً مع اتباع نظاماً 

غذائياً �صحياً وممار�صة الريا�صة ي�صاعد يف التحكم على النوع الثاين من ال�صكري.
غر  ف��رتات  يف  ال��ربودة  اإىل  بتعري�صهم  الثاين،  النوع  ال�صكري  مر�صى  على  اإليه  تو�صلوا  ما  الباحثون  واخترب 
اأ�صبحت خاليا  اأي   ،%  40 بن�صبة  االأن�صولني لديهم  زادت ح�صا�صية  التجربة،  اأي��ام من   10 منتظمة، وبعد مرور 

اجل�صم ت�صتخدم االأن�صولني ب�صكل اأكر كفاءة وفعالية، ما يوؤدي اإىل انخفا�صها يف اجل�صم من خالل الغذاء.
داء  يف عالج  املتاحة حالياً  واالأدوي��ة  العقاقر  اأف�صل  نتائج  النتائج متت مقارنتها مع  اأن هذه  الباحثون  واأو�صح 
ال�صحي تعمل مبثابة عالج  الغذائي  الريا�صة والنظام  ال��ربودة مع  اأن  النتائج  الثاين، وبينت  النوع  ال�صكري من 

فعال ملر�صى ال�صكري.
املري�س  تعر�س  اأن  اإىل  ت�صر  الدرا�صة  اإن  لي�صتنبيل،  ماركني  فان  ووتر  الربوفي�صور  الدرا�صة  على  امل�صرف  وقال 
للربودة املعتدلة مع درجات حرارة متغرة لها تاأثر اإيجابي على ال�صحة، بح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
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يطعن نف�سه حتى املوت اأمام اجلمهور
روح���اين بطعن  و�صيط  اأن���ه  ي��زع��م  تايلندي  رج��ل  ق��ام  ح��ادث��ة مفجعة،  يف 
نف�صه حتى املوت عن طريق اخلطاأ اأثناء عر�س كان يقدمه اأمام ح�صد من 
اجلمهور.   ولقي الو�صيط الروحاين تربيت بايل )25 عاماً( حتفه بينما 
يف  اجلمهور  من  ح�صد  اأم��ام  ال�صيوف  با�صتخدام  تراثية  رق�صة  يقدم  كان 

مدينة �صيانغ ماي، �صمايل تايلند بعد ظهر االأم�س. 
تقام  تقليدية  طقو�س  اإط��ار  يف  تربيت  ال��روح��اين  الو�صيط  عر�س  وج��اء 

�صنوياً بهدف تكرمي اأرواح االأجداد واالأ�صالف. 
  وقد اخرتق ن�صل ال�صيف �صدر تربيت، االأمر الذي اأدى اإىل م�صرعه على 
الفور. وجتمع اجلمهور حول الرجل يف حماولة منهم الإنقاذه، قبل اأن يتم 

نقله اإىل امل�صت�صفى حيث اأعلن االأطباء وفاته. 
وقال اأحد �صكان البلدة معلقاً على ما حدث: اإنه تقليد �صنوي لدينا، وعادة 
ما ينك�صر ن�صل ال�صيف عندما ي�صغطه املعالج الروحاين على �صدره، ولكن 

يف هذه املرة اخرتق ال�صيف �صدره وقتله لالأ�صف.
من  واح���داً  ويعتربونه  تربيت،  ويحرتمون  يحبون  هنا  الكل  واأ���ص��اف: 
قال  امل�صت�صفى،  االأطباء يف  تقرير  باأن  يذكر  لديهم.  املف�صلة  ال�صخ�صيات 
باأن ال�صيف اخرتق قلب الرجل وهذا ما اأدى اإىل م�صرعه على الفور، وفقاً 

ل�صحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

و�سادة ب�57 األف دولر
�صمم متخ�ص�س بالعالج الطبيعي يف هولندا و�صادة، يقول اإنها قادرة على 
لتكون  دوالر،  األ��ف   57 اإىل  ي�صل  �صعرها  لكن  ال��ن��وم،  م�صاكل  جميع  حل 
15 عاماً، قام تيج�س  االأغلى من نوعها يف العامل. وبعد عمل ا�صتمر ملدة 
دير هيل�صت بت�صميم الو�صادة االأغلى يف العامل، بهدف دعم ع�صالت العنق، 
غر  هولندية  ورغ��وة  امل�صري  والقطن  التوت  حرير  من  م�صنوعة  وه��ي 
اأن ال�صحاب  24 قراط، يف حني  اإىل ن�صيج الذهب عيار  �صامة، باالإ�صافة 
اأوديتي  موقع  بح�صب  ق��راط،   22.5 عيار  وياقوتة  ما�صات  باأربع  مر�صع 
�صنرتال. ويقول هيل�صت اإن هدفه مل يكن ت�صنيع منتج خم�ص�س لالأثرياء، 
بل اأراد اأن ي�صمم و�صائد للنوم مثالية لعمالئه، وقرر اأن الو�صيلة االأف�صل 
لذلك عن طريق و�صع حلول ت�صميمية تعتمد على �صكل اجل�صم وعادات 
النوم. واأ�صاف هيل�صت " كمتخ�ص�س بالعالج الطبيعي اأن�صح زبائني ب�صراء 
و�صاألت  االأف�صل؟  الو�صادة  حتديد  ميكن  كيف  ولكن  للنوم،  و�صادة  اأف�صل 
فمع  منها؟  االأف�صل  اختيار  ميكن  فكيف  و�صائد   3 لدينا  ك��ان  اإذا  نف�صي 
تكون  اأن  يجب  ال��ن��وم،  واأ�صلوب  الكتفني  وعر�س  منا  كل  اأط���وال  اختالف 
ثالثي  �صوئي  ما�صح  وبا�صتخدام  الآخر".  �صخ�س  من  خمتلفة  الو�صائد 
االأبعاد، متكن هيل�صت من احل�صول على اأبعاد مف�صلة الأج�صام عمالئه من 

حول العامل، وو�صع خوارزمية خا�صة حل�صاب اأبعاد الو�صادة املثالية.

اميا روبرت�س حت�سر 
عر�س فيلم خطيبها

ح�����ص��رت ال��ن��ج��م��ة ال��ع��امل��ي��ة اميا 
 Dabka ف��ي��ل��م  روب��رت�����س ع��ر���س 
بيرتزيوم  اي��ف��ان  املمثل  خلطيبها 
تريبيكا  مهرجان  فعاليات  �صمن 

ال�صينمائي ال�صهر يف نيويورك.
ال��ن��ج��م��ة ال��ب��ال��غ��ة م���ن ال��ع��م��ر 26 
عاماً بدت اأنيقة بف�صتانها االأ�صود.

وجت��م��ع ب���ني امي���ا واي���ف���ان بيرتز 
منذ  متقطعة  عالقة  ع��ام��اً(   30(
فيلم   ت�����ص��وي��ر  خ����الل  ال��ت��ق��ي��ا  اأن 

Adult World عام 2012.
ال�2004  يف  ك��ان  اليفان  عمل  اأول 
وقد   ،clipping adam بفيلم 
حلقات  ل���ب���ط���ول���ة  اخ����ت����ي����اره  مت 
american horror story عام 

.2011
اأف�صل  جائزة  على  ايفانز  وح�صل 
فيلم  يف  دوره  ع���ن  ���ص��اع��د  مم��ث��ل 
جوائز  �صمن   clipping adam

مهرجان فينك�س ال�صينمائي.

متحف للمثلجات 
يف نيويورك

ن��ي��وي��ورك م��ت��ح��ف �صمي  اأق��ي��م يف 
اأ�صنافا  ي�����ص��م  امل��ث��ل��ج��ات،  م��ت��ح��ف 
للزائرين  وي��ت��ي��ح  احل��ل��وي��ات  م���ن 

اال�صتمتاع بتذوق بع�س منها.
حجرات  اإىل  امل��ع��ر���س  ق�����ص��م  وق���د 
ال��ف��اك��ه��ة التي  اأ����ص���ن���اف  ب��ح�����ص��ب 
امل���ث���ل���ج���ات، حيث  ���ص��ن��ع��ت م���ن���ه���ا 
ي�����ص��اه��د ال�����زوار جم�����ص��م��ات لدمى 
يحبها  كرتونية  �صخ�صيات  متثل 

االأطفال.
ح��ت��ى منت�صف  امل��ت��ح��ف  وي�����ص��ت��م��ر 
�صهر يوليومتوز من العام احلايل، 
وي���اأم���ل م��ن��ظ��م��وه اأن ي��ت��م��ك��ن��وا يف 
مرحلة اأوىل من التجول يف جميع 
البالد، ويف مرحلة الحقة  واليات 
القيام بجولة عاملية ت�صمل عوا�صم 

عدة يف العامل عام 2018.

ت�سعينية تتحول اإىل اأ�سهر عار�سة اأزياء  
حتولت ت�صعينية من�صاوية اإىل جنمة على االإنرتنت بعدما 
التي  ال�صور  بع�صرات  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  اأغرقت 
ت��ظ��ه��ره��ا وه���ي ت��رت��دي اأح����دث ���ص��ي��ح��ات امل��و���ص��ة لالأزياء 
���ص��ت��ول��ب��رغ )95 عاماً(  اإي��رن�����ص��ت��اي��ن  ال��ن�����ص��ائ��ي��ة.  ظ��ه��رت 
للمالب�س  وال��رتوي��ج��ي��ة  ال��دع��ائ��ي��ة  ال�����ص��ور  م��ن  الكثر  يف 

الن�صائية يف العا�صمة النم�صاوية فيينا.
التو�صل  م���واق���ع  ع��ل��ى  اإي��رن�����ص��ت��اي��ن  ����ص���ور  ت��ق��ت�����ص��ر  ومل 
ال�صهرة  ف��وغ  جملة  يف  م��وؤخ��راً  ظهرت  حيث  االجتماعي، 
لالأزياء. وتظهر ايرن�صتاين يف اإحدى ال�صور الدعائية وهي 
مغطاة مبجموعة من احلقائب الن�صائية املتعددة االأ�صكال 
يف  كراق�صة  عملت  التي  اإيرن�صتان  كانت  وطاملا  واالأل���ون.  
واأثناء  الكامرا.  اأم��ام  والوقوف  بال�صهرة  �صغوفة  �صبابها، 
النم�صا، طلب  يف  ال�صهرة  املتاجر  الأح��د  اإيرن�صتاين  زي��ارة 
كعار�صة  الدعائية  حملته  يف  تعمل  اأن  املتجر  مدير  منها 
لالأزياء، وهنا بداأت رحلتها مع ال�صهرة.  وعلى الرغم من 
اأنها  اإال  والت�صعني من عمرها،  اإيرن�صتاين يف اخلام�صة  اأن 
عملت بجد لت�صبح واحدة من اأكر امل�صنات �صهرة يف جمال 
عر�س االأزياء، وتنوي اال�صتمرار يف خو�س جتربتها الفريدة، 
وموا�صلة حتقيق حلمها الذي طاملا �صعت لتحقيقه، وفقاً ملا 

ورد يف �صحيفة ديلي مرور الربيطانية.  

ي�سع نف�سه داخل غ�ّسالة تدور 
هل فكرت يوماً ماذا ميكن اأن يحدث لك، لو علقت داخل 
اأراد اختبار  املغامر  ت��دور؟ ه��ذا  اآل��ة غ�صيل �صخمة وه��ي 
املالب�س  لغ�صيل  اآل���ة  داخ���ل  نف�صه  وو���ص��ع  بنف�صه،  ذل��ك 
خ��الل دوران���ه���ا، الإث��ب��ات ق��درت��ه على حت��ري��ر نف�صه من 

القيود واخلروج على قيد احلياة.
الغ�صالة"، وهو مغامر  "رجل  ويحمل ريك ماي�صل لقب 
يف  الوحيد  وه��و  اخل��ط��رة،  احليل  تنفيذ  يف  متخ�ص�س 
وقدميه  يديه  على حترير  ال��ق��درة  ال��ذي ميلك  ال��ع��امل 
ديلي  الغ�صالة، بح�صب �صحيفة  داخل  االأ�صفاد وهو  من 
ميل الربيطانية. وجرى تنفيذ هذه احليلة يف دي�صمرب 
فيغا�س،  ال���س  مبدينة  املا�صي  العام  من  االأول(  )كانون 
يف  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  باهتمام  حظيت  اأنها  اإال 
االآونة االأخرة. وارتدى ماي�صك مالب�س �صباحة ونظارة 
واقية، كما ا�صتعان بخزان اأوك�صجني ليتمكن من التنف�س 
داخل الغ�صالة، وجلعل االأمور اأكر �صعوبة، قام بتقييد 
يديه باالأ�صفاد. وبعد اأن دخل ماي�صك اإىل الغ�صالة، قام 
كما  مت��ام��اً  ال��داخ��ل  يف  ي���دور  وراح  بت�صغيلها،  م�صاعده 
امل��ي��اه وم�صحوق  امل��الب�����س، وق��د غطته  ي��ح��دث م��ع قطع 
الغ�صيل. وا�صتمرت هذه املغامرة الأقل من دقيقة، قبل اأن 
ي�صارع امل�صاعد اإىل فتح باب الغ�صالة من جديد، ليخرج 

ماي�صك منها وقد فك قيوده. 

دمى الأطفال تن�سم لدوريات ال�سرطة 
�صغرة  دم��ى  ا�صتونيا  يف  ال�صرطة  دوري���ات  �صتحمل  قريبا 
لتهدئة االأطفال الذين يتعر�صون حلوادث اأو مواقف �صعبة. 
من   100 اإىل  ال�صغرة  ال��دم��ى  �صتن�صم  اخلطة  ومب��وج��ب 
تزامنا مع  البلطيق  الواقعة يف  الدولة  ال�صرطة يف  دوري��ات 

احتفال ا�صتونيا بيوم الطفل يف االأول من يونيو حزيران.

حنان مطاوع تنجو من املوت
جنت املمثلة امل�صرية حنان مطاوع من املوت، بعد تعّر�صها حلادث 
ب�صكل  ت�صر  مقطورة  �صيارة  م��ع  �صيارتها  �صطدمت  حيث  ك��ب��ر، 
اأثناء  وذلك  اإ�صابات،  الأي  التعر�س  دون  منها  ولكنها جنت  عك�صي، 

ذهابها لت�صوير م�صل�صل طاقة نور.
التوا�صل  م��واق��ع  اح��د  على  اخل��ا���ص��ة  �صفحتها  يف  م��ط��اوع  وكتبت 
بعد  جديد  عمر  اتكتبلي  رب  يا  لك  و�صكر  حمد  ال��ف  االإجتماعي: 
�صائق  اأن  ب�صبب  م��ق��ط��ورة  حت��ت  م��ن  ط��ل��ع��ون��ا  االأول  اأم�����س  ح���ادث 

املقطورة ما�صي عك�صي.
واأ�صافت: �صكر خا�س للمخرج ال�صديق روؤوف عبد العزيز الإ�صراره 
و�صولنا جميعا مكان  برغم  االإنتاج  انهارده هو طاقم  فرك�صة  على 

الت�صوير.. 1000 حمد لك يا رب قدر اهلل وما�صاء فعل.

عري�س �سينى يلتقط �سورة لعرو�سته اأمام ج�سر ت�سارلز يف براغ، بينما البجع ت�سبح اأمامها. )ا ف ب(

�سائعة الوفاة 
تالحق م�سرت بن

ي��ن��ت�����ص��ر ع����رب ����ص���ف���ح���ات م���واق���ع 
ال��ت��وا���ص��ل االإج��ت��م��اع��ي خ���رباً عن 
وفاة النجم روان اأتكن�صون املعروف 
ب�صخ�صية م�صرت بن ال�صهرة عن 

عمر 62 عاماً.
انت�صرت  ال��ت��ي  االأ���ص��ب��اب  وت��ع��ددت 
عن الوفاة حيث اأورد البع�س انها 
انتحار، واآخرين اأنها ب�صبب حادث  

�صر مروع.
�صائعة ال  �صوى  لي�س  االأم��ر  ولكن 

ا�صا�س لها من ال�صحة.
التي  االأوىل  امل����رة  ل��ي�����ص��ت  واإن���ه���ا 

تالحق فيها روان �صائعات الوفاة.
ان��ت�����ص��ر خ�����رباً عن   2016 وع������ام  
�صورة  ن�صر  ومت  اأي�صاً  روان  وف��اة 
االإجتماعي  التوا�صل  مواقع  عرب 
ت��ظ��ه��ر ����ص���ورة روب�����ني م���ع تاريخ 
ال� بلوغو  مرفقًة  ووف��ات��ه،  والدت��ه 
على  امل�����ص��داق��ي��ة  الإ����ص���اف���ة   bbc
اأ���ص��ب��اب الوفاة  اخل���رب. وم���ن ب��ني 
االإنتحار  ح��ي��ن��ه��ا  ان��ت�����ص��رت  ال���ت���ي 
وحماولة اإنقاذ �صديق له يف موقع 

الت�صوير .

خطوة ب�سيطة حتمي اأطفالك من البدانة
املفرطة  ال��زي��ادة  م��ن  اأطفالك  على  تخ�صني  كنت  اإذا 
يف  ال��ف��را���س  اإىل  التوجه  على  فلتحمليهم  ال���وزن،  يف 
م��واع��ي��د ث��اب��ت��ة يف ك��ل ل��ي��ل��ة. ه��ك��ذا َخ��ُل�����َس ع��ل��م��اء يف 
جامعة اأوهايو االأمركية يف درا�صة اأجروها على نحو 

11 األف طفل. 
"َديلي  نقلته عنها �صحيفة  الدرا�صة، ح�صبما  واأف��ادت 
وجباته  ال��ط��ف��ل  ت��ن��اول  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  تليغراف" 
وم�صاهدته  ي���وم���ي���اً،  ن��ف�����ص��ه��ا  امل���واع���ي���د  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة 
للتليفزيون لفرتة تقل عن �صاعة كل يوم، من �صاأنها 

درء خطر ال�صمنة عنه يف مراحل الحقة من حياته. 
بني  عالقة  هناك  اأن  االأم��رك��ي��ون  الباحثون  وك�صف 
التزام الطفل بنظام معني يف ق�صاء يومه وبني وزنه، 
اأُجريت على اأطفال و�صبية  وذلك عرب الدرا�صة التي 

بريطانيني ولدوا بني عامي 2000 و2002. 
وق��ال��ت د. ���ص��ارا اأن��در���ص��ون، االأ���ص��ت��اذ امل�����ص��ارك يف كلية 
اأوه���اي���و وامل��ع��د الرئي�صي  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��ح��ة 
للدرا�صة، اإن االأبحاث -التي اأجريت يف اإطارها- توفر 

اأن و�صع ج��دول زمني حمدد  االأدل��ة على  مزيداً من 
ليوم الطفل يف مرحلة ما قبل املدر�صة، يرتبط بحالته 
ال�صحية وقد يقل�س من احتمالية اإ�صابته بالبدانة. 

ُي�صار اإىل اأن هذه هي الدرا�صة االأوىل من نوعها التي 
يف  الطفل  اإل����زام  ب��ني  �صلة  وج���ود  اإمكانية  يف  تبحث 
الطعام  بتناول  يتعلق  �صن مبكرة بجدول معني فيما 
وبني  التليفزيون،  وم�صاهدة  الفرا�س  اإىل  وال��ذه��اب 

وزنه يف مرحلة ما قبل و�صوله اإىل �صن املراهقة. 
على  �صارمة  ب��ج��داول  االل��ت��زام  اأن  الباحثون  وك�صف 
التاأثر  �صاأنه  الثالثة من  القيام بهذه االأمور  �صعيد 
اإي���ج���اب���اً ك��ذل��ك ع��ل��ى ق����درة ال��ط��ف��ل ع��ل��ى ال��ت��ح��ك��م يف 
انفعاالته، ما يعني اأنه لن يكون من ال�صهل اأن ي�صاب 
دون  مفرطة  بحما�صة  ي�صعر  اأو  �صديدة  اأم��ل  بخيبة 

اأ�صباب قوية لذلك. 
وتقول الدرا�صة اإن االأطفال االأقل قدرة على ال�صيطرة 
لالإ�صابة  اأكر عر�صة  يكونون  االنفعاالت،  على هذه 

بالبدانة الحقاً. 


