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الإمارات تراقب املوقف العام يف املنطقة 
باهتمام بالغ وتوؤكد اأهمية عدم الت�صعيد

•• اأبوظبي-وام:

باهتمام  املنطقة  العام يف  املوقف  تراقب  اأنها  الإم���ارات  دول��ة  اأف��ادت 
الدبلوما�سية  ال�سبل  واأن  الت�سعيد،  اأهمية عدم  وتوؤكد جمددا  بالغ 

واحلوار العقالين هو احلل الأمثل.
واأك����دت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل يف ب��ي��ان ل��ه��ا ام�����س اأن 
اأو  اأو مواطنيها  التطورات الإقليمية الأخرية لن توؤثر على الدولة 
اأن  ال��وزارة  اأك��دت  الزائرين لها. كما  اأرا�سيها وكذلك  املقيمني على 
كافة الأن�سطة يف الدولة ويف جميع قطاعاتها م�ستمرة وت�سري ب�سكل 

اعتيادي.

و�سع لن يقلب اللعبة ال�سيا�سية:
فنلندا: خم�س ن�صاء يقدن اأحزاب الئتالف احلاكم!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

عندما  تاأثرها  ياتينماكي  اأنيلي  تخفي  ل  ببلدي...  جدا  فخورة  اأن��ا 
الن�ساء، تقول  اأي��دي  الآن يف  تتحدث عن احلكومة اجلديدة. فنلندا 
باعتزاز النائب يف الربملان الأوروبي )64 عاما( التي كانت اأول امراأة 
تتوىل  ال��ي��وم،  ع��اًم��ا.  ع�سر  �ستة  قبل  ذل��ك  ك��ان  بلدها،  تقود حكومة 
منذ  احلاكم،  الئتالف  يف  امل�ساركة  اخلم�سة  الأح���زاب  قيادة  الن�ساء 

�سهر، واأربعة منهن دون �سن 35، وينبهر العامل بحداثة هذا البلد.
ابنة  �سانا م��اري��ن،  ال����وزراء اجل��دي��دة،  اإن رئي�سة  الإ���س��ارة اىل  جت��در 
 23 العمر  من  يبلغ  لطفل  واأم  متوا�سعة،  اأ�سرة  من  فهي  ع�سرها، 
يف  حاليا  حكومة  رئي�سة  اأ�سغر  ع��اًم��ا   34 �سن  يف  واأ�سبحت  �سهًرا، 

العامل.        )التفا�سيل �س15(

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س الدولة ي�صدر مر�صوما بتعيني 
ق�صاة باملحاكم البتدائية الحتادية

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
حفظه اهلل املر�سوم الحتادي رقم 35 ل�سنة 2019م بتعيني القا�سي 
خالد ح�سن حممود اأحمد احلو�سني رئي�س حمكمة ابتدائية على الفئة 
على  )اأ(  ابتدائي  قا�سي  الزعابي  مطر  �سيف  خلود  والقا�سية  الثانية، 

الفئة الثالثة.
كما ن�س املر�سوم على تعيني عدد من الق�ساة رئي�س حمكمة ابتدائية، 
وهم عادل عبد القادر حممد الأمني، وحمجوب م�سطفي اأب�سر اإبراهيم، 

وعمر عبد القادر اإبراهيم حممد.               )التفا�سيل �س3(

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

الأ�سلحة الرتكية املحجوزة يف تون�س

بعد ت�سويت �سارك فيه اأكرث من 10.6 ماليني �سخ�ص حول العامل

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يعتمدان 
الهـويــة الإعـالميـة املـرئيـة لالإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 
املتحدة والتي  العربية  الإم��ارات  املرئية لدولة  الهوية الإعالمية  ر�سمياً 
حملت ت�سميم »اخلطوط ال�سبعة«، وذلك عقب اختياره من قبل الأكرثية 
من بني 10.6 ماليني �سخ�س �ساركوا يف الت�سويت. )التفا�سيل �س2(

حممد بن را�سد وحممد بن زايد خالل اطالقهما الهوية الإعالمية لالإمارات   )وام(

اأردوغان يعلن انت�سار 35 ع�سكريًا تركيًا يف ليبيا حتى الآن

تون�س تك�صف تفا�صيل جديدة عن الأ�صلحة الرتكية املحجوزة
�سواريخ اإيرانية ت�ستهدف قاعدتني اأمريكيتني يف العراق

ترامب: كل �صيء على ما يرام.. 
ونتانياهو يحذر من �صربة مدوية لإيران

•• عوا�شم-وكاالت:

اإيران  اأن  اأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية )بنتاغون(، 
�ساروخا   22 من  اأك��رث  الأرب��ع��اء  اأم�س  فجر  اأطلقت 
ت�ستخدمهما  ال��ع��راق  يف  ع�سكريتني  ق��اع��دت��ني  على 
تقييم  ب�سدد  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرية  الأم��ريك��ي��ة،  ال��ق��وات 

الأ�سرار ودر�س �سبل الرد على هذه ال�سربة.
واأع��ل��ن احل��ر���س ال��ث��وري الإي����راين، اأن���ه نفذ هجوماً 
�ساروخياً على قاعدة عني الأ�سد يف حمافظة الأنبار 
غ��رب ال��ع��راق، وق��اع��دة اأخ���رى يف اأرب��ي��ل، والثنتني 
ت�����س��م��ان ق����وات اأم���ريك���ي���ة. وب��ع��د ال���س��ت��ه��داف، قال 
اإج����راءات تتخذها  اأي  اإن  احل��ر���س ال��ث��وري الإي���راين 
�سنتها  ال��ت��ي  الهجمات  على  ل��ل��رد  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
رد  �سيقابله  العراق  اأمريكية يف  اأه��داف  على  طهران 

جديد، ح�سب ما اأورد التلفزيون الإيراين الر�سمي.

ويف رده على ال�سربات، قال الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترامب اإن كل �سيء على ما يرام واإنه �سيلقي بياناً عن 

الو�سع .
وق��ال��ت اإي����ران اإن��ه��ا �سنت ال��ه��ج��وم ال�����س��اروخ��ي على 
قوات  ت�ست�سيفان  عراقيتني  ع�سكريتني  ق��اع��دت��ني 
للقائد  ث��اأراً  املتحدة  الوليات  تقوده  ال��ذي  للتحالف 
اغتالته  ال���ذي  �سليماين  قا�سم  الإي����راين  الع�سكري 

الوليات املتحدة الأ�سبوع املا�سي.
على  �سيء  كل  تويرت:  على  تدوينة  ترامب يف  وكتب 
قاعدتني  على  اإي���ران  من  �سواريخ  اأُطلقت  ي��رام!  ما 
ع�سكريتني يف العراق. يجري حالياً تقييم الإ�سابات 

والأ�سرار. حتى الآن، كل �سيء على ما يرام!.
نتانياهو  بنيامني  الإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  وح��ذر 
من اأن اإ�سرائيل �ستوجه �سربة مدوية يف حال تعر�ست 

لهجوم من قبل عدوتها الرئي�سية اإيران.

•• عوا�شم-وكاالت-الفجر:

با�سم  ال��ر���س��م��ي  ال���ن���اط���ق  ك�����س��ف، 
احليوين،  خ��ال��د  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة 
�سحنة  تفا�سيل جديدة عن  اأم�س، 
موؤخرا  �سبطها  مت  التي  الأ�سلحة 

يف بني خدا�س مبحافظة مدنني. 
اأن �سحنة  الأولية،  وبينت الأبحاث 
بندقية   35 يف  واملتمثلة  الأ�سلحة 
اق���ت���ح���ام م���ن ���س��ن��ع ت���رك���ي، كانت 
ليبيا يف اجت���اه مدينة  م��ن  ق��ادم��ة 
الق�سرين،  حمافظة  م��ن  ف��ري��ان��ة 
التحريات  اأثناء  اإليها  التفطن  مت 
ب��خ�����س��و���س ق�����س��ي��ة خم�����درات من 
ملكافحة  ال��ف��رع��ي��ة  الإدارة  ق��ب��ل 
ال�سرطة  لإدارة  التابعة  امل��خ��درات 

العدلية، وفق ت�سريحه.
ذمة  على  اأ�سخا�س   5 اإي��ق��اف  ومت 
الأبحاث يف عالقة بق�سية الأ�سلحة 
و�سيلة  على منت  �سبطها  التي مت 
ن��ق��ل خ���الل ال��ل��ي��ل��ة ال��ف��ا���س��ل��ة بني 
يومي 4 و5 يناير اجل��اري يف بني 

خدا�س.
ت�����س��اوؤلت ب�ساأن  ال��واق��ع��ة  واأث�����ارت 
اجلهة امل�ستفيدة من هذه الأ�سلحة 
املهربة، وهل كانت يف طريقها اإىل 

اإىل  تــدعــو  املــتــحــدة  الأمم 
تاأخري دون  لبنانية  حكومة 

•• بريوت-وكاالت:

املتحدة  ب��الأمم  قال م�سوؤول كبري 
لبنان  اإب��ق��اء  اإن  اأم�����س،  ل��ب��ن��ان،  يف 
بدون حكومة عمل غري م�سوؤول يف 
�سوء التطورات يف البلد واملنطقة.
ولبنان بدون حكومة منذ ا�ستقالة 
�سعد احلريري من من�سب رئي�س 
الأول  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر  يف  ال����وزراء 
امل��ا���س��ي، و���س��ط اح��ت��ج��اج��ات على 
انت�سار  ب�سبب  ال�سيا�سية  النخبة 
اأزمة  البالد  ت�سهد  بينما  الف�ساد، 

اقت�سادية طاحنة.
اخلا�س  املن�سق  كوبي�س،  يان  وقال 
ل���ب���ن���ان، على  امل���ت���ح���دة يف  ل�����الأمم 
لبنان  اإب���ق���اء  ت���وي���رت:  ح�����س��اب��ه يف 
بالكفاءة  ت��ت�����س��م  ح��ك��وم��ة  ب�����دون 
م�سوؤول  غ���ري  ع��م��ل  وامل�����س��داق��ي��ة 
التحرك دون  الزعماء على  واأح��ث 

مزيد من التاأخري.

عن  نقاًل  حرييت  �سحيفة  وكتبت 
ت�����س��اوؤلت حول  على  رداً  اأردوغ����ان 
الرتكي  الع�سكري  النت�سار  �سكل 
مهمة  �ستتوىل  تركيا  اأن  ليبيا  يف 
ت��ن�����س��ي��ق. ل���ن ي�������س���ارك اجل���ن���ود يف 

اأعمال قتالية. 
النواب  امل��ا���س��ي ���س��ادق  والأ���س��ب��وع 
م������ذك������رة جتيز  ع����ل����ى  الأت��������������راك 
اإىل  ع�سكريني  اإر����س���ال  للحكومة 
ل��ي��ب��ي��ا دع���م���ا حل��ك��وم��ة ال���وف���اق يف 

مواجهة اجلي�س الوطني الليبي.
وكان قائد اجلي�س الوطني الليبي 
اأن  الأح���د  اأع��ل��ن  ق��د  خليفة حفرت 
اأت������راك يف ل��ي��ب��ي��ا بداأ  ن�����س��ر ج��ن��ود 
ال�سوء  ال���ربمل���ان  اأع���ط���ى  اأن  ب��ع��د 

الأخ�سر.
اأردوغ��ان التي  وبح�سب ت�سريحات 
ن��ق��ل��ت��ه��ا ال�����س��ح��ي��ف��ة الأرب�����ع�����اء، مت 
35 جندياً  اإر���س��ال  ال��ي��وم  اإىل ه��ذا 
اإىل ل��ي��ب��ي��ا. و���س��دد ع��ل��ى اأن  ت��رك��ي��اً 
�سري�سلون  ال���ذي���ن  ال��ع�����س��ك��ري��ني 
املعارك،  يف  ي�����س��ارك��وا  ل���ن  لح���ق���اً 
يف ح���ني اأ����س���ار م�����س��وؤول��ون اأت����راك 
اأف��راد �سيتولون تدريب  اإىل  م��راراً 
مللي�سيات  ال�ست�سارة"  و"تقدمي 

الوفاق.

تن�سط  التي  الإره��اب��ي��ة  اجلماعات 
ب��ني تون�س  يف اجل��ب��ال احل���دودي���ة 

واجلزائر.
الرئي�س  ب��ه��ا  ق����ام  زي�����ارة  واأث�������ارت 
ال��رتك��ي رج��ب طيب اأردوغ����ان اإىل 
ت��ون�����س م����وؤخ����را، واج���ت���م���اع���ه مع 
�سعيد،  قي�س  ال��ت��ون�����س��ي،  ال��رئ��ي�����س 

تون�س،  داخ��ل  غا�سبة  اأف��ع��ال  ردود 
و�سط خماوف من تورط �سلبي يف 

الأزمة الليبية.
اأزمة ليبيا  وتتدخل تركيا بقوة يف 
التي  ال���وف���اق  ح��ك��وم��ة  ج��ان��ب  اإىل 
طرابل�س،  العا�سمة  على  ت�سيطر 
بقيادة  الليبي  اجلي�س  مواجهة  يف 

امل�سري خليفة حفرت.
اىل ذلك نقلت �سحيفة تركية اأم�س 
الرئي�س رج��ب طيب  الأرب��ع��اء عن 
اأردوغان قوله اإن تركيا اأر�سلت 35 
حلكومة  دع��م��اً  ليبيا  اإىل  ج��ن��دي��اً 
ال����وف����اق، ل��ك��ن��ه��م ل���ن ي�����س��ارك��وا يف 

املعارك، ح�سب تاأكيده.

قتياًل بتحطم طائرة ركاب اأوكرانية يف اإيران   176
•• طهران-اأ.ف.ب:

176 �سخ�سا غالبيتهم من  اأوكرانية كانت تقل  حتطمت طائرة ركاب 
اليرانيني والكنديني فجر اأم�س يف ايران بعيد اقالعها من طهران ما 

اأدى اىل مقتلهم جميعا كما اأعلنت ال�سلطات اليرانية والوكرانية.
الوكرانية  اجلوية  للخطوط  تابعة   737 بوينغ  ط��راز  من  والطائرة 
الدولية، حتطمت فيما ي�سهد ال�سرق الو�سط فرتة توتر خطري بعدما 
اأطلقت ايران �سواريخ ا�ستهدفت القوات المريكية يف العراق. لكن ل 
الوكراين  الرئي�س  ح��ذر  وق��د  احلدثني  هذين  ترابط  اىل  ي�سري  �سيء 

فولودميري زيلين�سكي من اأية تكهنات يف هذا ال�سدد.
وبث التلفزيون الر�سمي اليراين �سورا من موقع التحطم  تظهر رجال 

انقاذ يقومون بالتفتي�س يف اأر�س خالء انت�سر فيها احلطام.

قتلى بتفجري قرب الربملان ال�صومايل 
•• مقدي�شو-اأ ف ب

�سرطة  وف��ق  ع�سرة  اأك��رث من  واأ�سيب  الأق��ل  على  اأ�سخا�س  اأرب��ع��ة  قتل 
ال�سباب  حركة  تبنته  الربملان  قرب  مفخخة  �سيارة  تفجري  يف  مقدي�سو 

املتطرفة .
وانفجرت ال�سيارة و�سط العديد من ال�سيارات الأخرى عند حاجز على 

طريق مكة املكرمة قرب منطقة �سيدكا حيث يقع الربملان ال�سومايل.
وتبنت حركة ال�سباب التابعة لتنظيم القاعدة هذا التفجري الذي ياأتي 
بعد اأيام على تفجري �سخم مبركبة مفخخة تبنته احلركة اأي�ساً واأودى 
متطرفني  واقتحام  دي�سمرب،  الأول  كانون   28 �سخ�سا يف   81 بحياة 

يوم الأحد قاعدة ع�سكرية يف كينيا ت�ستخدمها القوات الأمريكية.
كانت على منت  املتفجرات  بر�س  لفران�س  ال�سرطي عدن عبداهلل  واأك��د 
اأن ال�سيارة مل تكن  اأن قوات الأمن اعتقدت بادئ الأمر  �سيارة، م�سيفاً 

قادرة على املرور عرب احلاجز قبل اأن يجري تفجريها.
عرب  العبور  بانتظار  خلفها  م�سطفة  اأخ��رى  �سيارات  وج��ود  اإىل  واأ���س��ار 
نقطة التفتي�س الأمني عندما وقع النفجار. وقال اإن املعلومات الأولية 

التي بحوزتنا تفيد مبقتل اأربعة اأ�سخا�س واإ�سابة اأكرث من ع�سرة.
وت�ساعدت �سحابة دخان اأ�سود كثيف يف �سماء العا�سمة بعيد النفجار، 
امتدت مل�سافة ع�سرات الكيلومرتات من موقع التفجري. و�سمع اإطالق 
نار كذلك يف اأعقاب التفجري، لكن ال�سلطات مل توؤكد وقوع ا�ستباك بني 

قوات الأمن وعنا�سر حركة ال�سباب.

ـــارات يف  ـــج ـــف ــلــة ان ــلــ�ــص �ــص
باحلديدة ال�صليف  ميناء 

•• اليمن-وكاالت:

هزت �سل�سلة انفجارات عنيفة، فجر 
اخلا�سع  ال�سليف،  ميناء  الأربعاء، 
ل�سيطرة ميلي�سيات احلوثي، �سمال 

مدينة احلديدة، غربي اليمن.
اأن �سل�سلة  واأف��ادت م�سادر حملية  
اأنها  يعتقد  متالحقة،  ان��ف��ج��ارات 
مل��خ��زن اأ���س��ل��ح��ة واأل���غ���ام، ه���زت من 
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اأخبـار الإمـارات

بعد ت�سويت �سارك فيه اأكرث من 10.6 ماليني �سخ�ص حول العامل

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يعتمدان الهوية الإعالمية املرئية لدولة الإمارات
الإعالن عن الهوية الإعالمية املرئية ترافق مع اعتماد �سعارها )ل �سيء م�ستحيل(

كانعكا�س  امل��ت��م��ي��زة  الإع���الم���ي���ة 
دة وق�ستها الإن�سانية  لهويتها املتفرِّ
امل��ل��ه��م��ة. وال��ه��وي��ة و���س��ع��اره��ا هما 
تعزز  اأم���ل وحتفيز  ر���س��ال��ة  اأي�����س��اً 
���س��م��ع��ة الإم�������ارات وح�����س��وره��ا يف 
حري�سة  ك��دول��ة  ال���دويل  املجتمع 
ال��ت��ن��م��ي��ة حملياً  ا���س��ت��دام��ة  ع��ل��ى 
والنمو  التعلم  وموا�سلة  وعاملياً، 
واحت�سان  والرت����ق����اء،  وال��ت��ط��ور 
الب���ت���ك���ار وت�����س��خ��ري الإم���ك���ان���ات 
وت�سديرها،  ال����ري����ادة  و���س��ن��اع��ة 
وبّناءة  اإيجابية  واإح��داث حت��ّولت 
تخدم الإن�سان والإن�سانية وترتقي 
باحلياة الب�سرية. ويهدف ت�سميم 
ه��وي��ة اإع��الم��ي��ة ل��دول��ة الإم����ارات 
امللهمة  الإم�����ارات  ق�سة  ن��ق��ل  اإىل 
وم�سرية  جن�����اح  ك��ق�����س��ة  ل���ل���ع���امل 
التحديات  رغ���م  م��ت��وا���س��ل��ة  ب��ن��اء 
�سعار  وذلك من خالل  والعقبات، 
ال�سعوب  بني  تناقله  ميكن  مرئي 
�سعبية،  ب�������س���ورة  وامل���وؤ����س�������س���ات 
كافة  قبل  من  ا�ستخدامه  وميكن 
احلكومية  والقطاعات  الفعاليات 
.. و�سوف تعك�س  وغري احلكومية 
املرئي  الهوية الإعالمية وال�سعار 
ومتيزها  وقيمها  الإم����ارات  ق�سة 
لت�سكل  واإن�����س��ان��ي��ت��ه��ا  وف���رادت���ه���ا 
لل�سعوب،  اإل��ه��ام وحت��ف��ي��ز  م�����س��در 
وتر�سيخ مكانة الإمارات و�سمعتها 
فاعلة  كدولة  ال��دويل  املجتمع  يف 
وقادرة على اإحداث التغيري البناء 
مبا ي�سهم يف خدمة الب�سرية من 
خ��الل الرت��ق��اء ب��واق��ع املجتمعات 

اأو  ���س��خ�����س��ي��اً  ي���ك���ون  اأن  ال�����س��ع��ار 
عن  ليعرب  اقت�سادياً  اأو  موؤ�س�سياً 
فرد  ك��ل  يف  العظيمة  الإم���ك���ان���ات 
وال���ط���م���وح���ات ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ل 

تعرف حدوداً.
ويج�ّسد ت�سميم الهوية الإعالمية 
الأ�سوات  باأكرثية  الفائز  املرئية 
وهو "اخلطوط ال�سبعة" كل القيم 
الوطني  الهوية  اأراد م�سروع  التي 
وامللهمون  ع��ل��ي��ه  ال��ق��ائ��م��ني  وك���ل 
ال�49 الذين عملوا فيه ت�سمينها 
الإعالمية  ال���ه���وي���ة  ت�����س��م��ي��م  يف 
املرئية لدولة الإم��ارات و�سعارها؛ 
والتعاون  والتوحد  الوحدة  وقيم 
ل��ت�����س��ك��ي��ل جت���رب���ة ت��ن��م��وي��ة غري 
الإمارات  خارطة  واإب��راز  م�سبوقة 
ي�سري  كما   .. العامل  خارطة  على 
ال�سعار اإىل ال�سبع اإمارات وال�سبعة 
مت�ساعدة  خ��ط��وط  يف  موؤ�س�سني 

تعرب عن الطموح الالحمدود.
"اخلطوط ال�سبعة" هو  وت�سميم 
تر�سم  خ��ط��وط  �سبعة  ع��ن  ع��ب��ارة 
خ��ري��ط��ة الإم����������ارات، اأق������رب اإىل 
را�سخة،  ودع��ائ��م  �ساهقة،  اأع��م��دة 
ثابتة يف اأر�سها، يف دللة ت�سري اإىل 
الهمة وارتقاء احللم وت�سارع  علو 
ت�سكل  اأع���م���دة  �سبعة   .. ال��ت��ن��م��ي��ة 
تقديراً  امل��ت��وح��د،  البيت  دع��ام��ات 
للقادة ال�سبعة الذي وحدوا اأحالم 
ال�����س��ع��ب حت����ت راي������ة ع���ل���م واح����د 
معاً  حالهم  ل�سان  متحدة،  لدولة 
اأن نبني .. معاً ن�ستطيع  ن�ستطيع 
اأن نحلم .. معاً ن�ستطيع اأن نكون 

و�سع  ع����ل����ى  ل���ل���ع���م���ل  ال�49"، 
الإعالمية  ل��ل��ه��وي��ة  ت�ساميمهم 
وطنية  عمل  ور�سة  �سمن  املرئية 
�سبعة  ع��ل��ى  فيها  ت��وزع��وا  ج��ام��ع��ة 
متميزة  ت�����س��ام��ي��م  لب��ت��ك��ار  ف����رق 
جت��م��ع ب���ني امل���ح���ت���وى الإب����داع����ي 
الق�سة  ل��رتوي  الفني  والت�سميم 

امللهمة لدولة الإمارات.
�سبعة فرق  ال�49  امللهمون  و�سّكل 
هي فريق ال�سدرة، وفريق الدانة، 
ال�سقر،  وف��ري��ق  النخلة،  وف��ري��ق 
الغاف،  وف���ري���ق  ال����ب����وم،  وف���ري���ق 
وف��ري��ق ال��ب��ارج��ي��ل، ت��ع��اون��ت فيما 
من  ال��ث��اين  الن�سف  خ��الل  بينها 
و�سع  على   2019 نوفمرب  �سهر 
متنوعة  واإبداعية  فنية  ت�ساميم 
اأ�سا�سية  قيم  �سبعة  راعت ت�سمني 
لتمثل دولة الإمارات ومنظومتها 
وجه  اأك��م��ل  على  العاملية  القيمية 
الإعالمية  ال��ه��وي��ة  ت�����س��ام��ي��م  يف 
وهي  عليها؛  عملوا  ال��ت��ي  امل��رئ��ي��ة 
والنفتاح،  وامل�سداقية،  ال��ع��ط��اء، 
والب�������ت�������ك�������ار، وال������س�����ت�����������س�����راف، 
وال���ت���وا����س���ع. وعقب  وال��ت�����س��ام��ح، 
املقرتحة  ال���ت�������س���ام���ي���م  اإجن���������از 
خيارات  ث���الث���ة  ع��ل��ى  وال���ت���واف���ق 
وجت�سيداً  مت���ي���زاً  الأك������رث  ك���ان���ت 
ل���ل���م���ن���ظ���وم���ة ال���ق���ي���م���ي���ة ل���دول���ة 
بخّط  "الإمارات  وه��ي  الإم����ارات، 
و"اخلطوط  و"النخلة"  عربي" 
ال�سبعة" يف منت�سف �سهر دي�سمرب 
ال�سمو  ���س��اح��ب  وّج����ه   ،2019
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأ�����س����ار 
اإىل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
اأن : خ���ارط���ة دول����ة الإم�������ارات يف 
ق��ل��ب ك��ل م��واط��ن وم��ق��ي��م وحمب 
ونقدر   .. ال��ط��ي��ب��ة  ال���ب���الد  ل��ه��ذه 
جهود اجلميع يف رفع راية بالدنا 
كل  ظلها  يف  حتققت  وال��ت��ي  عامليا 
مدى  على  احل�سارية  الإجن���ازات 

العقود املا�سية.
الهوية  ع����ن  الإع��������الن  وت����راف����ق 
اعتماد  م���ع  امل���رئ���ي���ة  الإع���الم���ي���ة 
�سيء  "ل  ل���ه���ا  امل����راف����ق  ال�������س���ع���ار 
و ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  م�ستحيل" 

باللغة   Make it Happen
لثقافة  جت�����س��ي��داً  الإجن���ل���ي���زي���ة، 
التمّيز والريادة والطموح، وتاأكيداً 
ع��ل��ى م���ب���داأ ال��الم�����س��ت��ح��ي��ل الذي 
وم�سريتها  الإم����ارات  ق�سة  مييز 
امل�ساريع  وطبيعة  قادتها  وتفكري 
ال�سعار  يوؤكد  .. كما  التي تطلقها 
اجلديد على طموحاتها اجلديدة 
والتي لي�س لها حدود ول حتدها 
امل�ستحيل  كلمة  تقف  ول  �سقف، 

اأمامها.
الإمارات  مكانة  يوؤكد  �سعار  وه��و 
كحا�سنة لالإبداع الب�سري، ووجهة 
ل���ل���ك���ف���اءات م����ن ج���ه���ات الأر�������س 
اإن�����س��ان��ي��ة عابرة  وف���ك���رة  الأرب�������ع، 
وتفتح  بالفر�س  توؤمن  للثقافات 
والتطلعات  الآمال  لتحقيق  الباب 
بالطاقات  وحت���ت���ف���ي  والأح���������الم 
والإمكانات الالحمدودة املوجودة 
اإن�����س��ان .. ك��م��ا مي��ك��ن لهذا  يف ك��ل 

وتغيري حياة النا�س لالأف�سل.
مكتب  تاأ�سي�س  ع��ن  الإع���الن  ومت 
الهوية الإعالمية لدولة الإمارات 
�سمن مكتب الدبلوما�سية العامة 
ال����وزراء  جمل�س  ���س��وؤون  وزارة  يف 
�سي�سكل  وال���������ذي  وامل�������س���ت���ق���ب���ل، 
ال�سعار  ل���س��ت��خ��دام��ات  امل��رج��ع��ي��ة 
ال�ستخدام  اأدلة  باإ�سدار  و�سيقوم 

لكافة القطاعات واملوؤ�س�سات.
الهوية  م�����س��روع  م�����س��رية  وك���ان���ت 
الإعالمية املرئية لدولة الإمارات 
نوفمرب  ����س���ه���ر  م���ط���ل���ع  ب�����������داأت 
ال�سمو  �ساحب  ب��اإع��الن   2019
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
ب���ن زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان ع���ن اإط����الق 
وت�سميم  لبتكار  وط��ن��ي  م�سروع 
الإعالمية  ال��ه��وي��ة  يعك�س  ���س��ع��ار 
ويج�سد  الإم����ارات،  لدولة  املرئية 
قيمها الإن�سانية والثقافية واإرثها 
التنموية  واإجن��ازات��ه��ا  ال��ت��اري��خ��ي 
وب�سرياً،  واج��ت��م��اع��ي��اً  اق��ت�����س��ادي��اً 
ويقدم للعامل ق�ستها ال�ستثنائية 
ملهمة  ف��ك��رًة  املتميزة  وجتربتها 
ع������اب������رة ل����ل����ح����دود وال����ث����ق����اف����ات 
وم����وط����ن����اً ل���ل���ف���ر����س والأح���������الم 
ل  التي  والإجن���ازات  والطموحات 
اأمام  تقف  ول  بامل�ستحيل  تعرتف 

التحديات.
مبدعة  ل�49  الدعوة  توجيه  ومت 
م���ن خمتلف  اإم����ارات����ي����اً  وم���ب���دع���اً 
اإم����ارات  ك��اف��ة  وم���ن  التخ�س�سات 
"امللهمون  ور�����س����ة  يف  ال�����دول�����ة، 

دولة نباهي بها الأمم.
بالألوان  الناب�سة  الدعامات  هذه 
ارتقائها  يف  جت�������س���د  ال���وط���ن���ي���ة 
و���س��م��وخ��ه��ا ت��ط��ل��ع��ات الإم��������ارات، 
�سمن  امل�ستقبل  اإىل  و�سعباً،  قيادة 
عنوانه  يتوقف،  ل  تنموي  ح��راك 
التقدم والتميز والإبداع والبتكار 
الذي ل �سقف  والريادة والطموح 
ال�سعار  الدعامات يف  وت��ربز   .. له 
ب����األ����وان ع��ل��م الإم���������ارات الأ����س���ود 
ي�سكل  فيما  والأح��م��ر  والأخ�����س��ر 
الأب��ي�����س ال��ق��ل��ب امل�����س��رتك الذي 

يربط اأوا�سر هذه الدعامات.
الإعالمية  الهوية  ت�سميم  وينقل 
�سيء  "ل  و�����س����ع����اره����ا  امل����رئ����ي����ة 
م�ستحيل" ر�سالة الإمارات للعامل 
ك��ق�����س��ة جن������اح م��ل��ه��م��ة وور�����س����ة 
بالإبداع  حتتفي  م�ستمرة  اإجن���از 
ومتّكن الكفاءات وت�سنع امل�ستقبل 
فر�س  اإىل  ال���ت���ح���دي���ات  وحت������ول 
وتقدم  ب��امل�����س��ت��ح��ي��ل.  ت��ع��رتف  ول 
ل��ل��ع��امل ثقافة  ال��ه��وي��ة و���س��ع��اره��ا 
تتبناها  ال��ت��ي  "الالم�ستحيل" 
وثقافة  تفكري  كمنهج  الإم�����ارات 
ومنظومة  جمتمع  وطموح  �سعب 
عمل متكاملة، يف �سعيها املتوا�سل 
وحتقيق  احلياة  بجودة  لالرتقاء 
الأف��راد واملجتمع وت�سخري  �سعادة 
ال�سيا�سية  م���ق���درات���ه���ا  خم��ت��ل��ف 
والق�����ت�����������س�����ادي�����ة وال����ت����اري����خ����ي����ة 
واجلغرافية والإن�سانية والثقافية 
والقيمية لبناء التجربة الإماراتية 
هويتها  و���س��ن��اع��ة  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

•• اأبوظبي - وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  اأط����ل����ق 
نائب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال����������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�سلحة، ر�سمياً الهوية الإعالمية 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  املرئية 
ت�سميم  ح��م��ل��ت  وال���ت���ي  امل���ت���ح���دة 
وذلك عقب  ال�سبعة"،  "اخلطوط 
اختياره من قبل الأكرثية من بني 
10.6 ماليني �سخ�س �ساركوا يف 
امل��ف��ت��وح م���ن خمتلف  ال��ت�����س��وي��ت 
اأنحاء العامل لختيار �سعار الهوية 
الإعالمية املرئية لدولة الإمارات 
للعامل  امل��ل��ه��م��ة  ق�ستها  وت��ق��دمي 
كرمز للطموح والإجناز والنفتاح 

والأمل وثقافة الالم�ستحيل.
الرئا�سة  ق�������س���ر  يف  ذل������ك  ج������اء 
ب����اأب����وظ����ب����ي وب����ح���������س����ور ف���ري���ق 
املبدعني  م����ن  ال�49  امل���ل���ه���م���ون 
وال�سعراء  وال��ف��ن��ان��ني  والأدب��������اء 
الذين  الإم���ارات���ي���ني  وامل�����س��م��م��ني 
الت�ساميم  اب���ت���ك���ار  ع��ل��ى  ع��م��ل��وا 
لتمثيل  امل���ق���رتح���ة  وال�������س���ع���ارات 
لدولة  املرئية  الإعالمية  الهوية 
امللهمة  ق�ستها  وتقدمي  الإم���ارات 
ل�سعوب  ال��ق��ي��م��ي��ة  وم��ن��ظ��وم��ت��ه��ا 

العامل.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وق������ال 
مكتوم:  اآل  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د 
لدولة  املرئية  الإعالمية  الهوية 
الإم���������������ارات مت����ث����ل خ����ارط����ت����ن����ا.. 
طموحاتنا،  وت�ساعد  وه��وي��ت��ن��ا.. 
م�سيفاً �سموه: الهوية الإعالمية 
املرئية متثل �سبع اإمارات.. و�سبعة 
موؤ�س�سني.. و�سبعة خيول نتناف�س 

بها يف �سباق التنمية العاملي.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واع���ت���رب 
اأن  اآل م��ك��ت��وم  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
لختيار  عاملياً  الت�سويت  باب  فتح 
ت�������س���م���ي���م ال����ه����وي����ة الإع����الم����ي����ة 
املرئية لدولة الإم��ارات اأكد البعد 
الإن�ساين لقيم ال�سراكة والنفتاح 

التي تتميز بها دولة الإمارات.
واأ�سار �سموه اإىل اأن مبادرة زراعة 
الأمل،  ن�سر  يف  �ساهمت  الأ�سجار 
10 ماليني  ���س��م��وه:  ق���ال  ح��ي��ث 
�سجرة �ستزرعها الإمارات .. وتزرع 
اأم����اًل جديداً  م��ن خ��الل��ه��ا اأي�����س��اً 

وق�سة اإلهام جديدة.
جميع  ن����دع����و  �����س����م����وه:  وخ����ت����م 
ال������ق������ط������اع������ات وال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ات 
وامل���وؤ����س�������س���ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
ال�سعار  ه���ذا  ل���س��ت��خ��دام  ال���دول���ة 
وفعالياتها  م���ب���ادرات���ه���ا  ���س��م��ن 
ق�سة  تنقل  ال��ت��ي  ال�سرتاتيجية 

الإمارات للعامل.
�ساحب  ق�����ال  امل���ن���ا����س���ب���ة  وب����ه����ذه 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
الهوية  : نهدف من خالل  نهيان 
تر�سيخ  اإىل  اجل��دي��دة  الإع��الم��ي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة والتي  ���س��م��ع��ة الإم�������ارات 
ا�ستثمرنا فيها عرب 48 عاما من 
فرق  من  الآلف  املتوا�سل  العمل 

العمل.

و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
اآل نهيان دع��وة مفتوحة  زاي��د  بن 
العامل  اأن��ح��اء  ك��اف��ة  م��ن  للجميع 
على  ال��ت�����س��وي��ت  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
اختيار ت�سميم الهوية الإعالمية 
املرئية لالإمارات، يف خطوة منحت 
امل�سروع الوطني بعداً اإن�سانياً عاملياً 
والنفتاح  الت�سامح  ق��ي��م  واأك����دت 
دولة  بها  حتتفي  التي  وال�سراكة 

الإمارات وقيادتها.
وترافق فتح باب الت�سويت العاملي 
م��ع ت��ع��ه��د دول����ة الإم������ارات غر�س 
�سجرة مقابل كل �سوت ي�سارك يف 
اختيار ت�سميم هويتها الإعالمية 
تفاعاًل  وّل������د  م����ا  وه�����و  امل���رئ���ي���ة، 
م��ل��ي��ون��اً ع��امل��ي��اً م���ع احل��م��ل��ة التي 
مليون   500 م���ن  اأك����رث  ���س��ج��ل��ت 
التوا�سل  م��واق��ع  ع��ل��ى  م�����س��اه��دة 
الرقمية،  وامل��ن�����س��ات  الج��ت��م��اع��ي 
دولة   185 م��ن  امل��الي��ني  و�سجع 
الت�سويت  امل�ساركة يف عملية  على 
امل�سوتني  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  حتى 
 31 ي��وم  بنهاية  م��الي��ني   10.6
انتهاء  م��وع��د   2019 دي�����س��م��رب 
مهلة الت�سويت التي مت متديدها 

نظراً لالإقبال الكبري.
وب��ه��ذا ي��ك��ون ع��دد الأ���س��ج��ار التي 
بزراعتها  الإم�����ارات  دول���ة  �ستقوم 
�سجرة  م���الي���ني   10 م����ن  اأك������رث 
اإندوني�سيا  م��ن  ك��ٍل  يف  مناطق  يف 
احليوي  التنوع  يعزز  مب��ا  ونيبال 
ويعيد ت�سجري تلك املناطق املتاأثرة 
امل���ن���اخ���ي، وميّكن  ب��ال��ت��غ��ري  ���س��ل��ب��اً 
الأفراد واملجتمعات املت�سررة منه، 

ويحمي البيئة.
املرئية  الإعالمية  الهوية  وتقدم 
ل��دول��ة الإم�����ارات ق�سة الإم����ارات 
الإيجابية  �سورتها  وتعزز  للعامل 
من  انطالقاً  العاملية  الذهنية  يف 
ف�ساًل  وال��ب��ّن��اء،  التنموي  دوره���ا 
املجتمع  يف  �سمعتها  تر�سيخ  ع��ن 
ال������دويل ب��ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء على 
جت��رب��ت��ه��ا امل��ت��م��ي��زة ال��ق��ائ��م��ة على 
متكني الإن�سان والتطوير والتعلم 
النمو  وا����س���ت���دام���ة  امل�����س��ت��م��ري��ن 
وال�سراكة  التعاون  واحلر�س على 
التجارب  وم�����س��ارك��ة  الإن�����س��ان��ي��ة 
وال�سعوب،  ال����دول  م��ع  ال��ن��اج��ح��ة 
املت�سارع  ال��ت��ق��دم  من����وذج  وو����س���ع 
الإم��������ارات كدولة  ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه 
حا�سنة لالبتكار و�سانعة للريادة 
يف م���ت���ن���اول اجل���م���ي���ع، م���ع اإب�����راز 
والتاريخية  القت�سادية  املقومات 
واجلغرافية والإن�سانية والثقافية 
بناء  اأ�سا�س  ت�سكل  التي  والقيمية 

التجربة الإماراتية املتميزة.
وت�����������روي ال����ه����وي����ة الإع����الم����ي����ة 
امل��رئ��ي��ة ل��دول��ة الإم����ارات �سريتها 
ال�ستثنائية،  وجت��رب��ت��ه��ا  امل��ل��ه��م��ة 
الإن�سانية  فكرتها  للعامل  وت��ق��دم 
امل�ستحيل  ت��ع��رف  ل  ال��ت��ي  امللهمة 
الب�سرية  املجتمعات  ق��درة  وتوؤكد 
الإيجابية  وال�����روح  ال���روؤي���ة  ذات 
ع��ل��ى الإجن�������از وال�����ري�����ادة ..وه����ي 
ملتقى  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت���ر����س���خ  ه���وي���ة 
ل��ل��ع��امل وم����ن����ارة ل���الأم���ل واأر�����س����اً 
عاملياً  جت��اري��اً  وم��رك��زاً  للمواهب 
وبوابة  وال���رتاث  ل���الإرث  وموطناً 

للم�ستقبل.

حممد بن را�سد: 
طموحاتنا وت�صاعد  وهويتنا..  خارطتنا..  متثل  الإمارات  لدولة  املرئية  الإعالمية  • الهوية 

العاملي التنمية  �صباق  يف  بها  نتناف�س  خيول  و�صبعة  موؤ�ص�صني..  و�صبعة  اإمارات..  �صبع  متثل  • الهوية 
�صجرة �صتزرعها الإمارات .. وتزرع من خاللها اأي�صًا اأماًل جديدًا وق�صة اإلهام جديدة ماليني   10 •

�صمن  ال�صعار  هذا  ل�صتخدام  الدولة  يف  ال�صرتاتيجية  واملوؤ�ص�صات  والفعاليات  القطاعات  جميع  • ندعو 
مبادراتها وفعالياتها ال�صرتاتيجية التي تنقل ق�صة الإمارات للعامل

حممد بن زايد:
الطيبة البالد  لهذه  وحمب  ومقيم  مواطن  كل  قلب  يف  الإمارات  دولة  • خارطة 

خالل الهوية الإعالمية اجلديدة اإىل تر�صيخ �صمعة الإمارات العاملية والتي ا�صتثمرنا فيها عرب 48  من  • نهدف 
عاما من العمل املتوا�صل 

اجلميع يف رفع راية بالدنا عامليا والتي حتققت يف ظلها كل الإجنازات احل�صارية على مدى العقود املا�صية  جهود  • نقدر 
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اأخبـار الإمـارات
انطالق املوؤمتر اخلليجي الـ 12 لأمرا�س الأنف والأذن واحلنجرة 15 يناير بدبي

•• دبي-وام:

الإمارات  وموؤمتر  ع�سر  الثاين  اخلليجي  املوؤمتر  فعاليات  دب��ي  يف  تنطلق 
العا�سر لأمرا�س الأنف والأذن واحلنجرة وال�سمعيات وا�سطرابات التوا�سل 
الذي �سيقام يف 15 يناير اجلاري حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية رئي�س هيئة ال�سحة بدبي يف فندق 
ومتخ�س�س  طبيب   3000 بح�سور  �سيتي"  ف�ستيفال  "انرتكونتننتال 
العربية  ال��دول  خمتلف  من  واحلنجرة  والأذن  الأن��ف  جمعيات  جانب  اإىل 
والأجنبية وثالث جمعيات عاملية ت�سارك للمرة الأوىل يف هذا احلدث وهي 

الإيطالية والرو�سية واليابانية.
ووقاية  ال�سحة  وزارة  وك��ي��ل  ال��رن��د  ال��رح��م��ن  عبد  ح�سني  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
امل�ساعد للمراكز والعيادات رئي�س �سعبة الإم��ارات لأمرا�س الأنف  املجتمع 

والأذن واحلنجرة رئي�س املوؤمتر اإن هذا احلدث الذي يعد الأكرب من نوعه 
يف املنطقة يناق�س اإلتهابات الغدد اللعابية وا�ستخدام املنظار واإزالة وتو�سيع 
جمرى الغدد اللعابية ومعاجلة ال�سخري وانقطاع التنف�س واأمرا�س الأنف 
والتزان  وال�سمع  الو�سطى  الأذن  اأم��را���س  اإىل  اإ�سافة  الأنفية  واجل��ي��وب 

واجلراحة التجميلية والوظيفية لالأنف واأورام الرقبة وجراحاتها .
واأو�سح اأنه �سي�سبق املوؤمتر يومي 11 و 12 يناير عقد ور�س عمل تدريبية 
بجامعة حممد بن را�سد للطب يف مدينة دبي الطبية حول جراحة الأذن 
اجلمجمة  وق��اع  الأن��ف��ي��ة  واجل��ي��وب  والقوقعة  الداخلية  والأذن  الو�سطى 

والدوخة والإتزان وذلك مب�ساركة 80 طبيبا من خمتلف الدول العربية .
ونوه الدكتور الرند اإىل املعر�س امل�ساحب الذي ت�سارك فيه اأكرث من 30 
�سركة حول العامل لعر�س اأحدث الأجهزة ال�سمعية وكل ما يتعلق باأمرا�س 

الأنف والأذن واحلنجرة.

رئي�س الدولة ي�صدر مر�صوما بتعيني ق�صاة باملحاكم البتدائية الحتادية
•• اأبوظبي-وام: 

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
بتعيني  2019م  ل�سنة   35 رق���م  الحت�����ادي  امل��ر���س��وم  اهلل  حفظه 
ال��ق��ا���س��ي خ��ال��د ح�����س��ن حم��م��ود اأح���م���د احل��و���س��ن��ي رئ��ي�����س حمكمة 
الزعابي  مطر  �سيف  خلود  والقا�سية  الثانية،  الفئة  على  ابتدائية 
)قا�سي ابتدائي اأ( على الفئة الثالثة. كما ن�س املر�سوم على تعيني 
القادر  عبد  ع��ادل  وه��م  ابتدائية،  حمكمة  رئي�س  الق�ساة  م��ن  ع��دد 
اأب�����س��ر اإب��راه��ي��م، وع��م��ر عبد  حم��م��د الأم����ني، وحم��ج��وب م�سطفي 
القانونية  اليمني  اجل��دد  الق�ساة  اأدي  وقد  حممد.  اإبراهيم  القادر 

اأمام معايل �سلطان بن �سعيد البادي الظاهري وزير العدل بح�سور 
�سعادة امل�ست�سار حممد حمد البادي رئي�س املحكمة الحتادية العليا، 
و�سعادة امل�ست�سار الدكتور حمد �سيف ال�سام�سي النائب العام للدولة، 
و�سعادة امل�ست�سار �سلطان را�سد املطرو�سي القائم باأعمال وكيل وزارة 
العدل، و�سعادة امل�ست�سار جا�سم �سيف بوع�سيبه مدير دائرة التفتي�س 
الق�سائي، والقا�سي الدكتور حممد الكعبي رئي�س حمكمة ال�سارقة 
البتدائية. وقد رحب معايل وزير العدل بالق�ساة اجلدد .. موؤكدا 
حتقيق  يف  وم�سئولياتهم  الق�سائية  ال�سلطة  اأع�����س��اء  دور  اأه��م��ي��ة 
الد�ستور  ن�سو�س  تطبيق  على  ال��دائ��م  احل��ر���س  اإط���ار  ال��ع��دال��ة، يف 

والقوانني املرعية كاأ�سا�س لالأداء يف العمل الق�سائي.

بتوجيهات من�صور بن زايد .. الأر�صيف الوطني ومكتب اإك�صبو2020 يوقعان مذكرة تفاهم
•• دبي -وام:

بتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال������وزراء وزي����ر ����س���وؤون ال��رئ��ا���س��ة ، 
للدولة  ال��وط��ن��ي  الأر����س���ي���ف  وق����ع 
اإك�سبو  ت��ف��اه��م م��ع م��ك��ت��ب  م��ذك��رة 
حمد  معايل  بح�سور   2020 دبي 
العام  الأم��ني  املدفع  الرحمن  عبد 
ل�سوؤون املجل�س الأعلى لالحتاد يف 
وزارة �سوؤون الرئا�سة رئي�س جمل�س 

اإدارة الأر�سيف الوطني.
�سراكة  ب��ن��اء  اإىل  امل���ذك���رة  وت��رم��ي 
م�����ث�����م�����رة، وت�����ع�����زي�����ز ال����ع����الق����ات 
التعاون  اأوا���س��ر  ودع��م  وتطويرها، 
ال����س���رتات���ي���ج���ي وت���ع���زي���زه���ا بني 
بينهما  التن�سيق  بهدف  الطرفني 
واإث��راء هذا احل��دث الكبري بالبعد 
التاريخي لدولة الإم��ارات العربية 

املتحدة.
الأر�سيف  التفاهم عن  وقع مذكرة 
ال���وط���ن���ي ����س���ع���ادة ال����دك����ت����ور عبد 
عام  م���دي���ر  ال��ري�����س��ي  اهلل حم��م��د 

اآي����ات  اأ���س��م��ى  - ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة - 
ال�سيخ  �سمو  اإىل  والتقدير  ال�سكر 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �سوؤون 
مل�ساريع  متابعته  ع��ل��ى   ، ال��رئ��ا���س��ة 
الكبري  ودعمه  الوطني،  الأر�سيف 
والبتكارات  املوؤ�س�سية  لالأن�سطة 

كافة.
الكبرية  ب��اجل��ه��ود  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���اد 
ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا م��ك��ت��ب اإك�����س��ب��و دبي 
التح�سري  اأج��������ل  م�����ن   2020
ل�ست�سافة احلدث الكبري، موجها 
وموظفي  اإدارة  اىل  اأي�����س��ا  ���س��ك��ره 
جهودهم  على  ال��وط��ن��ي  الأر���س��ي��ف 
اأبوظبي  ا�ست�سافة  اإجناح  اأجل  من 
ل����ك����وجن����ر�����س امل����ج����ل���������س ال�������دويل 
ومت���ن���ى   ،2020 ل�����الأر������س�����ي�����ف 
للحدثني جناحا باهرا ين�سجم مع 
تطلعات دولة الإم��ارات وروؤيتها يف 

.2021
واأك���د اأن ه��ذه امل��ذك��رة ت��اأت��ي �سمن 
الوطني  الأر�سيف  ومبادرات  جهود 
املهمة  الوطنية  الفعاليات  ل��دع��م 

اإك�سبو  م��ك��ت��ب  ب���ت���زوي���د  ال���وط���ن���ي 
ب���ال�������س���ور ال���ت���اري���خ���ي���ة والأف��������الم 
املتعلقة  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��وث��ائ��ق��ي��ة، 
وثقافتها  الإم������ارات  دول���ة  ب��ت��اري��خ 
بالوقت املنا�سب؛ لكي يتم ت�سمينها 
بني حمتويات اإك�سبو2020، وعلى 

اإك�سبو  م��ك��ت��ب  وع�����ن  الأر�����س����ي����ف، 
املدير  ال��ع��ل��ي  2020 جن��ي��ب  دب���ي 
التنفيذي للمكتب وذلك يف احلفل 
املنا�سبة يف موقع  بهذه  اأقيم  الذي 

اك�سبو 2020 يف دبي.
الأر�سيف  �سيقوم  املذكرة  ومبوجب 

�سعيد اآخر يتم تعاون الطرفني من 
اأجل حتويل وتخزين اأر�سيف اإك�سبو 
للمحافظة  ال��وط��ن��ي  الأر���س��ي��ف  يف 
القادمة  لالأجيال  الإرث  ه��ذا  على 

بني كنوز ذاكرة الوطن.
املدفع  الرحمن  عبد  معايل  ورف��ع 

احل�ساري الأمثل للدولة.
ح�سر مرا�سم التوقيع �سعادة جمعة 
الإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  ال��رم��ي��ث��ي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وكبار  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
الوطني  الأر���س��ي��ف  يف  امل�����س��وؤول��ني 

. ومكتب اإك�سبو 2020 
اأن بنود مذكرة  اإىل  الإ���س��ارة  جتدر 
ال��ت��ف��اه��م رك����زت ع��ل��ى اأه��م��ي��ة بناء 
وتو�سيعها  التعاون  وجم��الت  اأط��ر 
التوا�سل  وت��ع��زي��ز  ال��ط��رف��ني،  ب��ني 

اأه��م��ي��ة احلدث  اإىل  ك��اف��ة، م�����س��ريا 
تعزيز  يف   2020 اإك�����س��ب��و  ال��ع��امل��ي 
ل���ل���دول���ة كوجهة  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ك���ان���ة 
النمو  وحت���ف���ي���ز  دع������م  يف  م���ه���م���ة 
والعلمي،  وال���ث���ق���ايف  الق���ت�������س���ادي 

وعر�س البتكارات املهمة.
ومتنى معاليه جناح مذكرة التفاهم 
اأهدافها املن�سودة، والتي  يف حتقيق 
لتقدم  الإم����ارات  ح���دود  �ستتخطى 
ال��ت��اري��خ��ي والوجه  ال��ب��ع��د  ل��ل��ع��امل 

الفعال، ومتتني العالقات والتعاون 
وا�ستهدفت  الأ�سا�سية،  املجالت  يف 
ت�����س��ه��ي��ل ح�����س��ول مكتب  امل����ذك����رة 
امل����واد  ع��ل��ى   2020 دب����ي  اإك�����س��ب��و 
يف  وال�سرعة  الأر�سيفية،  والوثائق 
املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات  على  احل�����س��ول 
ب��ت��اري��خ وث��ق��اف��ة دول����ة الإم�������ارات، 
باأر�سفة  ال��وط��ن��ي  الأر���س��ي��ف  وق��ي��ام 
باإك�سبو  اخلا�سة  وامل��واد  ال�سجالت 

لالأجيال. وحفظها   2020

ا�ستعر�ص تفا�سيل الن�سخة 11 من جائزة املوؤرخ ال�ساب، ومبادرة حكاياتنا امللهمة 

الأر�صيف الوطني ي�صارك يف ملتقى املواد الدرا�صية للمعلمني ويحّث امل�صاركني على ال�صتفادة من خدماته ودوره يف حفظ ذاكرة الوطن
•• ابوظبي-الفجر:

ي�سارك الأر�سيف الوطني للمرة الثالثة يف ملتقى املواد الدرا�سية للمعلمني، 
والتاريخ،  الجتماعية  الدرا�سات  تدعم  خمتلفة  بعناوين  م�ساركته  وتاأتي 
م�ساركة  وت��ت��وزع  الأط���ف���ال،  وري��ا���س  الأوىل  احللقة  م��در���س��ي  ت��دع��م  كما 
اأبوظبي  م��ن:  ك��ل  يف  امللتقى  م��ن  احلالية  الن�سخة  يف  الوطني  الأر���س��ي��ف 
والعني، وعجمان وال�سارقة، وت�سمل م�ساركات الأر�سيف الوطني التعريف 
الوطني يف حفظ  وب��دوره  الوطني وبخدماته،  الوطنية لالأر�سيف  باملهام 

الوثائق التاريخية التي توثق ذاكرة الوطن.
وقدم الأر�سيف الوطني يف معهد تدريب املعلمني يف عجمان ور�سة مطولة 
عن جائزة املوؤرخ ال�ساب يف دورتها احلادية ع�سرة، وعن مبادرة )حكاياتنا 
املوؤرخني  ن���ادي  الن�سخة اجل��دي��دة م��ن م�����س��روع  امل��ل��ه��م��ة( وه���ي م��و���س��وع 
الوطني  الأر���س��ي��ف  اأطلقهما  وكلتاهما  ال�ساب،  امل���وؤرخ  وج��ائ��زة  الطالبي، 
بالتعاون مع قطاع الرعاية والأن�سطة بوزارة الرتبية والتعليم الإماراتية 
يف اإطار التن�سئة الوطنية لأجيال الطالب واأهمية تعزيز النتماء للوطن 
والولء لقيادته الر�سيدة، وتر�سيخ الهوية الوطنية لدى الطلبة، وتعزيز 
الوعي التاريخي لديهم، وحثهم على التفكري والتعبري والبتكار يف جمال 
الإم���ارات  ب���رتاث  اله��ت��م��ام  على  وت�سجيعهم  ال��ت��اري��خ��ي،  العلمي  البحث 

العريق وبتاريخها الذي يدعو للفخر.

املوثقة عن ما�سي  التاريخية  باملادة  الوطني  الأر�سيف  ثراء  اإىل  وبالنظر 
واملعلمني  والأك��ادمي��ي��ني،  للباحثني  واإت��اح��ت��ه��ا  اخل��ل��ي��ج،  ودول  الإم�����ارات 
وجوائزه  وم�سابقاته،  اأن�سطته  تفا�سيل  ب��اإي�����س��ال  واه��ت��م��ام��ه  وال��ط��ل��ب��ة، 
الطالب  بني  امل�سافات  وتقريب  الطلبة،  اإىل  التعليم  ميدان  يف  ومبادراته 
وامل�سادر واملراجع العلمية التاريخية املوثقة املتوفرة يف الأر�سيف الوطني 
الدرا�سية  امل����واد  ملتقى  يف  املعلمني  ج��م��اه��ري  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى  ح��ر���س  ف��ق��د 
ومببادرة  ال�ساب،  امل���وؤرخ  ج��ائ��زة  م��ن   2020 اجل��دي��دة  ال���دورة  بتفا�سيل 

حكاياتنا امللهمة.
بالإ�سافة اإىل جائزة املوؤرخ ال�ساب، ومبادرة )حكاياتنا امللهمة(، فقد روجت 
التعليم،  قطاع  يف  خدماته  لأب��رز  الوطني  الأر�سيف  نظمها  التي  الور�س 
مثل: امل�سابقات والأن�سطة اخلا�سة بالطلبة، والربامج اجلديدة التي تهّم 
املعلمني، وامل�سابقات الرتفيهية والتثقيفية مثل لعبة امل�سرية التي �سيفّعلها 

يف خمتلف اجلهات التعليمية للطلبة.
البحوث  م�ست�سارة  باخلري  عائ�سة  الدكتورة  ا�ستعرا�س  الور�س  وت�سمنت 
املوؤرخ  2020 من جائزة  ال��دورة اجلديدة  الوطني لأه��داف  الأر�سيف  يف 
احللقة  وهي  امل�ستهدفة  الدرا�سية  واملراحل  وفئاتها،  وموا�سيعها  ال�ساب، 
الأع��م��ال، واملقابالت  ق��ب��ول  امل�����س��ارك��ة، و���س��روط  واآل��ي��ة  الثانية وال��ث��ال��ث��ة، 

ال�سفاهية، ومعايري اجلائزة واآلية �سري عملها.
يف  التعليمية  ال��ربام��ج  ق�سم  رئي�س  العلي  ح�سنية  ال�سيدة  وا�ستعر�ست 

املبادرة  اأن  على  ف��اأك��دت  امللهمة(  )حكاياتنا  م��ب��ادرة  ال��وط��ن��ي  الأر���س��ي��ف 
مدرو�سة  تاريخية  وطنية  ب��رام��ج  اإىل  ال��ط��الب  ط��اق��ات  توجيه  ت�ستهدف 
وتعزيزها  ��ال��ب  ال��َطّ �سخ�سَيّة  وب��ن��اء  املجتمع،  تنمية  يف  ت�سهم  وم��وج��ه��ة 
على  ال�سوء  وت�سليط  لديه،  ال�سامية  واملبادئ  الأخالقية  القيم  وتاأ�سيل 
التعليمي  القطاع  يقدمها  التي  واملجتمعية  الإن�سانية  واملبادرات  امل�ساريع 
وتر�سيخ قيم اخلري  الأم��ل  ون�سر  دون مقابل،  النا�س  من خالل م�ساعدة 
املجتمع  والتفاوؤل، وحت�سني نوعية احلياة يف  الإيجابية  والعطاء، وتعزيز 

الإماراتي.
واآلية  ون�ساأتها،  امل��ب��ادرة،  قيم  يف  التعليمية  ال��ربام��ج  ق�سم  رئي�س  ورك��زت 
واملبادرات  وامل�ساريع  وخمرجاتها،  الفائزين،  واختيار  وامتيازاتها،  عملها، 
والأن�سطة التي ُتعنى بها اجلائزة، ويف هذا البند بالتحديد تفاعل اجلمهور 
ال�سن،  وبكبار  العربية،  باللغة  كالهتمام  املقرتحات؛  من  العديد  فقدم 

وباأ�سحاب الهمم، وباللتزام مببادئ املواَطنِة ال�ساحلة.. وغريها.
وحثت الطالب واملعلمني امل�ساركني على ال�ستفادة من الأر�سيف الوطني 
ومرافقه، وعلى ال�ستفادة مما يقدمه من برامج تعليمية وخدمات للطلبة 

والعاملني يف قطاع التعليم. 
فيما تابعت ال�سيدة عائ�سة الزعابي اأخ�سائي برامج تعليمية يف الأر�سيف 
الوطني �سرح وتو�سيح اأدوات تنفيذ مبادرة حكاياتنا امللهم، واآلية الت�سجيل 

فيها، ومعايري امل�ساركة.

الدورة  موا�سيع  يف  رك��زت  باخلري  عائ�سة  الدكتورة  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
ت�سمل:  والتي  الثانية،  للحلقة  ال�ساب  امل���وؤرخ  جائزة  من  ع�سرة  احل��ادي��ة 
كتابة تقرير عن )الهوية الوطنية، ال�سنع، والرتابط الجتماعي )الأ�سرة 
باليوم  الحتفال  عند  ال�سخ�سي  النطباع  والتقاليد،  وال��ع��ادات  املمتدة(، 

الوطني، واملراأة الإماراتية، ويوم ال�سهيد، العمل التطوعي ...اإلخ(.
و�سلطت ال�سوء على موا�سيع احللقة الثالثة يف اجلائزة وت�سمل: ق�س�س 
واملو�سوعات  ال�سعبية  الفنون  الت�سامح،  املوؤ�س�سني،  الآب��اء  عن  وم��روي��ات 
و"ق�سة  الإم���ارات،  دول��ة  والعمارة يف  الإم���ارات،  بدولة  اخلا�سة  الرتاثية 
وثيقة"، و"املكت�سف الإماراتي" ويراد بها زيارة اأماكن اأثرية نادرة املعلومات، 
توثيق مرويات ذات معلومات جديدة اأو غريبة، والكتابة عن �سخ�سيات مل 
املتناقلة �سفهياً يف علوم  املعارف  اأية معلومات من قبل، �سرح  ُتدون عنهم 
الفلك، الأ�سفار، علم البحار، ح�ساب الدرور، واملواقع التاريخية والأثرية، 
والعمارة التقليدية، ح�سارات دولة الإمارات ، و�سهداء الواجب وما يتعلق 
بهم يف الأو�ساط الجتماعية، ودرا�سات عن دور املراأة الإماراتية ومتكينها 
بنت  فاطمة  )ال�سيخة  الإم���ارات  اأم  مثل:  موؤثرة  اإماراتية  �سخ�سيات   –

مبارك(، والحتفال بذكرى ال 50 عاماً لقيام دولة الإمارات.
وحثت امل�ساركني على ت�سجيع الطلبة لكي ي�ستفيدوا من املوقع الإلكرتوين 
ت�ستعر�س  التي  التاريخية  الوثائق  من  حمتوياته  ومن  العربي،  للخليج 

تاريخ الإمارات واخلليج العربي. 

العامل ي�صهد خ�صوفا �صبه ظل جزئي للقمر اجلمعة
•• اأبوظبي-وام:

اجلمعة  غ�������دا  ال�����ع�����امل  ي�������س���ه���د 
خ�����س��وف��ا ���س��ب��ه ظ��ل ج��زئ��ي للقمر 
و�سيكون م�ساهدا من اآ�سيا واأوروبا 

واأفريقيا.
ال�ساعة  يف  اخل���������س����وف  وي�����ب�����داأ 
بتوقيت غرينت�س  م�ساء   05:07
الإمارات  بتوقيت  م�ساء   09:07
ال�ساعة  يف  ال����������ذروة  و����س���ي�������س���ل 
م�ساء بتوقيت غرينت�س   07:10
الإمارات  بتوقيت  م�ساء   11:10
 09:13 ال�����س��اع��ة  يف  و���س��ي��ن��ت��ه��ي 
 01:13 بتوقيت غرينت�س  م�ساء 
�����س����ب����اح����ا ب����ت����وق����ي����ت الإم�������������ارات 
و���س��ي��ح��دث اخل�����س��وف مب��ا ن�سبته 

القمر. قر�س  من   90%
وقال املهند�س حممد �سوكت عودة 
م��دي��ر م��رك��ز ال��ف��ل��ك ال����دويل من 

%90 من قر�س القمر �سيدخل 
هذا  يف  ال���ظ���ل  ���س��ب��ه  م��ن��ط��ق��ة  يف 
القمر  اأجزاء  اخل�سوف فاإن بع�س 
م��ن منطقة ظل  ق��ري��ب��ة  ���س��ت��ك��ون 
الأر������س وه����ذا اجل����زء م��ن قر�س 
ال��ق��م��ر ���س��ي��ك��ون اأع���ت���م م���ن غريه 
وب��ال��ت��ايل ف����اإن ال��ق��م��ر وق���ت ذروة 
اخل�سوف �سيكون على هيئة قر�س 
يبدو عليه اخل�سوف  ج��زء منه ل 
ق�سما  اأن  ح��ني  يف  ملمو�س  ب�سكل 
اآخ����ر ���س��ي��ك��ون اأع���ت���م وي���ب���دو عليه 

اخل�سوف ب�سكل ملمو�س.
وي���ح���دث اخل�������س���وف ع��ن��دم��ا تقع 
ال�����س��م�����س والأر�������س وال��ق��م��ر على 
ا�ستقامة واحدة وتكون الأر�س يف 
ال�سم�س  اأ�سعة  فتحجب  املنت�سف 
القمر  يختفي  ولذلك  القمر  عن 
اإل  اخل�����س��وف  ي��ح��دث  ول  حينها 
عندما يكون القمر يف طور البدر 

مبالحظة  النا�س  يبداأ  اأن  املتوقع 
اخل�������س���وف ب��ال��ع��ني امل����ج����ردة بعد 
بتوقيت  م�ساء   06:15 ال�ساعة 
�سيبدو  ال��وق��ت  ومب���رور  غرينت�س 
اأن  اإىل  اأو����س���ح  ب�����س��ك��ل  اخل�����س��وف 

ي�سل اإىل ذروته.
الظل  ���س��ب��ه  خ�����س��وف  اأن  واأ����س���اف 
العادي من  يختلف عن اخل�سوف 
ح��ي��ث ه��ي��ئ��ة ال��ق��م��ر ومل��ع��ان��ه وقت 
اخل�سوف فعند خ�سوف �سبه الظل 
فاإن القمر ل يدخل يف ظل الأر�س 
منطقة  يف  ي���دخ���ل  ب����ل  ال���ك���ام���ل 
ت�سمى �سبه الظل ويف هذه املنطقة 
اأ���س��ع��ة ال�سم�س ل  ف���اإن ج���زءا م��ن 
ال��ق��م��ر وي��ب��ق��ى ج���زءا  اإىل  ي�����س��ل 
وا�سال  ال�سم�س  اأ���س��ع��ة  م��ن  اآخ���ر 
القمر  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  ال��ق��م��ر  اإىل 
اخل�سوف  وق���ت  مت��ام��ا  يختفي  ل 
اأن  اإ���س��اءت��ه فقط وح��ي��ث  ب��ل تقل 

كلي اأو جزئي.. اأما يف حالة دخول 
القمر يف منقطة �سبه الظل فعادة 
ل يكون اخل�سوف مالحظا بالعني 

بالعني  اخل�سوف مالحظا  ويكون 
امل��ج��ردة ع��ن��دم��ا ي��دخ��ل ال��ق��م��ر يف 
���س��واء ب�سكل  منطقة ظ��ل الأر����س 

كبري  ج���زء  دخ���ل  اإن  اإل  امل���ج���ردة 
�سبه  القمر يف منطقة  من قر�س 

الظل.
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن حمد ال�صرقي يطلع على خطط نادي الفجرية للفنون القتالية

•• الفجرية -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية - يف مكتبه بالديوان الأمريي - ام�س 
اإدارة نادي الفجرية للفنون القتالية برئا�سة العميد اأحمد حمدان الزيودي رئي�س احتاد الإمارات للتايكواندو املدير 

التنفيذي للنادي.
واطلع �سموه على خطة النادي للعام 2020 ، وحت�سرياته للم�ساركة يف البطولت الدولية واملحلية املقبلة ، كما 
النادي يف  التي حققها  امل�ساركات والإجن���ازات  اأب��رز  �سرح مف�سل عن  اإىل  اأحمد حمدان  العميد  �سموه من  ا�ستمع 
املرحلة املا�سية ، م�سدداً على بذل املزيد من اجلهد واملثابرة للمحافظة على جناحات النادي امل�ستمرة، و�سرورة 
ا�ستعداد لعبي النادي جيدا خلو�س مناف�ساتهم املقبلة ، بجاهزية عالية، بهدف نيل اأف�سل املراكز يف البطولت 
الدولية، م�سيداً �سموه باجلهود امل�ستمرة التي تبذلها اإدارة النادي لالرتقاء مب�ستوى لعبيها. وتقدم العميد اأحمد 
حمدان الزيودي بال�سكر والعرفان اإىل �سمو ويل عهد الفجرية على دعمه الكبري للنادي ورعايته الكرمية لرباجمه 

واأن�سطته الريا�سية كافة. ح�سر اللقاء .. �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية.

حمد ال�صرقي ياأمر باإن�صاء نفق يربط 
الفجرية مبدينة حممد بن زايد

•• الفجرية-وام:

الفجرية  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأم��ر 
زايد  بن  الفجرية مبدينة حممد  يربط مدينة  الفجرية،  نفق مير من حتت مطار  باإن�ساء 
ال�سكنية ب�سكل مبا�سر، وذلك لت�سهيل احلركة بني املدينتني وبتكلفة تبلغ 50 مليون درهم .

يبلغ  ال��ذي  النفق  لإن�ساء  الالزمة  املخططات  عمل  يف  بالبدء  الفجرية  بلدية  �سموه  ووج��ه 
بال�سكل  تنفيذه  ي�سمن  مبا  ال�سرورية  املرافق  بكافة  وجتهيزه  مرت؛   500 طوله حوايل 
الذي يواكب النمو احل�ساري وال�سكاين الذي ت�سهده الإمارة، وينعك�س ب�سورة اإيجابية على 
�سهولة التنقل والنمو القت�سادي. و�سدد �ساحب ال�سمو حاكم الفجرية على �سرورة الإ�سراع 

يف تنفيذ امل�سروع بالتن�سيق مع جميع اجلهات املعنية يف الإمارة.

حفاظًا على �سالمة العاملني باملواقع الإن�سائية وتعزيزًا لبيئة العمل الآمنة 

بلدية مدينة اأبوظبي تدعو اإىل تطبيق اأف�صل معايري ال�صالمة للرافعات الربجية
•• اأبوظبي -الفجر:

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ت���دع���و 
واملهند�سني  امل����ق����اولت  ����س���رك���ات 
وال�ست�ساريني وجميع العاملني يف 
تطبيق  اإىل  والإن�ساء  البناء  قطاع 
اأف�������س���ل امل���ع���اي���ري وامل���م���ار����س���ات يف 
الربجية  الرافعات  �سالمة  جمال 
مب�����س��اري��ع ال��ب��ن��اء والإن�������س���اء مبا 
لنظام  ال��ع��ام  الإط����ار  م��ع  يتما�سى 
لإمارة  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة 
اب��وظ��ب��ي، وذل���ك م��ن اأج���ل توفري 
ب��ي��ئ��ة ع���م���ل اآم����ن����ة حت���اف���ظ على 
�سالمة العاملني يف املواقع واأفراد 
املجتمع وممتلكاتهم �سمن مناطق 
الأع���م���ال، وك��ذل��ك احل��ف��اظ على 
البنية التحتية واملظهر احل�ساري 
ومدنها  الإم�����ارة  ب��ه  تتمتع  ال���ذي 

بكافة مناطقها.
رخ�س  متطلبات  البلدية  وح��ددت 
الرافعات الربجية يف املوقع، حيث 
الرافعات  تركيب  ب�سرورة  اأو�ست 
�سرك�ات  ق����ب����ل  م�����ن  ال����ربج����ي���������ة 

الرافعات،  لكافة  ال�سانع  تو�سيات 
والفح�س الدوري الفني للرافعات 
واأدوات����ه����ا ب��وا���س��ط��ة ط����رف ثالث 
كفاءة  والتاأكد من  دوري��ة،  ب�سورة 
م�����س��غ��ل��ي وم����وج����ه����ي ال����راف����ع����ات 
طرف  م��ن  للتدريب  وخ�سوعهم 

ثالث ب�سورة دورية.
الرافعات  اأن فح�س جميع  واأكدت 
�سركة  ق��ب��ل  م���ن  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 
ط�����رف ث����ال����ث م���ع���ت���م���دة ك����ل 12 

�سهراً، 
اأدوات الرفع كل  كما يجب فح�س 
6 اأ�سهر، واإجراء الفح�س اليومي 
�سخ�س  ق���ب���ل  م����ن  والأ�����س����ب����وع����ي 
م�سغلو  ي��خ�����س��ع  واأن  ك���ف���اءة،  ذي 
وم��وج��ه��و ال��راف��ع��ات ل��ت��دري��ب من 
12 �سهر  ك���ل  ث���ال���ث  ق��ب��ل ط����رف 
لتجديد  ال����داخ����ل����ي  وال����ت����دري����ب 
اأن  يجب  كما  �سهر،  كل  املعلومات 
تفح�س الرافعات القدمية بتقنية
NDT  للتاأكد من اأنها يف حالة 
ال��راف��ع��ات التي  اآم���ن���ة، خ�����س��و���س��اً 

عمرها من 15 �سنة واأكرث.

الأ�سخا�س  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا 
الذين يقومون برتكيب الرافعات 
الربجية واإعادة ت�سكيلها وتفكيكها 
م��درب��ني م��ن ق��ب��ل ���س��رك��ة تدريب 
يت�سادم  األ  على  ثالث،  طرف  من 
اأخ����رى  راف���ع���ة  اأي  م���ع  ت��رك��ي��ب��ه��ا 
و�سع  اأي  يف  امل��وق��ع  يف  م��ن�����س��اأة  اأو 
الت�سغيلية،  الت�سغيلية وغري  �سواء 
افرتا�سي  ع��م��ر  حت��دي��د  وك���ذل���ك 
على  ي��زي��د  ل  ال��ربج��ي��ة  للرافعات 

اأق�سى. كحد  �سنة   25
املقاولت  ب�سركات  البلدية  وتهيب 
وامل���ه���ن���د����س���ني وال����س���ت�������س���اري���ني 
البناء  م�����س��اري��ع  ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م��ني 
بالقوانني  الل�����ت�����زام  والإن���������س����اء 
التي  واملحلية  الحتادية  واللوائح 
التي  خ�سو�ساً  بال�سالمة،  تتعلق 
تتعلق بالرافعات الربجية وتطبيق 
اأف�سل املمار�سات يف جمال �سالمة 
طرق  وتنفيذ  الربجية،  الرافعات 
العمل ال�سحيحة واملتعارف عليها 
الرافعات  وف��ك  وت�سغيل  لرتكيب 
وتنفيذ  بعمل  والل��ت��زام  الربجية 

وك���ذل���ك الل���ت���زام ب��ت��ط��ب��ي��ق دليل 
من  ال�سادر   34.0 رق��م  املمار�سة 
العامة  لل�سحة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 

)الأو�ساد(.
امل�سرفون  ال�ست�ساريون  ويتحمل 
من  التفتي�س  و�سركات  واملقاولون 
طرف ثالث و�سركات ال�سيانة من 

مراقبة  يتم  بحيث  متخ�س�س��ة، 
عملها يف املواقع الإن�سائي��ة بوا�سطة 
بلدية مدينة اأبوظبي للتحقق من 
تطبيق متطلبات البلدية لإ�سدار 
الربجية  الرافعات  تركيب  رخ�س 
يف م�������س���اري���ع ال���ب���ن���اء والإن���������س����اء، 
العالقة،  ذات  الأخ��رى  واملتطلبات 

طرف ثالث امل�سوؤولية الكاملة عن 
�سمان اأن تكون الرافعات متكاملة 
الرتكيب  اأث���ن���اء  اآم���ن���ة  ب��ح��ال��ة  اأو 

والت�سغيل والتفكيك.
اإجراء  اإىل وجوب  البلدية  ونوهت 
للرافعات  ال�����دوري�����ة  ال�������س���ي���ان���ة 
ال��ربج��ي��ة م��ن ط��رف ث��ال��ث ح�سب 

تقييم املخاطر لهذه الأن�سطة.
وتنفيذ  ب��اإع��داد  البلدية  وطالبت 
خطة الرفع، خ�سو�ساً يف عمليات 
ال��رف��ع احل��رج��ة، واإع���داد وتطوير 
الطوارئ،  حل���الت  خطة  وتنفيذ 
وت����رك����ي����ب الأج�������ه�������زة وامل�����ع�����دات 
الالزمة يف الرافعة الربجية التي 

الرافعات  مع  الت�سادم  من  حتمي 
الأخ���������رى وامل����ن���������س����اآت امل�����ج�����اورة، 
واملراقبة  التفتي�س  اإىل  بالإ�سافة 
الربجية  ال��راف��ع��ات  ال��دوري��ة على 
امل�ساريع  يف  امل���ق���اول���ني  ب��وا���س��ط��ة 
قبل  من  ذل��ك  ومتابعة  الإن�سائية 

ال�ست�ساريني.

ا�ستبدال الغرامات البيئية بزراعة اأ�سجار حملية

وفد بلدية ال�صارقة يطلع على اإجنازات بيئية راأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

بلدية  م��ن  وف��د  اخليمة  ب��راأ���س  والتنمية  البيئة  حماية  هيئة  ا�ستقبلت 
ال�سارقة، وذلك لالطالع على اجلهود التي قامت بها الهيئة يف املمار�سات 
البيئية املتبعة للمن�ساأت ال�سناعية يف را�س اخليمة بالإ�سافة اإىل الطالع 
اأف�سل املمار�سات البيئية التي تقوم بتنفيذها الهيئة. التقى الوفد  على 
املكون من ممثلي �سعبة البحوث والدرا�سات ومدققني بيئيني و مفت�س 
رقابة �سحية ببلدية ال�سارقة، بفريق من منت�سبي الهيئة الذين رحبوا 
بالزيارة واأ�سادوا باأهمية تبادل اخلربات واملعرفة يف رفع كفاءة وفاعلية 
العمل البيئي، اإ�سافة اإىل توحيد اجلهود للو�سول اإىل حتقيق الهداف 

والروئ ال�سرتاتيجية البيئية للدولة.
بتنفيذها  الهيئة  تقوم  التي  البيئية  املبادرات  ا�ستعرا�س  اللقاء  وت�سمن 
وفق اف�سل املمار�سات العاملية، الهادفة اإىل زيادة وتعزيز امل�ساحة اخل�سراء 

مبتابعتها  تقوم  التي  املختلفة  وامل�ساريع  الأن�سطة  اإىل  اإ�سافة  بالمارة، 
ال�سناعية  املن�ساأت  النقا�س حول ت�سنيف  الهيئة املختلفة. وتركز  اإدارات 
واجراءات الرتخي�س وت�سنيف الن�سطة. حيث مت �سرح �سوابط درا�سات 
كما مت  الدرا�سات.  تقييم  ال�ست�سارية وجل��ان  املكاتب  تاأهيل  و  اجل��دوى 
ا�ستعرا�س املبادرات املميزة يف الهيئة كاملبادرة اخلا�سة بالرقابة البيئية 
والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  مع  التن�سيق  وكيفية  بعد"  عن  "الرقابة 

والدوائر احلكومية الخرى بالإمارة لت�سهيل الأعمال.
ون��اق�����س ال��ف��ري��ق يف الج��ت��م��اع م���ب���ادرة امل��ل��ي��ون وواح����د ���س��ج��رة وكيفية 
املهند�س  اأ�سار  وقد  وخمرجاتها.  نتائجها  ومتابعة  وت�سريها  تخطيطها 
اأن ما مييز هذه املبادرة هو  اإىل  اأول -  اأخ�سائي بيئي  اإبراهيم خلوتي - 
تركيزها على ا�ستزراع نباتات حملية مثل ال�سدر وال�سمر والغاف. حيث 
تتميز املبادرة باخلربات املحلية غري املدونة وا�ستخل�ست منها الدرو�س 
وترقيم  تو�سيف  عملية  وا�ستخدام  ال��ق��ادم��ة،  الأج��ي��ال  لفائدة  وال��ع��رب 

الأ�سجار قبل ت�سليمها، وقد مت زيادة الغطاء النباتي مبا يقارب 35000 
تتبعها  التي  الج���راءات  امل��ب��ادرة. كما مت مناق�سة  بداية  مرت مربع منذ 
الهيئة يف جمال املحافظة على الغطاء ال�سجري من الحتطاب اجلائر 
ال�سلبية املرتبطة بهذه  واتخاذها لإج��راءات م�سددة للحد من الظواهر 

الظاهرة.
 وتطرق اإىل نظم الزراعة احلديثة وطرق ال�سيطرة على الأنواع الدخيلة، 
مثل اإزالة اأ�سجار الداما�س وا�ستبدالها باأ�سجار حملية، حيث متت ازالة 
الهيئة،  م��ن  املرخ�سة  املن�سات  م��ن  ال��دام��ا���س  ا�سجار  م��ن   80٪ ح��وايل 
اأ�سجار حملية تقوم  البيئية بزراعة  الغرامات  باإ�ستبدال  الهيئة  ومبادرة 
ا�سجار  زراع��ة  م�سروع  اإىل  احل��وار  تطرق  كما  جماناً.  بتوفريها  الهيئة 
املجتمع.  فئات  خمتلف  مب�ساركة  املزاحمي  خ��ور  حممية  يف  امل��اجن��روف 
طريق  ع��ن  امل�ستدامة  ال��زراع��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  وت�سجيع  دع��م  اإىل  اإ���س��اف��ًة 
توفري املياه املحالة للمزارع بغر�س تخفيف ال�سغط على املياه اجلوفية، 

وت�سجيع الزراعة الع�سوية.
البيئة  حماية  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الغي�س  حممد  �سيف  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
والتنمية، حر�س الهيئة على ت�سافر اجلهود وتبادل اخلربات امل�سرتكة 
واخلربات  املهنية  املعرفة  تبادل  لأهمية  وم��وؤك��داً  التعاون  اوج��ه  ومثمناً 
املخت�سه  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون  ال���س��ت��ع��داد  امت  ع��ل��ى  الهيئة  وان 
النجاحات.  وا�ستدامة  العمل  وتطوير  وتبادلها  اخل��ربات  لنقل  بالدولة 
بتنفيذها يف  الهيئة  التي قامت  للمبادرات  اللقاء عر�س  هذا وقد تخلل 
بعد  عن  بيئية  رقابة  مبادرة  عرب  البيئية  الرقابة  عمليات  اأمتتة  جمال 
وتطبيق "طرف" ملراقبة حركة �سهاريج نقل املواد ال�سائلة. حيث انتهت 
تعزيز  على  اجلانبني  وباإتفاق  الهيئة  مرافق  ميدانية يف  بجولة  الزيارة 
التعاون واإمكانية توقيع اتفاقيات �سراكة ا�سرتاتيجية تهدف اإىل حتقيق 
الهداف والتطلعات ال�سرتاتيجية لكال الطرفني والرامية اإىل حتقيق 

ال�ستخدام الأمثل للموارد و�سمان ال�ستدامة البيئية.

تناول النظام القانوين للعمل الدويل الإماراتي ل�سالح الالجئنيدبي الطبية تعلن عن الدورة الرابعة من جوائزها للتميز يف الرعاية ال�صحية

اللواء املري يت�صلم اأول  دكتوراة بالفرن�صية من 
�صابط يف �صرطة دبي

•• دبي -وام:

اأعلنت �سلطة مدينة دبي الطبية ام�س عن اإطالق الدورة الرابعة من جوائز 
�سلطة مدينة دبي الطبية للتميز بفئات جديدة يف التوطني واأ�سحاب الهمم 
وذلك حتت رعاية كرمية من �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س 

هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات.
وتركز جوائز التميز هذا العام على فئتني مهمتني يف التوطني وا�ستقطاب 
اأ�سحاب الهمم متا�سيا مع روؤية حكومة دولة الإمارات التي تركز جهودها 
على �سد الفجوة يف �سوق العمل وم�ساعفة عدد املواطنني يف القطاع اخلا�س 
اإىل  العمل  الإماراتيني يف �سوق  املواطنني  2021 وزي��ادة انخراط  بحلول 
اإىل مدينة  بالكامل  دب��ي  دب��ي يف حتويل مدينة  دع��م جهود حكومة  جانب 
2020 والتي تركز على حماور  �سديقة وموؤهلة لأ�سحاب الهمم بحلول 
عدة اأهمها الرعاية ال�سحية واإعادة التاأهيل وتوفري التعليم والتدريب لهم 

وامل�ساواة يف فر�س العمل وتوفري احلماية الجتماعية امل�ستدامة لهم .
مدينة  يف  عاملة  موؤ�س�سة  اأف�سل  بجهود  التوطني  جائزة  حتتفي  وبدورها 
على  وت�سجع  الإماراتية  العاملة  القوى  تدعم  اأن  �ساأنها  من  الطبية  دب��ي 
ا�ستقطابهم وانخراطهم يف �سوق العمل بالإ�سافة اإىل جائزة اأف�سل "قيادي 
وم�ساهماتهم  الإماراتيني  املواطنني  بجهود  حتتفي  التي  فاعل"  اإم��ارات��ي 
املجتمعية والإن�سانية وم�ساركاتهم املبتكرة وامللمو�سة وب�سماتهم الوا�سحة 

يف خدمة املجتمع.
كما حتتفي جائزة اأف�سل موؤ�س�سة "�سديقة لأ�سحاب الهمم" بجهود �سركاء 
مدينة دبي الطبية جتاه اأ�سحاب الهمم ودجمهم وتدريبهم وتوفري فر�س 
العمل لهم واإعطاء الأولوية لهم يف اخلدمات ومتكينهم يف املجتمع واإعادة 

تاأهيلهم.
التنظيمي  القطاع  رئي�س  البلو�سي  رم�سان  الدكتور  ق��ال  املنا�سبة  وبهذه 
ل�سلطة مدينة دبي الطبية: جندد �سعينا الدائم للتميز والنهو�س مب�ستقبل 
الرعاية ال�سحية املبتكرة ومن خالل هذه اجلائزة ن�سعى اإىل اإبراز امل�ساهمات 
املتميزة واملبادرات املبتكرة التي تعود باأثر اإيجابي ملمو�س على حياة املر�سى 

يف املجتمعات التي نخدمها.
واأ�ساف : لقد احتفينا ب� 60 فائزا منذ اإنطالقة جوائز التميز يف 2017 
و�سنحتفي هذا العام مبا يقارب 20 �سريكاً ونحن متحم�سون ب�ساأن الفئات 
املحلي  ال�سوق  يف  الإم��ارات��ي��ة  العاملة  القوى  لدعم  التوطني  يف  اجل��دي��دة 
واأ�سحاب الهمم لإخراجهم من دائرة العتماد اإىل دائرة التمكني ول�سمان 
حقهم يف امل�ساواة الجتماعية وفر�س العمل اإىل جانب الفئات الأخرى التي 

حتتفي باإجنازات �سركائنا املبتكرة يف الرعاية ال�سحية.
و�ستتبع دورة اجلائزة احلالية نف�س الهيكل الذي اتبعته يف ال�سنوات ال�سابقة 
مع الإبقاء على الفئتني الرئي�ستني للجائزة وهما "جوائز التميز" و "جوائز 
التقدير".. فيما ت�ستمل فئة التميز على 5 جوائز هي "البتكار يف املرافق 
الطبية" و "اللتزام باجلودة يف العيادات اخلارجية" و "الطبيب املتميز يف 
الرعاية ال�سحية" و " املمر�س املتمّيز يف الرعاية ال�سحية" و "الأخ�سائي 
التقدير جائزتان  فئة  وتندرج حتت  امل�ساندة" ..  ال�سحية  املهن  املتمّيز يف 

هما: "التوطني" و "اأ�سحاب الهمم".
ميكن  حيث  املقبل  مار�س   7 ي��وم  حتى  مفتوحة  امل�ساركة  طلبات  و�ستكون 
جلميع املرافق التي تعمل يف مدينة دبي الطبية منذ اأكرث من عام التقدم 
للجائزة و�سيتم اختيار الفائزين من قبل جلنة حتكيم م�ستقلة وبعد ذلك 

�سيتم تكرمي الفائزين يف حفل خا�س �سيقام خالل �سهر اأبريل املقبل.

•• دبي-الفجر: 

القائد  املري  خليفة  عبداهلل  اللواء  معايل  ت�سلم 
ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دب����ي، م���ن امل���ق���دم ال��دك��ت��ور فهد 
ال�سوؤون  الزرعوين، �سابط يف  اأحمد عبدالكرمي 
العامة  الإدارة  يف  وال��ق��ن��ا���س��ل  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
دبي،  ���س��رط��ة  يف  اجل��ن��ائ��ي��ة  وامل��ب��اح��ث  للتحريات 
للعمل  القانوين  "النظام  ح��ول  دك��ت��وراة  ر�سالة 
املتحدة ل�سالح  العربية  الإم��ارات  الدويل لدولة 
الالجئني"، والتي مت اإعدادها وفق منهج وا�سح 
ودرا�سات عدة نوعية، ما جعل منها الدرا�سة الأوىل 
من نوعها على امل�ستوى املحلي واخلليجي، وذلك 
ق�سية  يف  العامل  تواجه  التي  ال�سعوبات  ظل  يف 
ومو�سوعه،  بالباحث  معاليه،  واأ�ساد  الالجئني. 
املتميز،  البحث  ه��ذا  على  بال�سكر  اإليه  متوجها 
يح�سل  دب���ي  ���س��رط��ة  يف  ���س��اب��ط  اأول  ي��ع��ت��رب  اإذ 
وباللغة  فرن�سا  جمهورية  م��ن  ال��دك��ت��وراة  على 

الفرن�سية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح. 

الأوقاف و�صوؤون الق�صر بدبي ت�صجل اأول وقف بنظام الإ�صهاد املرئي
•• دبي -وام:

ر بدبي اأول وقف بنظام الإ�سهاد املرئي  �سجلت موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سّ
يف �سابقة تعد الأوىل من نوعها يف توظيف البث احلي بالتعاون مع حماكم 
البتكار يف  تر�سيخ  املوؤ�س�سة على  اإط��ار حر�س  وذل��ك يف  الوقف  لتاأكيد  دبي 
العمل  امل�ساهمات وتطور  ت�سهل  التي  الذكية  التقنيات  اأحدث  الوقف وتبني 
الوقفي وت�ست�سرف اآفاقه امل�ستقبلية. وقامت اإدارة تنمية الوقف يف املوؤ�س�سة 
وبالتعاون مع اإدارة اإ�سعاد املتعاملني يف حماكم دبي بتنفيذ الربط املرئي بني 
املواطن عبيد غامن عبيد بن �سيبان املهريي من منزله وبني القا�سي املوجود 
يف مبنى املحكمة حيث عرب املهريي للقا�سي عرب البث املرئي احلي وخالفا 
ملا هو متعارف عليه من ح�سور الواقف �سخ�سيا اأمام القا�سي لإنفاذ وقفه 

عن رغبته بوقف قطعة اأر�س وما عليها من بناء على عموم اأوجه اخلري.
القا�سي" اأين  اأم��ام  التلفزيونية  ال��دائ��رة  عرب  املهريي  عبيد  الواقف  وق��ال 
اأوقف قطعة اأر�س وما عليها من بناء على عموم اأوجه اخلري على اأن تكون 

نظارة هذا الوقف يل يف حياتي.. وبعدها تكون نظارة الوقف ملوؤ�س�سة الأوقاف 
و�سوؤون الق�سر لتقوم باإدارة الوقف و�سرف ريعه على عموم اأوجه اخلري." 
و�سوؤون  الأوق��اف  ملوؤ�س�سة  العام  الأم��ني  املطوع  علي  �سعادة  ذكر  ومن جانبه 
نتبناها ونطبقها  التي  التكنولوجية  التطورات  ت�سهم  اأن  اأنه يتطلع  الق�سر 
الواقفني  م�ساهمات  ت�سهيل  يف  وم�سارفه  وا�ستخداماته  الوقف  جم��ال  يف 
املزيد من  والبذل وت�سجيع  والعطاء  اأهل اخلري  والواهبني واملتربعني من 
الأوقاف النوعية التي يعود خريها على الأفراد واملجتمع." واأ�ساف املطوع 
وقد  و�سائله  اأي�سا  ي�سمل  بل  اأن��واع��ه  على  يقت�سر  ل  الوقف  يف  البتكار  اأن 
التي  الوقفية  الذكية للم�ساهمة  اإدراج عدد من اخليارات  جنحنا موؤخرا يف 
توفرها املوؤ�س�سة عرب تطبيق دبي الآن والذي ي�سمح للراغبني بامل�ساهمة يف 

الوقف من اأي مكان ويف اأي وقت عرب اأجهزتهم الذكية.
ومن جهته اأفاد �سعادة طار�س عيد املن�سوري مدير عام حماكم دبي اأن حماكم 
دبي حري�سة على مواكبة التطور وذلك باإن�ساء قنوات ات�سال ذكية تعمل على 
الأ�سا�سية  العوامل  الوعي حول  لتعزيز  للمتعاملني  مي�سرة  تقدمي خدمات 

تقدمي  يف  الإيجابية  والآث���ار  احلياة  وج��ودة  ال�سعادة  ثقافة  بناء  يف  امل��وؤث��رة 
اخلدمات وفق اأعلى معايري اجلودة والكفاءة وال�سفافية للو�سول اإىل حتقيق 
الذكية  الت�سال  قنوات  ا�ستخدام  اأن  �سعادته  واأ�ساف   .2021 دبي  روؤي��ة 
�سيعطي موؤ�سرا اإيجابيا وحمفزا ملزيدا من العمل والبذل من اأجل موا�سلة 
الذي  الأمر  للمتعاملني  املقدمة  كافة اخلدمات  والريادة يف  التميز  م�سرية 
يوؤكد على اهتمام وحر�س الدائرة يف ترجمة روؤية القيادة الر�سيدة يف ا�سعاد 
املتعاملني �سمن منهجية وروؤية وا�سحة ت�ستقيها من اخلطة ال�سرتاتيجية 
الأهداف  وروؤي��ة  ر�سالة  اأج��ل حتقيق  وت�سري عليها من  دبي  املعتمدة ملحاكم 

املر�سومة معتمدة على �سواعد كوادرها الوطنية.
اخلدمات  طريق  على  كبرية  م�سافة  قطعت  ال��دائ��رة  اأن  على  �سعادته  واأك��د 
الذكية التي تلبي احتياجات املواطن واملقيم فيها بكب�سة زر واأ�سبح العامل بني 
يديك بف�سل هذه املواكبة ال�سريعة واملتطورة لتقنيات الع�سر التي ت�ساهم يف 
رفع وتعزيز الوعي لدى اجلهات بامل�سي قدماً على طريق اخلدمات الذكية 

والتقنيات احلديثة.
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اأخبـار الإمـارات
�صوق اأبوظبي العاملي و الهوية واجلن�صية يوقعان اتفاقية تعاون ب�صاأن ت�صاريح الإقامة الذهبية

•• اأبوظبي-وام:

�سوق  الت�سجيل لدى  للهوية واجلن�سية و�سلطة  الهيئة الحتادية  وقعت 
اأبوظبي العاملي اتفاقية تعاون ت�ستهدف ايجاد �سراكة بني اجلهتني ترمي 
اإىل تن�سيق جهود اإ�سدار ت�ساريح الإقامة الذهبية مبا ي�سهم يف ت�سهيل 
مزاولة الأعمال وتوفري بيئة ا�ستثمارية جاذبة وم�سجعة على منو وجناح 

الأعمال يف الدولة وا�ستقطاب امل�ستثمرين و رواد الأعمال.
ال�سام�سي  باحلا�س  �سامل  �سعيد  العميد  �سعادة  م��ن  ك��ل  التفاقية  وق��ع 
املدير التنفيذي لالإقامة و�سوؤون الأجانب يف اأبوظبي، وظاهر بن ظاهر 
املهريي، الرئي�س التنفيذي ل�سلطة الت�سجيل لدى �سوق اأبوظبي العاملي.
ومبوجب التفاقية �ستتوىل �سلطة الت�سجيل لدى ال�سوق توفري الدعم 

الذهبية  الإق��ام��ة  ت�ساريح  ا�ستخراج  معامالت  تنفيذ  يف  للهيئة  ال��الزم 
لالأجانب وذلك من خالل النافذة الإلكرتونية ل�سوق اأبوظبي العاملي.

و ت�سمل الإقامة الذهبية كال من امل�ستثمرين و رواد الأعمال و اأ�سحاب 
املواهب التخ�س�سية و الباحثني يف جمالت العلوم و املعرفة املختلفة و 
مع  التن�سيق  و�سيتم  الواعدة..  العلمية  القدرات  ذوي  النابغني  الطالب 
الهيئة الحتادية لتقييم الطلبات �سمن ال�سروط وال�سوابط املحددة يف 

قرار جمل�س الوزراء رقم »56« ل�سنة 2018.
الإقامة  ت�ساريح  ا�ستخراج  معامالت  تنفيذ  الت�سجيل  �سلطة  و�ستتوىل 
الذهبية ب�سكل ح�سري على م�ستوى اإمارة اأبوظبي.. و�سيعمل الطرفان 
معا على حتقيق اأعلى م�ستوى من التعاون يف جمال ربط الأنظمة التابعة 

لهما اإلكرتونيا مبا ي�سمن تقدمي اأف�سل م�ستوى من اخلدمات.

ال�سام�سي بالتفاقية املوقعة  اأ�ساد �سعادة العميد �سعيد �سامل باحلا�س  و 
بني اجلانبني وقال اإن الهيئة الحتادية للهوية واجلن�سية وبتوجيهات من 
معايل رئي�س جمل�س الإدارة ت�سعى اإىل توقيع اتفاقيات مماثلة مع جميع 
الهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة من اأجل ت�سهيل عملها ما يعزز 
النمو امل�ستدام وي�سجع ال�ستثمار ويوفر بيئة حا�سنة للكفاءات واملواهب 
الإج��راءات والقوانني والت�سريعات  اأن  واأو�سح  امل�ستقبل  الذين هم عماد 
التي �سدرت عن جمل�س الوزراء و اخلا�سة بت�ساريح الإقامة ت�سب يف هذا 
الجتاه األ و هو رفع مكانة الإمارات دولة ال�سعادة و الت�سامح والإن�سانية 
يف جميع املحافل الدولية وبلد الأمن والأمان والتنمية والنمو والزدهار 

كوجهة ا�ستثمارية حا�سنة لكل الثقافات.
و قال ظاهر بن ظاهر املهريي، الرئي�س التنفيذي ل�سلطة الت�سجيل لدى 

�سوق اأبوظبي العاملي : “نفخر بتوقيع هذه التفاقية ال�سرتاتيجية مع 
الهيئة الحتادية للهوية واجلن�سية، والتي تاأتي يف اإطار جهودنا امل�ستمرة 
بيئة  ت��وف��ر  عاملية  ا�ستثمارية  كوجهة  وال��دول��ة  اأب��وظ��ب��ي  مكانة  لتعزيز 
فعالية  م�ستوى  اأعلى  وت�سمن  وال�سركات  لالأفراد  و�سل�سة  مرنة  اأعمال 

لالأعمال.
و  التعاون  تعزيز  دوم��ا على  العاملي  اأبوظبي  �سوق  : نحر�س يف  واأ���س��اف 
مع  بالتما�سي  وذل��ك  والحت��ادي��ة  املحلية  الهيئات  جميع  مع  ال�سراكات 
اخلدمات  دمج  كفاءة  من  اأعلى  م�ستوى  لتحقيق  اأبوظبي  حكومة  روؤي��ة 
عملية  دعم  يف  الذهبية  الإقامة  ت�ساريح  اإ�سدار  و�سي�سهم   .. احلكومية 
ي�سم  وال���س��ت��دام��ة  املعرفة  على  مبني  م�ستدام  اقت�ساد  وب��ن��اء  التنمية 

اأ�سحاب املواهب ال�ستثنائية والكفاءات املبدعة من اأنحاء العامل.

•• دبي- حم�شن را�شد

املدار�س احلكومية  اإدارات  والتعليم  الرتبية  وزارة  األزمت 
التي  الالزمة  التدابري  كافة  باإتخاذ  الدولة  على م�ستوى 

من �ساأنها رفع امل�ستوى التح�سيلي للطلبة الذكور.
يعتزم  ب��ال��وزارة  املدر�سية  العمليات  قطاع  اأن  اإىل  ولفتت 
اأف�����س��ل مم��ار���س��ات رفع  ل��ع��ر���س  ال��ث��اين  امل��ن��ت��دى  تنظيم 
تقلي�س  ب��ه��دف  ال���ذك���ور،  للطلبة  التح�سيلي  امل�����س��ت��وى 

الفجوة بني امل�ستوى التح�سيلي بينهم وبني الإناث. 
وطالبت الوزارة مديري النطاق برت�سيح اأف�سل املمار�سات 
�سواء  الذكور  للطلبة  التح�سيلي  امل�ستوى  برفع  اخلا�سة 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ن��ط��اق اأو يف م���دار����س ال��ن��ط��اق ال��ت��ي مت 
تنفيذها مبدار�س الذكور حلقة ثانية وثالثة.

تلك  ت��ن��ف��ي��ذ  ي��ك��ون مت  اأن  ����س���رورة  اإىل  ال������وزارة  ول��ف��ت��ت 
اأو احلايل، و كان  ال�سابق  املمار�سات خالل العام الدرا�سي 
الطلبة  وتعلم  تعليم  ودع��م  الوا�سح يف حت�سني  الأث��ر  لها 

الذكور.
املعنية  الإدارة  اإىل  تو�سيحية  ن�سخة  اإر���س��ال  اإىل  ودع���ت 
املنتدى  يف  ل��ال���س��رتاك  املر�سحة  امل��م��ار���س��ة  ع��ن  ب���ال���وزارة 
التح�سيلي  امل�ستوى  رفع  ممار�سات  اأف�سل  لعر�س  الثاين 

للطلبة الذكور.
املمار�سات  اأف�سل  يف  تتمثل  املر�سحة  الفئات  اأن  واأو�سحت 

على  اأو  امل��در���س��ي،  املجمع  اأو  النطاق  م�ستوى  على  ���س��واء 
م�ستوى املدر�سة، اإ�سافة اإىل اأف�سل املمار�سات على امل�ستوى 

الفردي )معلم(.
وتابعت : لتوحيد منهجية منظمة لعر�س هذه املمار�سات 
يف املنتدى، لبد من اللتزام مبوا�سفات ومعايري املمار�سة 
اإمت���ام تطبيق  ال��وا���س��ح يف  الأث���ر  ك��ان لها  وال��ت��ي  املتميزة 
املمار�سة بامليدان الرتبوي، واأن يكون مت قيا�س اأثرها على 

حت�سيل الطلبة الذكور.
كما ا�سرتطت الوزارة اأن متتاز املمار�سة باحلداثة ومواكبة 
للتطوير  ق��اب��ل��ة  ت��ك��ون  واأن  ال��ع��امل��ي��ة،  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
لأف�سل  ت��ق��دمي��ي  ع��ر���س  اإع����داد  اإىل  اإ���س��اف��ة  م�ستقباًل، 

املمار�سات.
واأ�سارت اإىل �سرورة اأن يت�سمن العر�س عدد من النقاط 
ياأتي يف مقدمتها تو�سيح الإطار العام للمبادرة و اإجراءات 
تنفيذها، اإ�سافة اإىل قيا�س اأثر املبادرة من خالل النتائج 

والإح�سائيات.
واأردفت الوزارة ب�سرورة تو�سيح م�ستوى التقدم للمبادرة، 
20 دقيقة  ل���  ال��ت��ق��دمي��ي  ال��ع��ر���س  ت��ت��ج��اوز م���دة  اأن ل  و 
اإر���س��ال ك�سف بجميع   ���س��رورة  م�����س��ددة على  م��ر���س��ح،  لكل 
املمار�سات املر�سحة، و ت�سليم العرو�س التقدميية مت�سمنًة 
النقاط ال�سابقة يف موعد اأق�ساه الأحد املوافق 12 يناير 

اجلاري.

•• اأبوظبي-وام:

الب�سرية  امل������������وارد  ه���ي���ئ���ة  ن���ظ���م���ت 
التقاعد  ومكافاآت  معا�سات  و�سندوق 
تعريفية  عمل  ور�سة  اأبوظبي  لإم��ارة 
احلكومية  اجل���ه���ات  يف  للمخت�سني 
ب����ه����دف ال����ت����ع����ري����ف ب�����ق�����رار ج�����دول 
ال������درج������ات وال�������روات�������ب وال�����ب�����دلت 

والعالوات ملوظفي حكومة اأبوظبي.
التعريف  ال���ور����س���ة  خ�����الل  مت  ك���م���ا 
املوظفني  نقل  لآلية  التنفيذ  بخطة 
و�سال�سة  وت�����س��ل�����س��ل  اجل������دول،  ع��ل��ى 
توفري  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الإج��������راءات، 
الدليل الر�سادي للجهات احلكومية، 
ب�ساأن  م��ن��ه��م  امل��خ��ت�����س��ني  وت����دري����ب 
اللكرتوين  النظام  ا�ستخدام  كيفية 
الرواتب،  املوظفني على جدول  لنقل 
وتنفيذ التطبيق العملي لذلك، والرد 
على اأية ا�ستف�سارات، وذلك لتمكينهم 
ب�سهولة،  ال����ق����رار  ب���ن���ود  ت��ن��ف��ي��ذ  م���ن 
وال��رد على  وتوعية موظفي جهاتهم 

كافة ا�ستف�ساراتهم.
وت�����س��ع��ى ال��ه��ي��ئ��ة وال�������س���ن���دوق اإىل 
والإداري  الفني  الدعم  اأوج��ه  تقدمي 
احلكومية  اجل���ه���ات  جل��م��ي��ع  ال�����الزم 
بالقرار، من خالل تو�سيح  امل�سمولة 
ك���اف���ة ح��ي��ث��ي��ات وت��ف��ا���س��ي��ل ال���ق���رار، 
ال���ور����س���ة تطبيق  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  ح��ي��ث 
والبدلت  والرواتب  الدرجات  جدول 
اأبوظبي  حكومة  ملوظفي  وال��ع��الوات 
الذي بداأ �سريانه اعتباراً من الأول من 
ال�ستحقاقات  وب�ساأن  احل��ايل،  يناير 
�سرفها  �سيبداأ  للموظفني  اجل��دي��دة 
التنفيذية  اللجنة  ق���رار  ���س��دور  بعد 
بنقل كافة موظفي اجلهات احلكومية 
اإىل اجل����دول اجل��دي��د، وذل���ك خالل 
املدة املحددة يف التعميم اخلا�س ب�ساأن 
نقل موظفي اجلهات احلكومية على 
والبدلت  والرواتب  الدرجات  جدول 

والعالوات.
كافة  على  اجل��دي��د  اجل���دول  وي�سري 
والتي  الإم���ارة  يف  احلكومية  اجلهات 
اخلا�س  التعميم  من  ن�سخة  ا�ستلمت 

ب�ساأن نقل موظفي اجلهات احلكومية 
ع���ل���ى ج��������دول ال������روات������ب اجل����دي����د، 
حكومية  ج��ه��ات  اأي����ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
اأخ�������رى ت��ن�����س��اأ م�����س��ت��ق��ب��اًل يف اإم������ارة 
اإن�سائها  قانون  ين�س  مل  ما  اأبوظبي 

على خالف ذلك.
الراتب  قيمة  مراجعة  اإع���ادة  ومت��ت   
اخل���ا����س���ع ل��ال���س��ت��ق��ط��اع يف اجل����دول 
يقارب  م��ا  ت�سمني  ب��ه��دف  اجل���دي���د، 
%80 من الراتب الإجمايل للدرجة 
لال�ستقطاع  اخلا�سع  ال��رات��ب  �سمن 
الذي يح�سب على اأ�سا�سه املعا�س عند 
بعد  املعا�س  زي���ادة  وب��ال��ت��ايل  التقاعد 

التقاعد.
املوظفني  على  القرار  تطبيق  و�سيتم 
�سنوات  ع�����دد  ع����ن  ال���ن���ظ���ر  ب�������س���رف 
املوظفني  على  �سيطبق  كما  اخلدمة، 
اأن  التقاعد حالياً، حيث  الراغبني يف 
القرار ل ي�سمل املتقاعدين احلاليني، 
املوظفني  ع���ل���ى  ت��ط��ب��ي��ق��ه  و����س���ي���ت���م 

املوجودين على راأ�س عملهم فقط.
وفيما يخ�س ن�سبة الزيادة املتوقعة يف 
املعا�س التقاعدي، فاإنه ل توجد ن�سبة 
التقاعدي  امل��ع��ا���س  ل���زي���ادة  م���وح���دة 
حيث  بالقرار،  امل�سمولني  للموظفني 
اخلا�سع  الراتب  قيمة  حتديد  �سيتم 
للموظفني  اجل����دي����د  ل��ال���س��ت��ق��ط��اع 
النقل  عمليات  اإج���راء  بعد  احلاليني 
على جدول الرواتب اجلديد، والذي 
املعا�س  ح�������س���اب  ي���ت���م  اأ����س���ا����س���ه  ع���ل���ى 
ن�سبة  امل��ت��وق��ع وم��ع��رف��ة  ال��ت��ق��اع��دي 

الزيادة التي طراأت عليه بعد القرار.
وعزز اجلدول اجلديد فر�س التدرج 
احلاليني،  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ال���وظ���ي���ف���ي 
الرئي�سية  ال���درج���ات  ت�سمنت  ح��ي��ث 
فرعية،  درج�����ات  ث��الث��ة  اجل�����دول  يف 
اأتاح الفر�سة للجهات احلكومية  مما 
ملكافاأة املوظفني املتميزين واملحافظة 
ذات  يف  ال�سل�س  النتقال  عرب  عليهم 
اإمكانية  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال����درج����ة، 
الوظيفي،  ال��ت��ط��وي��ر  خ��ط��ط  و����س���ع 
اجلهات  يف  الإيجابية  ال��روح  وتعزيز 

احلكومية.

ال�سالحية  اجل��دي��د  اجل����دول  وم��ن��ح 
مبكافاأة  احلكومية  اجلهات  لروؤ�ساء 
ي���ق���دم���ون عماًل  ال����ذي����ن  امل���وظ���ف���ني 
م��ت��م��ي��زاً، وذل�����ك م���ن خ����الل حتديد 
ن�سبة بدل التميز لهم، والتي ت�سرف 
لل�سوابط  وف��ق��اً  �سهري  اأ���س��ا���س  على 
ال�سادر  الر�سادي  الدليل  يف  املحددة 
م���ن ه��ي��ئ��ة امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة لإم����ارة 
البدلت  �سمن  من  واأي�ساً  اأبوظبي، 
اجل�����دول  ا���س��ت��ح��داث��ه��ا يف  ال���ت���ي مت 
اجلديد بدل ا�ستقطاب، والذي مُيكن 
ا�ستقطاب  م���ن  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
ل�سغل  امل���ت���م���ي���زة  ال����ك����ف����اءات  وج������ذب 
الوظائف يف كافة اجلهات احلكومية، 
ال���س��ت��م��رار يف �سرف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
بواقع  ل��الأب��ن��اء  الجتماعية  ال��ع��الوة 

كل ابن. عن  درهم   600
و�سوابط  ق��ي��م  م���راج���ع���ة  مت���ت  ك��م��ا 
ال��ع��م��ل الإ����س���ايف وب���دل الإيفاد  ب���دل 
التدريبية  اأو  ال��ر���س��م��ي��ة  امل��ه��م��ات  يف 
اأو خ���ارج���ه���ا، وذل���ك  ال����دول����ة  داخ�����ل 
اجلهات  يف  امل��وظ��ف��ني  حتفيز  ب��ه��دف 
اأداء  م�����ن  ومت���ك���ي���ن���ه���م  احل���ك���وم���ي���ة 
اأه��داف احلكومة  مهامهم مبا يحقق 
العمل،  بيئة  يف  ال��ري��ادة  تعزيز  نحو 
اأداء اجلهات احلكومية،  وزيادة كفاءة 
ما  ينال  ال��ذي  املوظف  ف��اإن  وبالتايل 
ي�ستحقه مادياً، يتوقع اأن يوؤدي عمله 
ب��ك��ف��اءة واإن��ت��اج��ي��ة، مم��ا ي��ع��ود بالنفع 

ب�سفة  احلكومية  اجل��ه��ات  اأداء  على 
عامة، ويتعني على اجلهات احلكومية 
العتمادات  ب����اإدراج  الل��ت��زام  ���س��رورة 
اإليها  ال���الزم���ة مل��ن��ح ال���ب���دلت امل�����س��ار 
اأعاله �سمن م�سروع موازنتها، وعدم 
اإل بعد التاأكد من  ب��دلت  اأي��ة  �سرف 
توفر قيمتها �سمن موازنتها ال�سنوية 

املعتمدة.
الع�سكري،  ل��ل��م��ت��ق��اع��د  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
ي�ستحق مكافاأة مالية مقطوعة، على 
اأن يتم تعيينه على عقد خا�س حمدد 
امل����دة، ويف ح���ال ك���ان جم��م��وع املعا�س 
املقطوعة  املالية  واملكافاأة  التقاعدي 
اأق����ل ع���ن ال���رات���ب الإج���م���ايل املحدد 
للوظيفة  الأدن����ى  ال��ف��رع��ي��ة  ل��ل��درج��ة 
املعني عليها، يتم اإ�سافة املبلغ املتبقي 
املقطوعة  امل���ال���ي���ة  امل����ك����اف����اأة  ل��ق��ي��م��ة 
املحدد  الإج����م����ايل  ال���رات���ب  ل��ي��ع��ادل 
كما  عليها،  املعني  الوظيفية  للدرجة 
البدلت  ال��ع�����س��ك��ري  امل��ت��ق��اع��د  مي��ن��ح 
واملزايا املقررة للموظف وفق �سروط 
الت�سريعات  ب��ح�����س��ب  ا���س��ت��ح��ق��اق��ه��ا 
املتقاعد  ي�����س��ت��ح��ق  ول  ال���������س����اري����ة، 

الع�سكري مكافاأة نهاية اخلدمة.
اأما ب�ساأن املتقاعد املدين من اجلهات 
املحلية، في�سري عليه اأحكام املادة 42 
 2000 ل�سنة   2 رق���م  ال��ق��ان��ون  م��ن 
التقاعد  وم��ك��اف��اآت  معا�سات  ���س��اأن  يف 
وتعديالته،  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  املدنية 

الراتب  وي�ستحق  للخدمة  يعاد  ب��اأن 
الإجمايل واملخ�س�سات املالية لدرجة 
اإيقاف  م���ع  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ع��ني  ال��وظ��ي��ف��ة 

�سرف معا�سه التقاعدي.
اجلديد  ل��ل��خ��ري��ج  اجل������دول  وي��ت��ي��ح 
التدريب يف اجلهة احلكومية  فر�سة 
مالية  م����ك����اف����اأة  ع���ل���ى  واحل���������س����ول 
م���ق���ط���وع���ة وف�������ق م�������دة ال����ربن����ام����ج 
لرئي�س  القرار  يجيز  كما  التدريبي، 
اأثبت  ح�����ال  يف  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ة 
اخلريج كفاءته خالل فرتة التدريب 
لغر�س  ال����ت����دري����ب  م�����دة  ت��خ��ف��ي�����س 
اأف�سل  اختيار  بهدف  وذل��ك  التعيني، 
الوظائف  ل�سغل  وج��ذب��ه��ا  العنا�سر 

احلكومية.
املوظف  ي�����س��ت��ح��ق  ل���ل���ج���دول  ووف����ق����اً 
امل�����واط�����ن ال�����س��ل��ف��ة الإي�����ج�����اري�����ة، يف 
ح����ني مي���ن���ح امل����وظ����ف غ����ري امل���واط���ن 
ال��ق��رار خم�س�س  امل��ع��ني بعد ���س��دور 
ال�����س��ك��ن الإي���ج���اري ال�����س��ن��وي بح�سب 
عليها،  يعني  التي  الوظيفية  الدرجة 
كل  مقابل  املحدد  ال�سكن  وخم�س�س 

درجة.
بالعمل  احلكومية  اجل��ه��ات  وت�ستمر 
بجدول الدرجات والرواتب والبدلت 
قبل �سدور  لديها  املعتمد  والعالوات 
اجل����������دول اجل������دي������د، وذل��������ك حلني 
موظفيها  ن��ق��ل  عملية  م��ن  الن��ت��ه��اء 
اإىل جدول الرواتب اجلديد وفق املدة 

ب�ساأن  اخل��ا���س  التعميم  يف  امل���ح���ددة 
نقل موظفي اجلهات احلكومية على 
والبدلت  والرواتب  الدرجات  جدول 

والعالوات.
ع��ل��ى اجل���ه���ات احلكومية  ي��ج��ب  ك��م��ا 
واأنظمة  واإج�����راءات  �سيا�سات  تعديل 
وعقود  بها  املعمول  الب�سرية  امل���وارد 
التوظيف وتوقيعها من املوظفني مبا 

يتفق واأحكام القرار.
املواطنني  ل��ل��م��وظ��ف��ني  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
ال���ع���ام���ل���ني يف اجل���ه���ات  احل����ال����ي����ني 
بالراتب  امل�سا�س  يتم  لن  احلكومية، 
يتقا�ساه  ال��ذي  والإج��م��ايل  الأ�سا�سي 
امل����وظ����ف ق���ب���ل ع��م��ل��ي��ة ال���ن���ق���ل، كما 
الراتب  مفردات  كافة  ت�سمني  �سيتم 
الإج��م��ايل وامل��زاي��ا الأخ���رى احلا�سل 
�سمن  منتظم  ب�سكل  امل��وظ��ف  عليها 
الراتب الإجمايل قبل �سدور القرار، 
التعليم وبدل ميزة  فيما عدا بدمليزة 
ت���ذاك���ر ال�����س��ف��ر واأي�����ة ب�����دلت اأخ����رى 
التعيينات  و�ستكون  الهيئة،  حتددها 
للجدول  خا�سعة  بالتاأكيد  اجل��دي��دة 

اجلديد.
اأما بالن�سبة للموظفني غري املواطنني 
احل���ال���ي���ني ����س���وف ي��ح��ت��ف��ظ��ون ب���ذات 
املخ�س�سات املالية املمنوحة لهم قبل 

�سدور جدول الراتب امل�سار اإليه.
اأجور  نظام  اجلديد  اجل��دول  ويعترب 
والبدلت  والرواتب  للدرجات  جديد 
وال��ع��الوات يف اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي ولي�س 
اإ����س���الح ل��ن��ظ��ام ت���ق���اع���دي، ح��ي��ث اإن 
باملعا�سات  امل��رت��ب��ط��ة  الأم�������ور  ك���اف���ة 
اخلا�سعة  القيم  اأو  احت�سابها  واآل��ي��ة 
القانون  يف  ال���واردة  ه��ي  لال�ستقطاع 
معا�سات  ب�ساأن   2000 ل�سنة   2 رقم 
وم���ك���اف���اآت ال��ت��ق��اع��د امل��دن��ي��ة لإم����ارة 

اأبوظبي.
لالإمارة  ال��ع��ام��ة  اخل��زي��ن��ة  وت��ت��ح��م��ل 
تطبيق  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  امل��ال��ي��ة  التكلفة 
اللتزامات  فيها  مب��ا  ال��ق��رار  اأح��ك��ام 
امل��رتت��ب��ة جت���اه �سندوق  ال��ت��ق��اع��دي��ة 
م��ع��ا���س��ات وم��ك��اف��اآت ال��ت��ق��اع��د لإم���ارة 

اأبوظبي.

•• دبي –الفجر:

ق���ام ال���ل���واء ع��ب��ي��د م��ه��ري ب��ن �سرور، 
لالإقامة  العامة  الإدارة  مدير  نائب 
رئي�س  ب����دب����ي،  الأج�����ان�����ب  و������س�����وؤون 
اللجنة ال��دائ��م��ة ل�����س��وؤون ال��ع��م��ال يف 
على  دبي، بزيارة اإىل “بيت اخلري”، 
راأ�����س وف���د ك��ب��ري ���س��م ال��دك��ت��ور عبد 
وعدد  اللجنة،  من�سق  ل�سكري،  اهلل 
واللجنة،  ال����دائ����رة  م�������س���وؤويل  م���ن 
مبنا�سبة  ال��ت��ه��اين  ل��ت��ق��دمي  وذل�����ك 

دخول اجلمعية مو�سوعة “غيني�س” 
 8997 بتوزيع  القيا�سية،  ل��الأرق��ام 
و52  ���س��اع��ت��ني  ل��ل��ع��م��ال يف  وج���ب���ة 
دقيقة، بال�سراكة والتعاون مع �سركة 

دبي لال�ستثمار.
ال��زائ��ر كل  ال��وف��د  ا�ستقبال  وك���ان يف 
املدير  العو�سي،  طاهر  عابدين  من 
ال����ع����ام، و���س��ع��ي��د م���ب���ارك امل����زروع����ي، 
نائب املدير العام، وعبد اهلل الأ�ستاذ، 
عدد  بح�سور  ال��ع��ام،  امل��دي��ر  م�ساعد 
اأثنى  حيث  اجلمعية،  م�����س��وؤويل  م��ن 

ال��ل��واء ب��ن ���س��رور ع��ل��ى ه���ذه املبادرة 
اإ�سعاد  يف  �سبباً  التي كانت  الإن�سانية، 
التنظيم  واأ�ساد بح�سن  العمال،  اآلف 
اجلمعية  ب���ني  مت  ال�����ذي  وال���ت���ع���اون 
لتج�سيد  ل��ال���س��ت��ث��م��ار،  دب���ي  و���س��رك��ة 
اأرقى  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  م��ب��داأ 

م�ستوياتها.
وع�����رب ال���ع���و����س���ي ع����ن ����س���ك���ره لهذه 
الزيارة، مثمناً تعاون اللجنة الدائمة 
مع  واملثمر  امل�ستمر  العمال  ل�سوؤون 
بح�سولها  ت����وج  وال������ذي  اجل��م��ع��ي��ة، 

على �سهادة “متعاون” من مو�سوعة 
القيا�سية،  ل����الأرق����ام  “غيني�س” 
ل��ت��ع��اون��ه��ا م���ع ج��م��ع��ي��ة ب��ي��ت اخلري 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف هذه  دب����ي  و����س���رك���ة 
بتوزيع  فيها  جنحنا  التي  الفعالية، 
اأك���رب ع��دد �سجل من  ال��وج��ب��ات على 
الوجبات املقدمة للعمال امل�ستحقني، 
�سروط  ك����ل  ف��ي��ه��ا  وال����ت����ي حت��ق��ق��ت 
ا�ستفاد  وال��ت��ي  وال�����س��الم��ة،  ال�سحة 
توزيعها  ومت  ع��ام��ل،   8997 م��ن��ه��ا 

عليهم خالل �ساعتني و52 دقيقة.

التي  امل�سرتكة  امل��ب��ادرات  اآخ��ر  وكانت 
اللجنة  م��ع  اخلري”  “بيت  ن��ف��ذت��ه��ا 
ال���ع���م���ال يف دبي  ل�������س���وؤون  ال���دائ���م���ة 
4000 وج��ب��ة غ��ذائ��ي��ة على  ت��وزي��ع 
العمال يف منطقتي حمي�سنة والقوز 
جمموعة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�سناعية، 
اإعمار، وبلدية دبي، و�سرطة دبي، من 
ال�سنة  راأ���س  ليلة  العمال  اإ�سعاد  اأج��ل 
�سرور،  بن  اللواء  بح�سور  امليالدية، 
لالإقامة  العامة  الإدارة  مدير  نائب 
رئي�س  ب����دب����ي،  الأج�����ان�����ب  و������س�����وؤون 

العمال  ل�������س���وؤون  ال���دائ���م���ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ل�����س��ك��ري من�سق  وال���دك���ت���ور  دب����ي،  يف 

التي  ال��وج��ب��ات  ع��دد  لي�سل  اللجنة، 
 2019 عام  وزعتها اجلمعية خالل 

 200 للجميع  الطعام  م�سروع  عرب 
األف وجبة. 

لتقلي�ص الفجوة بينهم وبني الإناث

اإلزام املدار�س احلكومية برفع امل�صتوى التح�صيلي للطلبة الذكور
ت�سليم العرو�ص التقدميية للممار�سات حتى الأحد املقبل

املوارد الب�صرية واأبوظبي للتقاعد تعرفان بقرار جدول 
الدرجات والرواتب ملوظفي حكومة اأبوظبي

اللجنة الدائمة ل�صوؤون العمال يف دبي تهنئ 
»بيت اخلري« بدخول مو�صوعة »غيني�س«

م�صرية ال�صياحة يف الإمارات تتاألق  
بالتاأ�صرية ال�صياحية

تابعت و�سائل الإعالم الدولية باهتمام كبري قرار جمل�س الوزراء اعتماد 
التاأ�سرية ال�سياحية متعددة الدخول لالإمارات ملدة خم�س �سنوات جلميع 
التي  التنموية  الر�سائل  الذي يحمل جملة من  القرار  اجلن�سيات و هو 
وذل��ك يف  وال���دويل  الإقليمي  املحيطني  ب��دوره��ا �سدى هائال يف  لق��ت 

توقيت فائق الأهمية.
اأوىل هذه الر�سائل و اأقواها اأثرا هي ر�سالة ا�ستقرار القت�ساد الوطني  
ا�ستدامة قدرته على مواجهة التقلبات و املتغريات التي مل تفارق املنطقة 
ت�سميم  مهمات  تت�سّدر  حمورية  ر�سالة  وه��ذه  املا�سية.  العقود  ط��وال 
اإمارات امل�ستقبل كما هو مر�سود لهذا الت�سميم اأن يكون برنامج العمل 

الوطني لعام 2020 عام ال�ستعداد للخم�سني.
اأكتوبر املا�سي، جرى تتويج الإم��ارات باملركز الأول على  يف الثامن من 
باملرتبة  و   2019 لعام  وال�سفر  ال�سياحة  جم��ال  يف  املنطقة  م�ستوى 
الثالثة والثالثني عاملياً، وذلك مبوجب 52 موؤ�سرا تناف�سيا اأثقلها دون 

�سك موؤ�سر “ا�ستقرار القت�ساد الوطني”.
ت�سدر الإمارات لهذا املركز يعد خ�سو�سية يعرف ذوو الخت�سا�س اأنها 
مل تتحقق اإل لأن ال�سياحة يف الإمارات عمل موؤ�س�سي له قاعدته ال�سلبة 
يف البنية الأ�سيلة ملجتمع الإمارات الذي تاأ�س�س على الرتحيب بالآخرين 

و الت�سامح و هي �سمة خا�سة بدولة الإمارات و�سعبها.
ي�سد انتباه الباحث و املتعمق يف قطاع ال�سياحة العاملي اأن الإمارات متيزت 
املعلومات والت�سال  املتمثلة يف تقنيات  الت�سغيل البتكاري  يف حمركات 

وكفاءة �سوق العمل وديناميكية الأعمال و�سعة البتكار.
العاملي  التناف�سية  الإم��ارات يف تقرير  اأعطت  التي  املحاور  و يف كّل هذه 
ال�سدارة  موقع  العاملي  القت�سادي  املنتدى  عن  ال�سادر   2019 لعام 

الإقليمي كانت الأرقام هي في�سل التقّدم على خط النمو ال�سنوي.
فقد ا�ستقبلت الدولة نحو 21 مليون �سائح يف 2019 بينهم 15 مليونا 
للدولة  املحلي  الناجت  اإجمايل  من  و   .. العام  من  الأول  الن�سف  خ��الل 
161 مليار درهم و هو رقم اإجنازي  جت��اوزت م�ساهمة قطاع ال�سياحة 
ت�ستهدف  التي  يف” روؤية الإم��ارات 2021 “ و يف توقعات عام 2027 

درهم. مليار   234
القطاعية  امل�����س��اه��م��ات  اأرق����ام  ت��وؤخ��ذ  التنمية  ا���س��ت��دام��ة  اع��ت��ب��ارات  يف  و 
بالناجت املحلي مرفوقة باأرقام الت�سغيل وبالقدرة البتكارية على اإ�سراك 
ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���س وع��ل��ى ت��ن��وي��ع اأمن����اط اخل��دم��ات امل�ساحبة 

واملكّملة.
األف   325 ح��وايل  الت�سغيل  جم��ال  يف  يوفر  ال�سفر  و  ال�سياحة  قطاع 
تبداأ  ال�سياحية  املنتجات  م��ن  عري�س  طيف  على  ت��ت��وزع  عمل  فر�سة 

غرفة. األف  بالفندقة التي ت�سم نحو 125 
منتجاته  اأن  ومت��ي��زه  الإم����ارات  يف  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  تناف�سية  ي��ع��زز  و 
خالل  اأ�ساف  الذي  بالبتكار  م�سحونة  تناف�سية  ح��رارة  لدرجة  تخ�سع 
ال�سنوات القليلة املا�سية اأمناطا جديدة مثل ال�سياحة البيئية والزراعية 

التي ت�سم نحو 151 موقعاً.
اأ�سا�سية متيزت  بنية  اإىل  م�ستندة  امل�ستجدة  الأمن��اط  ج��اءت هذه  قد  و 
طوال العقود املا�سية و ل تزال يف جمالت الت�سوق و الرتفيه، ف�ساًل عن 
ذروتها  �ست�سل  التي  املنا�سبات  و  والإقليمية  الدولية  املوؤمترات  �سناعة 
املر�سود   2020 دب��ي  اإك�سبو  معر�س  بانطالقة  احل���ايل  ال��ع��ام  خ��الل 
له ترتيبات جتعله الأب��رز يف تاريخ هذا احل��دث ال��دويل و تدميه خلية 

ت�سغيلية وتنموية ملرحلة ما بعد النفط.
الإمارات  توج  ال��ذي  الرتاكمي  الإجن��از  الرقمية من  القواعد  على هذه 
وال�سفر  لل�سياحة  ك��واج��ه��ة   2019 ل��ع��ام  الإقليمية  ال�����س��دارة  مب��رك��ز 
�سنوات  خم�س  ملدة  الدخول  متعددة  ال�سياحة  تاأ�سرية  اعتماد  ق��رار  جاء 
كواجهة  للدولة  املطلق  ال�سبق  لري�ّسخ  فقط  لي�س  اجلن�سيات  وجلميع 
�سياحية واإمنا ليعمم اأي�سا ر�سالة ثقة با�ستقرار القت�ساد الإماراتي يف 
اإقليم تتناوب عليه الأزمات التي ت�ستهلك قدرته  حميط م�سطرب ويف 

على التخطيط و اإدامة التنمية.
الأول  الجتماع  يف  املتعددة  التاأ�سرية  ق��رار  ي��اأت��ي  اأن  م�سادفة  تكن  مل 
األزمت دول��ة الإمارات   2020 .. ففي  العام اجلديد  ال��وزراء يف  ملجل�س 
العتيدة على  الثاين من مئويتها  للن�سف  ت�سمم م�ستقبلها  باأن  نف�سها 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  الباين  الوالد  ماأثور  نف�س 
تكون احتادا �ساحب ر�سالة اإن�سانية قاعدتها  اأن  “ يف  ثراه  اهلل  “ طيب 
�سياحة مفتوحة حممية   .. املت�ساحمة  ورحابتها  القت�سادي  ال�ستقرار 
بالأمن و ريادة البتكار، وهي مفردات الر�سالة املركبة التي اأطلقها قرار 

التاأ�سرية املتعددة.
كتب : حممد جالل الري�سي 
املدير التنفيذي لوكالة اأنباء الإمارات )وام(



اخلميس    9   يناير   2020  م   -   العـدد  12827  
Thursday   9   January   2020  -  Issue No   1282706

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/وايت روز للتجارة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:2133578 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد طناف بخيت طناف املنهايل ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد علي ربيع هالل املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العماره احلديثة 

لعمال التكييف والتربيد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1083826 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة هدى حميدان حممود حميدان حماد ٪51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مرمي حميدان حممود حميدان حماد

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برازيليان فريفو 

CN قد تقدموا الينا بطلب �سو�سي رخ�سة رقم:2609900 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ناديه مبارك �سامل �سعيد الربيكي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد حمدان �سلطان حمد العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
لل�سيانة  الن�سر  ال�س�����ادة/مزايا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة وادارة العقارات ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1378077 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سالح احمد نا�سر احلارثي ٪51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد حجي ٪49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ناجي عبدالقادر عبداهلل امل�سعبي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد حجي

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
احلديثة  ال�س�����ادة/العمارة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1052363 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة هدى حميدان حممود حميدان حماد ٪32.38

تعديل ن�سب ال�سركاء 
احمد م�سبح عبيد �سليمان املي�ساين من 67.86٪ اىل ٪67.62

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مرمي حميدان حممود حميدان حماد

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
بروجكت�س  ال�س�����ادة/ميمار  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1091972 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سركة رووت�س جروب اريبيا كابيتال ليمتد

ROOTS GROUP ARABIA CAPITAL LIMITED

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة اجلذور العربية
Arabian Roots For Trading & Contrcting

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/توب �سبيد للمقاولت

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2701111 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل يو�سف عبداهلل �سعيد املرزوقي ٪25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد يو�سف عبداهلل �سعيد املرزوقي ٪25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سعيد يو�سف عبداهلل �سعيد املرزوقي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سعيد يو�سف عبداهلل �سعيد املرزوقي من 100٪ اىل ٪50

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0*0 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/توب �سبيد للمقاولت  
TOP SPEED CONTRACTING

اىل/توب �سبيد للمقاولت ذ.م.م
TOP SPEED CONTRACTING LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نور البنف�سج للمقاولت وال�سيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:1935405 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي حممد احمد عيد�س الرا�سدي ٪33

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/نا�سر حممد احمد عيد�س الرا�سدي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ نا�سر حممد احمد عيد�س الرا�سدي من 100٪ اىل ٪34
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك حممد احمد عيد�س الرا�سدي ٪33

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/نور البنف�سج للمقاولت وال�سيانة العامة  

NOOR AL BANAFSJ GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE
اىل/نور البنف�سج للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م

NOOR AL BANAFSJ GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE LLC
تعديل عنوان/من العني العني �سناعية العني بناية - �سامل �سيف عبداهلل الكعبي/واخرون اىل 

العني املنطقة ال�سناعية العرا�س 275226 275226 ال�سيد حممد خمي�س �سامل واخرين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برج اخلليج للمقاولت العامه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1144856 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سلطان قبيل عبداهلل بيات املريخي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سلطان قبيل عبداهلل بيات املريخي من 100٪ اىل ٪80
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامل حممد �سامل �سوط ال�سام�سي ٪10
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بطي حممد �سامل �سوط ال�سام�سي ٪10

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/برج اخلليج للمقاولت العامه  
GULF TOWER GENERAL CONTRACTING

اىل/برج اخلليج للمقاولت العامه ذ.م.م
GULF TOWER GENERAL CONTRACTING LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موارد العمران للمقاولت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2266509 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عادل ح�سن عبداهلل ح�سن احلمودي ٪51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سليم عبداجلواد �سليم ح�سانني ٪49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي خلف عبداهلل حممد احلو�سني

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/موارد العمران للمقاولت العامة  
MAWARID AL OMRAN GENERAL CONTRACTING

اىل/لرام للمقاولت العامة ذ.م.م
LARAM GENERAL CONTRACTING LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا �سو�سيتي فود

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1043445 

تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا �سو�سيتي فود  

SOCIETY FOOD CAFETERIA

اىل/كافترييا اوت لند

OUT LAND CAFETERIA

تعديل ن�ساط/حذف م�ساوي على الفحم )�سفاري( )5621006(

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دوم فود

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2480956 
تعديل ا�سم جتاري من/دوم فود  

DOME FOOD

اىل/كويف ام ار بومبولوين
M R BOMBOLONI COFFEE

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سعيد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابراهيم لتجارة ال�سماك
رخ�سة رقم:CN 1010953 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

انفينيتي للمحا�صبة وال�صت�صارات ال�صريبية- ذ م م
العادية،امل�سدق  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب 
لدى الكاتب العدل بتاريخ 2020/01/06 يعلن  مكتب/ ايه اي ام 

لتدقيق احل�سابات عن حل وت�سفية �سركة:
انفينيتي للمحا�سبة وال�ست�سارات ال�سريبية - ذ م م

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي
 CN-2486937 بالرقم 

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى 
�س.ب   026331339 فاك�س   026331335 رقم  هاتف  املعني 
)الثامن(  الطابق  اداك�س  برج  الرمي-  جزيرة  ابوظبي-   112191

مكتب رقم )805( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة 
اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

رد جيت حللول التقنية- ذ م م
العادية،امل�سدق  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب 
لدى الكاتب العدل بتاريخ 2020/01/06 يعلن  مكتب/ ايه اي ام 

لتدقيق احل�سابات عن حل وت�سفية �سركة:
رد جيت حللول التقنية - ذ م م

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي 
 CN-2191972 بالرقم

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى 
�س.ب   026331339 فاك�س   026331335 رقم  هاتف  املعني 
)الثامن(  الطابق  اداك�س  برج  الرمي-  جزيرة  ابوظبي-   112191

مكتب رقم )805( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة 
اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

اإعــــــالن رقــم: 2020-83
»ADAFZ00084« :تعديل الرخ�سـة رقــم

�ساحب الرخ�سة: بالزا برمييم لوجن ذ.م.م
Plaza Premium Lounge LLC

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي
ال�سركاء يف الرخ�سة  اأبوظبي عن تغيري  تعلن املنطقة احلرة ملطارات 

املذكورة على النحو التايل:
Cheung Yuk Ting Linda Song Hoi See:خروج

Plaza Premium Lounge Management Sdn.Bhd :دخول
لت�سبح الرخ�سة بال�سماء التالية:

Plaza Premium Lounge Management Sdn.Bhd

اأو اعرتا�س مراجعة املنطقة احلرة  اأي حق  اأو جهة  فعلى كل �سخ�س 
ملطارات اأبوظبي خالل اأ�سبوعني من تاريخ الإعالن دون حتمل املنطقة 

اأدنى م�سوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12827 
بتاريخ 2020/1/9 

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

مرجان خلدمات مقاومة ال�صداأ- ذ م م
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب   
اأبوظبي  يف    2055000074 بالرقم    2020/01/05 بتاريخ  العدل 
يعلن مكتب/ �سارتفورد لتدقيق احل�سابات عن حل وت�سفية �سركة:

)مرجان خلدمات مقاومة ال�سداأ - ذ م م(
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي

CN-1830323 بالرقم 
 فعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى 
ب  �س   024414381 فاك�س   0525030033 رقم    هاتف  املعني 
الطابق  ال�ستثمار  /بنك  بناية  ال�ستقالل   �سارع  ابوظبي   7644

3 مكتب رقم  303 واإح�سار امل�ستندات الثبوتية وذلك خالل مدة 
اأق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حفيت غالريي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1123023 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمد عبيد خمي�س عبداهلل الظاهري ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد احمد علي حمد احلارثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

�سخر البحر لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1116517 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/منجرة 

�سنرتال
رخ�سة رقم:CN 1124420 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• منطقة الظفرة - لطيفة جابر

 موقعه املتميز يف منطقة تل مرعب  قلب الأح��داث والفعاليات وخمتلف 
الزوار وال�سائحني وامل�ساركني لال�ستمتاع  امل�سابقات جعله مق�سداً ملختلف 
مبا يقدمه من خمتلف املاأكولت وامل�سروبات التي ت�سفي مزيداً من املتعة 
و�سط الأجواء ال�ساحرة يف �سحراء الربع اخلايل حيث متتزج متعة الطعم 
ال�سيارات  ب��ج��وار هدير  امل��ك��ان  ال��ذي يغلف  امل��ك��ان وروع���ة الطق�س  وج��م��ال 
والدراجات وخمتلف امل�سابقات املقامة �سمن فعاليات مهرجان ليوا الدويل 

.  2020
 واأو�سحت حمدة ال�سام�سي رئي�سة اللجنة العالمية اأن مم�سى ليوا الذي 
يقام لأول مرة يف تل مرعب  ياتي �سمن عدد من املناطق الرتفيهية مثل 
وجميعها  املك�سات  ومنطقة  لن��د  ليوا  ومنطقة  الرتاثية  القرية  منطقة 
الدويل  ليوا  مهرجان  من  احلالية  الن�سخة  �سمن  م��رة  لأول  تنفيذها  مت 
كبريا من الزوار وامل�ساركني وحر�ست اأعداد  اإقبال  �سهدت  والتي   2020
والأن�سطة  بالربامج  وال�ستمتاع  فيها  التواجد  على  اجلماهري  من  كبرية 
املقدمة فيها  حيث ميثل مم�سى ليوا متنف�س طبيعي وحيوي لزوار املهرجان 
للجلو�س فيه وممار�سة امل�سي وال�ستمتاع بالأجواء املحيطة به حيث املتعة 
واجلمال . وحر�ست اللجنة العليا املنظمة للمهرجان على تطوير وتنفيذ 
املم�سى ليتنا�سب مع طبيعة املكان واحتياجات الزوار وامل�ساركني �سواء من 
حيث امل�ساحة او طريقة تواجد املحالت والكافيهات واملطاعم بها والتي بلغ 
عددها اأكرث من 221 مطعم وكافية وحمل يقدم خمتلف األوان الرتفيه 
لدى  وال�سعادة  الر�سا  اأوج��د حالة من  ما  وهو  للزوار   وال�سراب  والطعام 

الزوار �سواء كانوا من داخل الدولة اأو خارجها .
وي�سكل مم�سى ليوا مع باقي املرافق الرتفيهية واخلدمية لوحة متجان�سة 
والعائالت  لالأ�سر  وال�ستمتاع  املتعة  ت�سفي مزيد من  التميز  الب��داع  من 

التي تتوافد على موقع املهرجان وكذلك الآلف من اجلمهور والزوار .
وكان موقع تل مرعب قد �سهد جمموعة من م�ساريع البنية التحتية التي 
وتت�سمن  ن�سيانها  ميكن  ل  فريدة  وجتربة  متعة  مرعب  تل  زي��ارة  جعلت 
تلك امل�ساريع حت�سينات للمداخل واملخارج و اإن�ساء مواقف جديدة لل�سيارات 
وذلك ل�ستيعاب الآعداد املتزايدة من اجلمهور الذي يحر�س على متابعة 
العديد  اأي�سا  ت�سم  كما  واملغامرة   والإث���ارة  التحدي  وم�سابقات  فعاليات 
املهرجان مثل  الن�سخة احلالية من  ت�سهدها  التي  من اخلدمات اجلديدة 
ال�سباقات وغريها  املخيمات وجتهيز مواقع  املواقف ومناطق  اأع��داد  زي��ادة 
والراحة  املتعة  من  اأج���واء  توفري  اىل  تهدف  التي  العديدة  اخل��دم��ات  من 

للجمهور وامل�ساركني  وجعل املهرجان جتربة متميزة ومثرية وممتعة .
 

بلدية العني تقدم منتجات مبتكرة من النخيل فى مهرجان ليوا الدويل
ت�سارك بلدية مدينة العني يف مهرجان ليوا الدويل يف دورته احلالية فى 
املنتجات املعرو�سة فى جناح  اإن كل  ، وقال مبارك الكتبى  منطقة الظفرة 
بلدية العني هى من خملفات نخيل واحة العني حيث اإن امل�سروع ي�سهم يف 
املحافظة على البيئة، من خالل عدم اللجوء اإىل حرق املخلفات الزراعية 
للحفاظ  الرتاثية  ال�سناعات  يف  ال�ستثمار  اإىل  اإ�سافًة  النخيل،  لأ�سجار 
البيئة  بهوية ومفردات  النخيل ومنتجاتها  الوطنية لرتباط  الهوية  على 

الإماراتية املحلية.

كميات  م��ن  املثلى  ال�ستفادة  على  تقوم  امل�����س��روع   فكرة  اأن  الكتبى  ولفت   
خملفات النخيل ال�ساحلة لال�ستخدام نظرا اإىل وفرة خملفات النخيل يف 
اجلافة  واجل��ذوع  التكريب  عمليات  لنواجت  النفعية  والقيمة  العني  مدينة 

واملت�ساقطة الناجتة عنها، عالوة على كمية نواجت العمليات الزراعية.
اإقباًل  �سهد  ال��ذي  الرتاثى،  ليوا  �سوق  فى  البلدية،القائم  جناح  ويعر�س   
املهرجان، منتجات مبتكرة م�سنعة كلياً من خملفات  زوار  كبرياً من قبل 
النخيل ب�سكل يربط بني عراقة املا�سي واأ�سالة احلا�سر، مبا يعك�س �سورة 
متكاملة لفوائد النخلة التي تكمن حتى يف نواجتها، وقد تنوعت املنتجات 
املعرو�سة باأ�سعار منا�سبة لت�سمل جمموعة من الأثاث املنزيل، مثل املظالت 
منزلية  واأواٍن  ومنتجات  الأحجام  املختلفة  والطاولت  الكرا�سي  وجل�سات 
متعددة ، بالإ�سافة اإىل اأحوا�س زهور منفردة ومركبة ومقاعد من اجلذوع 

خمتلفة الأ�سكال والأحجام.
 

انطالق مناف�سات ال�سيارات 
الأوىل من  انطالق اجلولة  اليوم،  الرابعة من م�ساء  تل مرعب يف  ي�سهد 
حتت   ،2020 ال��دويل  ليوا  مهرجان  �سمن  لل�سيارات،  مرعب  تل  بطولة 
رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل حاكم اأبوظبي يف منطقة 
الظفرة، وتعترب بطولة تل مرعب لل�سيارات اأقوى بطولت مهرجان ليوا 
املراكز  اأ���س��ح��اب  يح�سل  حيث  قيمة  الأع��ل��ى  اجل��وائ��ز  و�ساحبة  ال����دويل، 
الأوىل على �سيارات فئة ني�سان، ويتمثل التحدي الأقوى والأكرث اإثارة، يف 
حماولت ك�سر الأرقام القيا�سية بال�سعود اإىل اأعلى قمة التل، وفق �سوابط 
و�سروط ولوائح و�سعتها اللجنة املنظمة وكل من يفلح يف تطبيقها يظفر 

و8   6“ فئات  �ست  وت�سمل  ليومني  البطولة  وت�ستمر  الأع��ل��ى،  باجلائزة 
�سلندر مفتوحة، 6 �سلندر جريعادي، و6 �سلندر غاز، 8 �سلندر جري عادي 

و8 �سلندر غاز« 
الدويل  ليوا  مهرجان  يف  الريا�سية  اللجنة  رئي�س  امل��رزوق��ي،  �سعيد  واأك��د 
مرعب لل�سيارات  تل  بطولة  لنطالقة  الرتتيبات  كافة  اكتمال   ،2020
والتي حتظي ب�سعبية واإقبال كبري من املت�سابقني من داخل وخارج الدولة 
نظراً للجوائز القيمة املر�سودة للفائزين، حيث مت جتهيز منطقة ا�ستقبال 
املت�سابقني وال�سيارات امل�ساركة يف �سرب التل، كما مت اإعداد مع�سكر خا�س 
ممر  وج��ود  توفري  جانب  اإىل  م��رع��ب،  ت��ل  ب��ج��وار  املنطقة  يف  للمت�سابقني 

خا�س لل�سيارات من اأجل دخول م�سمار امل�ساركة.
واأ�ساف “ حر�سنا على اأن يكون مع�سكر املت�سابقني وامل�سار اخلا�س بالدخول 
وقال  واملت�سابقني،  امل�ساركني  ك��ل  نر�سي  ك��ي  م�ستوى  واأح�سن  اأف�سل  يف 
“مناف�سات �سعود التل هي الأ�سهر يف مهرجان ليوا الدويل و�سيكون هناك 
وتعزيز  جديدة  م�ساركات  “ هناك  م�سيفاً  اليوم،  املناف�سة  يف  كبري  اإقبال 
قيا�سية  اأرقاماً  الن�سخة  اأن ن�سهد يف هذه  لالإعدادات يف كل مو�سم، وناأمل 
متمنياً  مرعب،  قمة  اإىل  للو�سول  امل�ساركني  بني  قوية  ومناف�سة  جديدة 
اأن ت�سهد هذه الن�سخة ك�سراً لالأرقام ال�سابقة والتي حققها املت�سابقون يف 

ال�سنوات املا�سية، 
ير�سي  ال��ذي  بال�سكل  البطولة  تخرج  اأن  على  اللجنة  حر�س  على  و�سدد 
اجل��م��اه��ري وع�����س��اق ري��ا���س��ة ال��ت��ح��دي وامل��غ��ام��رة، م�����س��رياً اإىل ات��خ��اذ كافة 
الإجراءات الالزمة للحفاظ على �سالمة واأمن امل�ساركني يف هذا املهرجان 

الريا�سي الكبري•
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مم�صى ليوا وجهة الرتفيه واملتعة وال�صتجمام يف تل مرعب
بلدية العني تقدم منتجات مبتكرة من النخيل يف مهرجان ليوا الدويل

•• دبي-الفجر: 

والطوارئ،  واملن�ساآت  الهيئات  لأم��ن  العامة  الإدارة  مدير  الغيثي،  علي  عبداهلل  اللواء  ك��رم 
الفعاليات  تاأمني  للجنة  والداخليني  اخلارجيني  ال�سركاء  الفعاليات،  تاأمني  جلنة  رئي�س 
التي مت  2019م  اإجن��اح فعاليات  الفعال يف  يف دبي، وذلك مل�ساهمتهم وم�ساركتهم ودوره��م 
اإمارة دبي، بح�سور العميد �سيف مهري املزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور،  تنظيمها يف 
الإدارة  مدير  نائب  الفال�سي،  خليفة  را�سد  والعميد  الفعاليات،  تاأمني  جلنة  رئي�س  نائب 
علي،  ح�سني  عبداهلل  الدكتور  والعميد  بالوكالة،  والطوارئ  واملن�ساآت  الهيئات  لأمن  العامة 
من الإدارة العامة للدعم اللوج�ستي، وعدد من ال�سباط واأع�ساء جلنة تاأمني الفعاليات من 
جميع الهيئات واملوؤ�س�سات يف اإمارة دبي. واأكد اللواء الغيثي اأن القيادة العامة ل�سرطة دبي، 
ممثلة مبعايل اللواء عبداهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، توؤمن باأهمية ال�سركاء 
2019م، والذي مل يكن ليتحقق دون اجلهود  والنجاح الذي حتقق يف تاأمني فعاليات عام 

املخل�سة جلميع ال�سركاء، وعاماً بعد عام حتقق جلنة تاأمني الفعاليات جناحاً متميزاً يليق 
مبكانة جلنة تاأمني الفعاليات على م�ستوى هيئات وموؤ�س�سات حكومة دبي، والتي مت بناوؤها 
على مدار اأكرث من 11 عاماً، وحظيت باإ�سادة �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل. واأ�ساف اأن جلنة 
تاأمني الفعاليات حتقق جناحاً كبرياً كل عام، وتعك�س �سورة م�سرفة عن اإمارة دبي مبا تظهره 
من مقدرة على تنظيم وتاأمني اأكرب الفعاليات، ولعل راأ�س ال�سنة امليالدية من اأهم الفعاليات 

التي حتت�سنها اإمارة دبي.
ال�سكر  م��ب��ادئ  علمتنا  التي  الر�سيدة  القيادة  م��ب��ادئ  م��ن  م�ستوحى  نهج  التكرمي  اإن  وق��ال 

والتقدير لكل من كان له دور وم�ساهمة يف اأي جانب من جوانب خدمة الوطن.
ومن جانبهم اأعرب املكرمون عن �سعادتهم بهذا التكرمي �ساكرين القيادة العامة ل�سرطة دبي 
اللواء  الفعاليات ورئي�سها �سعادة  اللواء عبداهلل خليفة املري وجلنة تاأمني  ممثلة يف معايل 

عبداهلل علي الغيثي.

•• اأبوظبي-وام:

وافق املجل�س الوطني الحتادي يف 
النعقاد  دور  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  جل�سته 
الت�سريعي  للف�سل  الأول  ال��ع��ادي 
مبقره  عقدها  ال��ت��ي  ع�سر  ال�سابع 
برئا�سة  الأول  اأم�������س  ب���اأب���وظ���ب���ي 
معايل �سقر غبا�س رئي�س املجل�س، 
على اإحالة اأربعة م�سروعات قوانني 
اللجان  اإىل  احل��ك��وم��ة  م���ن  واردة 
واإع����داد  ملناق�ستها  وذل����ك  امل��ع��ن��ي��ة، 

تقارير ب�ساأنها ورفعها للمجل�س.
التي  القوانني  م�سروعات  و�سملت 
مت اإحالتها .. م�سروع قانون احتادي 
اإىل جلنة  امل�ستهلك  يف �ساأن حماية 
والقت�سادية  امل���ال���ي���ة  ال���������س����وؤون 
وال�سناعية، وم�سروع قانون احتادي 
ل�سنة 2019 بتعديل بع�س اأحكام 

ل�سنة   18 رق��م  الحت���ادي  القانون 
الوكالت  تنظيم  ب�����س��اأن   1981
املالية  ال�سوؤون  اإىل جلنة  التجارية 
والقت�سادية وال�سناعية، وم�سروع 
يف   2019 ل�سنة  احت����ادي  ق��ان��ون 
القانون  اأح��ك��ام  بع�س  تعديل  �ساأن 
 2019 ل�����س��ن��ة   1 الحت������ادي رق���م 
الدبلوما�سي  ال�سلك  ن��ظ��ام  ب�����س��اأن 
والقن�سلي اإىل جلنة �سوؤون الدفاع 
وم�سروع  واخل��ارج��ي��ة،  وال��داخ��ل��ي��ة 
يف   2019 ل�سنة  احت����ادي  ق��ان��ون 
القانون  اأح��ك��ام  بع�س  تعديل  �ساأن 
 2018 ل�سنة   11 رق��م  الحت���ادي 
اخلارجية  وزارة  ت��ن��ظ��ي��م  ����س���اأن  يف 
وال���ت���ع���اون ال�����دويل ل���الإح���ال���ة اإىل 
والداخلية  ال���دف���اع  ����س���وؤون  جل��ن��ة 

واخلارجية.
الد�ستور  “89” من  امل��ادة  وتن�س 

الإخالل  ع��دم  يلي:” م��ع  م��ا  على 
تعر�س   ”110“ امل������ادة  ب���اأح���ك���ام 
القوانني الحتادية مبا  م�سروعات 
املالية  يف ذلك م�سروعات القوانني 
على املجل�س الوطني الحتادي قبل 
لعر�سها  الحت��اد  رئي�س  اإىل  رفعها 
على املجل�س الأعلى للت�سديق عليها 
ويناق�س املجل�س الوطني الحتادي 
هذه امل�سروعات وله اأن يوافق عليها 
اأو يرف�سها”، كما ن�ست  اأو يعدلها 
ال��د���س��ت��ور على  “90” م���ن  امل�����ادة 
دورته  يف  املجل�س  ينظر   : يلي  م��ا 
امليزانية  قانون  م�سروع  يف  العادية 
ال���ع���ام���ة ال�����س��ن��وي��ة ل����الحت����اد، ويف 
م�����س��روع ق��ان��ون احل�����س��اب اخلتامي 
وذل����ك ط��ب��ق��ا ل��الأح��ك��ام ال�����واردة يف 

الباب الثامن من هذا الد�ستور.
يهدف  الي�ساحية  املذكرة  وح�سب 

ال��ق��ان��ون الحت����ادي ب�ساأن  م�����س��روع 
من  ورد  وال����ذي  امل�ستهلك  ح��م��اي��ة 
اإىل  م������ادة،   ”36“ يف  احل���ك���وم���ة 
احل�سول على املعلومات ال�سحيحة 
ع����ن ال�������س���ل���ع ال����ت����ي ي�����س��رتي��ه��ا اأو 
التي  اخل����دم����ة  اأو  ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا 
يتلقاها، وتثقيف امل�ستهلك وتوعيته 
القت�سادية،  والتزاماته  بحقوقه 
ومم���ار����س���ة امل�����س��ت��ه��ل��ك حل��ق��وق��ه يف 
للمنتج واخلدمة  الأن�سب  الختيار 
لرغباته،  وفقا  الأ���س��واق  يف  املتاحة 
احل�سول  واخلدمة  ال�سلعة  وجودة 
واحلفاظ  املعلن،  بال�سعر  عليهما 
امل�ستهلك  و����س���الم���ة  ���س��ح��ة  ع��ل��ى 
عند ح�سوله على ال�سلعة اأو تلقيه 
به  ال�������س���رر  اإحل������اق  دون  اخل���دم���ة 
تلقيه  اأو  ال�سلعة  ا�ستعماله  ع��ن��د 

اخلدمة.

وطبقا للمذكرة الي�ساحية يهدف 
بتعديل  احت�����ادي  ق���ان���ون  م�����س��روع 
ب��ع�����س اأح���ك���ام ال��ق��ان��ون الحت����ادي 
ب�ساأن  1981م  “18” ل�سنة  رق��م 
متكني  اإىل  ال��ت��ج��اري��ة،  ال����وك����الت 
متتلك  وال��ت��ي  العائلية  ال�����س��رك��ات 
وزارة  يف  م�سجلة  جت��اري��ة  وك����الت 
�سركات  اإىل  التحول  من  القت�ساد 
اإدراج  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ع���ام���ة  م�����س��اه��م��ة 
اأ�سهمها بال�سوق املايل وفقا لأحكام 
“2” ل�سنة  القانون الحتادي رقم 
ال�سركات التجارية  ب�ساأن  2015م 
وت��ع��دي��الت��ه، وال��ق��ان��ون الحت����ادي 
�ساأن  2000م يف  “4” ل�سنة  رق��م 
ه��ي��ئ��ة و����س���وق الإم��������ارات ل�����الأوراق 

املالية وال�سلع.
وي���ه���دف م�����س��روع ق���ان���ون احت����ادي 
القانون  اأحكام  بع�س  تعديل  ب�ساأن 

ل�سنة   ”11“ رق������م  الحت�����������ادي 
وزارة  تنظيم  ���س��اأن  يف  2018م 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل، اإىل 
مت���ك���ني ال����������وزارة م����ن ت��ع��ي��ني من 
بالتعيني  مر�سوم  �سدور  لهم  �سبق 
وظيفة  اإىل  بعثة  رئ��ي�����س  بوظيفة 
م�ساعد وزير دون الرتباط بدرجة 

�سفري.
احتادي  قانون  م�سروع  يهدف  كما 
يف ������س�����اأن ت���ع���دي���ل ب���ع�������س اأح����ك����ام 
 ”1“ ال����ق����ان����ون الحت���������ادي رق������م 
ال�سلك  ب�ساأن نظام  2019م  ل�سنة 
اإىل  وال��ق��ن�����س��ل��ي،  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي 
التي  الإ���س��ك��ال��ي��ات  بع�س  م��ع��اجل��ة 

تطبيق  ح����ني  ال���������وزارة  واج���ه���ت���ه���ا 
ال�سلك  ب�����س��وؤون  املتعلقة  الأح���ك���ام 
ال��واردة يف  والقن�سلي  الدبلوما�سي 
“1” ل�سنة  القانون الحتادي رقم 
خالل  م��ن  اإل��ي��ه،  امل�سار  2019م 
اق��رتاح تعديالت يف بع�س الأحكام 

واإ�سافة اأحكام اأخرى.

•• دبي- وام:

ال�سحية  ال�������س���وؤون  جل��ن��ة  ن��اق�����س��ت 
والبيئية للمجل�س الوطني الحتادي 
خ����الل اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه م���وؤخ���را يف 
برئا�سة  بدبي،  العامة  الأم��ان��ة  مقر 
�سعادة حممد اأحمد اليماحي رئي�س 
ال��ل��ج��ن��ة، م�������س���روع ق���ان���ون احت����ادي 
من  الأح��ي��ائ��ي��ة  “ال�سالمة  ���س��اأن  يف 
الكائنات املحورة وراثياً ومنتجاتها” 
“28” م�����ادة،  م����ن  ي���ت���ك���ون  ال������ذي 
بح�سور ممثلي وزارة التغري املناخي 

والبيئة.
اعتماد  الج���ت���م���اع  خ�����الل  مت  ك���م���ا 
مو�سوع  ملناق�سة  اللجنة  عمل  خطة 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزارة  “�سيا�سة 

التنمية  حت��ق��ي��ق  ب�������س���اأن  وال���ب���ي���ئ���ة 
ال�سمكية  ل����ل����م����وارد  امل�������س���ت���دام���ة 
الدولة”،  يف  والزراعية  واحليوانية 
التعديالت  ب��ع�����س  اإج������راء  مت  ك��م��ا 
ع��ل��ى ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ح���ول م�سروع 
قانون احتادي يف �ساأن تنظيم املقابر 
واإج���راءات الدفن، ال��ذي يتكون من 
اأع�ساء  الجتماع  ح�سر  مادة.   29
الدكتورة  م���ن:  ك��ل  ���س��ع��ادة  ال��ل��ج��ن��ة 
ح���واء ال�����س��ح��اك امل��ن�����س��وري مقررة 
ال�سرهان  ع��ب��داهلل  وناعمة  اللجنة، 
املجل�س،  ل��رئ��ي�����س  ال���ث���اين  ال���ن���ائ���ب 
وعذراء  ال�سويدي،  عبداهلل  و�سميه 
ح�سن بن رك��ا���س، ود. م��وزه حممد 
الدكتورة  �سعادة  وق��ال��ت  ال��ع��ام��ري. 
حواء �سعيد املن�سوري مقررة اللجنة 

اإن����ه ج���رى خ���الل الج��ت��م��اع ادخ���ال 
بع�س التعديالت على تقرير اللجنة 
حول م�سروع قانون احتادي يف �ساأن 
الدفن،  واإج�������راءات  امل��ق��اب��ر  تنظيم 
وذل���ك ب��ع��د الأخ����ذ ب�����اآراء مواطنني 
يف  تواجههم  ال��ت��ي  التحديات  ح��ول 
اأهمية م�سروع  م��وؤك��دة  الأم���ر،  ذل��ك 
ال�����ق�����ان�����ون ال��������ذي ي���ن���ظ���م وي����وح����د 
على  املتبعة  الحت���ادي���ة  الإج������راءات 
باملقابر  الدولة فيما يتعلق  م�ستوى 
خدمات  م�ستوى  وي�سمن  وال��دف��ن، 
اأف�سل بالإ�سافة اإىل ت�سهيل القدرة 
ع��ل��ى حت���دي���د احل����د الأدن�������ى ملعيار 

اخلدمات يف جميع اإمارات الدولة.
اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه��ا  اأ����س���ارت  ذل���ك  اإىل 
الجتماع  خ���الل  اع��ت��م��دت  ال��ل��ج��ن��ة 

خطة عملها ملناق�سة مو�سوع “�سيا�سة 
ب�ساأن  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة 
للموارد  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق 
يف  والزراعية  واحليوانية  ال�سمكية 
اخلطة  ت�����س��م��ن��ت  ح��ي��ث  الدولة”، 
عقد حلقات نقا�سية والقيام بزيارات 
لالطالع  املعنية،  للجهات  ميدانية 
عن قرب على التحديات التي تواجه 
هذا القطاع والعمل على تذليلها من 
خ���الل اخل����روج ب��ت��و���س��ي��ات تالم�س 
تناق�س  اللجنة  اإن  وق��ال��ت  ال��واق��ع. 
التالية:  امل���ح���اور  ���س��م��ن  امل���و����س���وع 
ال�����������وزارة يف احل���ف���اظ  ت�������س���ري���ع���ات 
واحليوانية  ال�سمكية  ال���رثوة  على 
وال���زراع���ي���ة، وم����ب����ادرات ال������وزارة يف 
ال�سمكي  القطاع  وا���س��ت��دام��ة  تنمية 

واحليواين والزراعي، ودور الوزارة يف 
ا�ست�سراف م�ستقبل القطاع ال�سمكي 
ناق�ست  وال��زراع��ي. كما  واحل��ي��واين 
اج��ت��م��اع��ه��ا م�سروع  خ���الل  ال��ل��ج��ن��ة 
“ال�سالمة  ���س��اأن  ق��ان��ون احت���ادي يف 
املحورة  ال��ك��ائ��ن��ات  م���ن  الأح��ي��ائ��ي��ة 
�سعادة  واأ�سارت  ومنتجاتها”،  وراثياً 
املن�سوري  ���س��ع��ي��د  ح����واء  ال���دك���ت���ورة 

م����ن منطلق  اأن������ه  ال��ل��ج��ن��ة  م����ق����ررة 
���س��ع��ي دول����ة الإم������ارات ال���دائ���م على 
و�سع �سيا�سات وخطط ا�سرتاتيجية 
امل�����ج�����الت،  ا����س���ت���ب���اق���ي���ة يف ج���م���ي���ع 
بال�سالمة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ���س��م��ن��ه��ا  وم����ن 
م�سروع  اق��������رتاح  مت  الأح����ي����ائ����ي����ة 
ال�سالمة  ����س���اأن  يف  احت�����ادي  ق���ان���ون 
املحورة  ال��ك��ائ��ن��ات  م���ن  الأح��ي��ائ��ي��ة 

اإىل  الذي يهدف  ومنتجاتها،  وراثياً 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ���س��ح��ة الإن�����س��ان من 
اأو  وراث��ي��اً  املحورة  الكائنات  خماطر 
البيئة  حماية  و���س��م��ان  منتجاتها، 
اإنتاج  اأو  اأو ت�سنيع  يف جمال تطوير 
املحورة  الكائنات  ت���داول  اأو  نقل  اأو 
التكنولوجيا  عن  النا�سئة  اأو  وراثياً 
على  واحلفاظ  احلديثة،  الأحيائية 

والتنوع  امل��ح��ل��ي��ة  ال���وراث���ي���ة  امل������وارد 
اأو  اإط���الق  خماطر  م��ن  البيولوجي 
اإدخ����ال ال��ك��ائ��ن��ات امل��ح��ورة وراث��ي��اً اأو 
منتجاتها يف البيئة، واأخرياً، �سمان 
اأو  اإل���غ���اء  اأو  ت��خ��ف��ي�����س  اأو  ال��ت��ح��ك��م 
التي  اأو  تقع  التي  الأ���س��رار  معاجلة 
الكائنات  ب�����س��ب��ب  وق��وع��ه��ا  ي��ح��ت��م��ل 

املحورة وراثياً اأو منتجاتها.

الوطني الحتادي يوافق على اإحالة 4 م�صروعات قوانني واردة من احلكومة اإىل اللجان املعنية

جلنة بالوطني الحتادي تناق�س م�صروع قانون احتادي يف �صاأن 
ال�صالمة الأحيائية من الكائنات املحورة وراثيا ومنتجاتها

اللواء الغيثي يكرم ال�صركاء وامل�صاهمني يف اإجناح فعاليات 2019 يف دبي
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   316087:بتاريخ: 2019/08/27
بيانات الأولوية: 

ال�سم: جموهرات داما�س )�س.ذ.م.م(
وعنوانه:  �س.ب. 1522 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو املطلية بها غري الواردة يف فئات اأخرى ، املجوهرات 
والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقية ، ذهب ، اأملا�س ، اأ�ساور )جموهرات( ، دبابي�س للزينة 
، قالئد  للمجوهرات  ، علب  اأق���راط   ، ، حلي متدلية �سغرية )جم��وه��رات(  �سل�سلية )جم��وه��رات(  ، قالئد  )جم��وه��رات( 
، جموهرات  ، خلخال )جموهرات(  ، حلي �سغرية )جموهرات(  ، خوامت )جموهرات(  ، حلي )جموهرات(  )جموهرات( 
الباجنا )جموهرات يدوية مكونة من �سوار وخامت مت�سلني ب�سل�سلة قابلة للتعديل( ، اأحزمة )جموهرات( ، اأ�ساور للحقائب 
)جموهرات(  ، حلي متدلية )جموهرات( ، نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفي�سة ، �سناديق من معادن نفي�سة ، هياكل جذعية 
من معادن نفي�سة ، قطع نقدية ، زمامات )مرابط( اأكمام ، ميداليات كبرية )جموهرات( ، دبابي�س حلي ، بالتني )فلز( ، 

اأحجار �سبه كرمية ، حلي ف�سية ، �ساعات ، اأ�سغال فنية من معادن نفي�سة ، �ساعات يد.
باللغة   City of Gold كلمات   حتتها  مميزة  وطريقة  بخط    damasكلمة ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

الإجنليزية.
  ال�سرتاطات: 

بالربيد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 
امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 140669

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   321116 :بتاريخ: 2019/11/24
بيانات الأولوية:  رقم الطلب ال�سابق  : 461466/88

ال�سم: ديبوي �سينثي�س، اإنك
وعنوانه:  700 اأورثوبيديك درايف وار�سو ، اإنديانا 46582 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

تاريخ الطلب ال�سابق : 2019/06/05 الوليات املتحدة الأمريكية
�سورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
العظام  جراحة  يف  لال�ستخدام  جراحية  اأدوات  ا�سطناعية،  م��واد  من  م�سنوعة  العظام  مفا�سل  غر�سات 

املتعلقة باملفا�سل.
و�سف العالمة: العالمة عبارة كلمة EMPHASYS باللغة الإجنليزية.

 ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 144919

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   321909:بتاريخ: 2019/12/09
بيانات الأولوية:

ال�سم: اكويليربا ا�س.اآر.ال وعنوانه:  فيا بالفا 74 ، تورينو اآي-10135 ، اإيطاليا.
�سورة العالمة      

  
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 

م�ستح�سرات جتميل ، مكياج ، م�ستح�سرات العناية بالوجه والعيون واجل�سم ، كرميات وغ�سولت )لو�سن( 
للوجه والعيون واجل�سم ، كرميات وغ�سولت )لو�سن( واقية ، كرميات وغ�سولت )لو�سن( ال�سم�س ، زيوت 
للوجه واجل�سم ، �سابون ، م�ستح�سرات تنظيف للوجه واجل�سم ، طالء ال�سفاه ، مزيالت الروائح الكريهة 
للج�سم ، م�ستح�سرات العناية بال�سعر ، �سامبو وغ�سولت )لو�سن(  لل�سعر ، منظفات اأ�سنان ،  معجون اأ�سنان 

وغ�سولت الفم.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة EQUILIBRA باللغة الإيطالية.

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 143998

    منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
بيانات الأولوية: املودعة بالرقم   321619 :بتاريخ: 2019/12/04 

ال�سم: بريت�س تليكوميونكي�سنز بي. ال. �سي.  
وعنوانه:  81 نيوجيت �سرتيت ، لندن ئي �سي 1اأيه 7اأيه جيه ، اململكة املتحدة.

�سورة العالمة       
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42

خدمات الكمبيوتر، تطوير برامج الكمبيوتر والنرتنت، جتميع وحتليل وتوفري املعلومات املقدمة عرب ال�سبكة من قواعد 
اأجهزة الكمبيوتر  اإجارة وتاأجري وا�ستئجار  اأو النرتنت، تاأجري وقت الو�سول لقواعد بيانات الكمبيوتر،  بيانات كمبيوتر 
واأجهزة معاجلة البيانات، برجمة الكمبيوتر، خدمات �سبكات الكمبيوتر، حتميل و�سيانة برامج الكمبيوتر، كتابة وتطوير 
وحتديث وت�سميم برامج الكمبيوتر، خدمات التخطيط والت�سميم جميعها متعلقة ب�سبكات الت�سالت وبالأجهزة والأدوات 
وب�سبكات الكمبيوتر وبالنرتنت، خدمات تكامل النظم، الت�سميم والر�سم والكتابة بتكليف جميعها لتجميع �سفحات الويب 
عرب النرتنت، اإن�ساء و�سيانة املواقع اللكرتونية، تفعيل املواقع اللكرتونية لالآخرين، تفعيل تطبيقات الربامج لالآخرين، 
اأو  ربط  اأو  تدوين  اأو  اأو عر�س  ن�سر  اأو  دفق  اأو  تنزيل  اأو  ت�سهيل حتميل  اأو  لتمكني  برامج  برامج تطبيقات، توفري  توفري 
اأو الو�سائط عرب �سبكات الت�سالت، خدمات ال�ست�سارات التقنية فيما يتعلق بنظم املعلومات، خدمات  م�ساركة املعلومات 
والت�سميم  ال�ست�سارات  خدمات  بالبيانات،  الت�سال  ونظم  الكمبيوتر  لنظم  الكوارث  من  التعايف  خدمات  البيانات،  اأم��ن 
الكمبيوتر  و�سبكات  الكمبيوتر  وبرامج  الكمبيوتر  واأجهزة  املعلومات  بنظم  متعلقة  وامل�سورة جميعها  والبحاث  والختبار 
واملعدات اللكرتونية ونظم الت�سالت ونظم اإر�سال البيانات، خدمات حتليل البيانات، خدمات تخزين وا�سرتجاع البيانات 

خلدمات الإر�سال والعر�س والتخزين وللمعامالت والتعريف واملعلومات املالية، خدمات املراقبة.
بخط  حم��دد  ل��دائ��رة  ر�سم  داخ��ل  عري�س  بخط  الإجنليزية  باللغة    BT الأح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

عري�س.
 ال�سرتاطات: 

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 145315

 منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 134442
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 ،
  الوليات املتحدة  الأمريكية.   

بتاريخ:2011/02/13 وامل�سجلة حتت الرقم: 134442 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/10/07 

وحتى تاريخ: 2029/10/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 46665

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 34398
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 ، 
 الوليات املتحدة  الأمريكية.   

بتاريخ:2004/02/28 وامل�سجلة حتت الرقم: 34398 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/01/11 

وحتى تاريخ: 2030/01/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 48283

 منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 34389
   باإ�سم : بيو�سن�س ويب�سرت، اإنك.

وعنوانه : 33 تكنولوجي درايف ،  اإرفني ، كاليفورنيا  ، الوليات  املتحدة الأمريكية.
بتاريخ:2002/01/12 وامل�سجلة حتت الرقم: 34389 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/01/11 

وحتى تاريخ: 2030/01/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 48980

 منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 34397
   باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانه وان جون�سون اأند جون�سون 
بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 ،  الوليات املتحدة  الأمريكية.   

بتاريخ:2009/09/09 وامل�سجلة حتت الرقم: 34397 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/01/11 

وحتى تاريخ: 2030/01/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 48283

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   316088 :بتاريخ: 2019/08/27
بيانات الأولوية: 

ال�سم: جموهرات داما�س )�س.ذ.م.م(
وعنوانه:  �س.ب. 1522 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 
الزبائن من معاينتها و�سرائها عند  ال�سلع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عامة  خدمات جتميع ت�سكيلة من 

احلاجة حتديداً املجوهرات وال�ساعات والأحجار الكرمية و�سبه الكرمية والهدايا.
 City of Gold  بخط وطريقة مميزة حتتها كلمات  damasو�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة

جميعيهما باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 140670

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   321373 :بتاريخ: 2019/11/27
بيانات الأولوية:

ال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  وان جون�سون  وع��ن��وان��ه:  

الأمريكية.   
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�ستح�سرات �سيدلنية ب�سرية.

و�سف العالمة: العالمة عبارة كلمة YISPIRIANT باللغة الإجنليزية .
 ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 145294

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   321910:بتاريخ: 2019/12/09
بيانات الأولوية:

ال�سم: اكويليربا ا�س.اآر.ال وعنوانه:  فيا بالفا 74 ، تورينو اآي-10135 ، اإيطاليا.
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5 
فيتامينات ومكمالت غذائية.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة EQUILIBRA باللغة الإيطالية.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 143999

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   321389 :بتاريخ: 2019/11/27
بيانات الأولوية:

ال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  وان جون�سون  وع��ن��وان��ه:  

الأمريكية.   
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  الأقم�سة ومواد  م�ستح�سرات تبيي�س 
حتديداً  لل�سعر  )ل��و���س��ن(  غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  وزي���وت  عطور  ���س��اب��ون،  وك�سط،  وجلي 

م�ستح�سرات جتميل ومنتجات الزينة للعناية بالب�سرة وال�سعر، منظفات اأ�سنان.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة نيزورال باللغة العربية

 ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 145334

منوذج اإعالن الن�سر
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   321037 :بتاريخ: 2019/11/21
بيانات الأولوية:

ال�سم: كاتربيلر اإنك.
وعنوانه:  100 اإن. اإي. ، اأدمز �سرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 9540-61629 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 4
وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�س  مركبات  مزلقات،  �سناعية،  و�سحوم  زي��وت 
املحركات(، مواد اإ�ساءة، �سموع وفتائل لالإ�ساءة، �سحوم ومزلقات وزيوت للمركبات الربية، �سحوم ومزلقات 
لالآلت  وزي��وت  ومزلقات  �سحوم  هيدروليكية،  زي��وت  �سناعية،  وزي��وت  ومزلقات  �سحوم  للمكائن،  وزي��وت 
ال�سناعية، معاجلات وم�سافات مكائن غري كيميائية لزيوت املكائن والبنزين ووقود الديزل وموائع عنا�سر 

نقل احلركة واملربدات.
و�سف العالمة: العالمة عبارة كلمة CAT باللغة الإجنليزية بخط  كبري.

 ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 140911

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
بيانات الأولوية: املودعة بالرقم   321615 :بتاريخ: 2019/12/04 

ال�سم: بريت�س تليكوميونكي�سنز بي. ال. �سي.  
وعنوانه:  81 نيوجيت �سرتيت ، لندن ئي �سي 1اأيه 7اأيه جيه ، اململكة املتحدة.

�سورة العالمة     
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

واإر�سال  لت�سجيل  واأدوات   اأجهزة  املتحركة،  الت�سال  واأدوات  اأجهزة  الت�سالت،  واأدوات  اأجهزة  الت�سال،  واأدوات  اأجهزة 
اأجهزة  اأجزاء وقطع  البيانات،  وا�ستقبال وت�سغيل وا�سرتجاع ون�سخ ومعاجلة وعر�س وطباعة الأ�سوات و/اأو ال�سور و/اأو 
البحث عن  للتمكني من  كمبيوتر  برامج  املتحركة،  الت�سال  واأدوات  واأجهزة  الت�سالت  واأدوات  واأجهزة  الت�سال  واأدوات 
لتمكني  الت�سالت  واأجهزة  الكمبيوتر  برامج  ال�سناعية،  بالأقمار  الت�سال  اأجهزة  بالبيانات،  الت�سال  اأجهزة  البيانات، 
واأدوات  اأجهزة  اللكرتونية،  والتجارة  اللكرتونية  املالية  املعامالت  واأدوات  اأجهزة  بالإنرتنت،  البيانات  قواعد  تو�سيل 
الت�سال الرقمية، اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، نظم الكمبيوتر واأجهزة كمبيوتر �سخ�سية �سغرية ومفكرة يف �سكل كمبيوتر 
�سغري، كبالت، لوازم ونهايات وِقطع الكبالت، عتاد كمبيوتر، برامج كمبيوتر وبرامج ثابتة يف الهواتف املتحركة للتمكني 
من اللعب وتنزيل تطبيقات الربامج، األعاب الكرتونية ومو�سيقى ونغمات رنني و �سا�سات التوّقف وخلفيات، تطبيقات برامج 
واأدوات الت�سالت، برامج م�سادة للفريو�سات،  ا�ستماع ومراقبة، برامج كمبيوتر لأجهزة  اأجهزة  للتنزيل،  كمبيوتر قابلة 
برامج فح�س الرمز واملحتوى املوؤذي، برامج اأمان للكمبيوتر، عتاد وبرامج كمبيوتر لتوفري حماية جدار احلماية، جميعها 
مقدمة من خالل النرتنت اأو عرب ال�سبكة من قواعد البيانات، برامج كمبيوتر متعلقة باإدارة املخاطر واأمن الأعمال واإدارة 

املعلومات وذكاء الأعمال. 
بخط  حم��دد  ل��دائ��رة  ر�سم  داخ��ل  عري�س  بخط  الإجنليزية  باللغة    BT الأح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

عري�س.
 ال�سرتاطات: 

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 145313

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   320722 :بتاريخ: 2019/11/17

بيانات الأولوية:
ال�سم: ريت�سمونت انرتنا�سيونال ا�س .ايه.

وعنوانه:  روت دي�س بي�سيز 10، فيالرز- �سور- غالن  ، �سوي�سرا.
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 14
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات اأخرى، املجوهرات 
والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة، معادن نفي�سة غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة، لآلئ 
قالئد  اأق��راط،  )جموهرات(،  اأ�ساور  )جموهرات(،  خوامت  العنق،  ربطات  م�سابك  اأكمام،  )مرابط(  زمامات  )جموهرات(، 
من  فنية  اأ�سغال  نقدية،  قطع  للمفاتيح،  حلقات  )جموهرات(،  �سغرية  حلي  )جموهرات(،  للزينة  دبابي�س  )جموهرات(، 
معادن نفي�سة، علب جموهرات، �سناديق من معادن نفي�سة، �ساعات، كرونومرتات )موقتات دقيقة(، �ساعات حائط، علب 
اأو الأغطية الزجاجية لل�ساعات، حلقات للمفاتيح  اأو نواب�س �ساعات  �ساعات، �سوار �ساعات، �سيور �ساعات، �سال�سل �ساعات 
)حلي �سغرية اأو �سال�سل �سغرية(، ن�سب اأو متاثيل �سغرية من معادن نفي�سة، علب �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد، 

ميداليات.
اأطرافها م�سننة  و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم ثالثي الأبعاد من ثالثة م�ساقط لقالدة مميزة دائرية ال�سكل 
على �سكل اأ�سعة ال�سم�س ومر�سعة باأحجار كرمية خمتلفة الأحجام ويتخلل القالدة من الأعلى جزء من �سل�سلة بطريقة 

مميزة.
 ال�سرتاطات: 

بالربيد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 
امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 144079

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   321393 :بتاريخ: 2019/11/27
بيانات الأولوية:

ال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  وان جون�سون  وع��ن��وان��ه:  

الأمريكية.   
�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
لال�ستعمال  معدة  حمية  م��واد  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية،  �سيدلنية  م�ستح�سرات 
الطبي، اأغذية للر�سع والأطفال، ل�سقات ومواد �سماد، مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان، مطهرات، 

م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة نيزورال باللغة العربية

 ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 145335

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   319849 :بتاريخ: 2019/11/04

بيانات الأولوية:
ال�سم: بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع وعنوانه:  �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
ال�سوؤون واخلدمات امل�سرفية ، اخلدمات امل�سرفية بالإنرتنت ، اخلدمات امل�سرفية بالهاتف ، اخلدمات امل�سرفية بالهواتف 
املتحركة ، الأعمال امل�سرفية ، اخلدمات امل�سرفية املنزلية ، معلومات الأعمال امل�سرفية ، خدمات ت�سفية الأعمال املالية ، 
ا�ستثمار روؤو�س الأموال ، التحقق من ال�سيكات ، املقا�سة املالية ، غرف املقا�سة املالية ، ال�ست�سارات املالية ،  مكاتب الئتمان ، 
خدمات بطاقات الئتمان ، اإ�سدار بطاقات الئتمان ، خدمات بطاقات الدين ، حفظ الأ�سياء الثمينة كوديعة ، التقييم املايل 
)التاأمني والأعمال امل�سرفية والعقارات( ، ال�سرافة ، املعلومات املالية ، الإدارة املالية ، الكفالت املالية ، اخلدمات التمويلية 
، ا�ستثمار الأموال ، حتويل الأموال الكرتونياً ، ال�سمانات ، �سمان �سندات التاأمني ال�سحي ، متويل البيع بالتق�سيط ، اإ�سدار 
اإبرام �سندات التاأمني  اإ�سدار ال�سيكات ال�سياحية ، متويل ال�سراء والإيجار ، القرو�س ب�سمان ،  بطاقات �سراء ذات قيمة ، 
على احلياة ، القرو�س املالية ، خدمات حفظ الودائع ، بنوك التوفري ، ال�سكوك ال�سرعية ، خدمات ال�سم�سرة ، ال�سم�سرة 
اخلا�سة بالرهانات ، ال�سم�سرة يف الب�سائع ، ال�سم�سرة يف ال�ستثمار ، �سم�سرة بور�سة الأوراق املالية ، �سم�سرة ال�سندات ، 
ال�سم�سرة املالية ، �سمرة الأوراق املالية ، خدمات ال�سم�سرة يف ال�سبائك ، ال�سم�سرة يف ا�ستثمار روؤو�س الأموال ، ال�سم�سرة 
يف ال�ستثمار املايل ، ال�سم�سرة يف العقارات ، خدمات ال�سم�سرة املتعلقة بالتمويل التباديل ، ال�سم�سرة يف �سرف العمالت ، 

ال�سرافة ، اأ�سواق �سرافة العمالت الأجنبية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الأحرف FAB على ميينهم الرقم واحد باللغة الإجنليزية بخط اأحمر مميز فوقها 
كلمات بنك اأبوظبي الأول باللغة العربية بخط �سغري حتتها كلمات First Abu Dhabi Bank   باللغة الإجنليزية 
بخط �سغري و على ميينهم كلمات BUISNESS BANKING  باللغة الإجنليزية وجميع الكلمات باللون الأزرق.

 ال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 143959

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
بيانات الأولوية: املودعة بالرقم   321616 :بتاريخ: 2019/12/04 

ال�سم: بريت�س تليكوميونكي�سنز بي. ال. �سي.  
وعنوانه:  81 نيوجيت �سرتيت ، لندن ئي �سي 1اأيه 7اأيه جيه ، اململكة املتحدة.

�سورة العالمة          
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38

املعلومات  ات�سالت  الكمبيوتر والنرتنت،  بيانات  اإىل قواعد  اإىل الت�سالت وروابط  الو�سول  خدمات الت�سالت، توفري 
و/اأو  ال�سناعية  الأقمار  الت�سال عرب  ال�سور، خدمات  اأو  ال�سوت  اأو  البيانات  واإر�سال  بث  الويب(،  )مبا يف ذلك �سفحات 
التلفزيون و/اأو الراديو، خدمات الت�سال عرب الهواتف املتحركة، اإجارة وتاأجري وا�ستئجار اأجهزة الت�سال، خدمات الربيد 
اللكرتوين، خدمات النرتنت وا�سع النطاق والت�سال، اإر�سال ومعاجلة وتخزين البيانات، خدمات ال�سبكات، خدمات ُمدارة 
لل�سبكات ال�سحابية والأمنية واملُدارة، خدمات تبادل البيانات الكرتونياً، خدمات توفري اأو اإر�سال اأو عر�س املعلومات لغايات 
الأعمال اأو الغايات املنزلية من بنك البيانات املخزنة على الكمبيوتر اأو عرب النرتنت، خدمات اإر�سال الر�سائل عرب الهواتف، 
مراقبة وتنظيم وحتليل معلومات الت�سال، خدمات فح�س الت�سال، خدمات اخلرباء يف جمال الت�سالت، اإر�سال ال�سوت 
و/اأو البيانات و/اأو ال�سور، اإر�سال البيانات والر�سائل وال�سور مب�ساعدة الكمبيوتر، عر�س وتوزيع ال�سوت والفيديو وال�سور 
الثابتة واملتحركة والبيانات، تاأجري وقت الو�سول لقواعد بيانات املعلومات، خدمات معلومات الت�سالت، توزيع وتو�سيل 
وم�ساهدات  اللكرتونية  امل��واق��ع  بني  تو�سيالت  توفري  لالنرتنت،  الو�سول  خدمات  توفري  وال�سوت،  الفيديو  خدمات 
التلفزيون عرب منافذ التلفزيون التفاعلية، خدمات منافذ النرتنت، اإر�سال ال�سوت و/اأو الفيديو و/اأو الربجمة ال�سمعية 

الب�سرية من خالل بروتوكول النرتنت، خدمات امل�سورة وال�ست�سارات املهنية املتعلقة بجميع ما ذكر اآنفاً.
بخط  حم��دد  ل��دائ��رة  ر�سم  داخ��ل  عري�س  بخط  الإجنليزية  باللغة    BT الأح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

عري�س.
 ال�سرتاطات: 

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 145314

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   321004 :بتاريخ: 2019/11/21
بيانات الأولوية:

ال�سم: ف�سيلو فازهايل
وعنوانه:  �س.ب. 96157 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 25
املالب�س ، لبا�س القدم ، اأغطية الراأ�س.

و�سف العالمة: العالمة عبارة كلمة PUCA باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
 ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 144898

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   323283:بتاريخ: 2019/12/31
بيانات الأولوية:

ال�سم: �سنوفاليك اإنك.
وعنوانه:  450 كونكار درايف ، �سان ماتيو ، �سي اإيه 94402 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42 
خدمات الربجميات كخدمة )ا�س اإيه اإيه ا�س( حتديداً برجميات ال�ست�سافة لال�ستخدام من قبل الآخرين 
ل�ستخدامها فيما يتعلق بتخزين البيانات واإدارة البيانات وتقنيب البيانات وحتليل البيانات وتاأمني م�ساركة 
البيانات، من�سة كخدمة )بيه اإيه اإيه ا�س( ت�ستمل على من�سات برجميات كمبيوتر لال�ستخدام فيما يتعلق 

بتخزين البيانات واإدارة البيانات وتقنيب البيانات وحتليل البيانات وتاأمني م�ساركة البيانات.
  SNOWFLAKE DATA EXCHANGE كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 

باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  يناير  2020 العدد 12827 

EAT 146626

SNOWFLAKE DATA EXCHANGE
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•• دبي-وام:

الطاير  حممد  �سعيد  معايل  بحث 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�سو 
ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دب������ي مع 
عام  قن�سل  بونداريف  اإيغور  �سعادة 
تعزيز  �سبل  بيالرو�سيا  جمهورية 
م�ساهمة  وت��ف��ع��ي��ل  ال���ت���ع���اون  اأط�����ر 
م�ساريع  يف  البيالرو�سية  ال�سركات 
امل����ي����اه وال����ط����اق����ة يف دب������ي ودول������ة 
وكذلك  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
الهيئة  بني  ال�سرتاتيجي  التعاون 
البيالرو�سية  وال�سركات  واملوؤ�س�سات 
املياه  بقطاعي  املتعلقة  امل��ج��الت  يف 

والطاقة املتجددة والنظيفة.
وا���س��ت��ع��ر���س م��ع��ايل ال��ط��اي��ر اأم����ام 
بيالرو�سيا  ج��م��ه��وري��ة  ع���ام  قن�سل 
والربامج  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  اأه��م 

حتقيقاً  ال��ه��ي��ئ��ة  ب���ه���ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي 
لروؤية القيادة الر�سيدة حيث تناول 

خربات وجتارب الهيئة يف ا�ست�سراف 
و�سناعة م�ستقبل الطاقة من خالل 

للموؤ�س�سات  م�ستقبلي  ابتكار منوذج 
وتوزيع  ون��ق��ل  اإن��ت��اج  يف  اخلدماتية 

على  الهيئة  وعمل  واملياه  الكهرباء 
دبي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه����داف  حتقيق 
والتي   2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
ترمي اإىل توفري %75 من طاقة 
النظيفة  الطاقة  م�سادر  م��ن  دب��ي 

بحلول 2050.
اأطلقت  الأه������داف  ه���ذه  ول��ت��ح��ق��ي��ق 
ال���ه���ي���ئ���ة ال����ع����دي����د م�����ن ال����ربام����ج 
وامل����ب����ادرات اخل�����س��راء مب��ا يف ذلك 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  جممع حممد 
اأكرب  يعد  ال��ذي  ال�سم�سية  للطاقة 
م�سروع ا�سرتاتيجي لتوليد الطاقة 
العامل  يف  واح��د  موقع  يف  املتجددة 
و�ستبلغ  امل�ستقل  املنتج  ن��ظ��ام  وف��ق 
قدرته الإنتاجية 5،000 ميجاوات 
با�ستثمارات   2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
مليار   50 اإىل  ت�����س��ل  اإج���م���ال���ي���ة 

درهم.

•• دبي-الفجر:

ل���الأدل���ة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  مت��ك��ن��ت 
�سرطة  يف  اجلرمية  وعلم  اجلنائية 
دب����ي م���ن حت���دي���د ه���وي���ة ق���ات���ل من 
بني عدة اأ�سخا�س �ساركوا يف اعتداء 
الأ�سلحة  ب��ا���س��ت��خ��دام  �سحية  ع��ل��ى 

البي�ساء، 
اأح���د الأطباء  ا���س��ت��ع��ان��ة  وذل���ك ع��رب 
الت�سريح  عملية  اأث��ن��اء  ال�سرعيني 
ت�سكيل  اإع�����ادة  يف  ال�سيلكون  مب���ادة 
ت�سبب يف مقتل  ال��ذي  ال�سالح  �سكل 
ال�سحية مبا �ساهم يف حتديد هوية 

م�ستخدمه من بني كافة املعتدين.
واأك������د ����س���ع���ادة ال����ل����واء خ��ب��ري خليل 
القائد  م�ساعد  املن�سوري  اإب��راه��ي��م 
البحث  ل�����س��وؤون  دب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  اجل��ن��ائ��ي، 
ال���دائ���م ع��ل��ى التميز  ل�����س��رط��ة دب���ي 
والبتكار يف خمتلف جمالت العمل 
ال�����س��رط��ي وم��ن��ه��ا ال��ع��م��ل يف جمال 
وع��ل��م اجلرمية،  اجل��ن��ائ��ي��ة  الأدل������ة 
وت�سخري كافة املوارد يف الك�سف عن 
بدقة  مرتكبيها  وحت��دي��د  الق�سايا 

وتقدميهم للعدالة.
متتلك  دب���ي  ���س��رط��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

واملدربة  امل��وؤه��ل��ة  امل��واط��ن��ة  ال���ك���وادر 
امل�������س���ت���وي���ات يف جمال  اأع����ل����ى  وف�����ق 
وع��ل��م اجلرمية،  اجل��ن��ائ��ي��ة  الأدل������ة 
خمتلف  مع  التعامل  على  وال��ق��ادرة 
اأنواع الق�سايا وتقدمي الأدلة املادية 
جتريها،  التي  للتحقيقات  الداعمة 
الدامغة  الأدل����ة  ت��ق��دمي  ج��ان��ب  اإىل 
لتحقيق  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  اجل���ه���ات  اإىل 

العدالة.
امل��ن�����س��وري باجلهود  ال���ل���واء  واأ����س���اد 
ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا ال���ك���وادر 
املتخ�س�سة يف الإدارة العامة لالأدلة 
وحر�سها  اجلرمية  وعلم  اجلنائية 

وا�ستخدام  ال��ع��م��ل  يف  الإب�����داع  ع��ل��ى 
كافة العلوم احلديثة يف الك�سف عن 
ا�ستخدام  ومنها  اجل��رائ��م  اأ�ساليب 
مادة ال�سيلكون يف ك�سف هوية منفذ 
جماعي  اع��ت��داء  يف  القاتلة  الطعنة 

على �سحية.
الدكتور  اأو���س��ح  التفا�سيل،  وح���ول 
ال�ست�ساري  اخلبري  الربيكي  خالد 
تفا�سيل  اأن  ال�������س���رع���ي  ال���ط���ب  يف 
ب���اإق���دام جمموعة  ت��ت��ع��ل��ق  ال��ق�����س��ي��ة 
على  الع��ت��داء  على  الأ�سخا�س  م��ن 
�سحية با�ستخدام اأ�سلحة بي�ساء من 

خمتلف الأنواع.

بت�سريح  تكليفه  مت  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 
ال�سحية  اأن  ت��ب��ني  ح��ي��ث  اجل��ث��م��ان، 
طعنات،  م��ن  جمموعة  اإىل  تعر�س 
الرئي�سية  الطعنة  حتديد  فا�ستطاع 
ب�سكل  ال�سحية  مبوت  ت�سببت  التي 
خدمة  منطلق  وم���ن  ل��ك��ن  م��ب��ا���س��ر، 
معلومات  بتقدمي  التحقيق  ج��ه��ات 
اإ���س��اف��ي��ة، ك���ان ي��ج��ب حت��دي��د هوية 
ال�����س��خ�����س ال����ذي اأق����دم ع��ل��ى تنفيذ 

الطعنة القاتلة.
ال�ستعانة  ق�����رر  اأن�������ه  اإىل  ول����ف����ت 
بفحو�س ق�سم اأثار الأ�سلحة والآلت 
اأثر  انطباع  مقارنة  اإع���ادة  اأج��ل  من 

ال�سالح الأبي�س امل�ستخدم يف جرمية 
القتل عرب ا�ستخدام مادة ال�سيلكون 
اأن فكرة  على ج�سم ال�سحية، مبيناً 
ا�ستخدام هذا النوع من الفحو�سات 
يعترب  الإن�����س��ان حت��دي��اً  ع��ل��ى ج�سم 

الأول من نوعه اإقليمياً.
واأ�ساف: عملنا على نقل اأثر الإ�سابة 
با�ستخدام  وال��غ�����س��روف  ال��ع��ظ��م  يف 
مادة ال�سليكون اثناء عملية الت�سريح 
م���ا ���س��اه��م يف اإع������ادة م��ق��ارن��ة الأث���ر 
الأدوات  م���ع  الإ����س���اب���ة  يف  امل�����رتوك 
احل������ادة امل�����س��ت��خ��دم��ة يف الع���ت���داء، 
املحدثة  الأداة  حت��دي��د  ع��ن��ه  ون��ت��ج 

حتديد  ثم  بدقة،  القاتلة  لالإ�سابة 
ا�ستخدمها  ال���ذي  ال�سخ�س  ه��وي��ة 
وعملنا  القاتلة،  الطعنة  ت�سديد  يف 
ا�ستخدامه  من  التحقق  على  اأي�ساً 

لالأداة بعد رفع ب�سماته عنها.
اأن  ال����ربي����ك����ي  ال����دك����ت����ور  واأو�������س������ح 
عملية  يف  ال�����س��ي��ل��ك��ون  ا����س���ت���خ���دام 

ال�����س��رع��ي �ساهم  ب��ال��ط��ب  ال��ت�����س��ري��ح 
القاتلة  الطعنة  �ساحب  حتديد  يف 
اإىل  امللمو�س  امل��ادي  الدليل  وتقدمي 
الق�سية  العامة والق�ساء يف  النيابة 
لي�سدر حكم اإدانة بحق املدان بالقتل 
وكذلك للم�ساركني يف العتداء وفقاُ 

لأدوارهم يف اجلرمية.

•• ال�شارقة-الفجر:

اأطلق مكتب ال�سارقة �سديقة للطفل، هويته املوؤ�س�سية اجلديدة، والتي 
متكني  يف  وروؤيته  املكتب  فل�سفة  يج�سد  جديداً،  ب�سرياً  �سعاراً  تت�سمن 
ال�سارقة من خمتلف الأعمار والفئات والقدرات  الأطفال واليافعني يف 
والأدي��ان، واجلن�سيات، وتوفري بيئة �سديقة ت�سمن لهم كامل الرعاية 

والعناية، ويتمتعون فيها بكل حقوقهم. 
من  الإجنليزية  باللغة  ا�سمه  تغيري  اجل��دي��دة  املكتب  هوية  وتت�سمن 
 Sharjah( اإىل   )Sharjah Baby Friendly Office(
مهام  اجل��دي��د  ال���س��م  ليعك�س   )Child Friendly Office

وم�سوؤوليات املكتب التي ت�سمل الأطفال واليافعني على حد �سواء.

واملوؤ�س�سات  الفئات  كافة  اإ���س��راك  اأهمية  اإىل  اجل��دي��دة،  الهوية  وت�سري 
مبختلف تخ�س�ساتها يف عملية متكني الأطفال من حقوقهم وتعريفهم 
بواجباتهم بدون متييز اأو انتقا�س، وتوؤكد على �سرورة توعية املجتمع 
باآليات التعامل مع الأطفال مبا ي�سمن النمو النف�سي والعقلي ال�سليم 
للموارد الب�سرية املوؤهلة باملعرفة والطموح، والقادرة على اإحداث فروقات 

اإيجابية جوهرية يف املجالت كافة.  
ملكتب  التنفيذي  املدير  ال��غ��زال،  ح�سة  الدكتورة  قالت  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
يدخل  اجل��دي��دة،  املوؤ�س�سية  الهوية  باإطالق  للطفل:  �سديقة  ال�سارقة 
مكتب ال�سارقة �سديقة للطفل مرحلة جديدة، ت�ستند اإىل جهود وروؤى 
ال�سمو  �ساحب  ورعاية  توجيهات  �سمن  عقود،  اأربعة  م��دار  على  ُبذلت 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

رئي�سة  القا�سمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  وقرينته  ال�سارقة، 
بنموذج  للو�سول  فيها  نطمح  مرحلة  الأ���س��رة؛  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�س 
ال�سارقة يف متكني ورعاية الأطفال واليافعني اإىل العاملّية، وتوفري بيئة 
اكت�ساف مواهبهم  لالأطفال  بحيث ميكن  وازده����اراً،  ودع��م��اً  اأم��ن��اً  اأك��رث 

وقدراتهم واإدراك واجباتهم جتاه جمتمعهم”. 
النهج  للمكتب،  اجلديدين  وال�سعار  الهوية  اإط��الق  “يعك�س  واأ�سافت: 
الإم��ارة يف رعاية الأطفال واليافعني، من جميع  التكاملي الذي تتبناه 
الوقت  ويف  متييز،  اأو  ا�ستثناء  اأي  وب��دون  واجلن�سيات،  العمرية  الفئات 
نف�سه يك�سف حر�س املكتب على تبني منهج م�ستدام جتاه حماية وتعزيز 

حقوق الأطفال.
ويعود تاأ�سي�س مكتب ال�سارقة �سديقة للطفل، اإىل اإطالق حملة ال�سارقة 

2011، حتت �سعار بداية �سحيحة مل�ستقبل  اإمارة �سديقة للطفل عام 
اأف�سل، بهدف دعم وت�سجيع الر�ساعة الطبيعية يف الإمارة، حيث وا�سلت 
احلملة عملها حتى الإعالن عن تاأ�سي�س مكتب ال�سارقة �سديقة للطفل 

يف يونيو 2016.
وي�سرف املكتب حالياً على تنفيذ ثالثة م�ساريع، هي: م�سروع ال�سارقة 
للطفل  �سديقة  “ال�سارقة  وم�����س��روع  وال��ي��اف��ع��ني،  ل��الأط��ف��ال  �سديقة 
وم�سروع مدار�س �سديقة للطفل، بعد اأن نالت الإمارة لقب اأول مدينة 
منظمة  م��ن   ،2015 ال��ع��ام  يف  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى  للطفل  �سديقة 
املتحدة للطفولة )يوني�سف(، وح�سلت  الأمم  العاملية ومنظمة  ال�سحة 
)املدن  العاملية  اليون�سف  م��ب��ادرة  م��ن  ال��دول��ي��ة  الع��ت��م��اد  معايري  على 

ال�سديقة لالأطفال واليافعني( يف مايو 2018.

•• الفجرية-الفجر:

 نظمت من�سة 2071 التابعة جلمعية 
الفجرية الجتماعية الثقافية، اأم�س، 
ن���دوة ح��واري��ة ب��ع��ن��وان »الب��ت��ك��ار من 
ا�ست�سافها  ال��ع��امل��ي��ة«،  اإىل  الأ�����س����رة 
م���������س����رح غ�����رف�����ة جت���������ارة و����س���ن���اع���ة 
ال�����س��ي��خ عبداهلل  ب��ح�����س��ور  ال��ف��ج��رية، 
ب��ن ح��م��د ب��ن ���س��ي��ف ال�����س��رق��ي رئي�س 
الأج�سام  ل��ب��ن��اء  الإم����ارات����ي  الحت�����اد 
ال��ب��دن��ي��ة، وال�����س��ي��خ �سعيد بن  وال��ق��وة 
���س��رور ال�����س��رق��ي رئ��ي�����س غ��رف��ة جتارة 
ال���ف���ج���رية، و����س���ع���ادة خالد  و���س��ن��اع��ة 
الفجرية  جمعية  رئ��ي�����س  ال��ظ��ن��ح��اين 
الجتماعية الثقافية، وحياة احلمادي 
للجمعية مديرة من�سة  العام  الأمني 
امل�������س���وؤول���ني  م����ن  وع�������دد   ،2071

واملثقفني وجمهور غفري. 
�����س����ارك يف ال�����ن�����دوة، ال���ن���اب���غ���ة اأدي�����ب 
ال��ب��ل��و���س��ي وال���ع���امل���ة ال�����س��غ��رية دان���ة 
البلو�سي ووالدهما �سليمان البلو�سي، 
واأدارتها حياة احلمادي مديرة من�سة 
اإجن����ازات  ا�ستعر�ست  ال��ت��ي   ،2071

اأديب  ح�سول  مثل  الفجرية،  �سيوف 
والعامل  »النابغة  لقب  على  البلو�سي 
الإماراتي ال�سغري« من قيادة الدولة، 
الوليات  من  العاملي«  »النابغة  ولقب 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
ل��ق��ب »ال���ع���ب���ق���ري ال���ع���امل���ي« م���ن قبل 
ج���م���ه���وري���ة ك�����وري�����ا، واخ����ت����ي����اره من 
دولياً  �سفرياً  لل�سالم«  »اإمي��ا  منظمة 

للتعليم وال�سالم على م�ستوى العامل 
ح�سول  عن  ف�ساًل   ،2016 العام  يف 
رائدة  اأ�سغر  لقب  على  البلو�سي  دانة 
ف�ساء تتدرب يف وكالة نا�سا، و�سّنفتها 
ال�����س��رق الأو�����س����ط« �سمن  »ف���ورب�������س 
العرب،  وامل��ن��ج��زي��ن  امل��ب��دع��ني  ق��ائ��م��ة 
للمبادرة  ر���س��م��ي��ة  ���س��ف��رية  ���ن���ت  وُع���يِّ
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة »ع�����رّب ع���ن حّبك 

ل���الإم���ارات« وم��ب��ادرة »م��و���س��وع��ة دبي 
اأيقونة العامل«، اإ�سافة اإىل اأنها اأ�سغر 
كتاب  اأ���س��درت  حيث  اإم��ارات��ي��ة  كاتبة 

»13 امراأة عربية ملهمة«. 
البلو�سي  الندوة حتدثت دانة  وخالل 
عن بداياتها وما مّرت به من جتارب 
ك�����ان ن���ت���اج���ه���ا حت��ق��ي��ق ال���ع���دي���د من 
واإ�سدارها  وال��ط��م��وح��ات،  الإجن����ازات 

كتاب »13 امراأة عربية ملهمة«، حيث 
ك�سف باأنها تاأثرت بنماذج ملهمة من 
ن�����س��اء ع��رب��ي��ات، ك���ان ل��ه��ن الف�سل يف 
دافعاً  و�سكلن  جناحها  م�سرية  تقدم 
قوياً لها وحمفزاً لنجاحها، كما �سردت 
رحلتها وجتربتها يف وكالة نا�سا، حيث 
بعلوم  خ��ا���س��ة  ب���ت���دري���ب���ات  ال��ت��ح��ق��ت 
وهند�سة الف�ساء واختبارات الروبوت 
ال��ف�����س��ائ��ي يف ال��وك��ال��ة امل�����س��وؤول��ة عن 
الف�سائية،  الأب��ح��اث  ب��رام��ج  تطوير 
العمر  �سغرية  اإم��ارات��ي��ة  اأول  وك��ان��ت 

تلتحق بتدريبات »نا�سا«.
البلو�سي  اأدي���ب  ت��ط��رق  جهته،  وم��ن   
اإىل اآخر اإجناز عاملي حققه يف م�سرية 
اأذكى  قائمة  اإىل  بان�سمامه  ال��ن��ج��اح 
يف  وذل����ك  ال���ع���امل،  يف  ���س��غ��ري   100
ح��ف��ل امل��ن��ظ��م��ة ال��ه��ن��دي��ة ال��دول��ي��ة يف 
عدداً  ناق�س  كما  نيودلهي،  العا�سمة 
من اخرتاعاته وابتكاراته مثل ابتكاره 
جهازاً لوالده، امل�ساب ب�سلل الأطفال، 
ث���م اخرتاعه  ال�����س��ب��اح��ة،  مي��ك��ن��ه م���ن 
روب���وت���اً ���س��غ��رياً مل�����س��اع��دة وال���دت���ه يف 
اآخر  اإىل  بالإ�سافة  املنزلية،  الأعمال 

يراقب  اأمان”  “حزام  وه��و  ابتكارته 
وير�سل  ال��راك��ب،  قلب  �سربات  معدل 
املخت�سة يف  اإىل اجلهة  ف��وري��اً  اإن���ذاراً 
ملعدلت  القلب  �سربات  و�سلت  ح��ال 
اأن�������ه ي���ط���م���ح اإىل  خ�����ط�����رة، م������وؤك������داً 
وخدمة  الإجن���ازات  م�سرية  ا�ستكمال 
الوطن، ووّجه ر�سالة اإىل ال�سباب باأن 
يكافحوا يف �سبيل حتقيق طموحاتهم 
واأن يتحلوا بالقوة والعزمية والإرادة.
�سليمان  وال���ده���م���ا  اأو�����س����ح  ب�������دوره، 
يح�سدانه  ال��ذي  النجاح  اأن  البلو�سي 
ن��ت��اج للحر�س الذي  اأدي���ب ودان���ة ه��و 
القوي  وال����داف����ع  وال���دت���ه���م���ا  اأول����ت����ه 
ال���ذي بذلته الأ���س��رة وم��ا وف��رت��ه من 
دع����م ل��ت��ح��ف��ي��ز اب��ن��ي��ه��ا ل��ي��ك��ون��ا مثاًل 

ي��ح��ت��ذى ب���ه يف ال��ع��ل��م وامل���ع���رف���ة، لذا 
ح��ر���س الأب���وي���ن ع��ل��ى ت��وج��ي��ه اأدي���ب 
بالعلم  ال��ت�����س��ل��ح  اأه���م���ي���ة  اإىل  ودان������ة 
مهاراتهما  وتنمية  والبحث  واملعرفة 
م�سرياً  وميولهما،  توجهاتهما  ودع��م 
ال��ع��دي��د من  الأ����س���رة واج��ه��ت  اأن  اإىل 
تقف  اأنها مل  اإل  والعقبات  التحديات 
ال���س��ت��م��راري��ة والعزمية  اأم����ام  ع��ائ��ق��اً 
البلو�سي  واخ��ت��ت��م  ال��ن��ج��اح،  ب��ل��وغ  يف 
لعل  حت���دي���ات  اأم������ام  “نحن  ق���ائ���اًل: 
التوا�سل  و�سبكات  الإن��رتن��ت  اأه��م��ه��ا 
ت�ستحوذ  اأ�سبحت  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي 
ع��ل��ى اأغ���ل���ب اأوق������ات اجل���ي���ل احل����ايل، 
الذي ميتلك فكراً  املتعلم  هذا اجليل 
خ��ا���س��اً، ف��م��ن واج��ب��ن��ا اأن ن��دخ��ل اإىل 

ال��ع��امل اجل��دي��د ل��الأب��ن��اء ب�����س��رط اأّل 
علينا  يجب  بل  عليهم،  اأو�سياء  نكون 
اأهمية  اإب��داع��ي��ة  بطريقة  نعلمهم  اأن 
م��ن خالل  وامل��ع��رف��ة  العلمي  ال��ب��ح��ث 
الإم���ارات  �سعب  ليكون  التكنولوجيا 

ر املعرفة”. �سعباً ُي�َسدِّ
من�سة  نظمت  ال��ن��دوة،  هام�س  وعلى 
2071 حفل توقيع كتاب “13 امراأة 
عربية ملهمة” للكاتبة ال�سغرية دانة 
البلو�سي، تاله تكرمي ال�سيخ عبداهلل 
يرافقه  ال�سرقي  �سيف  ب��ن  حمد  ب��ن 
البلو�سي  لأ����س���رة  ال��ظ��ن��ح��اين  خ��ال��د 
تقديراً   ،2020 للعام  التميز  ب��دروع 
املعرفة  جم��ال  يف  العاملية  اإجن��ازات��ه��م 

والبتكار.

مكتب ال�صارقة �صديقة للطفل يطلق هويته املوؤ�ص�صية اجلديدة

بح�سور عبداهلل ال�سرقي

من�صة 2071 بالفجرية تنظم ندوة »البتكار من الأ�صرة اإىل العاملية«

خبري يف الطب ال�سرعي اعتمد التقنية يف الت�سريح

�صرطة دبي حتدد هوية قاتل من بني جمموعة با�صتخدام »ال�صليكون«

•• ابوظبي -وام:

الدولة  وزي��ر  ال��ب��واردي  اأحمد  بن  حممد  معايل  ا�ستقبل 
ل�سوؤون الدفاع يف مقر الوزارة باأبوظبي، �سباح ام�س �سعادة 
لدى  ك��ازاخ�����س��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة  �سفري  مينيليكوف  م��ادي��ار 
الدولة، بح�سور �سعادة مطر �سامل الظاهري وكيل وزارة 

الدفاع.
التعاون  ال��ل��ق��اء ع���الق���ات  وا���س��ت��ع��ر���س اجل���ان���ب���ان خ����الل 

املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  املتميزة  وال�سداقة 
كافة  وتنميتها يف  تعزيزها  و�سبل  كازاخ�ستان،  وجمهورية 

املجالت، ل�سيما الدفاعية والع�سكرية.
الق�سايا  م���ن  ع����دد  ا���س��ت��ع��را���س  ال���ل���ق���اء  خ����الل  ك��م��ا مت 
امل�سرتك  الهتمام  ذات  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  وال��ت��ط��ورات 

وتبادل الآراء حولها.
اللقاء عدد من كبار ال�سباط وامل�سوؤولني يف وزارة  ح�سر 

الدفاع والقوات امل�سلحة واأع�ساء الوفد املرافق لل�سيف.

•• دبي-وام: 

اطلعت هيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي وفدا من�ساويا على 
خدمات  جم��ال  يف  تتبعها  التي  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
مع  بالتعاون  املعاهد  وترخي�س  ال�سائقني  وتاأهيل  تدريب 

عدد من مراكز تدريب قيادة املركبات يف اإمارة دبي.
للهيئة  الرئي�س  املبنى  الوفد يف  لقاء مع  جاء ذلك خالل 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  علي  اآل  يو�سف  عبداهلل  ح�سره 
املوؤ�س�سة  الرتخي�س وعدد من مديري الإدارات وموظفي 
املنتدب  الع�سو  ن��ائ��ب  اإب��ن��ري  �ستيفان  وال��دك��ت��ور  بالهيئة 
لغرفة التجارة الفيدرالية النم�ساوية وممثلني من معاهد 
ال�سركات  م��ن  وغ��ريه��ا  النم�سا  يف  امل��رك��ب��ات  ق��ي��ادة  تعليم 

الأخرى العاملة يف هذا املجال.
اآل علي : حتر�س الهيئة دائما على  وقال عبداهلل يو�سف 
و�سبه  احلكومية  واملوؤ�س�سات  والهيئات  ال����وزارات  اإط���الع 

على  الدولة  وخ��ارج  داخ��ل  اخلا�سة  وال�سركات  احلكومية 
نقل  اإىل  وت�سعى  امل��ج��الت  خمتلف  يف  الناجحة  جتاربها 
مبداأ  تر�سيخ  بهدف  اجلهات  خمتلف  مع  املعرفة  وت��ب��ادل 
ال�سراكة وتوطيد العالقات الثنائية مبا يعود بالنفع على 

جميع الأطراف.
رحلة  منها  املحاور  على عدد من  اطلع  الوفد  اأن  واأ�ساف 
على  للح�سول  ال�����س��ائ��ق��ني  ت��رخ��ي�����س  م��ن��ظ��وم��ة  امل��ت��ع��ام��ل 
ت��ق��دمي اخلدمات  اإم����ارة دب��ي وق��ن��وات  ال��ق��ي��ادة يف  رخ�سة 
ال�ساحة  فح�س  املعرفة  فح�س  اإج����راءات  على  والط���الع 
الذكي وكذلك  امل�سار  العملية وفح�س  الفحو�سات  الذكي 
واخت�سا�ساتها  الرتخي�س  موؤ�س�سة  عن  نبذة  اإىل  ا�ستمع 
ومناهج  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  لهيئة  التنظيمي  والهيكل 
تدريب ال�سائقني يف دبي ورحلة املت�سوق يف املعاهد واإدارة 
على  احل�����س��ول  وكيفية  امل���درب  ورح��ل��ة  امل��درب��ني  ت�ساريح 

ت�سريح مدرب.

•• الفجرية - وام:

اطلع معايل الفريق �ساحي خلفان متيم، نائب رئي�س ال�سرطة 
بوزارة  ال�سرطة  ق��ي��ادات  جمل�س  رئي�س  ب��دب��ي،  ال��ع��ام  والأم���ن 
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف  العمليات  غ��رف��ة  على  ال��داخ��ل��ي��ة، 
الفجرية والأنظمة املتطورة بها ب�ساأن تلقي بالغات اجلمهور 

واإ�سنادها للدوريات العاملة لتحقيق اأ�سرع زمن ا�ستجابة.
ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  زي���ارة معاليه  ج��اء ذل��ك خ��الل 
حممد  ال��ل��واء  ا�ستقباله  يف  ك��ان  حيث  ام�����س،  �سباح  الفجرية 
اأحمد بن غامن الكعبي، القائد العام ل�سرطة الفجرية، ونائبه 
وكبار  العامون  واملديرون  الطنيجي،  نايع  بن  حممد  العميد 

ال�سباط.
�سرطة  ع��ام  قائد  ح�سره  ال��ذي  الجتماع  يف  معاليه  وناق�س 

الفجرية، ومديرو الإدارات من كبار �سباط �سرطة الفجرية، 
اأح���م���د احل����ارث����ي م���دي���ر ع����ام اخلدمات  وامل���ه���ن���د����س ح�����س��ني 
اللكرتونية والت�سالت واملهند�س علي حم�سن العمري املدير 
الت�سال  اأنظمة  جاهزية  الآمنة،  املدينة  ملجموعة  التنفيذي 
الت�سال،  ل�سبكات  الت�سغيلية  وال���ق���درة  ال�����س��رط��ة  ب���دوري���ات 
وجمال التغطية لت�سل اإىل كافة دوريات ال�سرطة التي تعمل 

يف مناطق اإمارة الفجرية.
كما ح�سر الجتماع العميد اأحمد املقعودي، مدير مكتب نائب 
املناعي،  وليد  والعميد  ب��دب��ي،  ال��ع��ام  والأم���ن  ال�سرطة  رئي�س 
م�ساعد م�ست�سار نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام للدرا�سات 

والبحوث البتكارية والإ�سرتاتيجية.
وقام معايل الفريق �ساحي خلفان متيم، يرافقه اللواء حممد 
الكعبي وكبار ال�سباط، بالطالع على جتربة عملية من خالل 

غرفة عمليات القيادة العامة ل�سرطة الفجرية، تبني خطوات 
البالغ من غرفة  تتبع  ال�سرطة وكيفية  البالغ لدورية  اإ�سناد 
املبلغ عنه، والإجراءات  املوقع  اإىل  العمليات، و�سرعة و�سولها 

املتخذة من قبل رجال الدورية.
البالغات  اإدارة  SOS ونظام  كما اطلع على نظام ال�ستغاثة 

ونظام معاجلة وتطوير الأعطال يف غرفة العمليات.
متيم،  خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  اأ���س��اد  ال��زي��ارة  ختام  ويف 
باجلهود التي تبذلها وزارة الداخلية ب�سكل عام والقيادة العامة 
ل�سرطة الفجرية ب�سكل خا�س يف جمال تطوير منظومة العمل 
الأمني، ومن جانبه توجه اللواء حممد اأحمد الكعبي، القائد 
�ساحي  الفريق  م��ع��ايل  اإىل  بال�سكر  الفجرية  ل�سرطة  ال��ع��ام 
تعمل  التي  الدائمة  ومتابعته  ودعمه  توجيهاته  على  خلفان، 
على تطوير اآليات واإجراءات العمل يف كافة قطاعات ال�سرطة.

البواردي يبحث التعاون مع �صفري كازاخ�صتان

طرق دبي تطلع وفدا من�صاويا على اأف�صل املمار�صات يف اختبار ال�صائقني

�صاحي خلفان يوؤكد على جاهزية 
غرفةالعمليات يف �صرطة الفجرية

كهرباء ومياه دبي وقن�صلية بيالرو�صيا تبحثان تعزيز اأطر التعاون
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الك�سوف املالية تقرير مراجع احل�سابات 
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بنــــك مّلــــي اإيــــران

تقرير مراجع احل�سابات امل�ستقل اىل 
جمل�ص اإدارة البنك الوطني الإيراين 

فروع الإمارات العربية املتحدة 
تقرير عن مراجعة الك�سوف املالية

ك�سف املركز املايل حتى 31 دي�سمرب 2018

ك�سف الأرباح اأو اخل�سائر والإيرادات ال�ساملة 
الأخرى ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

ك�سف بتغريات راأ�ص املال ال�سهمي ال�سنة 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

ك�سف التدفقات النقدية ال�سنة املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2018

 إن�آر�دو����وشر�اه�محاسبون�قانونيون 
 الدولية�عضو��شركة�دي�إف��ي

 

 البنك�الوط���إلايرا�ي�مجلس�إدارةتقر�ر�مراجع�ا��سابات�املستقل�إ���
 

 البنك�الوط���إلايرا�ي
 إلامارات�العر�ية�املتحدةفروع�

 تقر�ر�عن�مراجعة�الكشوف�املالية
 رأيال

،�٢٠١٨د�سم����٣١ح����املركز�املا��ال����شمل�كشف�)�"البنك("�)فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة(�لبنك�الوط���إلايرا�يللقد�قمنا�بمراجعة�الكشوف�املالية�
� �ألا أو�ا��سائر�و�ر�احألا وكشف �الشاملة ��خرى إلايرادات ��غ��ات �الس���وكشف �املال �و �رأس �التار�خ �ذلك ��� �املن��ية �للسنة �النقدية �التدفقات وموجز�كشف

 .٥٩إ����٤لكشوف�املالية�الواردة����الصفحات�من�مرفقة�با�أخرى ومالحظات�تفس��ية��لسياسات�املحاس�ية�ال�امةا
وأدائه�املا���وتدفقاته�النقدية�للسنة��٢٠١٨د�سم����٣١ملا���ح���ا�البنكومركز�ومن�وج�ة�نظرنا،�تبدو�الكشوف�املالية�املرفقة�جيدة�من�جميع�النوا���املادية�

 ا��.امل�بالغاملن��ية����ذلك�التار�خ�متوافقة�مع�املعاي���الدولية�لإل 
 أساس�الرأي

�للمل �وأو��نا�قد�أجر�نا�مراجعتنا�وفًقا ال��اماتنا�بموجب��ذه�املعاي������قسم�"مسؤوليات�ُمراجع�ا��سابات�عن�مراجعة�عاي���الدولية�ملراجعة�ا��سابات.
.�ونحن�قد�باإلمارات�العر�ية�املتحدةذات�الصلة�بمراجعتنا�للكشوف�املالية�للمتطلبات�ألاخالقية�وفًقا��البنكالكشوف�املالية"�من�تقر�رنا.�فنحن�مستقلون�عن�

 وفًقا�ل�ذه�املتطلبات.�ونرى�أن�أدلة�املراجعة�ال���حصلنا�عل��ا��افية�ومناسبة�كأساس�نب���عليه�رأينا.ألاخالقية�أوفينا�بال��اماتنا�
 التأكيد�ع���املسائل�الرئ�سية

 رأينا:��ش���إ���ما�ي��،�دون�تحفٍظ�ع��
 من�املالحظات�املرفقة�بالكشوف�املالية:�٣٣كما�أو��نا����املالحظة�

أغسطس��٦الصادر�بتار�خ��١٣٨٤٦ألاجن�ية�التا�ع�لوزارة�ا��زانة�بالواليات�املتحدة�إ���إعادة�فرض�قيود�بموجب�ألامر�التنفيذي��صول عِمد�مكتب�مراقبة�ألا .�١
البنك�الوط���إلايرا�ي.�وترى�إدارة�البنك�أن�مثل��ذه�القيود�ال�تؤثر�تأث�ً�ا�جو�رً�ا�ع���قدرة�إلايرانية�وألافراد�إلايراني�ن،�بما����ذلك��التع����عض�آلا�٢٠١٨

 البنك�ع���الاستمرار�كم�شأة�عاملة.
،�فقد�حظرت�جمعية�الاتصاالت�املالية�العاملية�ب�ن�البنوك�لعدة�قيود�ألاجن�ية�صول ،�و�اإلضافة�إ���إعادة�فرض�مكتب�مراقبة�ألا ٢٠١٨و���نوفم���من�عام�.�٢

 البنك�إلايرا�ي�من�الوصول�إ���الشبكة�العاملية�لنظام�تبادل�الرسائل.
ش�ل�رئ�����مع�ه�يتعامل��وترى�إدارة�البنك�أنه�بما�أن�البنك�لم�يكن�لديه�معامالت�/�عالقات�مع�أٍي�من�البنوك����الدول�املذ�ورة�أعاله�لف��ة�زمنية�طو�لة�وأن

ة�العاملية�لنظام�ام�الشبكالبنوك�إلايرانية�ال���تمتلك�ترت�بات�اتصال�خاصة�فيما�بي��ا،�فإن�أ�شطة�العمل�بالبنك�لم�تتأثر�تأثًرا�كب�ً�ا��عدم�قدرته�ع���استخد
ة�شرعية�وموثوقة�ومواصلة�أ�شطة�ألاعمال�بما����ذلك�تبادل�الرسائل.�و�كذا�وملواج�ة��ذا�ألامر،�تب���البنك�تداب���لضمان�نقل�الرسائل�دون�انقطاع�و�صور 

 تحو�ل�ألاموال.
وزارة�التا�ع�لألاجن�ية��صول قيود�أخرى�قد�يفرض�ا�مكتب�مراقبة�ألا لية�املحتملة�للقيود�ا��الية�وأية�آلاثار�املستقب�ع�ن�الاعتبار�املالية�لم�تأخذ��ذه�الكشوف�

 .أخرى دول�تفرض�ا�ا��زانة�بالواليات�املتحدة�والقيود�ال���قد�
 الكشوف�املالية�وامل�لف�ن�بحوكمة�مسؤوليات�إلادراة�

�أح�امو �٢٠١٥لعام��٢والقانون�الاتحادي�إلامارا�ي�رقم�املا����بالغالدولية�لإل ية�بطر�قة�مناسبة�وفًقا�للمعاي���تتحمل�إلادارة�مسؤولية�إعداد�وعرض�الكشوف�املال
 ال��و�ر�أو�ا��طأ.بالرقابة�الداخلية�ال���ترا�ا�إلادارة�ضرور�ة�لتمك�ن�إعداد�الكشوف�املالية�ا��الية�من�ألاخطاء�املادية،�سواء�
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ع���الاستمرار�كم�شأة�عاملة�والكشف،�حسب�الاقتضاء،�عن�املسائل�املتعلقة�بامل�شأة��البنكوعند�إعداد�الكشوف�املالية،�تتحمل�إلادارة�مسؤولية�تقييم�قدرة�
ا�بديل�واق�������ذا�الشأن�ع���وجه�أو�وقف�العمليات�أو�لد���البنكإلادارة��ع��م�إما�تصفية�ما�لم�تكن�العاملة�واستخدام�ألاساس�املحاس���للم�شأة�العاملة�

 ا��صوص.
 

 .للبنك�املا���بالغإلا إلاشراف�ع���عملية�و�تحمل�امل�لفون�با��وكمة�مسؤولية�
 مسؤوليات�ُمراجع�ا��سابات�تجاه�مراجعة�الكشوف�املالية�

ة�عن�ال��و�ر�أو�ا��طأ،�وإصدار�تقر�ر�ُمراجع�ا��سابات�الذي�تتمثل�أ�دافنا����التأكد�من�خلو�الكشوف�املالية��ش�ٍل�ك���من�ألاخطاء�املادية،�سواء�الناتج
دائًما�سوف�تك�شف�وفًقا�ملعاي���املراجعة�الدولية�تمت�،�لكنه�ل�س�ضماًنا�بأن�املراجعة�ال���التأكد�املعقول��و�مستوى�رفيع�من�التأكديتضمن�رأينا.�وُ�عت���

و�ش�ٍل��ش�ل�فردي�أو�ك���املمكن�ومن�املتوقع�أن�تؤثر�ن�ال��و�ر�أو�ا��طأ�و�عت���مادية�إذا��ان�من�عو�مكن�أن�ت�شأ�ألاخطاء��.���حال�وجود�اادية�املخطاء�ألا 
 �ذه�الكشوف�املالية.�ت�إلاقتصادية�ال���يتخذ�ا�مستخدمو معقول�ع���القرارا

 كما�أننا:ملعاي���املراجعة�الدولية،�كجزء�من�املراجعة�وفًقا�نحن�نمارس�التقدير�امل���ونبقي�ال�شكك�امل���

تلك�حسب�تصميم�وتنفيذ�إجراءات�املراجعة�نقوم�بال��و�ر�أو�ا��طأ،�و ��انت�ناتجة�عن�لكشوف�املالية،�سواءً بانحدد�ونقيم�مخاطر�ألاخطاء�املادية�-
أن�و�ر�أك���من�احتمال��أ�مادي�ناتج�عن�ال�عدم�اك�شاف�أي�خطإن�خطر�رأينا.�لنب���عل��ا��افية�ومناسبة�ونحصل�ع���أدلة�مراجعة�املخاطر،�

 ،�ألن�ال��و�ر�قد�يتضمن�التواطؤ�أو�إلاغفال�املتعمد�أو�التحر�ف�أو�تجاوز�الرقابة�الداخلية.غ���متعمد�خطأي�ون�ناتًجا�عن�

جراءات�املراجعة�املناسبة�لتلك�الظروف،�ولكن�ل�س�لغرض�التعب���إل تصميم�وضع�الرقابة�الداخلية�ذات�الصلة�باملراجعة�من�أجل�توصل�إ���ف�م�ن-
 .للبنكعن�رأي��شأن�فعالية�الرقابة�الداخلية�

 إلادارة.من�جانب�ذات�الصلة�إلافصاح�التقديرات�املحاس�ية�وعمليات�ومدى�قبول�دى�مالءمة�السياسات�املحاس�ية�املتبعة�نضع�تقييًما�مل-

ما�إذا��ان�و ،�املقدمة�لناأدلة�املراجعة�وما�إذا��انت�قائمة�ع���،�امل�شأة�العاملة�املحاس���املستمردارة�ألساس��ست�تج�مدى�مالءمة�استخدام�إلا -
إذا�خلصنا�و ع���الاستمرار�كم�شأة�عاملة.��البنكقدرة�مع���تلقي�بظالٍل�من�الش�ل��ناك�عدم�يق�ن�جو�ري�يتعلق�باألحداث�أو�الظروف�ال���قد�

ذات�الصلة�����عمليات�إلافصاحإ���ا��اص�بنا����تقر�ر�مراج���ا��سابات�بلفت�الان�باه�م�اليق�ن�ا��و�ري،�فنحن�مطالبون�إ���وجود�حالة�من�عد
�إ���أدلة�املراجعة� �و�س�ند�است�تاجاتنا ��انت��ذه�العمليات�غ����افية. �إذا �الكشوف�املالية�أو��عديل�رأينا ح���تار�خ�تقر�ر�مراج���املقدمة�إلينا

 .عن�الاستمرار�كم�شأة�عاملة�البنكا��سابات.�ومع�ذلك،�قد�تؤدي�ألاحداث�أو�الظروف�املستقبلية�إ���توقف�

����ذلك�العام�العرض�نقيم�- �إلافصاحللكشوف�املالية�و�ي�ل�ا�ومحتوا�ا،�بما ��انت�الكشوف�املالية�تمثل�عمليات �إذا الت�وألاحداث�املعام،�وما
 مناسًبا.ية�بطر�قة�تحقق�عرًضا�ألاساس

أوجه�نوع�من�بما����ذلك�أي�،�أخرى من�ب�ن�أموٍر�للمراجعة�وتوقي��ا�ونتائج�املراجعة�ال�امة،�املُزمع�النطاق��شأن��ا��وكمةامل�لف�ن�بنتواصل�مع�
 ���الرقابة�الداخلية�ال���نحدد�ا�أثناء�مراجعتنا.الكب��ة�قصور�ال

 خرى والتنظيمية�ألا �تقر�ر�عن�املتطلبات�القانونية
 نقرر�ما�ي��:،�٢٠١٥)�لعام�٢وفًقا�ملا�يقتضيه�القانون�الاتحادي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�رقم�(

 ؛���جميع�املعلومات�ال���اعت��نا�ا�الزمة�ألغراض�مراجعتناحصلنا�علقد�.1

 ؛٢٠١٥لعام��٢رقم��يإلامارا�القانون�الاتحادي����السار�ة��ح�املأل �املاديةنواح��ا�جميع�،�حيث�امتثلت����للبنكالكشوف�املالية�تم�إعداد�.2

 ؛مع�ا�البنك��الت�وتتوافق�،�دفاتر�املحاس�ية�املناسبةالب�البنكأمسك�.3

 ؛ألطراف�ذات�الصلة،�والشروط�ال���تم�بموج��ا�إجراؤ�اادية�لاملعامالت�املعن��للبنكالكشوف�املالية�من��٧تكشف�املالحظة�رقم�.4
 

 التالية�الصفحة���)�املتحدة�العر�ية�الامارات�أفرع(�الايرا�ي�الوط���بالبنك�ا��اص�املستقل�ن�املراجع�ن�تقر�ر �ي�بع
 
 

 )املتحدة�العر�ية�الامارات�أفرع(�الايرا�ي�الوط���بالبنك�ا��اص�املستقل�ن�املراجع�ن�تقر�ر �تا�ع
 

أًيا�من��٢٠١٨د�سم����٣١خالل�السنة�املالية�املن��ية�����قد�ان��ك�البنكلنا،�لم�يلفت�ان�با�نا�أي����ء�يجعلنا��عتقد�أن�املقدمة�بناًء�ع���املعلومات�.5

املا����ع���مركزهسلًبا�يؤثر�قد�بما�و�عديال��ا��١٩٨٠لعام��١٠والقانون�الاتحادي�رقم��٢٠١٥لعام��٢���القانون�الاتحادي�إلامارا�ي�رقم�السار�ة��ح�امألا 

 و�/�أو�نتائج�معامالته.

 

 (توقيع�بخط�اليد)

 وقعه:

 كيناري�را�ول�دو����باكول�غاند��

 شر�ك

 بإن�آر�دو����وشر�اه

 ٨٤٠رقم�ال��ل�

 ختم�إن�آر�دو����وشر�اه�محاسبون�قانونيون//

 

 د�ي،�إلامارات�العر�ية�املتحدة

 ٢٠١٩س�تم����١٨التار�خ:�

  

 البنك�الوط���إلايرا�ي
 إلامارات�العر�ية�املتحدةفروع�

 
 كشف�املركز�املا��

 ٢٠١٨د�سم����٣١ح���
 يتم�التعب���عن�جميع�ألارقام�الواردة�بالدر�م�إلامارا�ي

 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ املالحظات صول ألا 
    (ُمعاد�البيان)  

٠١/٠١/٢٠١٧ 
    (ُمعاد�البيان)  

بالدر�م��٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  
 إلامارا�ي

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠

     صول ألا 
 ٣٬٥٠١٬٩٦٤ ٣٬١٦٥٬٨٥٨ ١٬٠٢٤٬٠٣٥ ٦ النقدية�وألارصدة�لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي

 ١٬٠٧٣٬٤١٧ ١٬٢١٠٬٨٥١ ٢٬٢١٢٬١٥٨ ت٧ الرئ�����وفروعه�ا��ارجيةاملستحق�من�املقر�
 ١٬٨٢٨٬٦٥١ ١٬١٢٥٬٧١٠ ١٬٠٤٨٬٩٥٠ أ٨ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ٣٬٨٩٢٬٦٩٢ ٣٬٢٥٦٬٠٥٥ ٢٬٧٠٠٬٤٩٦ ٩ والسلفالقروض�
 ١٥٬٥٠٠ ٧٬٠٠٠ ٠  قبول�العمالء

 ٣٥٠٬٢٨٦ ٨٠٧٬٤٣٥ ٤٨١٬١٤٧ ١٠ ألاخرى �صول ألا 
            ٤٬٣٢٤          ٣٬٣٧٣              ٨٨٧ ١١ واملعدات�التاملمتل�ات�وآلا

 ١٠٬٦٦٦٬٨٣٤ ٩٬٥٧٦٬٢٨٢ ٧٬٤٦٧٬٦٧٣  صول إجما���ألا 
     الس�مي�رأس�املالا��صوم�و 

     ا��صوم
 ٣٬١٢٢٬١٨٠ ١٬٧٣٧٬٠٧٣ ٩٣٥٬٩١٦ ب٨ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ٢٬٥٣٦٬٥٣٦ ٢٬٤٦٨٬٦٨٦ ١٬٨٤٤٬٠٩٣ ١٢ ودا�ع�العمالء
 ٨٤٨٬٩٥٧ ١٬٢٥٤٬٣٩٣ ٨٣٦٬٩٧٥ ث٧ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 ١٥٬٥٠٠ ٧٬٠٠٠ ٠  قبول�العمالء
    ١٧١٬١٠٤        ٧٤١٨٧٬     ١٠١٬٩٠٣ ١٣ ا��صوم�ألاخرى 

 ٦٬٦٩٤٬٢٧٧ ٥٬٥٥٤٬٨٩٣ ٣٬٧١٨٬٨٨٧ (أ) إجما���ا��صوم
     رأس�املال�الس�مي

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ أ١ رأس�املال�املخصص
 ٤٣٨٬٩٤٣ ٤٤٣٬٨٢٦ ٤٤٣٬٩٣٠ ٢١ الاحتياطي�القانو�ي
    ٢٬٥٣٣٬٦١٤ ٢٬٥٧٧٬٥٦٣ ٢٬٣٠٤٬٨٥٦  ألار�اح�غ���املوزعة

    ٣٬٩٧٢٬٥٥٧ ٤٬٠٢١٬٣٨٩ ٣٬٧٤٨٬٧٨٦ (ب) إجما���رأس�املال�الس�مي
 ١٠٬٦٦٦٬٨٣٤ ٩٬٥٧٦٬٢٨٢ ٧٬٤٦٧٬٦٧٣ (أ�+�ب) إجما���ا��صوم�ورأس�املال�الس�مي

 
أننا�كذلك�ال����س�ند�إل��ا.�ونؤكد�التقديرات�،�بما����ذلك�اختيار�السياسات�املحاس�ية�وإصدار�نتحمل�مسؤولي��اونؤّكد�أننا��الكشوف�املاليةنوافق�ع����ذه�

 ��ا.جميع�ال��الت�واملعلومات�املحاس�ية�ذات�الصلة�وفرنا�
 ؛نيابًة�عن�فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�ووقع�عل��ا�٢٠١٩س�تم����١٨بتار�خ��٦٠إ����٤���الصفحات�من�الواردة��تم�اعتماد�الكشوف�املالية

 
 (توقيع�بخط�اليد)  (توقيع�بخط�اليد)

 املدير�إلاقليمي
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة –البنك�الوط���إلايرا�ي�

 املدير�إلاقليمي�للشؤون�املالية 
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة –البنك�الوط���إلايرا�ي�

  

 البنك�الوط���إلايرا�ي
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة

 
 

 خرى أو�ا��سائر�وإلايرادات�الشاملة�ألا �ر�احكشف�ألا 
 

 ٢٠١٨د�سم����٣١:����السنة�املن��ية
 يتم�التعب���عن�جميع�ألارقام�الواردة�بالدر�م�إلامارا�ي

 
 �٠١/٠١/٢٠١٨ الحظاتامل 

 إ��
�٣١/١٢/٢٠١٨ 

٠١/٠١/٢٠١٧� 
 إ��
�٣١/١٢/٢٠١٧ 

   
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠

 (ُمعاد�البيان)
 إلامارا�يبالدر�م��٠٠٠

 ٣٦٢٬٣٢٠ ٣٧٧٬٧١٣ ١٤ إيرادات�الفوائد
        )٩٣٬١١٣( )٥٩٬٢٢٩( ١٥ نفقات�الفوائد

 ٢٦٩٬٢٠٧ ٣١٨٬٤٨٤  صا���إيرادات�الفوائد
 ٢٥٬١٣٤ ٧٬١٨٠ ١٦ صا���إيرادات�الرسوم�والعموالت

 ٩٬٤٤٤ ٣١٬٩٤٠ ١٧ إلايرادات�ألاخرى 
 )٦٦٬٠٢٧( )١٠٩٬١١٨( ١٨ النفقات�العامة�والنفقات�إلادار�ة

 )١٩١٬٩٩٨( )١٨٧٬٩٦٥( ١٩ صا���خسائر�الاضمحالل�باألصول�املالية
 ٤٥٬٧٦٠ ٦٠٬٥٢١  ألار�اح�قبل�دفع�الضرائب
                    ٣٬٠٧٢ )٥٩٬٤٨٦( ٢٠ الضرائب�املفروضة�بالسنة

 ٤٨٬٨٣٢ ١٬٠٣٥ (أ) أر�اح�السنة��عد�دفع�الضرائب
 ٠ ٠  تص�يف�ا�ضمن�كشف�ألار�اح�أو�ا��سائريتم�إعادة�البنود�ال���لن�
يتم�إعادة�تص�يف�ا�الحًقا�ضمن�كشف�ألار�اح�أو�البنود�ال���قد�

 ا��سائر
 ٠                    ٠                          

              ٤٨٬٨٣٢           ١٬٠٣٥ (ب) إجما���إلايرادات�الشاملة�بالسنة
    الضرائب�إ��:ُ�عزى�ألار�اح��عد�دفع�

 ٤٨٬٨٣٢ ١٬٠٣٥  املقر�الرئ�����للبنك
                                ٠                     ٠  امل�يمنةالفوائد�غ���

          ٤٨٬٨٣٢           ١٬٠٣٥ (أ) 
    ُ�عزى�إجما���إلايرادات�الشاملة�إ��:

 ٤٨٬٨٣٢ ١٬٠٣٥  املقر�الرئ�����للبنك
                    ٠                   ٠  امل�يمنةالفوائد�غ���

        ٤٨٬٨٣٢          ١٬٠٣٥ (ب) 
 ووقع�عل��ا�نيابًة�عن�فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة؛�٢٠١٩س�تم����١٨بتار�خ��٦٠إ����٤تم�اعتماد�الكشوف�املالية�الواردة����الصفحات�من�

 
 (توقيع�بخط�اليد)  (توقيع�بخط�اليد)

 املدير�إلاقليمي
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة –البنك�الوط���إلايرا�ي�

 املدير�إلاقليمي�للشؤون�املالية 
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة –البنك�الوط���إلايرا�ي�

 .٣إ����١تقر�ر�مراجع�ا��سابات�املستقل�وارد�بالصفحات�من�
 

 البنك�الوط���إلايرا�ي

 املتحدة�فروع�إلامارات�العر�ية

 

 رأس�املال�الس�ميكشف�بتغ��ات�

 

 ٢٠١٨د�سم����٣١:����السنة�املن��ية

 يتم�التعب���عن�جميع�ألارقام�الواردة�بالدر�م�إلامارا�ي

 الرئ����)�البنك�مقر ����(متاح

رأس�املال� 
�الس�مي

 املخصص

الاحتياطي�

(ُمعاد��القانو�ي

 البيان)

�ألار�اح�غ���املوزعة

 (ُمعادة�البيان)

 إلاجما��

بالدر�م��٠٠٠ 
 إلامارا�ي

بالدر�م��٠٠٠
 إلامارا�ي

بالدر�م��٠٠٠
 إلامارا�ي

بالدر�م��٠٠٠
 إلامارا�ي

 ٣٬٧٩٠٬٧٢٤ ٢٬٣٦٩٬٩٦٤ ٤٢٠٬٧٦٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٦د�سم����٣١الرصيد�ح���

 ١٨١٬٨٣٣ ١٨١٬٨٣٣ ٠ ٠ )٢٣ت��يح�ألاخطاء�(راجع�املالحظة�

                  ٠    )١٨٬١٨٣(   ١٨٬١٨٣                     ٠ )٢٣املالحظة�التحو�ل�إ���الاحتياطي�القانو�ي�(راجع�

 ٣٬٩٧٢٬٥٥٧ ٢٬٥٣٣٬٦١٤ ٤٣٨٬٩٤٣ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ (ُمعاد�البيان)�٢٠١٧يناير��١الرصيد�ح���

 ٤٨٬٨٣٢ ٤٨٬٨٣٢ ٠ ٠ (ُمعادة�البيان)�أر�اح�السنة��عد�دفع�الضرائب

                    ٠                   ٠                 ٠                    ٠ إلايرادات�الشاملة�ألاخرى�بالسنة
 ٤٨٬٨٣٢ ٤٨٬٨٣٢ ٠ ٠ إجما���إلايرادات�الشاملة�ألاخرى�بالسنة

                    ٠        )٤٬٨٨٣(        ٤٬٨٨٣                      ٠ التحو�ل�إ���الاحتياطي�القانو�ي�(ُمعاد�البيان)
 ٤٬٠٢١٬٣٨٩ ٢٬٥٧٧٬٥٦٣ ٤٤٣٬٨٢٦ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ (ُمعاد�البيان)�٢٠١٧د�سم����٣١الرصيد�ح���
(راجع��٢٠١٨يناير��١ح����٩املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل تأث���اعتماد�

 أ(ك))٢املالحظة�
٢٧٣٬٦٣٨( )٢٧٣٬٦٣٨(                ٠                     ٠( 

 ٣٬٧٤٧٬٧٥١ ٢٬٣٠٣٬٩٢٥ ٤٤٣٬٨٢٦ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ (ُمعاد�البيان)�٢٠١٨يناير��١الرصيد�ح���
 ١٬٠٣٥ ١٬٠٣٥ ٠ ٠ أر�اح�السنة��عد�دفع�الضرائب

                     ٠                    ٠                ٠                     ٠ إلايرادات�الشاملة�ألاخرى�بالسنة
 ١٬٠٣٥ ١٬٠٣٥ ٠ ٠ إجما���إلايرادات�الشاملة�ألاخرى�بالسنة

                     ٠              )١٠٤(           ١٠٤                   ٠ التحو�ل�إ���الاحتياطي�القانو�ي
 ٣٬٧٤٨٬٧٨٦ ٢٬٣٠٤٬٨٥٦ ٤٤٣٬٩٣٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٨د�سم����٣١الرصيد�ح���

 

 البنك�الوط���إلايرا�ي  
 فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة

 
 كشف�التدفقات�النقدية

 
 ٢٠١٨د�سم����٣١:����السنة�املن��ية

 التعب���عن�جميع�ألارقام�الواردة�بالدر�م�إلامارا�ييتم�
 

 �٠١/٠١/٢٠١٨ املالحظات 
 �إ��
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 

 ٠١/٠١/٢٠١٧� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 (ُمعادة�البيان)
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  
     .�التدفقات�النقدية�من�ألا�شطة�ال�شغيلية١

 ٤٥٬٧٦٠  ٦٠٬٥٢١  الضرائبأر�اح�السنة�قبل�دفع�
     �سو�ات�إلايرادات�والنفقات�غ���النقدية:

 ٢٬٧٢٣  ٢٬٦٥٦ ١١ إ�الك�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات
 ١٬٢٨٢  ١٬٤٢٠ ١٣ مخصص�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن

 ١٩١٬٩٩٧  ١٨٧٬٩٦٥ ١٩ خسارة�الاضمحالل�باألصول�املالية
              ٢٤١٬٧٦٢  ٢٥٢٬٥٦٢ 

     التغ��ات����ألاصول�وا��صوم�ال�شغيلية
�املركزي� �البنك �لدى �القانونية �الودا�ع �(انخفاض) /� ز�ادة

 باإلمارات�العر�ية�املتحدة
٩٣٬٨١٥(  ٩٦٬١١٢ ٦( 

 )١٣٧٬٤٣٤(  )١٬٠٠١٬٣٠٧( ت٧ ز�ادة�املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٧٠٢٬٩٤١  ٧٦٬٧٦٠ أ٨ انخفاض�املستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ٤٤٤٬٧٠٧  ١٣٢٬٢٩٢ ٩ انخفاض�القروض�والسلف
 )٤١٤٬٧٠٦(  ٢٩٠٬٠٧١ ١٠ انخفاض�/�(ز�ادة)�ألاصول�ألاخرى 
 )١٬٣٨٥٬١٠٧(  )٨٠١٬١٥٧( ب٨ انخفاض�املستحق�للبنوك�ألاخرى 

 )٦٧٬٨٥٠(  )٦٢٤٬٥٩٣( ١٢ انخفاض�ودا�ع�العمالء
 ١٬٥٦٨  )٦١٬٧٣٣( ث٧ ا��ارجية(انخفاض)�/�ز�ادة�املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�

 )٧٦٬٧٨٦(  ٧٬٤٢٧ ١٣ ز�ادة�/�(انخفاض)�ا��صوم�ألاخرى 
 )٧٨٤٬٧٢٠(  )١٬٦٣٣٬٥٦٦(  النقدية�املستخدمة����عمليات�ال�شغيل
 )٥٨٦(  )٥٤٩( ١٣ م�افآت���اية�ا��دمة�املدفوعة�للموظف�ن

 )٤٦٬٧١١(  )٥٥٬٧٤١( ٢٠ الضرائب�املدفوعة
 )٨٣٢٬٠١٧(  ١٬٦٨٩٬٨٥٦  املستخدمة����ألا�شطة�ال�شغيليةصا���النقدية�

     .�التدفقات�النقدية�من�ألا�شطة�الاس�ثمار�ة٢
 )١٬٧٧٢(  )١٧٠( ١١ شراء�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 )١٬٧٧٢(  )١٧٠(  النقدية�املستخدمة����ألا�شطة�الاس�ثمار�ة
     .�التدفقات�النقدية�من�أ�شطة�التمو�ل٣

 ٤٠٣٬٨٦٨  )٣٥٥٬٦٨٥( ث٧ (انخفاض)�/�ز�ادة�املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٤٠٣٬٨٦٨  )٣٥٥٬٦٨٥(  النقدية�(املستخدمة���)�/�التدفق�من�أ�شطة�التمو�ل

 )٤٢٩٬٩٢١(  )٢٬٠٤٥٬٧١١( )٣+٢+١( انخفاض�صا���النقدية�والنقدية�املعادلة
�الرا�عة� السنةالنقدية�والنقدية�املعادلة����بداية� (املالحظة

 )٢٢رقم�
�٣٬٣٦١٬٧٤١  ٢٬٩٣١٬٨٢٠ 

�الرا�عة� النقدية�والنقدية�املعادلة������اية�السنة (املالحظة
 )٢٢رقم�

٢٬٩٣١٬٨٢٠                                    ٨٨٦٬١٠٩                        

     معلومات�إضافية�عن�كشف�التدفقات�النقدية
     النقدية�ال�شغيلية�من�الفوائد:التدفقات�

                           ١١٦٬٣٧٤                                       ٦٢٬٦٤٢  الفوائد�املدفوعة
                           ١٧٤٬٧١١                                    ٠١٨٬٤٧٤  الفوائد�املستلمة

 

املالحظات املرفقة بالك�سوف املالية 
ال�سنة املنتهية يف:31 دي�سمرب 2018

 البنك�الوط���إلايرا�ي

 إلامارات�العر�ية�املتحدة�فروع
 

 املالحظات�املرفقة�بالكشوف�املالية
 

 ٢٠١٨د�سم����٣١:����السنة�املن��ية

 يتم�التعب���عن�جميع�ألارقام�الواردة�بالدر�م�إلامارا�ي
 

 .�معلومات�عامة�١

 أ.�الوضع�القانو�ي�

و�عمل�البنك����إلامارات�العر�ية�املتحدة�باألعمال�املصرفية�التجار�ة�مملوً�ا�بال�امل����ومة�ا��م�ور�ة�إلاسالمية�إلايرانية.�")�البنك("�البنك�الوط���إلايرا�يعد��ُ 

 السبعة�التالية�(ُ�شار�إل��ا�مجتمعًة�باسم�"البنك"):ع���فروعه�

دائرة�التنمية�الاقتصادية،�ح�ومة�د�ي�بتار�خ�الصادرة�عن��٢٠٢٢١٢الدفع�باملنطقة�ا��رة�بجبل�ع��)،�ورخصته�رقم�.�الفرع�الرئ��������د�ي�(و�شمل�مكتب�١

٠١/٠١/١٩٧٠. 

 .٠١/٠١/١٩٧٢الصادرة�عن�دائرة�التنمية�الاقتصادية،�ح�ومة�د�ي�بتار�خ��٢٠٨٨٢٧فرع�بر�د�ي�ورخصته�رقم�.�٢

 .١٠/٠٤/١٩٩٠ة�عن�دائرة�التنمية�الاقتصادية،�مركز�أبوظ���لألعمال�بتار�خ�الصادر �CN-1002022.�فرع�أبوظ���ورخصته�رقم�٣

 .١٩/٠١/١٩٧١الصادرة�عن�دائرة�التنمية�الاقتصادية،�مركز�أبوظ���لألعمال�بتار�خ��CN-1004580ورخصته�رقم��الع�نفرع�.�٤

 .١٤/٠٨/١٩٧٥بتار�خ�ح�ومة�الشارقة�الصادرة�عن�دائرة�التنمية�الاقتصادية،��١٢٦٣٤فرع�الشارقة�ورخصته�رقم�.�٥

 .٠٧/٠٢/١٩٨٧الصادرة�عن�ح�ومة�الفج��ة�بتار�خ��٥٠٠٦٢فرع�الفج��ة�ورخصته�رقم�.�٦

 .٢٤/٠٩/١٩٧٨بتار�خ�ح�ومة�رأس�ا��يمة�الصادرة�عن�دائرة�التنمية�الاقتصادية،��١٢٣٢٠فرع�رأس�ا��يمة�ورخصته�رقم�.�٧

 ،�شارع�ب���ياس،�ديرة�د�ي،�إلامارات�العر�ية�املتحدة.١٨٩٤العر�ية�املتحدة:�مب���البنك�الوط���إلايرا�ي،�ص.ب�رقم:��عنوان�املكتب�إلاقلي���للبنك����إلامارات

 املقر�الرئ�����للبنك����ط�ران،�ا��م�ور�ة�إلاسالمية�إلايرانية.

وا��صوم�ا��اصة�باملقر�الرئ�����والفروع�ألاخرى��صول املعامالت�وألا باست�ناء��افة��عكس��ذه�الكشوف�املالية�أ�شطة�البنك����إلامارات�العر�ية�املتحدة�فقط�

 للبنك.

 مليون�در�م�إمارا�ي).�١٬٠٠٠:�٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�١٬٠٠٠املخصص�للبنك�من�املقر�الرئ�����بلغ�رأس�املال�

 ب.�ألا�شطة�التجار�ة

 �عمل�البنك����ألاعمال�املصرفية�التجار�ة.

 ت.�إلادارة

 تحمل�املكتب�إلاقلي���للبنك����إمارة�د�ي�مسؤولية�إدارة�العمليات�ل�ذه�الفروع�إلاماراتية.ي

 املا���ا��ديدة�واملنقحة�بالغالدولية�لإل املعاي���تطبيق�.�٢

 :٢٠١٨ت�ون�املعاي���والتعديالت�والتفس��ات�التالية�للمعاي���امل�شورة�إلزامية�للسنة�املحاس�ية�
املا���الدولية�ألول�مرة�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��بالغاعتماد�معاي���إلا   )�٢٠١٦(د�سم����١املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

 )٢٠١٨يناير��٠١�عد�

�  )٢٠١٦(يونيو��٢املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل   �أساس�ألاس�م�(�سري�بدايًة�من�الف��ات �أو��عد�الدفع�ع�� ��� �ال���تبدأ يناير��٠١املحاس�ية
٢٠١٨( 

 )٢٠١٨يناير��٠١عقود�التأم�ن�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد�  )٢٠١٦(س�تم����٤املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 
يناير��٠١(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد��الص�وك�املالية:�إلافصاحات  )٢٠١٣(نوفم����٧املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

٢٠١٨( 
 )٢٠١٨يناير��١الص�وك�املالية�(�سري�بدايًة�من�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد�  )٢٠١٤(يوليو��٩املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 
إلايرادات�الناتجة�عن�التعاقد�مع�العمالء�(�سري�بدايًة�من�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠١٥(س�تم����١٥املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

 )٢٠١٨يناير��١
(�سري�بدايًة�من�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من��إلايرادات�الناتجة�عن�التعاقد�مع�العمالء  )٢٠١٦(أبر�ل��١٥املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

 )٢٠١٨يناير��١
الاس�ثمارات����الشر�ات�التا�عة�والشرا�ات�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو�  )�٢٠١٦(د�سم����٢٨املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 )٢٠١٨يناير��٠١�عد�
�٠١(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد��تقييموال�قرار الص�وك�املالية:�إلا  )�٢٠١٣نوفم���(�٣٩املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 )٢٠١٨يناير�
 )٢٠١٨يناير��٠١(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد��املمتل�ات�الاس�ثمار�ة  )�٢٠١٦�د�سم�� (�٤٠املعيار�املحاس���الدو���رقم�

املعامالت�ال���تتم�بالعمالت�ألاجن�ية�واملقابل�املقدم�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���  )٢٠١٦(د�سم����٢٢املا���رقم��بالغمعيار�ال��نة�الدولية�لتفس��ات�إلا 
 )٢٠١٨يناير��٠١تبدأ����أو��عد�

 
 املاليةصكوك�ال – ٩رقم��املا���بالغلإل لمعيار�الدو���التطبيق�ألاو���ل.�أ

امل��تبة�ذات�الصلة�ع���املعاي����)�والتعديالت٢٠١٤لص�وك�املالية�(بصيغته�املعدلة����يوليو�ا�٩رقم��املا���بالغلإل املعيار�الدو���السنة�ا��الية�����البنك�طبق
للم�شأة��٩رقم��املا���بالغلإل لمعيار�الدو���ل�أح�ام�التعديلو�سمح��.٢٠١٨�يناير �٠١وال���ت�ون�سار�ة�لف��ة�سنو�ة�تبدأ����أو��عد��خرى ألا �املا���بالغلإل الدولية�

 .املقارناتبيان��عدم�إعادة�
وا��صوم�املالية����تار�خ��صول القيم�الدف��ية�لأل أية��عديالت�ع����إقرار وتم��.وتقييم�ا�الص�وك�املاليةبتص�يف�املقارنات�املتعلقة�بيان�عدم�إعادة��البنكواختار�

 الانتقال����ألار�اح�غ���املوزعة�املفتوحة�والاحتياطيات�ألاخرى�للف��ة�ا��الية.
تطبيق�ا�ع���إلافصاحات�لعام�املالية:�إلافصاحات�ال���تم��الص�وك – ٧رقم��املا���بالغلإل التعديالت�امل��تبة�ع���املعيار�الدو����البنكباإلضافة�إ���ذلك،�اعتمد�

 و�عيد�إفصاحات�مالحظات�الف��ة�املقارنة�نفس�إلافصاحات�املقدمة����السنة�السابقة..�٢٠١٨
 متطلبات�جديدة�لـ:�٩رقم��املا���بالغلإل وقدم�املعيار�الدو���

 ؛وتقييم�ا�املالية�وا��صوم�املالية�صول تص�يف�ألا �-
 املالية؛�صول قيمة�ألا اضمحالل��-
 واملحاسبة�التحوطية.�-

،�وذلك�وفًقا�ملا�ت�يحه�٩رقم��املا���بالغاملعيار�الدو���لإل عند�اعتماد��٣٩للمعيار�املحاس���الدو���رقم�اختار�البنك�أن�يواصل�تطبيق�متطلبات�املحاسبة�التحوطية�
 .٩املا���رقم��بالغللمعيار�الدو���لإل �أح�ام�التعديل

 .للبنك�الكشوف�املاليةاملتطلبات�ا��ديدة�وتأث���ا�ع���تفاصيل��ذه�فيما�ي����سرد�و 
 .٩رقم��املا���بالغلإل املنصوص�عل��ا����املعيار�الدو���التعديل��ح�اموفًقا�أل �٩�رقم�املا���بالغلإل املعيار�الدو����البنكوقد�طبق�

 وتقييم�ااملالية�الصكوك��تص�يف.�١
يناير��١)��و�٩رقم��املا���بالغلإل تطلبات�املعيار�الدو���وفًقا�ملاملالية�وا��صوم�املالية�ا��الية��صول ألا �البنكفيه�قّيم�ألاو���(أي�التار�خ�الذي�التطبيق�ي�ون�تار�خ�

ولم�يطبق�املتطلبات�ع���الص�وك�ال����٢٠١٨يناير��٠١ح�����ا�املقررة�ع���الص�وك��٩رقم��املا���بالغلإل متطلبات�املعيار�الدو����البنك،�طبق�و�ناًء�عليه.�٢٠١٨
 .٢٠١٨يناير��٠١ح���تم�إلغاء����يل�ا�بالفعل�

أو�القيمة�العادلة�ع���أساس�نموذج���الكالحًقا�بت�لفة�إلا �٩رقم��املا���بالغلإل نطاق�املعيار�الدو���ضمن�ال���تدخل�املقررة�املالية��صول جميع�ألا و�جب�تقييم�
 املالية.�ع���وجه�التحديد:�صول املالية�وخصائص�التدفق�النقدي�التعاقدي�لأل �صول دارة�ألا أعمال�امل�شأة�إل 

 
تدفقات�نقدية��عاقدية�فقط�ي�ون���ا�فيما��عد�ص�وك�الديون�ال���ُتحمل����إطار�نموذج�تجاري���دف�إ���تحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية،�وال���ُتقيم��- 

 ؛��الكبت�لفة�إلا �فائدة�ع���املبلغ�ألاص���املستحقالو مدفوعات�أصل�الدين�عبارة�عن�
تدفقات��ي�ون���ان،�وال���و التدفقات�النقدية�التعاقدية�و�يع�ص�وك�الديتحصيل���دف�إ���تجاري�املحتفظ���ا�ضمن�نموذج�الديون�ص�وك�فيما��عد�ُتقيم��-

 ؛خرى إلايرادات�الشاملة�ألا القيمة�العادلة�من�خالل�بص���املستحق�نقدية��عاقدية�ال�تمثل�سوى�مدفوعات�رأس�املال�والفائدة�ع���املبلغ�ألا 
 أو�ا��سائر.�ر�احألا بالقيمة�العادلة�من�خالل��رأس�املال�الس���واس�ثمارات��خرى ن�ألا و الدياس�ثمارات�جميع�ُتقيم�فيما��عد��-

 :صل�ما��ي�أأل �ألاو���قرار إلاالتالية�عند�ال��ائية�التعي�نات��/تب���الاختيارات��للبنكو�خالف�ما�تقدم،�يجوز�
املحتمل�املقرر�قابل�املأو�للتداول��الغ���مخصص�رأس�املال�الس���اس�ثمار����ي�أل القيمة�العادلة�ع���الحقة���ا�ي�إجراء��عديالت��ش�ل�أن�يختار��للبنكيجوز��-

 ؛خرى ألا شاملة�اليردات�إلا مجموعة�أعمال����ع���مستحوذ�من�أي�
�ا�بالقيمة�تقييمأو�القيمة�العادلة�من�خالل�معاي���إلايرادات�الشاملة�حسب���الك�عادل�ت�لفة�إلا ���الديون�اس�ثمار�أي��ش�ل���ا�ي�أن�يحدد��للبنكيجوز��-

 .املحاس���بصورة�كب��ةالتباين�إذا�تم�ذلك،�يتم�تال���أو�تخفيض�.�و أو�ا��سائر�ر�احالعادلة�من�خالل�ألا 
 القيمة�العادلة�من�خالل�إلايرادات�الشاملة�ألاخرى بأو���الكت�لفة�إلا الدين�بصكوك�

 .بناًء�ع���خصائص�التدفق�النقدي�التعاقدي�لألصل�ونموذج�أعمال�البنك�إلدارة�ألاصلو�قدره�أصل�ما���أي�يقيم�البنك�تص�يف�
شروطه�التعاقدية�إ���تدفقات�نقدية�تف����ي�ب���أن�،�الشاملة�ألاخرى القيمة�العادلة�من�خالل�إلايرادات�بأو���الكت�لفة�إلا ه�بتقدير ل�ي�يتم�تص�يف�ألاصل�و و 

 .املستحقالدين�والفائدة�ع���أصل�أصل�الدين�تمثل�فقط�مدفوعات�
قيمة�قد�يتغ���و ألاو��.��قرار إلا�و�القيمة�العادلة�لألصل�املا���عند�الدين�أصل�ي�ون�،�مدفوعات�أصل�الدين�والفوائد�ع���أصل�الدين�املستحق لغرض�اختبارو 

�املخاطر�الائتمانيةو ود�القيمة�الزمنية�للنقمقابل�من�الفوائد�تت�ون�و دفعات�سداد�لألصل).�،�إذا��ان��ناك�أيع���مدى�عمر�ألاصل�املا���(�ذه�أصل�الدين�
مدفوعات� �تم�إجراء�تقييمو .��امش�الر�ح�املستحق�خالل�ف��ة�زمنية�معينة�وملخاطر�وت�اليف�إلاقراض�ألاساسية�ألاخرى�وكذلكبقيمة�أصل�الدين�املرتبطة�

 .بالعملة�ال���يتم���ا�تص�يف�ألاصل�املا�� أصل�الدين�والفوائد�ع���أصل�الدين�املستحق
وال�تف����.�إلاقراض�ألاسا���اتفاق�مع� مدفوعات�أصل�الدين�والفوائد�ع���أصل�الدين�املستحقت�ون�عبارة�عن�تتوافق�التدفقات�النقدية�التعاقدية�ال���

���أسعار��،�مثل�التعرض�للتغ��اتإلاقراض�ألاسا���باتفاق�غ���املرتبطة�مخاطر�أو�تقلبات����التدفقات�النقدية�التعاقدية�تؤدي�إ���الشروط�التعاقدية�ال���
�مكن�أن�ي�ون�ألاصل�املا���امل�شأ�أو�و .�مدفوعات�أصل�الدين�والفوائد�ع���أصل�الدين�املستحق ،�إ���تدفقات�نقدية��عاقدية�تمثلألاس�م�أو�أسعار�السلع

أمر�أسا�����املالية�صول تقييم�نماذج�ألاعمال�إلدارة�ألا و��ون�لإلقراض��غض�النظر�عما�إذا��ان�قرًضا����ش�له�القانو�ي.�عبارة�عن�اتفاق�أسا����املك�سب�
ال��عتمد�محدد�لألعمال.�و املالية�مًعا�لتحقيق��دف��صول موعات�ألا تحدد�املجموعة�نماذج�ألاعمال�ع���مستوى��عكس�كيفية�إدارة�مجلتص�يف�ألاصل�املا��.�و 

 .ع���حدةصك�و�التا���يتم�إجراء�تقييم�نموذج�ألاعمال�ع���مستوى�أع���من�التجميع�ول�س�ع���أساس��ل�لصٍك�فردي،�نموذج�أعمال�البنك�ع���نوايا�إلادارة�
 الاضمحالل.إ��� القيمة�العادلة�من�خالل�إلايرادات�الشاملة�ألاخرى بأو���الكت�لفة�إلا �ا�الحًقا�بتقدير الدين�ال���يتم�ص�وك�تخضع�

 القيمة�العادلة�من�خالل�ألار�اح�أو�ا��سائرباملالية��صول ألا 
 ��:�القيمة�العادلة�من�خالل�ألار�اح�أو�ا��سائر باملالية��صول ألا 
 ؛الدين�والفوائد�ع���أصل�الدين�املستحقمدفوعات�أصل� ذات�التدفقات�النقدية�التعاقدية�ال���ال�تمثل�صول ألا )�١(
 ة�أو�املحتفظ���ا�للتحصيل�والبيع؛املحتفظ���ا�لتحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدي�صول ألا املحتفظ���ا����نموذج�أعمال�غ����صول )�ألا ٢(
 .باستخدام�خيار�القيمة�العادلة القيمة�العادلة�من�خالل�ألار�اح�أو�ا��سائراملحددة�ب�صول ألا )�٣(

 ألار�اح�أو�ا��سائر.����تقدير خسائر�ناتجة�عن�إعادة�ال�/أر�اح�أي��إقرار مع�بالقيمة�العادلة��صول �ذه�ألا �تقدير يتم�
تقييم�ا�أو�ا��سائر�كما�تم��ر�احأو�القيمة�العادلة�من�خالل�معاي���ألا ��الكمعاي���ت�لفة�إلا ��عادللديون�باأية�اس�ثمارات��البنك���السنة�ا��الية،�لم�يحدد�
 أو�ا��سائر.�ر�احبالقيمة�العادلة�من�خالل�ألا 

 
 
 
 

سابًقا����املقررة�أو�ا��سائر�امل��اكمة��ر�احأو�ا��سائر،�ُ�عاد�تص�يف�ألا �ر�احالقيمة�العادلة�من�خالل�معاي���ألا ���الديون�تم�تقييمه�باس�ثمار�عند�اس�بعاد�أي�و 
تم�تقييمه��رأس�املال�الس������أي�اس�ثمار�ُ�س�بعد�إلعادة�التص�يف.�وعندما��معادلةأو�ا��سائر�ك�ر�احإ���ألا �رأس�املال�الس���من��خرى ألا إلايرادات�الشاملة�

 .ةأر�اح�غ���موزعإ���فيما��عد��خرى سابًقا����إلايرادات�الشاملة�ألا املقررة�أو�ا��سائر�ال��اكمية��ر�احألا ا��سائر،�يتم�تحو�ل�أو��ر�احألا بالقيمة�العادلة�من�خالل�
 .)�أدناهأ(ك٢القيمة.�راجع�املالحظة�الضمحالل�أو�ا��سائر��ر�احأو�بالقيمة�العادلة�من�خالل�ألا ��الكبت�لفة�إلا تم�تقييم�ا�فيما��عد�ال���الديون�تخضع�ص�وك�

وتوصلت�إ���أن�����ذلك�التار�خالقائمة�بناًء�ع���ا��قائق�والظروف��٢٠١٨يناير��١ح����للبنكاملالية�ا��الية��صول ألا �البنكأعضاء�مجلس�إدارة�م�راجع�وقيّ قد�
 املالية�للبنك�عند�تص�يف�ا�وتقدير�ا:�صول قد�أثر�بالتأث���التا���ع���ألا �٩املا���رقم��بالغالتطبيق�ألاو���للمعيار�الدو���لإل 

 :٢٠١٨يناير��١����٩املا���رقم��بالغواملعيار�الدو���لإل �٣٩رقم�وفيما�ي���مقارنة�فئة�التص�يف�وفًقا�للمعيار�املحاس���الدو���
 فئة�التص�يف  
املعيار�املحاس���الدو���رقم�  

 ٩املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل  ٣٩

 محفوظة�للتحصيل القروض�والذمم�املدينة  النقدية�وألارصدة�لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي
 محفوظة�للتحصيل القروض�والذمم�املدينة  وفروعه�ا��ارجيةاملستحق�من�املقر�الرئ�����

 محفوظة�للتحصيل القروض�والذمم�املدينة  املستحق�من�البنوك�ألاخرى 
 محفوظة�للتحصيل القروض�والذمم�املدينة  القروض�والسلف

 محفوظة�للتحصيل القروض�والذمم�املدينة  قبول�العمالء
 محفوظة�للتحصيل املدينةالقروض�والذمم�  ألاخرى �صول ألا 

 :٢٠١٨يناير��١����٩املا���رقم��بالغواملعيار�الدو���لإل �٣٩وفيما�ي���مقارنة�فئة�التقدير�وفًقا�للمعيار�املحاس���الدو���رقم�
 التقديرفئة�  
املعيار�املحاس���الدو���رقم�  

٣٩ 
املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 
٩ 

 �الكت�لفة�إلا  �الكت�لفة�إلا   املركزي�إلامارا�يالنقدية�وألارصدة�لدى�البنك�
 �الكت�لفة�إلا  �الكت�لفة�إلا   املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 �الكت�لفة�إلا  �الكت�لفة�إلا   املستحق�من�البنوك�ألاخرى 
 �الكت�لفة�إلا  �الكت�لفة�إلا   القروض�والسلف

 �الكت�لفة�إلا  �الكت�لفة�إلا   قبول�العمالء
 �الكت�لفة�إلا  �الكت�لفة�إلا   ألاخرى �صول ألا 

 املالية.�صول ولم�يكن��ناك�أي��غي������تقدير�ألا 
 املالية�صول قيمة�ألا اضمحالل�.�٢

وسوف�يتطلب�بنموذج�"ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة".��٣٩نموذج�"ا��سارة�املتكبدة"����املعيار�املحاس���الدو���رقم��٩رقم��املا���بالغلإل �س�بدل�املعيار�الدو���
نطبق�نموذج�تأث���التغي��ات����العوامل�الاقتصادية�ع���ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة،�وال���س�تم�تحديد�ا�ع���أساس�ترجيح�الاحتمال.�و�ملدى�كب�ً�ا��تقديًرا�ذا�

أو�ا��سائر،��ر�احواس�ثمارات�الديون�بالقيمة�العادلة�من�خالل�ألا التعاقدية��صول ألا و��الكبت�لفة�إلا املقدرة�املالية��صول القيمة�ا��ديد�ع���ألا اضمحالل�
ا��سائر�الائتمانية����وقت�مبكر�عن�املعيار��إقرار ،�يتم�٩رقم��املا���بالغلإل �موجب�املعيار�الدو���و .�رأس�املال�الس���ولكن�ل�س�ع���الاس�ثمارات����ص�وك�

 .٣٩رقم�املحاس���الدو���
�بالغالدو���لإل �من�ً�ا�م�وًنا�من�ثالث�مراحل�لتقييم�مخصص�ا��سائر�الائتمانية،�باستخدام�من���ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�وفًقا�ملا�يقرره�املعيار �البنكُيطبق�

�صول .�وُترحل�ألا خرى أو�ا��سائر�أو�القيمة�العادلة�من�خالل�إلايرادات�الشاملة�ألا �ر�احبالقيمة�العادلة�من�خالل�ألا ُتقدر�املالية�ال���ال��صول مع�ألا �٩املا���رقم�
 ل�ا.�ألاو���قرار إلامنذ��املخاطر�الائتمانيةاملالية�ع���ثالث�مراحل�بناًء�ع���التغي������

 ألاو���ل�ا.�قرار املالية�منذ�إلا�صول عة�ع���من���م�ون�من�ثالث�مراحل��عتمد�ع���التغي������ا��ودة�الائتمانية�لأل يحتوي�نموذج�ا��سارة�الائتمانية�املتوق
من�ا��سائر�الائتمانية��اش�رً �١٢�ساوي�،�س�تم����يل�مبلغ�ل�ا�ألاو���قرار إلامنذ��املخاطر�الائتمانية�ناك�ز�ادة�كب��ة����ال�ي�ون�املرحلة�ألاو��،�حيث�����-

 .املتوقعة
مثل�ا�مثل�الاضمحالل�الائتما�ي،�ال��عت���الص�وك�املالية��ولكنل�ا�ألاو����قرار إلامنذ��املخاطر�الائتمانية�ناك�ز�ادة�كب��ة����ت�ون�حيث�املرحلة�الثانية،�و����-

 �ا����املر��.س�تم����يل�مبلغ�مساٍو�ل��سارة�الائتمانية�املتوقعة�ع���مدى�العمر�الاف�
وس�تم����يل�بصف��ا�اضمحالل�ائتما�ي�ُتصنف��ذه�الص�وك�املالية�،�بالغإلا ���تار�خ�الاضمحالل�دليل�موضو���ع���حيث�ي�ون��ناك�،�الثالثةاملرحلة�و����-

 .املالية�صول لأل مدى�ا��ياة�مبلغ�مساٍو�لقيمة�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�
الاستعانة�بتوقعات�منطقية�وداعمة�للظروف�الاقتصادية�املستقبلية����تحديد�الز�ادات�الكب��ة�و�تطلب��اتطلعيً �ااملتوقعة�نموذًج ُ�عد�نموذج�ا��سائر�الائتمانية�

 وتقييم�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة.�املخاطر�الائتمانية���

����البنكيأخذ�،�وعند�تقدير�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ألاو���قرار إلااملالية�قد�ازدادت��ش�ل�كب���منذ��صول لأل �املخاطر�الائتمانيةوعند�تحديد�ما�إذا��انت�
ة�سابقالا����ات�ع����و�شمل�ذلك��ل�من�املعلومات�والتحليالت�الكمية�والنوعية،�بناءً �الاعتبار�املعلومات�املنطقية�واملوثوقة�والداعمة�ذات�الصلة�واملتاحة.

 املس�ن���بما����ذلك�املعلومات�الاس�شرافية.ي�تقييم�الائتما�الو �للبنك
�البنك���يتعرض�خالل�ا�و�عت���ا��د�ألاق����للف��ة�ال���يتم�أخذ�ا����الاعتبار�عند�تقدير�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة��و�ا��د�ألاق����للف��ة�التعاقدية�ال

 ذات�الصلة.�للمخاطر�الائتمانية
 املالية�ا��صوموتقدير�تص�يف�.�٣

�صول باملحاسبة�عن�التغي��ات����القيمة�العادلة�لأل املرتبطة�املالية��ا��صوموتقدير����تص�يف��٩املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل املقدم�من�يتعلق�التغ���ال�ام�
 صدر.للُم �املخاطر�الائتمانيةالذي��عزى�إ���التغ��ات����أو�ا��سائر��ر�احاملالية�املحددة�بالقيمة�العادلة�من�خالل�ألا 

ل�ذا�ا��صم��املخاطر�الائتمانيةإ���التغي��ات����ال���ُ�عزى�املا����ل��صمتقديم�التغي��ات����القيمة�العادلة��ش�ٍل�خاص��٩املا���رقم��بالغيتطلب�املعيار�الدو���لإل 
أو�ي�س�ب����من�شأنه�أن��خرى ���إلايرادات�الشاملة�ألا املا���ل��صم��املخاطر�الائتمانيةبآثار�التغي��ات�����قرار إلا،�ما�لم�يكن�خرى ���إلايرادات�الشاملة�ألا الوارد�

فيما��عد��املا���با��صما��اصة��املخاطر�الائتمانيةإ���ال���ُ�عزى�وال�يتم�إعادة�تص�يف�التغي��ات����القيمة�العادلة��أو�ا��سائر.�ر�اح���ألا �املحاس���التباينيز�د�
���القيمة�العادلة�تم�تقديم�املبلغ�ال�امل�للتغي���و���السابق،�املا��.�ألاصل��اس�بعادعندما�يتم��أر�اح�غ���موزعةأو�ا��سائر،�بل�يتم�تحو�ل�ا�إ����ر�احإ���ألا 

 �.٣٩قم�بموجب�املعيار�املحاس���الدو���ر �أو�ا��سائر �ر�احاملا���املحدد�بالقيمة�العادلة�من�خالل�ألا ل��صم�
 .للبنكاملالية��ا��صوموتقدير�أي�تأث���ع���تص�يف��٩املا���رقم��بالغولم�يكن�لتطبيق�املعيار�الدو���لإل 

 ٩املا���رقم��بالغإلا عيار�إلافصاحات�املتعلقة�بالتطبيق�ألاو���مل.�٤
خضعت�إلعادة�و �٣٩وا��سائر�بموجب�املعيار�املحاس���الدو���رقم��ر�احبالقيمة�العادلة�من�خالل�ألا حدد�ا�أن��للبنكأو�خصوم�مالية�سبق��أصول لم�تكن��ناك�

 .٩رقم��املا���بالغلإل إعادة�تص�يف�ا�عند�تطبيق�املعيار�الدو����البنكالتص�يف�أو�اختار�
 ع���ألاداء�املا���٩املا���رقم��بالغلإل �للمعيار�الدو��تأث���التطبيق�ألاو���.�٥

 وا��صوم�املالية�صول ألا �معادلة
 :٢٠١٨يناير��١بتار�خ��٩املا���رقم��بالغواملعيار�الدو���لإل �٣٩وا��صوم�املالية�وفًقا�للمعيار�املحاس���الدو���رقم��صول ألا �معادلةفيما�ي���مقارنة�

القيمة�الدف��ية�باملعيار� 
 ٣٩املحاس���الدو���رقم�

 عمليات�إعادة�التقدير
باملعيار�القيمة�الدف��ية�

 ٩املا���رقم��بالغالدو���لإل 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠� بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠� بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 ٣٬١٦٥٬٨٥٨ ٠ ٣٬١٦٥٬٨٥٨ النقدية�وألارصدة�لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي
 ١٬٢١٠٬٨٥١ ٠ ١٬٢١٠٬٨٥١ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 ١٬١٢٥٬٧١٠ ٠ ١٬١٢٥٬٧١٠ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 
 ٣٬٠٠٥٬٢٥٩ )٢٥٠٬٧٩٦( ٣٬٢٥٦٬٠٥٥ القروض�والسلف

 ٧٬٠٠٠ ٠ ٧٬٠٠٠ قبول�العمالء
 ٧٥٦٧٬٢٠ )١١٬٩١٣( ٥٧٩٬١٢٠ ألاخرى �صول ألا 
 ٩٬٠٨١٬٨٨٥ )٢٦٢٬٧٠٩( ٩٬٣٤٤٬٥٩٤ 

 )١٠٬٩٢٩( )١٠٬٩٢٩(                  ٠ ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة�(خارج�إطار�امل��انية�العمومية)
 ٩٬٠٧٠٬٩٥٦ )٢٧٣٬٦٣٨( ٩٬٣٤٤٬٥٩٤ إلاجما��

 
 مليون�در�م�إمارا�ي.�٢٧٤�٢٠١٨يناير��١الرصيد�الافتتا���لالحتياطيات�ح���إجما���خسارة�إعادة�التقدير�املقررة����يبلغ�

 مخصص�اضمحالل�القيمة�معادلة
�٣٩عن�الف��ة�السابقة�وفًقا�لنموذج�ا��سارة�املتكبدة����معيار�املحاس���الدو���رقم�رصيد�إلاغالق�ملخصص�اضمحالل�القيمة�مقارنة�ب�ن�ا��دول�التا���يقدم�

 :٢٠١٨يناير��١املا�������بالغومخصص�اضمحالل�القيمة�ا��ديد�املقدر�وفًقا�لنموذج�ا��سارة�املتوقعة����املعيار�الدو���لإل 

مخصص�اضمحالل� فئة�التقدير
املعيار�القيمة�بموجب�
 ٣٩رقم��املحاس���الدو��

 إعادة�التقدير
مخصص�اضمحالل�القيمة�

�بالغاملعيار�الدو���لإل بموجب�
 ٩املا���رقم�

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠� بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
 ٠ ٠ ٠ النقدية�وألارصدة�لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي

 ١٦ ٠ ١٦ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٤٦٤ ٠ ٤٦٤ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ١٬٢٨٢٬٢٦١ ٢٥٠٬٧٩٦ ١٬٠٣١٬٤٦٥ القروض�والسلف
 ٠ ٠ ٠ قبول�العمالء

 ١٧٬٧٩٢ ١١٬٩١٣ ٥٬٨٧٩ ألاخرى �صول ألا 
 ١٬٣٠٠٬٥٣٣ ٢٦٢٬٧٠٩ ١٬٠٣٧٬٨٢٤ 

 ١٠٬٩٢٩ ١٠٬٩٢٩                    ٠ ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة�(خارج�إطار�امل��انية�العمومية)
 ١٬٣١١٬٤٦٢ ٢٧٣٬٦٣٨ ١٬٠٣٧٬٨٢٤ إلاجما��

 ���املالحظة�الرا�عة�وا��امسة.�٩املا���رقم��بالغو�مكن�الاطالع�ع���مز�ٍد�من�املعلومات�ا��اصة�بتقدير�مخصص�اضمحالل�القيمة�بموجب�املعيار�الدو���لإل 
 إيرادات�الفوائد

 :،�باست�ناءاملالية�صول القيمة�الدف��ية�لأل �ع���إجما���الفائدة�الفعليةمعدل�يتم�اح�ساب�إيرادات�الفوائد�من�خالل�تطبيق�
لألصل���الكت�لفة�إلا ألاص���ع���املعدل�لالئتمان��معدل�الفائدة�الفعليةوال���يطبق�عل��ا�،�ألاصول�املالية�ُمضمحلة�القيمة�الائتمانية�املش��اة�أو�املُصدرة�-

 .املا��
وال���يتم�اح�ساب�")،�٣رحلة�القيمة�الائتمانية�(أو�"املم�لكة�ولك��ا�أصبحت�فيما��عد��ُمضمحلة�القيمة�الائتمانية�املش��اة�أو�املُصدرةألاصول�املالية�الغ����-

 ة).املتوقعا��سارة�الائتمانية�(أي��عد�خصم�مخصص��ا�إ�الكت�لفة�ع����معدل�الفائدة�الفعليةتطبيق�خالل�إيرادات�الفوائد�من�
 إعادة�التص�يف.�عمليات�٦

ألاو����عد�التغي��.��بالغإعادة�التص�يف�من�بداية�ف��ة�إلا م�عملية�تت.�و فقط�صول املالية�عندما�يتغ���نموذج�أعماله�إلدارة��ذه�ألا �صول �عيد�البنك�تص�يف�ألا 
 .خالل��ذه�الف��ةم��ا�ولم�يحدث�أي����ء�للغاية�من�املتوقع�أن�ت�ون��ذه�التغي��ات�نادرة�و 
 املاليةالكشوف����عرض�مخصص�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�.�٧

 :املالية�ع���النحو�التا��الكشوف����مخصصات�ا��سارة�ل��سارة�الائتمانية�املتوقعة�يتم�عرض�
من�البنوك��وفروعه�ا��ارجية�واملستحقالرئ�����املقر�من�واملستحق�(ألارصدة�لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي���الكاملقدرة�بت�لفة�إلا املالية��صول أل بال�سبة�ل)�١(

 ؛صول كخصم�من�إجما���القيمة�الدف��ية�لأل املالية�ألاخرى):��صول وألا والسلف�ألاخرى�والقروض�
مة�العادلة�املحددة�بالقيكجزء�من�احتياطي�إعادة�تقييم�الاس�ثمارات�ن�خالل�إلايرادات�الشاملة�ألاخرى:�بالقيمة�العادلة�ماملقدرة�الدين�لص�وك�بال�سبة�)�٢(

 إلايرادات�الشاملة�ألاخرى؛���من�خالل�إلايرادات�الشاملة�ألاخرى�واملقررة�
 .الل��امات�القروض�وعقود�الضمان�املا��:�كمخصصبال�سبة�)�٣(

 الناتجة�عن�التعاقد�مع�العمالءإلايرادات� – ١٥املا���رقم��بالغ.�املعيار�الدو���لإل ب
ا�)�الذي�يصبح�سار�ً ٢٠١٦"�(بصيغته�املعدلة����أبر�ل�إلايرادات�الناتجة�عن�التعاقد�مع�العمالء"�١٥املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل �البنك،�طبق�ةا��الي����السنة

تمت��اإلضافة�إ���ذلك،�.�و إلايرادات�قرار إلخطوات��٥من�م�وًنا�ا�من�ً� �١٥املا���رقم��بالغ.�وقدم�املعيار�الدو���لإل ٢٠١٨يناير��٠١لف��ة�سنو�ة�تبدأ����أو��عد�
املتطلبات�ا��ديدة�وتأث���ا�ع���الكشوف�املالية�تفاصيل�فيما�ي���و محددة.�تصورات�للتعامل�مع��١٥املا���رقم��بالغإضافة�إرشادات�توج��ية����املعيار�الدو���لإل 

 .للبنك
(ب).�ووفًقا�٣،�الفقرة�ت١٥املا���رقم��بالغ���املعيار�الدو���لإل املتاح����ع���النحو�وفًقا�للمن���الانتقا���بأثر�رج�١٥املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل �البنكطبق�

����ألار�اح�الغ���موزعةمن�لرصيد�الافتتا���مبدئًيا�كتوسية�لالتأث���ال��اك���لتطبيق��ذا�املعيار��البنكيقرر�(ب)،�٣ت،�الفقرة�١٥املا���رقم��بالغللمعيار�الدو���لإل 
�ذا�املعيار�بأثر�رج���فقط�ع���العقود��البنك�ذه،�ُيطبق��طر�قة�التحول .�و�موجب�٢٠١٨يناير��٠١،�أي�تار�خ�التطبيق�ألاو��ال���تتضمن��السنوي �بالغإلا ف��ة�

 التطبيق�ألاو��.تار�خ�تقديم�الغ���مكتملة�ح���
باسم�"إلايرادات�امل��اكمة"��ش�ٍل�أك���"�لوصف�ما�يمكن�أن��عرف�م�التعاقديالال��ا"�و"ألاصل�التعاقديمصطل���"�١٥املا���رقم��بالغو�ستخدم�املعيار�الدو���لإل 

املصط��ات�املستخدمة����املعيار��البنكال�يحظر�املعيار�ع���امل�شأة�استخدام�أوصاف�بديلة����كشف�املركز�املا��.�واعتمد�،�ومع�ذلك�.و"إلايرادات�املؤجلة"
 رصدة.لوصف��ذه�ألا �١٥املا���رقم��بالغالدو���لإل 

 
�أك���شموًال توضيحات��صرف�النظر�عن�تقديم�و بتدفقات�إلايرادات.�ا��اصة��للبنكالسياسات�املحاس�ية�وتو���املالحظة�الرا�عة�ج�الواردة�أدناه�بالتفصيل� 

 .للبنكلم�يكن�له�تأث���كب���ع���املركز�املا��/�أو�ألاداء�املا����١٥املا���رقم��بالغ،�فإن�تطبيق�املعيار�الدو���لإل البنكبيرادات�إلا ملعامالت�

يتم�إعادة�املختارة،�ال��طر�قة�التحول �موجب�و .�٢٠١٨يناير��٠١ح���"�إلايرادات�الناتجة�عن�التعاقد�مع�العمالء"�١٥رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل مبدئًيا��البنكوطبق�

 املعلومات�املقارنة.�بيان

 والغ���نافذة�محل�النظر .�املعاي���والتفس��ات�٣

ولك��ا�لم�تدخل�ح���النفاذ��محل�نظر ع���املعاي���والتفس��ات�ا��الية�ال���تم�إجراؤ�ا����تار�خ�اعتماد��ذه�الكشوف�املالية،��انت�املعاي���والتعديالت�التالية�

 ���وقت�مبكر:�البنك�عد،�ولم��عتمد�ا�
 )٢٠١٩يناير��١دمج�ألاعمال�(�سري�مع�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد�  )�٢٠١٧(د�سم����٣املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

 )٢٠١٩يناير��١الص�وك�املالية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد�  )٢٠١٧(أكتو�ر��٩املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

 )٢٠١٩يناير��١الاتفاقات�املش��كة�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد�  )٢٠١٧(د�سم����١١املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

 )٢٠١٩يناير��١عقود�إلايجار�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠١٦(يناير��١٦املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

 )٢٠٢١يناير��١عقود�التأم�ن�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠١٧(مايو��١٧املا���رقم��بالغالدو���لإل �املعيار 

 )٢٠٢٠يناير��١عرض�الكشوف�املالية�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )٢٠١٨(أكتو�ر��١املعيار�املحاس���الدو���رقم�

(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�املحاس�ية�التقديرات�وألاخطاء�و�غ����السياسات�املحاس�ية  )�٢٠١٨(أكتو�ر��٨املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 )٢٠٢٠يناير��١من�

 )٢٠١٩يناير��١الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�(�سري�بدايًة�من��الضرائب�املفروضة�ع���إلايرادات  )�٢٠١٧(د�سم����١٢املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 )٢٠١٩يناير��١م�افآت�املوظف�ن�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�  )�٢٠١٨(ف��اير��١٩املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 )٢٠١٩يناير��١الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ�من�ت�اليف�الاق��اض�(�سري�بدايًة�من�  )�٢٠١٧(د�سم����٢٣املعيار�املحاس���الدو���رقم�

�١الاس�ثمارات����الشر�ات�التا�عة�والشرا�ات�(�سري�بدايًة�من�الف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد�  )�٢٠١٧�أكتو�ر (�٢٨املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 )٢٠١٩يناير�

(�سري�بدايًة�من�للف��ات�املحاس�ية�ال���تبدأ����أو��عد��لإليراداتعدم�اليق�ن��شأن�املعامالت�الضر��ية�  )٢٠١٧(يونيو��٢٣املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل 

 )٢٠١٩يناير��١

 

ديم�فإ��ا�ال��سري�ع���تقمع�ذلك،�و أو�عندما�تصبح�سار�ة.��٢٠١٩يناير��١للسنة�ال���تبدأ�����للبنكإلادارة�اعتماد��ذه�التعديالت����الكشوف�املالية�تتوقع�

 تقدير�مناسب�لتأث��ات�تطبيق��ذه�املعاي���ح���يراجع�ا�البنك��ش�ٍل�مفصل.

 .�أسس�إلاعداد�والسياسات�املحاس�ية٤

 أ.�كشف�الامتثال�

و�شمل�املعيار�املا��.��بالغالدولية�لتفس��ات�إلا ل��نة�السار�ة�التفس��ات�السار�ة�وجميع�املا����بالغاملعاي���الدولية�لإل جميع�ُ�عد�الكشوف�املالية�وفًقا�ملتطلبات�

 ��نة�التفس��ات�الدائمة.وتفس��ات�اس�ية�الدولية�حجميع�املعاي���املكذلك��املا���بالغإل لالدو���

 ب.�أسس�إلاعداد

عدت�الكشوف�املالية�
ُ
املقدرة�بالقيم�العادلة،�إن�وجدت.��املشتقةباست�ناء��عض�الص�وك�املالية��التار�خيةبحسب�ت�لف��ا��صول بموجب�اتفاقية����يل�ألا أ

 .صول و�عتمد�الت�لفة�التار�خية��ش�ٍل�عام�ع���القيمة�العادلة�للمقابل�املدفوع����ألا 

 

 

ب�ن�املشارك�ن����السوق����تار�خ�التقييم،��غض�نظامية����معاملة��املدفوع�لنقل�ملكية�أحد�ا��صومأو��صول ألا أحد�لبيع�املقدم�القيمة�العادلة�السعر��ع���و 
أو�ا��صوم،�يأخذ��صول حد�ألا .�وعند�تقدير�القيمة�العادلة�أل آخرتقييم�باالستعانة�بأسلوب�تقديره�يتم�أو��مباشرةً رصده�النظر�عما�إذا��ان��ذا�السعر�يمكن�

.�وُتحدد�التقديرأو�ا��صوم����تار�خ��صول أو�ا��صوم�إذا�أخذ�املشار�ون����السوق�تلك�ا��صائص����الاعتبار�عند��سع���ألا �صول ���الاعتبار�خصائص�ألا �البنك
يار�نطاق�املعضمن�أو�إلافصاح����كشف�املركز�املا���ع����ذا�ألاساس،�باست�ناء�معامالت�الدفع�ع���أساس�ألاس�م�ال���تدخل��/التقدير�القيمة�العادلة�ألغراض�

ل�ا��عض�أوجه�ال�شابه�مع�القيمة�ي�ون�ال���والتقديرات�،�١٧نطاق�املعيار�املحاس���الدو���رقم�ضمن�،�ومعامالت�التأج���ال���تدخل�٢املا���رقم��بالغالدو���لإل 
القيمة�املستخدمة����املعيار�املحاس���الدو���رقم��أو �٢العادلة�ولك��ا�ل�ست�القيمة�العادلة،�مثل�صا���القيمة�القابلة�للتحقيق����املعيار�املحاس���الدو���رقم�

٣٦. 
���تقديرات�دخالت�املرصد�بناًء�ع���الدرجة�ال���يمكن���ا��٣أو��٢أو��١القيم�العادلة����املستوى�تقديرات�،�يتم�تص�يف�املا���بالغإلا ألغراض�باإلضافة�إ���ذلك،�و 

 وفًقا�ملا�ي��:القيم�العادلة�بال�امل،�تقدير�القيمة�العادلة�وأ�مية�املدخالت����
يمكن�للم�شأة�الوصول�إل��ا����أو�ا��صوم�املماثلة�ال����صول لأل �)����ألاسواق�ال�شطةدون��عديل(املقدمة�ألاسعار�عبارة�عن�مدخالت�املستوى�ألاول�ت�ون��-

 تار�خ�التقييم؛
أو�ا��صوم،�سواء��ش�ل�مباشر�أو�غ����صول رصد�ا�لأل �مكن�و ،�ألاول ���املستوى�الواردة�مدخالت،�بخالف�ألاسعار�عبارة�عن�الثا�ي�مدخالت�املستوى�ت�ون��-

 مباشر؛
 أو�ا��صوم.�صول لأل رصد�ا�مدخالت�ال�يمكن�عبارة�عن�الثالث�مدخالت�املستوى�ت�ون��-

مالية�.�ولم�يكن�لدى�البنك�أية�ص�وك�الية�أو�السابقةخالل�السنة�ا��الثا�ي�املستوى�ألاول�واملستوى�الص�وك�املالية�بب�ن�عمليات�نقل�ملكية�لم�تكن��ناك�
،�لم�تكن��ناك��ع���ذلكعالوةً .�و من�ال�سلسل�ال�رمي�للقيمة�العادلة������اية�السنة�ا��الية�أو�السابقةالثالث�مدرجة�بالقيمة�العادلة�ومصنفة�ضمن�املستوى�

�أو��من�ال�سلسل�ال�رمي�للقيمة�العادلةالثالث�املالية�املدرجة�بالقيمة�العادلة�وتصنف�ضمن�املستوى�للص�وك�مش��يات�أو�مبيعات� �ا��الية خالل�السنة
 السابقة.

 ،�عند�وجود�ا.املالية�إ���أقرب�ألف�در�مالكشوف�يتم�تقر�ب�جميع�القيم�الواردة����
 والتقديرألاو����قرار إلا

 :ع���النحو�التا��الفرق�امل�شأة�تقرر�،�ألاو���ل�ا�قرار عند�إلاسعر�املعاملة�و املالية�وا��صوم��صول لأل عادلة�القيمة�ال�ي�ون��ناك�فرق�ب�نعندما�
مدخالت�املستوى�ألاول)�أو�بناًء�ع���أحد�(أي�الال��امات�املماثلة�أو��صول ال�شطة�ألحد�ألا ق�اسو إحدى�ألا عندما�يتم�إثبات�القيمة�العادلة�بالسعر�املعروض�����-

 .أو�خسارةبصفته�ر�ح�الفرق��إقرار ،�يتم�رصد�اأسلوب�تقييم��ستخدم�فقط�البيانات�من�ألاسواق�ال���يمكن�
أو�الصك�ع���مدى�عمر�ه�إما�إ�الك�تم�و �ش�ل�فردي.�يوم�إلارجاء�بالر�ح�أو�ا��سارة�����قرار إلاالفرق�وتحديد�توقيت�إرجاء�يتم�و���جميع�ا��االت�ألاخرى،��-

 .عادلةأو�تتحقق�من�خالل�املرصد�ا����السوق�مدخالت�يمكن�للصك�من�خالل�الاستعانة�بح���يمكن�تحديد�القيمة�العادلة�إرجاءه�
 ت.�أسس�املحاسبة

�إقرار يتم�،�الاستحقاقات�املحاس�ية�أساسو�موجب��.الاستحقاقات�املحاس�يةأساس��ذه�الكشوف�املالية،�باست�ناء�معلومات�التدفق�النقدي،�ع���يتم�إعداد�
ع��ا����الكشوف�املالية��بالغ���ال��الت�املحاس�ية�و�تم�إلا وُتدرج�)�مدفوعةأو�ول�س�بصف��ا�نقدية�أو�نقدية�معادلة�مستلمة�(وقوع�ا�املعامالت�وألاحداث�عند�

 املرتبطة���ا.للف��ات�
 التقديرث.�أسس�

عدت��ذه�الكشوف�املالية�
ُ
 بحسب�ت�لف��ا�التار�خية�باست�ناء�تقدير�الص�وك�املشتقة�بالقيمة�العادلة،�إن�وجدت.�صول ���يل�ألا �بموجب�اتفاقيةأ

 املالية��صول ج.�ألا 
�حل��ذا�املعيار�محل�و املالية�وا��صوم�املالية�و�عض�عقود�شراء�أو�بيع�بنود�غ���مالية.��صول وتقدير�ألا �إقرار متطلبات��٩املا���رقم��بالغيحدد�املعيار�الدو���لإل 

 والتقدير.�قرار إلاالص�وك�املالية:��٣٩رقم�الدو���املحاس���عيار�امل
 ع���السياسات�املحاس�ية�السابقة.�تفاصيل�السياسات�املحاس�ية�ال�امة�ا��ديدة�وطبيعة�وتأث���التغي��اتأ�٢تو���املالحظة�

 للصك.يصبح�البنك�طرًفا����ألاح�ام�التعاقدية��املالية����كشف�املركز�املا���للبنك�عندما�صول ألا �إقرار يتم�
 
 املالية�صول تقدير�ألا )�١

�صول (بخالف�ألا أو�إصدار�ا�املالية��صول ألا الاستحواذ�ع���ضاف�ت�اليف�املعامالت�ال����عزى�مباشرة�إ���تُ و املالية�مبدئًيا�بالقيمة�العادلة.��صول ألا تقدير�يتم�
إ����مباشرةً ت�اليف�املعامالت�ال���ُ�عزى��إقرار و�تم�ل�ا.��ألاو���قرار إلااملالية�عند��صول املالية�بالقيمة�العادلة�من�خالل�ألار�اح�أو�ا��سائر)�إ���القيمة�العادلة�لأل 

 ا��سائر.�أو �ألار�احضمن��مباشرةً �املالية�بالقيمة�العادلة�من�خالل�ألار�اح�أو�ا��سائر �صول الاستحواذ�ع���ألا 
املالية�املصنفة��صول تت�ون�ألا �املالية.�صول أو�بالقيمة�العادلة،�اعتماًدا�ع���تص�يف�ألا ��الكإما�بت�لفة�إلا بال�امل�املالية�املقررة�الحًقا��صول جميع�ألا تقدير�يتم�

 واملستحق�من�البنوك�ألاخرى�والقروض�والسلف�وغ���ا�من�ألاصول.من�النقدية�والنقدية�املعادلة�واملستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية��إ�الككت�لفة�
 أصل�ما���وتخصيص�إيرادات�الفوائد�ع���مدى�الف��ة�ذات�الصلة.�ي�أل ��الكطر�قة�الفائدة�الفعلية����طر�قة���ساب�ت�لفة�إلا 

ُمضاًفا�إليه�ا�منه�املبالغ�املسددة�من�أصل�الدين،�ألاو���مطروًح �قرار إلاألاصل�املا���عند�ُيقدر�ع���أساسه�أصل�ما������املبلغ�الذي�ي�أل ��الكت�ون�ت�لفة�إلا 
وت�ون�القيمة�الدف��ية�خسارة.�مخصص�ألي�املُسوى��ك�املبلغ�ألاو���ومبلغ�الاستحقاقال��اك���باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية�ألي�فرق�ب�ن�ذل��الكإلا 

 مخصص�ا��سارة.�معادلةا���قبل�لألصل�امل��الكت�لفة�إلا ���أصل�ما���ي�أل إلاجمالية�
 النقدية�والنقدية�املعادلة

ملدة�ثالثة�أش�ر�أو�أقل�من�تار�خ�الاستحواذ�و�شمل�أرصدة�النقدية�وا��ساب�ا��اري�غ���أصلية�آلجال�استحقاق�تتألف�النقدية�والنقدية�املعادلة�من�أرصدة�
 املقيد�لدى�البنك�املركزي�باإلمارات�العر�ية�املتحدة.

 السياسة�املحاس�ية�السابقة�لألصول�املالية
خرى�والقروض�والسلف�يمتلك�البنك�ألاصول�املالية�التالية:�النقدية�والنقدية�املعادلة�واملستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�واملستحق�من�البنوك�ألا 

 وغ���ا�من�ألاصول.
ألي�أصل�ما���وتخصيص�إيرادات�الفوائد�ع���مدى�الف��ة�ذات�الصلة.�وال�سبة�الفعلية����ال�سبة���الكطر�قة�الفائدة�الفعلية����طر�قة���ساب�ت�لفة�إلا 

 إلايرادات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�من�خالل�العمر�املتوقع�لألصل�املا���أو�ف��ة�أقصر،�عند�الاقتضاء.ال���تخصم�تماًما�
 النقدية�والنقدية�املعادلة
آلجال�استحقاق�أصلية�ملدة�ثالثة�أش�ر�أو�أقل�من�تار�خ�الاستحواذ�و�شمل�أرصدة�النقدية�وا��ساب�ا��اري�غ���ملعادلة�من�أرصدة�تتألف�النقدية�والنقدية�ا

 املقيد�لدى�البنك�املركزي�باإلمارات�العر�ية�املتحدة.
 املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

من�خالل�الاستعانة�بطر�قة�الفائدة���الكارجية��ش�ٍل�مبد�ي�بالقيمة�العادلة�و�تم�تقديره�فيما��عد�بت�لفة�إلا املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا���إقرار يتم�
 الفعلية�منقوًصا�م��ا�مخصص�اضمحالل�القيمة،�إن�وجد.

 املستحق�من�البنوك�ألاخرى 
من�خالل�الاستعانة�بطر�قة�الفائدة�الفعلية�منقوًصا���الكاملستحق�من�البنوك�ألاخرى��ش�ٍل�مبد�ي�بالقيمة�العادلة�و�تم�تقديره�فيما��عد�بت�لفة�إلا �إقرار يتم�

 م��ا�مخصص�اضمحالل�القيمة،�إن�وجد.
 القروض�والسلف

للفوائد�املعلقة�ومخصصات�اضمحالل�القيمة�وأية�مبالغ���الك�عد�بصا���ت�لفة�إلا �القروض�والسلف��ش�ٍل�مبد�ي�بالقيمة�العادلة�و�تم�تقدير�ا�فيما�إقرار يتم�
.�معدل�الفائدة�الفعليةمن�خالل�ألاخذ����الاعتبار�أي�خصم�أو�ز�ادة�ع���الاستحواذ�والرسوم�ال���تمثل�جزًءا�ال�يتجزأ�من���الكمشطو�ة.�و�تم�اح�ساب�ت�لفة�إلا 

يرادات�املماثلة�و�تم�إدراج�ا��سائر�الناتجة�عن�اضمحالل�قيمة�مثل��ذه�القروض�والسلف�بصف��ا�خسارة�اضمحالل�ضمن�الفائدة�وإلا ��الكو�تم�إدراج�إلا 
 قيمة�ع���القروض�والسلف�الواردة����كشف�ألار�اح�أو�ا��سائر�أو�إلايرادات�الشاملة�ألاخرى.

 )�أر�اح�وخسائر�العمالت�ألاجن��٢
،�ع���وجه�إبالغالفوري������اية��ل�ف��ة�الصرف��سعر�وتحو�ل�ا�يتم�تحديد�القيمة�الدف��ية�لألصول�املالية�املقيمة��عملة�أجن�ية�من�خالل�تلك�العملة�ألاجن�ية�

 التحديد:
ألار�اح�أو�ا��سائر�ضمن�فروق�الصرف��إقرار يتم�،�ددةإحدى�العالقات�التحوطية�املحوال���ال��ش�ل�جزًءا�من���الكبت�لفة�إلا املقدرة�لألصول�املالية�بال�سبة��-

 لسنة؛با

�إقرار يتم�،�إحدى�العالقات�التحوطية�املحددةا�من�وال���ال��ش�ل�جزءً �القيمة�العادلة�من�خالل�إلايرادات�الشاملة�آلاخرى املقدرة�بن�و بال�سبة�لص�وك�الدي�-
ضمن�إلايرادات�الشاملة�خرى�الصرف�ألا أسعار�فروق��إقرار و�تم�لسنة.�با�ا��سائر ضمن�ألار�اح�أو�لصك�الدين���الكالصرف�ع���ت�لفة�إلا الفروق����أسعار�

 ؛���احتياطي�إعادة�تقييم�الاس�ثماراتألاخرى�
أسعار�فروق��إقرار ،�يتم�املحددةية�تحوطإحدى�العالقات�الال���ال��ش�ل�جزًءا�من�والعادلة�من�خالل�ألار�اح�وا��سائر�القيمة�املقدرة�بألصول�املالية�لبال�سبة��-

 ا��سائر�بالسنة؛ألار�اح�أو�ضمن�الصرف�
���ضمن�إلايرادات�الشاملة�ألاخرى�أسعار�الصرف�فروق��إقرار يتم�القيمة�العادلة�من�خالل�إلايرادات�الشاملة،�أس�م�رأس�املال�املقدرة�بلص�وك�بال�سبة��-

 .احتياطي�إعادة�تقييم�الاس�ثمارات
 ألاصول�املاليةقيمة�اضمحالل�)�٣

القيمة�العادلة�من�خالل�إلايرادات�أو���الكالاس�ثمارات����ص�وك�الديون�املقدرة�بت�لفة�إلا الائتمانية�املتوقعة�ع���ا��سارة�ل��سائر��بمخصص�يقر�البنك
�قرار منذ�إلا�املخاطر�الائتمانية���لتعكس�التغ��ات��إبالغا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�����ل�تار�خ�قيمة�.�و�تم�تحديث�وكذلك�ع���عقود�الضمان�املا���الشاملة

 بالقيمة�العادلة�من�خالل�ألار�اح�أو�ا��سائر.وال�يتم�إقرار�اضمحالل�القيمة�لالس�ثمارات����ص�وك�أس�م�رأس�املال�الصادرة��للصك�املا���ذي�الصلة.ألاو���
.�ل�ا�ألاو���قرار منذ�إلاية�املخاطر�الائتمانيةاالبنك�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�مدى�ا��ياة�عندما�ت�ون��ناك�ز�ادة�كب��ة����يقر�،�املاليةالص�وك�بال�سبة���ميع�

بمبلغ��ساوي��املا��الصك�ل�ذا��مخصص�ا��سارةالبنك�يقدر�،�ل�األاو����قرار منذ�إلا��ش�ٍل�كب�� �الصك�املا��ع����املخاطر�الائتمانيةتزدد�أخرى،�إذا�لم��من�ناحيٍة و 
ـا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�مدى�ا��ياة�ع���ز�ادات�كب��ة����احتمال�أو�خطر�ي�ب���إقرار�ما�إذا��ان�تقدير��س�ند�و ش�ًرا.��١٢ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة�

 .أو�حدوث�تقص���فع���بالغ���تار�خ�إلا اضمحلت�د�أصل�ما���قالقيمة�الائتمانية�ألي�بدًال�من�إثبات�أن�ل�ا�ألاو����قرار حدوث�تقص���منذ�إلا
ولتقدير�ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة����ا��سارة�.�بالغمستمر�خالل��ل�ف��ة�من�ف��ات�إلا �ش�ٍل��املخاطر�الائتمانيةالبنك�ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة����و�رى�

 .ل�ا�ح���تار�خ�إلابالغ�مع�خطر�التقص���ح���تار�خ�إلاقرار�ألاو��الائتمانية�ال���يقار��ا�البنك�مع�خطر�حدوث�تقص���باألصل�
النوعية�املناسبة�واملدعومة�بما����ذلك�ا����ة�التار�خية�واملعلومات�التطلعية�املتاحة�دون�تحمل�عتماد��ذا�التقدير،�ينظر�البنك�إ���املعلومات�الكمية�و ال و 

 ت�اليف�غ���م��رة�أو�بذل�ج�ود�غ���م��رة�كذلك.
 :يتم�دمج�املؤشرات�التالية��ش�ل�خاص

 ؛ا���(إن�وجد)�أو�التص�يف�الائتما�ي�الداخ��توقع����التص�يف�ا��ار���للصك�املاملفع���أو�التد�ور�ال�-
 املدين�ع���الوفاء�بال��اماته؛���قدرة�توقع�أن�تحدث��غي���م��وظ�يُ توقعة����الظروف�التجار�ة�أو�املالية�أو�الاقتصادية�ال���املفعلية�أو�السلبية�التغ��ات�ال�-
 توقع����النتائج�ال�شغيلية�للمدين؛املفع���أو�التد�ور�ال�-
 نفسه؛للمدين�ع���الص�وك�املالية�ألاخرى��املخاطر�الائتمانيةكب��ة����الز�ادات�ال�-
ؤدي�إ���انخفاض�كب������قدرة�املدين�ع���الوفاء�بال��اماته�املتعلقة�وال���تتوقع����الب�ئة�التنظيمية�أو�الاقتصادية�أو�التقنية�للمدين�املفع���أو�السل���التغي���ال�-

 بالدين؛
 ؛يةالائتمانالتحس�نات�أو�الغ���لالل��ام�أو����جودة�ضمانات�الداعم����قيمة�الضمان�الكب��ة��ات�تغ�ال�-
 للمدين.�ات����النتائج�ال�شغيلية�والتغ�����البنكاملدين�ن�حالة�سداد�وسلوكه،�بما����ذلك�التغ��ات����للمدين�كب��ة����ألاداء�املتوقع�التغي��ات�ال�-
ك���تأخر�عن�موعد�استحقاق�السداد�التعاقدي�ألإذا��ان�املدين�قد��املخاطر�الائتمانية،�ُيف��ض�حدوث�ز�ادة�كب��ة����سالف�الذكر�غض�النظر�عن�التحليل�و 

يوًما�من�تار�خ�استحقاق�ا.�كما��٩٠الطرف�املقابل����سداد�املدفوعات�التعاقدية�خالل�ال�يتمكن�عندما�التقص������السداد�بأي�أصل�ما���و�حدث�يوًما.��٦٠من�
د�من�أن�املعاي���قادرة�ومراجع��ا�حسب�ا��اجة�للتأك�املخاطر�الائتمانيةيراقب�البنك�بانتظام�فعالية�املعاي���املستخدمة�لتحديد�ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة����

 لغ.املبفوات�موعد�استحقاق�قبل��املخاطر�الائتمانيةع���تحديد�ز�ادة�كب��ة����
 ُمضمحلة�القيمة�الائتمانيةألاصول�املالية�

وُ�شار�إ���ألاصول�املالية�.�املا���لألصلع���التدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�سل���حدث�أو�أك���له�تأث���عند�وقوع�الائتمانية�ألي�أصل�ما���قيمة�تتضمحل�ال
ال����ش����حول�ألاحداث�التاليةرصد��ا�بيانات�يمكن�اضمحالل�القيمة�الائتمانية�ع����شمل�أدلة�و ُمضمحلة�القيمة�الائتمانية�ع���أ��ا�أصول�باملرحلة�الثالثة.�

 إ���أن�املدين�يمر�بصعو�ة�مالية�كب��ة.
 ألاجل.لدى�املدين�ال��ام��عاقدي�طو�ل��-
 
 
 وفاة�املدين.�-
 إعسار�املدين.�-
 مخالفة�املدين�للع�ود�املالية.�-
 مالية.لضائقة�اختفاء�إحدى�ألاسواق�ال�شطة�ل�ذا�ألاصل�املا����س�ب��عرض�ا��-
 تقديم�الدائن�ل�س�يالت�سداد�إ���املدين�نظًرا�لتعرض�لضائقة�مالية.�-
 من�املحتمل�أن�يصبح�املدين�مفلًسا.�-
 بخصم�كب����عكس�ا��سائر�الائتمانية�املتكبدة.شراء�أو�إصدار�ألاصول�املالية��-

و�قيم�ألصول�املالية.�الائتمانية�لقيمة�اضمحالل�ال،�ر�ما�أدى�التأث���املش��ك�للعديد�من�ألاحداث�إ����من�ذلك�دًال و واحد.�مستقل�تحديد�حدث�يمكن�قد�ال�
قيم��ا�الائتمانية����اضمحلت�قد� القيمة�العادلة�من�خالل�إلايرادات�الشاملة أو��الكإلا بت�لفة�ُتقدر�ال���تمثل�أصوًال�مالية�ص�وك�الديون�البنك�ما�إذا��انت�

ائد�السندات�عوامل�مثل�عو إ���ال،�ينظر�البنك�قيم��ا�الائتمانيةاضمحلت�قد�ص�وك�الديون�املستقلة�واملش��كة�لتقييم�ما�إذا��انت�و من�توار�خ�إلابالغ.�تار�خ��ل�
 .التمو�لز�ادة�ع���املدين�وقدرة�التص�يفات�الائتمانية�و 

نخفض�ال�س�يل�ي،�ما�لم�يكن��ناك�دليل�ع���أنه�ن�يجة�ملنح�وضعه�املا���س�ب�تد�ور�املدين��س�يل�القيمة�الائتمانية�عندما�ُيمنح�ُمضمحل�ُ�عت���القرض�
التفك���املالية�ال���يتم�ف��ا�لألصول�بال�سبة�القيمة.�ع���اضمحالل�مؤشرات�أخرى�وال�ت�ون��ناك�خطر�عدم�تلقي�التدفقات�النقدية�التعاقدية�انخفاًضا�كب�ً�ا�

بما����ذلك�تلبية��عر�ف�يمة�الائتمانية�اضمحالل�القالقيمة�الائتمانية�عندما�ي�ون��ناك�دليل�م��وظ�ع���ُمضمحل�يعت���ألاصل�ف،�دون�منح�ا���ال�س�يالت�
 .يوًما�أو�أك���٩٠ملدة�املستحقة�املبالغ�حدث�تأخر����دفع�(انظر�أدناه)�عدم�الرغبة����دفع�املؤشرات�ووقف�الدعم�إذا�التقص����شمل��عر�ف�و التقص��.�

 الصادرة�املُضمحلة�القيمة�الائتمانيةألاصول�املالية�املش��اة�أو�
معدل�الفائدة��حسب�البنك�و ل�ا.��ألاو��إلاقرار�قيم��ا�الائتمانية�عند�اضمحلت�ألاصول�ال���الصادرة�املُضمحلة�القيمة�الائتمانية����أو�املش��اة�ألاصول�املالية�

ا��سائر�الائتمانية�تأث���و�شمل�من�إجما���قيمته�الدف��ية��لألصل�املا���بدًال ��الكإلا ،�الذي�يتم�اح�سابه�ع���أساس�ت�لفة�املنضبط�القيمة�الائتمانية�الفعلية
 .املتوقعة����التدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة

 التقص���عر�ف�
تقدير�قيمة�ا��سائرة�الائتمانية�املتوقعة����التقص���.��ستخدم��عر�ف�التقص���عر�ف�لتحديد�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�أن�يتم�تحديد�من�ألا�مية�بم�ان�

عناصر�احتمالية�،�حيث�أن�التقص����و�أحد�مدى�ا��ياةش�ًرا�أو��١٢ملدة�الائتمانية�املتوقعة���س�ند�إ���ا��سائر ا��سارة�مخصص�و���تحديد�ما�إذا��ان�
 ية.خاطر�الائتماناملز�ادة�كب��ة����أية�وتحديد�تقدير�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�الذي�يؤثر�ع����ل�من�التقص���

 :البنك�ما�ي���بمثابة�حدث�تقص���عت���و 
 ؛�أويوًما�٩٠ملدة�مدفوعاته�التعاقدية�تأخر�املدين�عن�سداد��-
 .ال��اماته�الائتمانية�إ���البنك�بال�املاملدين�من�غ���املر���أن�يدفع��-

 ألاصول�املتنوعة.�ش�ل�مناسب�ليعكس�ا��صائص�املختلفة�ألنواع�التقص����عر�ف�تتم�موائمة�
املقيمة�ع���نوع��عتمد�املعلومات�و ،�يأخذ�البنك����الاعتبار��ل�من�املؤشرات�النوعية�والكمية.�املدين�ال��امه�الائتما�يإذا��ان�من�املر���أن�يدفع��عند�تقييم�ما

،�و�عد�املؤشرات�الكمية.�ا��زئيةللقروض�،�و�و�أمر�غ���مناسب�ر�النو���املستخدم��و�خرق�الع�ود،�ي�ون�املؤشألاصل،�ع���س�يل�املثال،����إقراض�الشر�ات
�ستخدم�البنك�مجموعة�متنوعة�من�مصادر�املعلومات�و مدخالت�رئ�سية�����ذا�التحليل.�اد�ع���ال��ام�آخر�للطرف�املقابل�مثل�ا��الة�املتأخرة�وعدم�السد

 .مصادر�خارجية�ست�ب�فيه�أو�ي�ون�مصدره�داخ���لتقييم�التقص���الذي�
 ة�املتوقعةتقدير�ا��سارة�الائتماني

ألاو���أو�ما�إلاقرار�قد�حدثت�منذ�املخاطر�الائتمانية�ش�ًرا�أو�مدى�ا��ياة�اعتماًدا�ع���ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة�����١٢ُتقدر�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة��ل�
صوم�الحتمالية�التقص���ومخاطر�التعرض�للتقص���والتقص���تج�املخا��سائر�الائتمانية�املتوقعة����املنوت�ون�أحد�ألاصول�قد�انخفضت�قيمته�الائتمانية.�إذا��ان�

 وفًقا�ملا�ي��:،��س�ب�ا��سارة
 أو�ع���مدى�العمر�املتبقي�لالل��ام.التالية�ش�ًرا�الاث���عشر�ع���مدار��،�سواءً احتمالية�تقص���املدين����الوفاء�بال��اماته�املاليةتمثل�احتمالية�التقص����-
التالية�أو�ع���مدى�العمر�املتبقي.�ش�ًرا�التقص���ع���مدار�الاث���عشر�ع���املبالغ�ال���يتوقع�البنك�أن�ت�ون�مستحقة����وقت��عتمد�مخاطر�التعرض�للتقص����-

تعاقدي�ا��ا���قع���به�إ���ا��د�الالبنك�الرصيد�امل��وب�ا��ا���باإلضافة�إ���أي�مبلغ�آخر�من�املتو �شمل�،�املتجددالل��ام�ل،�بال�سبة�فع���س�يل�املثال
 .،����حالة�حدوثهبحلول�وقت�التقص��

 
 
حسب�نوع�الطرف�املقابل�ونوع�التقص����س�ب�ا��سارة���ختلف��طر�التقص��.�و توقعات�البنك�ملدى�ا��سارة�عند�التعرض���س�ب�ا��سارةيمثل�التقص����-

مخاطر�التعرض�ك�سبة�مئو�ة�من�ا��سارة�ل�ل�وحدة�من�عن�التقص����س�ب�ا��سارة��تم�التعب���و وأقدمية�املطالبة�وتوافر�الضمان�أو�الدعم�الائتما�ي�آلاخر.�
ش�ًرا��و�ال�سبة��١٢ملدة��ون�التقص����س�ب�ا��سارة�ي،�حيث�ش�ًرا�أو�مدى�ا��ياة�١٢�ل�التقص����س�ب�ا��سارة���تم�اح�سابو حدوثه.����وقت�للتقص���

ا��ياة��و��سبة�ا��سارة�املتوقع�حدو��ا�مدى���ون�التقص����س�ب�ا��سارة�ش�ًرا�التالية�و الاث���عشر�املئو�ة�ل��سارة�املتوقع�حدو��ا����حالة�حدوث�التقص������
 .ضالتقص���ع���مدى�ا��ياة�املتبقية�املتوقعة�للقر حدوث����حالة�

ش�ر�مقبل�ول�ل�عرض�فردي�أو�ل�ل� خطر�التعرض�للتقص��و  التقص����س�ب�ا��سارةو  تحديد�احتمالية�التقص��من�خالل� التقص����س�ب�ا��سارة يتم�تحديد
ُمقصًرا�فيه�خالل�التعرض�لم�يكن�مدفوًعا�مسبًقا�أو�خطر�(أي�أن�و�سو���ا�بحًثا�عن�احتمال�البقاء�الثالثة�مًعا�العناصر��ذه�ضرب��تم�.�و شر�حة�جماعية
معدل�و��ون�.�إلابالغ�وت��يصهتار�خ����مرة�أخرى��يتم��عد�ذلك�خصمهوالذي�،�مقبلل�ل�ش�ر� التقص����س�ب�ا��سارة بفعالية�ذا��حسب�و الش�ر�السابق).�

 .���أو�تقر�به�و�سعر�الفائدة�الفع���ألاص التقص����س�ب�ا��سارة ا��صم�املستخدم����حساب
الاستحقاق����بيان��بحث�و خالل�الاث���عشر�ش�ًرا�ا��الية.��احتمالية�التقص��  الاستحقاق�ع��تطبيق�بيان�مدى�ا��ياة�من�خالل��احتمالية�التقص�� و�تم�تنمية�

و�ف��ض�أن�ي�ون�املرصودة�الاستحقاق�إ���البيانات�التار�خية�بيان��س�ند�و .�ألاو���طوال�مدة�القروضإلاقرار����محفظة�من�نقطة�التقص���حاالت�تنمية�كيفية�
 .و�دعم��ذا�التحليل�التار���إحدى�املحافظ�والنطاقات�الائتمانية.��و�نفسه����جميع�ألاصول�داخل�

 .حسب�نوع�املنتجالذي�يختلف�بيان�الدفع�املتوقع�اس�ناًدا�إ���ومدى�ا��ياة�ش�ًرا���ملدة�اث���عشر�التعرض�للتقص�مخاطر� يتم�تحديد
ش�ًرا�أو�مدى�ا��ياة.�املدين��ل�اث���عشر��عتمد�ذلك�ع���ال�سديدات�التعاقدية�املستحقة�ع���املبالغ�املقطوعة،�وقروض�سداد���الكملنتجات�إلا بال�سبة��-
 .لسداد�/�إعادة�التمو�ل�املبكرة����ا��سابتضم�ن�اف��اضات�اكذلك��تم�و .�مقدمة�من�املدينمدفوعات�زائدة�متوقعة��ذا�املبلغ�ألية��معادلةكذلك�س�تم�و 
"�الذي��سمح�يتحو�ل�الائتما�الأخذ�الرصيد�امل��وب�ا��ا���وإضافة�"عامل�من�خالل�لتقص���لالتعرض�مخاطر�،�يتم�الت�بؤ�باملتجددةبال�سبة�للمنتجات��-

اس�ناًدا�إ���تحليل�بيانات�ملنتج�ونطاق�استخدام�ا��د�ا��ا���ا�تختلف��ذه�الاف��اضات�حسب�نوعو بالتخفيض�املتوقع�ل��د�ألاق����بحلول�وقت�التقص��.�
 .ألاخ��ة�للبنكالتقص���

و�ختلف�ذلك�حسب�نوع�.�مر�موعد�استحقاق�االسداد�ال���اس�ناًدا�إ���العوامل�ال���تؤثر�ع���عمليات�ومدى�ش�ًرا��١٢ملدة�ا��سارة�التقص����س�ب� يتم�تحديد
 املنتج.

وا��صومات�التار�خية�ع���قيم�السوق�/�الدف����س�ب�املبيعات�املزمعة�،��عتمد�ذلك�أساًسا�ع���نوع�الضمان�وقيم�الضمان�مونةبال�سبة�للمنتجات�املض�-
 .ووقت�إعادة�التملك�وت�اليف�الاس��داد�امل��وظةإلاجبار�ة�

ع���مستوى�املنتج�نظًرا�للتمايز�املحدود����عمليات�الاس��داد�ال���يتم�تحقيق�ا�ب�ن��التقص����س�ب�ا��سارة ،�يتم��عي�نبال�سبة�للمنتجات�غ���املضمونة�-
 وأسعار�ا.املتعاقد�عل��ا�الديون�،�بما����ذلك�مبيعات�اس��اتيجيات�التحصيلب�ذا��التقص����س�ب�ا��سارة تأثرو�.�املدين�نمختلف�

ومدى�ا��ياة.�ش�ًرا��١٢ملدة� التقص����س�ب�ا��سارةو  خطر�التعرض�للتقص��و  تمالية�التقص��اح تضم�ن�املعلومات�الاقتصادية�التطلعية����تحديدكذلك�يتم�
 .تختلف��ذه�الاف��اضات�حسب�نوع�املنتجو 

�غ���قيم�وكيفية��احتمالية�التقص�� بيان�كيفية�استعراض�استحقاق�مثل� –�التقص����س�ب�ا��سارة يتم�رصد�ومراجعة�الاف��اضات�ال���يقوم�عل��ا�حساب
 .ع���أساس�ر�ع�سنوي وغ���ذلك�الضمان�
 :ع���النحو�التا�� التقص����س�ب�ا��سارة ،�يتم�قياسملخاطر�التعرض�غ���املمولةبال�سبة�

الفرق�ب�ن�القيمة�ا��الية�للفرق�ب�ن�التدفقات�النقدية�التعاقدية�املستحقة�عبارة�عن��التقص����س�ب�ا��سارةي�ون�،�ة�الل��امات�القروض�غ���امل��و�ةبال�سب�-
 عند���ب�القرض؛للبنك�إذا���ب�صاحب�الال��ام�القرض�والتدفقات�النقدية�ال���يتوقع�البنك�استالم�ا�

مطروًحا�م��ا�أية��صاحب�صك�الدين�املضمون عة�الس��داد�الفرق�ب�ن�املدفوعات�املتوقعبارة�عن� التقص����س�ب�ا��سارةي�ون�،�بال�سبة�لعقود�الضمان�املا���-
 .مبالغ�يتوقع�البنك�استالم�ا�من�املالك�أو�املدين�أو�أي�طرف�آخر

 رأس�املال.�الاس�ثمارات����أس�مضمن�القيمة�اضمحالل�ال�يتم�إدراج�خسائر�
 اضمحالل�قيمة�ألاصول�املاليةالسياسات�املحاس�ية�السابقة�ا��اصة�ب

 ��الكاملدرجة�بت�لفة�إلا ألاصول�
وعندما����إلايرادات�الشاملة�وتنعكس����حساب�مخصص�مقابل�مثل��ذه�ألاصول�املالية.�الاضمحالل�إقرار�أٍي�من�خسائر�إذا��ان��ناك�دليل�موضو���ع���

 يرادات�الشاملة.ي�س�ب�أي�حدث�الحق����انخفاض�قيمة�خسارة�الاضمحالل،�يتم���ز�الانخفاض����اضمحالل�القيمة�من�خالل�إلا 

اد�الفائدة�أو�مدفوعات�رأس�املال�كب��ة�أو�تقص���أو�تأخر�سديمرون�بضائقة�املدين�ن�أو�مجموعة�املدين�القيمة�مؤشرات�ع���أن�اضمحالل�قد�تتضمن�أدلة�
لموس����التدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�إ���وجود�انخفاض�مللرصد�وحيثما��ش���البيانات�القابلة�آخر�فالس�أو�إعادة�تنظيم�ما���واحتمالية��عرض�م�لإل 

 :القيمة�ع���النحو�التا��اضمحالل�يتم�تحديد�املرتبطة�بحاالت�التقص��.�املتأخرات�أو�الظروف�الاقتصادية��غ���مثل�
صومة�خاملالقيمة�الفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�والقيمة�ا��الية�للتدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�اضمحالل�،�يمثل��الكبت�لفة�إلا املدرجة�لألصول�بال�سبة��-

 ؛�أو�سعر�الفائدة�الفع���ألاص��
املقررة�لقيمة����ااضمحالل�خسارة�منقوًصا�م��ا�أية�القيمة�الفرق�ب�ن�الت�لفة�والقيمة�العادلة�يمثل�اضمحالل�،�املدرجة�بالقيمة�العادلةلألصول�بال�سبة��-

 ؛�أوإلايرادات�الشاملة���مسبًقا�
خصومة�بمعدل�املالقيمة�الفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�والقيمة�ا��الية�للتدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�يمثل�اضمحالل�،�الت�لفةاملدرجة�بلألصول�بال�سبة��-

 ألحد�ألاصول�املالية�املماثلة.عائد�السوق�ا��ا���
يتم��عد�ذلك،�.�و �تم�تقييم�جميع�ألاصول�ال�امة��ش�ل�فردي�لتحديد�انخفاض�القيمةو .�وا��ما��ا��اص�القيمة�ع���املستو��ن�اضمحالل�البنك�دليل�يدرس�

و�تم�حديده��عد.����القيمة�تم�تكبده�ولكن�لم�يتم�تاضمحالل�ي�أل ،��ش�ل�جما����ش�ل�خاصال���لم�يتم�تحديد�قيم��ا�قييم�جميع�ألاصول�ال�امة�الفردية،�ت
 املماثلة.خاطر�امل�ش�ل�جما���لتحديد�انخفاض�القيمة�من�خالل�تجميع�ألاصول�املالية�مع�خصائص�ال�تمثل�أ�مية�فردية،�ال���تقييم�ألاصول،�

 إلامارا�ي.املحسو�ة�وفًقا�لتعليمات�البنك�املركزي�الائتمانية�لمخاطر�لاملر��ة�ألاصول�من�إل�١٫٥�ستخدم�البنك�وعند�تقييم�اضمحالل�القيمة�ا��ما��،�
 القروض�معادة�التفاوض

�الدفع�والاتفاق�ع���شروط�جديدةاتفاقيات�قد�يتضمن�ذلك�تمديد�و من�ا��صول�ع���ضمانات.�بدًال�،��س���البنك�إ���إعادة��ي�لة�القروض��لما�أمكن�ذلك
ضمن�"القروض�والسلف"�ح���يتم�التقيد�املر����بالشروط�املنقحة�معادة�التفاوض�ه����فئة�القروض�،��ستمر�إلابالغ�عنو�مجرد�إعادة��ي�لة�القرضللقروض.�

ال�و السداد�مستقبًال.�واحتمالية�التفاوض�باستمرار�لضمان�تلبية�جميع�املعاي���معادة�إلادارة�القروض�وتراجع�.�ملدة�ثالثة�أش�ر�ع���ألاقل�من�تار�خ�إعادة�ال�ي�لة
 .وتحسب�باستخدام�سعر�الفائدة�الفع���ألاص���للقرضخفاض�القيمة�الفردية�أو�ا��ماعية�خاضعة�لتقييم�انتزال�القروض�

 )��عديل�ألاصول�املالية٤
 .ز�ادة�احتمالية�اس��داد�ا��دف�أو�القروض�املتع��ة�البنك�����عض�ألاحيان�شروط�القروض�املقدمة�للعمالء��س�ب�عمليات�إعادة�التفاوض�التجار�ة��عدل�

�وإجازات�الدفع�وإعفاءات��الدفعاتفاقيات�شروط�تتضمن�أ�شطة�إعادة�ال�ي�لة��ذه�ترت�بات�تمديد� �س�ند�سياسات�وممارسات�إعادة�ال�ي�لة�إ���و الدفع.
�تم�تطبيق�إعادة�ال�ي�لة�و تبقى��ذه�السياسات�قيد�املراجعة�املستمرة.�و إ���أن�الدفع�سوف��ستمر�ع���ألار��.�من�وج�ة�نظر�إلادارة�مؤشرات�أو�معاي����ش���

 .جلألا ألاك���شيوًعا�ع���قروض�
،�عندما�ال�ي�ون�إلاقرار�ألاو���ل�اومقارن��ا�باملخاطر�بموجب�الشروط�ألاصلية�عند�إلابالغ��ذه�ألاصول��عد�التعديل����تار�خ����سداد�تقص���اليتم�تقييم�مخاطر�

�ت�قد�تحسالائتمانية��خاطر املالبنك�أن�يرى�قد�و �راقب�البنك�ألاداء�الالحق�لألصول�املعدلة.�و ل�ألاص��.�ألاص�عدم�إقرار و�التا���ال�يؤدي�إ���أساسًيا�التعديل�
�إ���املرحلة�ألاو��ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�مدى�ا��ياة)�(الثانية�أو�املرحلة�الثالثة�،�بحيث�يتم�نقل�ألاصول�من�املرحلة��ش�ل�م��وظ��عد�إعادة�ال�ي�لة

 .صول�ال���تم�تنفيذ�ا�وفًقا�للشروط�ا��ديدة�ملدة�ستة�أش�ر�متتالية�أو�أك��و�نطبق��ذا�ألامر�فقط�ع���ألا ش�ًرا).��١٢(ا��سائرة�الائتمانية�املتوقعة�ملدة�
 .دام�نماذج�محددة�لألصول�املعدلة��ذه�ألاصول�من�خالل�استخاملخاطر�الائتمانية�املتعلقة�يواصل�البنك�مراقبة�ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة�الحقة����

 الشطبعمليات�)�٥
�و خلص�إ���أنه�ال�يوجد�توقع�معقول��جميع�ج�ود�الاس��داد�العملية�و �عندما��س�نفذ�ش�ٍل�ك���أو�جز�ي��شطب�البنك�ألاصول�املالية� �شمل�الس��داد�ا.

ت�ون�طر�قة�الاس��داد�ا��اصة�بالبنك�م��و�ة�كضمان�عندما�)�٢)�وقف��شاط�إلانفاذ�(١ما�ي��:�(لالس��داد�املؤشرات�ال����ش���إ���عدم�وجود�توقع�معقول�
 .وت�ون�قيمة�الضمان�غ���قابلة�للت�بؤ��ش�ل��امل

لسنة�شطو�ة�خالل�ال�ذه�ألاصول�املاملستحقة�املبالغ�التعاقدية�ت�٩تو���املالحظة�يجوز�للبنك�شطب�ألاصول�املالية�ال���ال�تزال�خاضعة�ل�شاط�إلانفاذ.�
،�لكن�تم�شط��ا�جزئًيا��س�ب�عدم�وجود�توقعات�معقولة�الس��داد�ا�ملبالغ�املستحقة�قانوًنا�بال�املال�يزال�البنك��س���الس��داد�او .�٢٠١٨د�سم����٣١املن��ية����

 .بال�امل
 
 
 
 

 عدم�إقرار�ألاصول�املالية�)�٦

طر�ومزايا�ملكية��ذا�يقر�البنك�باألصل�املا���فقط�عندما�ت�ت���ا��قوق�التعاقدية�للتدفقات�النقدية�من��ذا�ألاصل�املا��؛�أو�ينقل�ألاصل�املا���و�افة�مخاال�

بفائدته�صل�املنقول،�فإن�البنك�يقر�أو�الاحتفاظ�بجميع�مخاطر�ومزايا�امللكية�واستمر����السيطرة�ع���ألا بالنقل�إذا�لم�يقم�البنك�و .�م�شأة�أخرى ألاصل�إ���

،�فسيواصل�املنقول إذا�احتفظ�البنك�بجميع�مخاطر�ومزايا�ملكية�ألاصل�املا���و املحتفظ���ا����ألاصل�مع�وجود�ال��ام�مزمع�للمبالغ�ال���قد�يضطر�إ���دفع�ا.�

 باالق��اض�املضمون�للعائدات�املستلمة.�و�قر�كذلك�البنك�إلاقرار�باألصل�املا���

ضمن�،�يتم�إقرار�الفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�لألصل�املا���واملبلغ�املا���الاعتباري�املُستلم�والذمم�املدينة��الكبت�لفة�إلا املقدرة�ند�عدم�إقرار�أحد�ألاصول�املالية�ع

 إلايرادات�الشاملة.

 ح.�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 ،�إن�وجدت.التار�خية�منقوًصا�م��ا�إلا�الك�امل��اكم�وخسائر�الاضمحالل�امل��اكمةالت�لفة�بواملعدات��التاملمتل�ات�وآلايتم�بيان�

أصل�مستقل،�حسب�الاقتضاء،�فقط�عندما�ي�ون�من�املحتمل�أن�تتدفق�الفوائد�يتم�إقرار�ا�بصف��ا�لألصل�أو�ضمن�القيمة�الدف��ية�الت�اليف�الالحقة�وُتدرج�

م�تحميل�جميع�و�توال�يتم�إقرار�القيمة�الدف��ية�ل��زء�املس�بدل.����البنك�و�مكن�تقييم�ت�لفة�البند�ع���نحو�موثوق.�الاقتصادية�املستقبلية�املرتبطة�بالبند�إ

 .خالل�الف��ة�املالية�ال���يتم�تكبد�ا�ف��األاخرى�إلايرادات�الشاملة�وألاخرى�ع���كشف�ألار�اح�أو�ا��سائر�إلاصالحات�والصيانات�

 :ع���النحو�التا��القسط�الثابت�باستخدام�طر�قة�أعمار�ا�الاف��اضية،�خالل�قيم�ا�املتبقية�مخصوًما�م��ا��م�شطب�ت�لفة�ألاصول ح���يتيتم�إقرار�إلا�الك�

 سنوات�٥ املبا�ي

 سنوات�٧ املمتل�ات�املستأجرةتحس�نات�

 سنوات�٣ ألاثاث�واملعدات

 سنوات�٣ املركبات

 املتبقية�وطر�قة�إلا�الك�مع���اية��ل�سنة�مع�تطبيق�أية��غي��ات����التقدير�ا��سا�ي�ع���أساس�ألاثر�الالحق.تتم�مراجعة�ألاعمار�الاف��اضية�والقيم�

لألصل��القيمة�الدف��يةالفرق�ب�ن�عائدات�املبيعات�و بصف��ا�اس�بعاده�أو�املعدات�أو��التعن�التصرف����أحد�املمتل�ات�أو�آلاتحدد�امل�اسب�أو�ا��سائر�الناشئة�

 .���ألار�اح�أو�ا��سائروُ�قر�

 اضمحالل�ألاصول�غ���املاليةخ.�

عندما��ش���لإل�الك�تتم�مراجعة�ألاصول�ا��اضعة�و .�سنوً�ااملحدد�ألاجل�لإل�الك�و�تم�اختبار�اضمحالل�قيم��ا�غ����ذات�العمر�الاف��ا���ألاصول�ال�تخضع�

القيمة�الدف��ية�القيمة�القابلة��ايتجاوز���خسارة�الاضمحالل�للقيمة�ال���إقرار��تم�و ُ�س��د.�ال��قد�القيمة�الدف��يةألاحداث�أو�التغي��ات����الظروف�إ���أن�

،�يتم�تجميع�الاضمحاللوألغراض�تقييم�املستخدمة.�ت�اليف�البيع�والقيمة�منقوًصا�م��ا�و�عت���القيمة�القابلة�لالس��داد����القيمة�العادلة�لألصل�لالس��داد.�

ألاصول�غ���املالية�بخالف�النوايا�ا��سنة�مراجعة�نقدية).�و�تم�إنتاج�الألاصول�عند�أد�ى�مستو�ات�ف��ا�تدفقات�نقدية�يمكن�تحديد�ا��ش�ل�منفصل�(وحدات�

 .����ل�تار�خ�إبالغالاضمحالل�الحتمال�عكس�تتعرض�لالضمحالل�ال���

 الصادرة�عن�البنكوصكوك�أس�م�رأس�املال�.�ا��صوم�املالية�د

 التص�يف�كدين�أو�س�م�رأس�مال

 يتم�تص�يف�ص�وك�الديون�أو�أس�م�رأس�املال�بصف��ا�خصوم�مالية�أو�أس�م�رأس�مال�وفًقا���و�ر�الاتفاق�التعاقدي.

 صكوك�أس�م�رأس�املال)�١

الفائدة�املتبقية����أصول�أي�س�م�من�أس�م�رأس�املال��عد�خصم�جميع�خصومه.�مخصص�من�املقر�الرئ�����يث�ت�صك�س�م�رأس�املال��و�عبارة�عن�رأس�مال�

 و�تم�قيد�ص�وك�أس�م�رأس�املال�الصادرة�من�البنك����العائدات�املقبوضة�الصافية�من�ت�اليف�إلاصدار�املباشرة.

 

 ا��صوم�املالية�)�٢
 للصك.ُتقرر�ا��صوم�املالية����كشف�املركز�املا���للبنك�عندما�يصبح�البنك�طرًفا����ألاح�ام�التعاقدية�

ُ�عزى�ت�اليف�املعامالت�مباشرًة�إ���إصدار�ا��صوم�املالية�(بخالف�ا��صوم�املالية�بالقيمة�العادلة�من�خالل�و ُتقيم�ا��صوم�املالية�مبدئًيا�بالقيمة�العادلة.�
ُ�عزى�ت�اليف�املعامالت�مباشرًة�إ���الاستحواذ�ع���ا��صوم�املالية�و .�ل�ا�املالية�عند�إلاقرار�ألاو��ل��صوم�من�القيمة�العادلة�املخصومة�و�ا��سائر)�ألار�اح�أ

 بالقيمة�العادلة�من�خالل�إقرار�ألار�اح�أو�ا��سائر�مباشرًة����كشوف�ألار�اح�أو�ا��سائر.
 طر�قة�الفائدة�الفعلية.باستخدام���الكحًقا�بت�لفة�إلا ُتقيم�جميع�ا��صوم�املالية�ال 

 املستحق�للبنوك�ألاخرى�وودا�ع�العمالء�واملستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�وا��صوم�ألاخرى.من�إ�الك�تت�ون�ا��صوم�املالية�املصنفة�كت�لفة�
معدل�و��ون�ا��صوم�املالية�وتخصيص�نفقات�الفائدة�ع���مدى�الف��ة�ذات�الصلة.�ألٍي�من���الكو�عت���طر�قة�الفائدة�الفعلية����طر�قة���ساب�ت�لفة�إلا 

ال����ش�ل�املقبوضة�املدفوعات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�(بما����ذلك�جميع�الرسوم�والنقاط�املدفوعة�أو�بالضبط�خصم��و�املعدل�الذي�ي�الفائدة�الفعلية
ت�اليف�املعامالت�وألاقساط�أو�ا��صومات�ألاخرى)�من�خالل�العمر�املتوقع�ل��صوم�املالية�أو�(حسب�الاقتضاء)�أو�و �معدل�الفائدة�الفعليةجزًءا�ال�يتجزأ�من�

 ذات�الصلة�با��صوم�املالية.��الكف��ة�زمنية�أقصر،�بخصوص�حساب�ت�لفة�إلا 
 اضمحالل�قيمة�ا��صوم�املاليةالسياسات�املحاس�ية�السابقة�ا��اصة�ب

 املستحق�للبنوك�ألاخرى�وودا�ع�العمالء�واملستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�وا��صوم�ألاخرى.ا��صوم�املالية��شمل�
 املستحق�للبنوك�ألاخرى 

 وفيما��عد�يتم�إعادة�تقديره�بت�لفة�إلا�الك�باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية.�ةيتم�إقرار�املستحق�للبنوك�ألاخرى��ش�ل�مبد�ي�بالقيمة�العادل
 مالءودا�ع�الع
وفيما��عد�يتم�إعادة�تقدير�ا�بت�لفة�إلا�الك.�و�تم�اح�ساب�قيمة�إلا�الك�منقوًصا�م��ا�ت�اليف�املعامالت��ش�ل�مبد�ي�بالقيمة�العادلة�ودا�ع�العمالء�يتم�إقرار�

 .عادلةخصم�أو�قسط����الاعتبار�عند�املمن�خالل�أخذ�أي�
 املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 من�خالل�طر�قة�الفائدة�الفعلية.�بت�لفة�إلا�الك�وفيما��عد�يتم�إعادة�تقديرهيتم�إقرار�املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية��ش�ل�مبد�ي�بالقيمة�العادلة�
 )�أر�اح�وخسائر�العمالت�ألاجن��٣

العملة�ألاجن�ية�وتحو�ل�ا��سعر�الصرف�الفوري������اية��ل�ف��ة�إبالغ،�ع���وجه��عملة�أجن�ية�من�خالل�تلك�املقدرة�املالية�ل��صوم�يتم�تحديد�القيمة�الدف��ية�
 التحديد:

سائر�املالية�املقدرة�بت�لفة�إلا�الك�وال���ال��ش�ل�جزًءا�من�إحدى�العالقات�التحوطية�املحددة،�يتم�إقرار�فروق�الصرف�ضمن�ألار�اح�أو�ا��ل��صوم�بال�سبة��-
 بالسنة؛

العمالت�أسعار�صرف�أر�اح�وخسائر�من�إحدى�العالقات�التحوطية�املحددة،�يتم�إقرار�بت�لفة�إلا�الك�ال����ش�ل�جزًءا�املالية�املقدرة�ل��صوم�بال�سبة��-
 إلايرادات�الشاملة�ألاخرى�وُتجمع����عنصر�منفصل�من�أس�م�رأس�املال.ضمن�الاجن�ية�

 املالية�ا��صوم�)�عدم�إقرار�٤
وعند�اس�بدال�أي�خصم�ما���قائم�بخصم�آخر�من�نفس�الدائن�يتم�التنازل�عن�ال��امات�البنك�أو�إلغا��ا�أو�ان��ا��ا.�فقط�عندما�ا��صوم�املالية�ال�يقر�البنك�

ألاص���وعم�إقرار�كعدم�إقرار�ل��صم�وفًقا�لشروط�مختلفة�تماًما�أو�إذا�تم��عديل�شروط�أي�خصم�ما���تماًما�مثل�صرف�العمالت�أو�التعديل�فيتم�معامل��ا�
 إلايرادات�الشاملة.خصم�جديد�و�تم�إقرار�الفرق����القيم�الدف��ية�ضمن�

مف��ضة�ضمن�الدفع،�بما����ذلك�أية�أصول�غ���نقدية�منقولة�أو�خصوم�يتم�إقرار�الفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�لألصل�املا���غ���املقرر�واملقابل�املدفوع�واملستحق�
 إلايرادات�الشاملة.

 
 
 
 

 مخصص�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�نذ.�
 بال�سبة�للموظف�ن�من�إلاماراتي�ن�(ممن�لد��م�وثيقة�"ج�سية"))�١

�شأن�املعاشات�والتأمينات��١٩٩٩)�لعام�٧العامة�للمعاشات�والتأمينات�الاجتماعية�إلاماراتية�وفًقا�للقانون�الاتحادي�إلامارا�ي�رقم�(�يئة�الإ����ش��ا�اتيتم�دفع�الا 
 ال���ُتدفع�عند�استحقاق�ا.�ش��ا�اتو�قتصر�ال��ام�البنك�ع���مثل��ذه�الا جتماعية.�الا 
 )�بال�سبة�للموظف�ن�املغ��ب�ن�(بما����ذلك�املوظف�ن�إلاماراتي�ن�الذين�ل�س�لد��م�وثائق�"ج�سية")٢

�١من�تار�خ�التحاق�م�أو�يقدم�البنك�م�افأة���اية�ا��دمة�ملوظفيه�املغ��ب�ن.�و�عتمد�استحقاق��ذه�امل�افأة�ع���الراتب�ال��ا�ي�للموظف�ن�وطول�مدة�ا��دمة�
حسب�الراتب�ال��ا�ي�املتوقع�وطول�مدة�و�تم�تقدير�الت�اليف�املتوقعة�ل�ذه�امل�افآت�إلامارا�ي.�وفًقا�ألح�ام�قانون�العمل�الاتحادي�،�أ��ما�أ�عد�٢٠١٥يناير�

يتم�تنفيذ�خطة�حيث�تتوقف�ثم��٢٠١٤د�سم����٣١و�سوي�البنك�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن�املغ��ب�ن�ح���املقدرة�خالل�ف��ة�العمل.�ا��دمة�املقدرة�و 
بم�افآت�عن�التقدير�املتعلق�إلافصاح��تم�و .�٢٠١٥يناير��٠١بتداًء�من�صندوق�إلادخار�القائم�وأساس�متطلبات�إلامداد�وفًقا�لقانون�العمل�الاتحادي�إلامارا�ي�ا

 عند�دفع�البنك�ل�ا.إ���موط��م�ألاص���وتذاكر�السفر�مستحقات�املوظف�ن�باإلجازات�و�تم�اح�ساب���اية�ا��دمة�صف��ا�خصم�غ���جاري.�
 ر.�املخصصات

اجة�لتدفق�خار���يتم�إقرار�أي�مخصص����كشف�املركز�املا���عندما�ي�ون�للبنك�ال��ام�قانو�ي�أو�بناء�ن�يجة���دث�سابق�و��ون�من�املحتمل�أن�ي�ون��ناك�ح
 لقيمة�الال��ام.الال��ام�وتقدير�موثوق��عادلةالاقتصادية�ملالفوائد�من�

عندما�يتم�و ،�مع�مراعاة�املخاطر�والش�وك�املحيطة�باالل��ام.�ف��ة�إلابالغالال��ام�ا��ا��������اية��عادلةملزم�الال كمخصص�أفضل�تقدير�للمقابل�املقرر�يمثل�املبلغ�
عندا�القيمة�ا��الية�لتلك�التدفقات�النقدية�(ت�ون����،�فإن�قيمته�الدف��ية�الال��ام�ا��ا���عادلةملمخصص�باستخدام�التدفقات�النقدية�املقدرة�أي�تقييم�
 تأث���القيمة�الزمنية�للنقود�مادًيا).ي�ون�

أصل�إذا��ان�من�املبلغ�املستحق�القبض�بصفته�،�يتم�إقرار�مخصص�من�طرف�ثالث�عادلةملالالزمة�الفوائد�الاقتصادية�جميع�عندما�ُيتوقع�اس��داد��عض�أو�
 .بلغ�املستحق�القبض�ع���نحٍو�موثوق املو�مكن�تقييم�سداده�املؤكد�فعلًيا�أنه�س�تم�

 عقود�الضمان�املا���وال��امات�القروضز.�
محدد��سداد�مدين�أي��س�ب�عدم�تمكن�لتعو�ض�املالك�عن�أية�خسارة�يتكبد�ا�عقود�الضمان�املا������العقود�ال���تلزم�املصدر�ع���دفع�مبالغ�محددة�

إ���البنوك�واملؤسسات�املالية�والغ���نيابًة�عن�العمالء�لضمان��و�تم�منح�مثل��ذه�الضمانات�املاليةأٍي�من�ص�وك�الدين.�الدفعات�عند�استحقاق�ا�وفًقا�لشروط�
 القروض�وال��و�ات�ع���املش�وف�وال�س�يالت�املصرفية�ألاخرى.

 بمعدل�أع���من:يتم�تقدير�عقود�الضمان�املا����ش�ٍل�مبد�ي�بالقيمة�العادلة�وُتقدر�فيما��عد�
 ؛٩رقم�إلبالغ�املا���الدو���للمعيار�لقيمة�مخصص�ا��سارة�املحدد�وفًقا��-
 .١٥القسط�املقبوض�ع���إلاقرار�ألاو���منقوًصا�منه�إلايرادات�املقررة�وفًقا�ألساسيات�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم��-

بمعدل�فائدة�أقل�بالسوق�أو�يتم��سو���ا�ولم�يقدم�البنك�أي�ال��ام�لتقديم�القروض�بقيمة�مخصص�ا��سارة.�يتم�تقدير�ال��امات�القروض�ال���يحدد�ا�البنك�
 تقديم�أو�إصدار�صك�ما���آخر.بصا���النقدية�أو�من�خالل�

بال�سبة�للعقود�ال����شمل�قرض�وال��ام�غ���م��وب�وال�يتم�إقرار�مخصص�ا��سارة�كمخصص.�ومع�ذلك،�بال�سبة�الل��امات�القروض�وعقود�الضمان�املا��،�
يتم�إقرار�ا��سائر�،�يمكن�للبنك�تحديد�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة��ش�ٍل�منفرد�ع���عنصر�الال��ام�غ���امل��وب�من�تلك�ا��سائر�املفروضة�ع���عنصر�القرض

وإ���ا��د�الذي�تتخطى�فيه�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�املجتمعة�نب�مخصص�ا��سارة�للقرض.�الائتمانية�املتوقعة�املفروضة�ع���الال��ام�غ���امل��وب�إ���جا
 يتم�إقرار�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�كمخصص.القيمة�الدف��ية�إلاجمالية�للقرض،�

 .�الضرائبس
 ضر�بة�الدخل

 جن�ية�العاملة����إلامارات�العر�ية�املتحدة.يتم�فرض�الضرائب�وفًقا�للوائح�املحلية�لتقدير�الضرائب�ع���فروع�البنوك�ألا 
أس�م�رأس�املال�����مباشرةً املقررة����الدخل�الشامل�باست�ناء�ما�يتعلق�م��ا�بالبنود�إقرار�ا�،�و�تم�الضر�بة�ا��الية�واملؤجلةالسنة��شمل�الضرائب�املفروضة�ب

 إلايرادات�الشاملة�ألاخرى.أو����
للضر�بة�مستحقة��معادلةلسنة�وأية�با�شمل�الضر�بة�ا��الية�الضر�بة�املتوقعة�املستحقة�الدفع�أو�املستحقة�القبض�ع���الدخل�أو�ا��سارة�ا��اضعة�للضر�بة�

 إلابالغ.���تار�خ�الساري�باستخدام�معدل�الضر�بة�تقديره��تم�و بالسنوات�السابقة.�املتعلقة�الدفع�أو�مستحقة�القبض�

 إلابالغ.ع���جميع�الفروق�املؤقتة����تار�خ�ا��صم�ديد�ضر�بة�الدخل�املؤجلة�باستخدام�طر�قة�يتم�تح
ا��صم،��معادلةة�املتوقع�تطبيق�ا�ع���الف��ة�ال���ُيتوقع�ف��ا�تحقق�ألاصل�أو�ُيتوقع�يالضر��لل�سب�ضر�بة�الدخل�املؤجلة�وفًقا�تقدير�أصول�وخصوم�يتم�

 إلابالغ.���تار�خ�السار�ة�القوان�ن�حسب�
ألار�اح�ال�افية�ا��اضعة�وتخفيض�ا�إ���ا��د�الذي�يصبح�من�غ���املحتمل�توفر�إبالغ�تار�خ��ل�ضر�بة�الدخل�املؤجلة����ألصول�تتم�مراجعة�القيمة�الدف��ية�
 أو�جزٌء�م��ا.�ضر�بة�الدخل�املؤجلةجميع�أصول�للضر�بة�للسماح�باستخدام�

 ضر�بة�القيمة�املضافة
 رار�النفقات�وألاصول�صافية�بدون�مبلغ�ضر�بة�القيمة�املضافة،�باست�ناء:يتم�إق

ضر�بة��تم�إقرار ح�ن�ال�ت�ون�ضر�بة�القيمة�املضافة�ال���يتم�تكبد�ا�عند�شراء�أصول�أو�خدمات�قابلة�لالس��داد�من�السلطة�الضر��ية،�و����ذه�ا��الة،�ي�-
 حسب�الاقتضاء،ألاصل�أو�كجزء�من�بند�النفقات،�الاستحواذ�ع���القيمة�املضافة�كجزء�من�ت�لفة�

 .مع�مبلغ�ضر�بة�القيمة�املضافة�املتضمنالذمم�املدينة�والدائنة�بيان�عندما�يتم��-
 ا��.الذمم�املدينة�والدائنة����كشف�املركز�املضر�بة�القيمة�املضافة�القابل�لالس��داد�أو�الدفع�إ���السلطة�الضر��ية�كجزء�من�يتم�إدراج�صا���مبلغ�

 ش.�الاحتياطي�القانو�ي
�%٥٠من�صا���ألار�اح�ُتحول�إ���احتياطي�خاص�ح����عادل�مثل��ذا�الاحتياطي��سبة��%١٠ع���أن��١٩٨٠لعام��١٠من�القانون�الاتحادي�رقم��٨٢تنص�املادة�

 وال�ُيتاح��ذا�الاحتياطي�للتوز�ع.من�رأس�املال.�
 إلايراداتإقرار�.�ص
 إيرادات�الفوائد)�١

ع���إجما���القيمة�ج)�٤(راجع�املالحظة��معدل�الفائدة�الفعليةمن�خالل�تطبيق���ميع�الص�وك�املالية�ا��املة�لفوائد�الفوائد�ونفقات�يتم�اح�ساب�إيرادات�
ال���يتم�ف��ا�اح�ساب�ال���أصبحت�فيما��عد�أصول�مالية�ُمضمحلة�القيمة�الائتمانية�(أو�املرحلة�الثالثة)،�ألصول�املالية��ال�سبة�لو .�املاليةللص�وك�الدف��ية�

(أي�صا���مخصص�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة)،�يتم�إقرار�ا�بصورة�مباشرة�مع�ع���قيمة�إ�الك�ا��معدل�الفائدة�الفعليةاستحقاق�الفائدة�من�خالل�تطبيق�
 البنك�املركزي�إلامارا�ي.�ائحللو ال��قب�وفًقا�

للوائح�البنك�املركزي��ناك�شك����اس��داد�الفائدة�أو�أصل�الدين،�ال�يتم�إقرار�إلايرادات�و�تم�مراقبة�أية�مستحقات�إيرادات�إضافية�مباشرًة�وفًقا�وعندما�ي�ون�
 إلامارا�ي.

 إلايرادات�الناتجة�عن�التعاقد�مع�العمالء)�٢
لم�تتم�إعادة�املتاح،�حسب�و .�٢٠١٨يناير��١ال��اك���(بدون�وسائل�عملية)،�اعتباًرا�من��من���التأث�� باستخدام��١٥املا���رقم��بالغاملعيار�الدو���لإل �البنكاعتمد�

 .والتفس��ات�ذات�الصلة�١١لدو���رقم�واملعيار�املحاس���ا�١٨،�بموجب�املعيار�املحاس���الدو���رقم�أو��نا�سلًفا،�كما�وُتذكر�٢٠١٧بيان�املعلومات�املقدمة�لعام�
دخلت�ع���السياسات�املحاس�ية�السابقة�فيما�يتعلق�بتفاصيل�فيما�ي���

ُ
إليرادات�ل�البنك�إقرار السياسات�املحاس�ية�ال�امة�ا��ديدة�وطبيعة�التغي��ات�ال���أ

 ،�ع���النحو�املو���أدناه.ا��دماتتقديم�من�
ما�أو�����وقٍت التحكم��ذا�ا��دمات.�و�تطلب�تحديد�توقيت�نقل�يحصل�أي�عميل�ع���إلايرادات�عندما��إقرار ،�يتم�١٥املا���رقم��بالغبموجب�املعيار�الدو���لإل 

 .تقديًرا�لذلكمع�مرور�الوقت�
 :١٥املا���رقم��بالغ���املعيار�الدو���لإل �ع���النحو�املو��من�خمس�خطوات�م�ون�باإليرادات�املتأتية�من�تقديم�ا��دمات�بناًء�ع���نموذج��البنكو�قر�

 العقد�(العقود)�مع�العميل:تحديد� – ١ا��طوة�
 تحقيق�ا.يجب�ال��������حقوق�وال��امات�قابلة�للتنفيذ�و�حدد�املعاي���ا��اصة�ب�ل�عقد�أنه�اتفاق�ب�ن�طرف�ن�أو�أك���يُ بُ�عرف�العقد�

 :ال��امات�ألاداء����العقدتحديد� – ٢ا��طوة�
 إليه.ا��دمات�لتقديم�عميل�م��م�مع�أي�عقد�أي�وعد����أي�ال��ام�ألاداء��و��ُ�عد

 
 
 
 

 
 :املعاملةسعر�تحديد� – ٣ا��طوة�

 .عن�أطراف�ثالثة�عميل،�باست�ناء�املبالغ�املحصلة�نيابةً أي�ا��دمات�إ���تقديمات�ا��صول�عليه�مقابل��لبنكاالذي�يتوقع�املبلغ�املقابل�سعر�املعاملة��و�

 :سعر�املعاملة�الل��امات�ألاداء����العقدتخصيص� – ٤ا��طوة�

مبلغ�املقابل�سعر�املعاملة�ل�ل�ال��ام�من�ال��امات�ألاداء�بمبلغ�يو����البنكيخصص�وف�عقد�يتضمن�أك���من�ال��ام�واحد�من�ال��امات�ألاداء،�سي�بال�سبة�أل 

 .ل�ال��ام�من�ال��امات�ألاداءأن�ي�ون�له�ا��ق����ذلك�مقابل�الوفاء�ب��البنكالذي�يتوقع�

 :بال��ام�ألاداءإلايرادات�عندما�تفي�امل�شأة�إقرار� – ٥ا��طوة�

 :،�إذا�تم�اس�يفاء�أحد�املعاي���التاليةو�قر�إلايرادات�بمرور�الوقتبال��ام�ألاداء��البنكيفي�

 أو�يؤد��ا؛�أو�البنكاملقدمة�من�.�يتلقى�العميل����وقت�واحد�و�س��لك�الفوائد�١

 ألاصل�أو�تحس�نه؛�أوإصدار�ال���يتحكم���ا�العميل�عند��صول أو�ُيحسن�ألا �البنكأداء�ُيصدر�.�٢

 تار�خه.وللم�شأة�حق�قابل�للتنفيذ����الدفع�مقابل�ألاداء�املكتمل�ح����للبنك�ل�ا�استخدام�بديل�أصوًال �البنكأداء�ُيصدر�.�ال�٣

 .إلايرادات����الوقت�الذي�يتم�فيه�الوفاء�بال��ام�ألاداءإقرار�الشروط�املذ�ورة�أعاله،�يتم��بال�سبة�الل��امات�ألاداء����حالة�عدم�اس�يفاء�أحد

ألاداء.�وعندما�مقابل�الذي�حصل�عليه�املبلغ�املقابل�بناًء�ع����ألاصل�التعاقديُيصدر�،�فإنه�زمعةتقديم�ا��دمات�املبال��ام�ألاداء�من�خالل��البنكعندما�يفي�

 .الال��ام�التعاقدييمنح�ألاولو�ة�إ���،�فإن��ذا�املقررةيتجاوز�مبلغ�املقابل�املستلم�من�العميل�مقدار�إلايرادات�

 الرسوم�والعموالتإيرادات�

إيرادات�الرسوم�إ���الفئت�ن��و�مكن�تقسيميحصل�البنك�ع���إيرادات�الرسوم�والعموالت�من�خالل�مجموعة�متنوعة�من�ا��دمات�ال���يقدم�ا�إ���عمالءه.�

 التاليت�ن:

ورسوم�الوصاية�والرسوم�إلادار�ة�ألاخرى�و�شمل��ذه�الرسوم�إيرادات�العموالت�امل��اكمة�خالل�ف��ة�زمنية�ما.�الرسوم�ال���يحصل�عل��ا�نظ���تقديمه�ا��دمات��-

��ب�والرسوم�املرتبطة�باالئتمان�(إ���جانب�أية�ت�اليف�إضافية)�و�تم�إقرار�ا�تؤجل�رسوم�ال��ام�تقديم�القروض�ال���من�املر���أن��ُ والرسوم�الاس�شار�ة.�

بموجب�وعندما�ي�ون�من�غ���املر�����ب�القرض،�يتم�إقرار�رسوم�ال��ام�تقديم�القرض�خالل�ف��ة�الال��ام�ع���القرض.��عدل�الفائدة�الفعليةمل�معادلةبصف��ا�

 طر�قة�القسط�الثابت.

 أو�عناصر�الرسوم�املرتبطة�بأداٍء�مع�ن��عد�اس�يفاء�املعاي���املرتبطة���ا.يتم�إقرار�الرسوم��-

 السياسات�املحاس�ية�السابقة�ا��اصة�بإقرار�إلايرادات

من�خالل�العمر��املستقبلية�املقدرةاملدفوعات�النقدية�أو�إلايرادات�خصم�تماًما�و�و�املعدل�الذي�ي،�معدل�الفائدة�الفعليةيتم�قيد�إيرادات�أو�نفقات�الفوائد�ب

وُتضاف�ألار�اح�أو�ا��سائر�الناتجة�إ���إلايرادات�الشاملة��الاقتضاء،�إ���صا���القيمة�الدف��ية�لألصل�أو�ا��صم�املا��.حسب�املتوقع�لألصل�املا���أو�ف��ة�أقصر،�

إضافية�ُ�عزى�مباشرًة�إ���الصك�وُتمثل�جزًءا�ال�يتجزأ�و�أخذ�ا��ساب����الاعتبارات�جميع�الشروط�التعاقدية�للصك�املا���و�شمل�أية�رسوم�أو�ت�اليف�بالسنة.�

راجع�البنك�تقديراته�للمدفوعات��القيمة�الدف��ية�لألصل�أو�ا��صم�املا���إذامعادلة�و�تم�،�لكن�بدون�ا��سائر�الائتمانية�املستقبلية.�معدل�الفائدة�الفعليةمن�

ألاص���و�تم�قيد�التغ��ات�ال���تحدث����القيمة�الدف��ية�بصف��ا�إيرادات��معدل�الفائدة�الفعليةبناًء�ع���عادلة�و�تم�اح�ساب�القيمة�الدف��ية�امل�إلايرادات.أو�

 أو�نفقات.

تتواصل�عملية�إقرار�إيرادات�أن�تنخفض�القيمة�امل��لة�ألي�أصل�ما���أو�مجموعة�من�ألاصول�املالية�امل�شا��ة��س�ب�أية�خسارة����اضمحالل�القيمة،�و�مجرد�

وعندما�ي�ون��ناك�شك����اس��داد�الفائدة�أو�أصل�الدين،�ال�يتم�إقرار�ألاص���املُطبق�ع���القيمة�الدف��ية�ا��ديدة.��معدل�الفائدة�الفعليةالفوائد�باستخدام�

 للوائح�البنك�املركزي�إلامارا�ي.إلايرادات�و�تم�مراقبة�أية�مستحقات�إيرادات�إضافية�مباشرًة�وفًقا�

 أية�إيرادات�أو�نفقات�أخرى�عند�اك�سا��ا�أو�تكبد�ا.و�تم�إقرار�

 العمالت�ألاجن�يةبعامالت�امل.�ض
ألغراض�الكشوف�املالية،�يتم�التعب���عن�نتائج�البنك�و ض�الكشوف�املالية�للبنك��عملة�الب�ئة�الاقتصادية�ألاولية�ال����عمل�ف��ا�البنك�(عملته�الوظيفية).��عر 

 لكشوف�املالية.تقديم�ااملا���بالدر�م�إلامارا�ي،�و���العملة�الوظيفية�للبنك�وعملة�ومركزه�
 بمعدل�الصرف�السائد����تار�خ�املركز�املا��؛.�يتم�تحو�ل�املعامالت�بالعمالت�ألاجن�ية�إ���الدر�م�إلامارا�ي�١
 السائد����تار�خ�املركز�املا��؛ف�الدر�م�إلامارا�ي��سعر�الصر .�يتم�تحو�ل�ألارصدة�النقدية�بالعملة�ألاجن�ية�إ���٢
 إلايرادات�الشاملة�بالسنة؛��أو�ا��سائر�الناتجة�إ�تحو�ل�ألار�اح�.�يتم�٣
 بالعمالت�ألاجن�ية�باملعدالت�السائدة����التار�خ�الذي�حددت�فيه�القيمة�العادلة؛املحدد�قيم��ا�عادلة�القيمة�الباملقدرة�البنود�غ���النقدية�ُ�عاد�تحو�ل�.�٤
 .للعملة�ألاجن�ية�البنود�غ���النقدية�ال���يتم�تقييم�ا�وفًقا�للت�لفة�السابقةتحو�ل�.�ال�يتم�إعادة�٥
 عقود�إلايجار.�ط

يتوقف�باالتفاق�عند�تار�خ�بدء�العمل�إ���ما�إذا��ان�الوفاء�الاتفاق�أو�يحتوي�ع���عقد�إيجار�إ���جو�ر�الاتفاق�عبارة�عن�عقد�إيجار��س�ند�تحديد�ما�إذا��ان�
 من�عدمه.�ألاصول استغالل����الاتفاق��شمل�ا��ق�أو�أن�محددة�ع���استخدام�أصل�أو�أصول�

 البنك�بصفته�مستأجر
 إلايجار�ال�شغي��عقد�

املدفوعات،�بما����إضافة�و�تم�طرف�آخر،�املؤجر،�بجزء�كب���من�مخاطر�وعوائد�امللكية،�كعقود�تأج����شغيلية.�ف��ا�عقود�إلايجار�ال���يحتفظ�يتم�تص�يف�
طر�قة�بموجب�كشف�إلايرادات�الشاملة�إ���من�املؤجر)،�مقبوضة�حوافز�خالصة�من�أية�بموجب�عقود�إلايجار�ال�شغيلية�(الصادرة�ذلك�املدفوعات�املسبقة،�

 القسط�الثابت�طوال�ف��ة�عقد�إلايجار.
 قبول�العمالءظ.�

قبول�العمالء�مبلغ�املال�وتار�خ�الاستحقاق�يحدد�يحدث�القبول�عندما�ي�ون�البنك�خاضًعا�الل��ام�بإصدار�مدفوعات�لسندات�م��و�ة�بموجب�خطابات�اعتماد.�
يتم�إقرار�قبول�العمالء�كخصم�ما������كشف�املركز�املا���بموجب�حق��عاقدي�للسداد�من�العميل�املقرر�كأصل�وال��ص�الذي�سوف�ُتصرف�له�املدفوعات.�

 تم�اح�ساب�ال��امات�القبول�بصف��ا�أصول�وخصوم�مالية.و�ناًء�عليه،�ما��.�
 املالية�املشتقةع.�الصكوك�

بالقيمة�تقدير�الص�وك�املالية�املشتقة��تم�و أسعار�الصرف.��تقلبمخاطر�إلدارة�باألصالة�عن�نفسه�لتغي���العمالت�التدفقات�النقدية�عقود�تحوط�البنك�ُي��م�
ذات��الص�وك�املالية�املشتقةألاصول�ألاخرى�و�تم�إدراج�ضمن�ذات�القيمة�العادلة�إلايجابية�(ألار�اح�غ���املحققة)�الص�وك�املالية�املشتقة��تم�إدراج�و العادلة.�

 .���املركز�املا��ضمن�ا��صوم�ألاخرى�القيم�العادلة�السلبية�(ا��سائر�غ���املحققة)�
فما�،�،�وإذا��ان�ألامر�كذلكصك�تحوطملشتق�معيًنا�ومؤ�ًال�كاالصك�املا���الناتجة�عن�القيمة�العادلة�ع���ما�إذا��ان�إقرار�ألار�اح�أو�ا��سائر��عتمد�طر�قة�

 .الذي�يتم�التحوط�منهالبند�طبيعة�
 :إما�الص�وك�املالية�املشتقةالبنك��عض�يحدد�

 ؛الصارمة�(تحوطات�القيمة�العادلة)ل��امات�أو�الاا��صوم�املقررة�أو�لألصول�تحوطات�القيمة�العادلة��-
 خصم�مقرر�(تحوطات�التدفق�النقدي)؛أصل�أو�أي�عزى�إ����ُ ال���عالية�الاحتمال�تحوطات�التدفقات�النقدية�املستقبلية��-
 ).عملية�أجن�ية�(صا���تحوطات�الاس�ثمارأية�تحوطات�صا���الاس�ثمار�����-

كما�يوثق�البنك�متنوعة.�وكذلك��دف�إدارة�املخاطر�واس��اتيجي��ا�إلجراء�معامالت�تحوط�التحوط�وأدواته�بنود�،�العالقة�ب�ن�يوثق�البنك،�عند�بدء�التحوط
املستخدمة����معامالت�التحوط�فعالة�للغاية�����عو�ض�التغ��ات��الص�وك�املالية�املشتقة،�حول�ما�إذا��انت��ش�ٍل�مستمر،�سواء�عند�بدء�التحوط�أو�تقديره

 .التحوطبنود�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�ل���القيم�ال���تحدث�
 تحوطات�القيمة�العادلة

أو�ألصول�القيمة�العادلة�انب��غ��ات�إ���جا��سائر�أو�كشف�ألار�اح�ال���تم�تحديد�ا�وتأ�يل�ا�كتحوطات�للقيمة�العادلة�����املالية�املشتقةالص�وك�قيد�يتم�
 ُ�عزى�إ���مخاطر�التحوط.التحوط�وال���خصوم�

طر�قة�الفائدة�ُ�ستخدم�معه�الذي�يتم�إ�الك�املعادلة�ال���ُتجرى�ع���القيمة�الدف��ية�لبند�التحوط�،��ستو���معاي���محاسبة�التحوطعد�التحوط��إذا�لم�
 الفوائد.إيرادات�قيده�ضمن�صا���الاستحقاق�و�تم�ف��ة�خالل�ا��سائر�أو�الفعلية�لألر�اح�

 تحوطات�التدفق�النقدي
ضمن�إلايرادات�الشاملة��حديد�ا�وتأ�يل�ا�كتحوطات�للتدفق�النقديال���تم�تاملالية�املشتقة��للص�وكمن�التغ��ات����القيمة�العادلة�الفع���ا��زء�إقرار�يتم�

 كشف�ألار�اح�أو�ا��سائر.ع���الفور����الفع���املتعلقة�با��زء�غ���ا��سائر�أو�إقرار�ألار�اح��تم�و .�ألاخرى 
���قيد�ا��تم�و .�ا��سائرأو�ألار�اح�التحوط�ع���بند����الف��ات�ال���يؤثر�ف��ا�ا��سائر�أو����كشف�ألار�اح�أس�م�رأس�املال��تم�إعادة�تدو�ر�املبالغ�امل��اكمة����و 

 .ذي�الصلةالتحوط�املرتبطة�ب�ند�النفقات�ال���يتم�ف��ا�إلابالغ�عن�إلايرادات�أو�النفقات�أو�إلايرادات�بنود�
���ذلك�أس�م�رأس�املال�،�فإن�أي�ر�ح�أو�خسارة�تراكمية�موجودة����محاسبة�التحوطمعاي���التحوط��ستو���أو�عندما�ال��أو�يتم�بيعه�صك�التحوط�ت���يعندما�

،�يتم�معاملة�متوقعة�(ع���س�يل�املثال�عندما�ال�ُيتوقع�حدوثو ا��سائر.�أو�ألار�اح�ع���بند�التحوط�ؤثر�ف��ا�ي���الف��ات�ال���إقرا�ا�و�تم�كما����الوقت�تظل�
لتدخل�ضمن�كشف�ضمن�إلايرادات�الشاملة�ألاخرى�سابًقا�ا��سائر�ال��اكمية�املقررة�أو�ألار�اح�إعادة�تص�يف�مباشرًة��،�يتمالتحوط�املقرر)التخلص�من�أصل�
 ألار�اح�أو�ا��سائر.

 تحوط�الاس�ثمار�الصا��
خسائر�أو�إقرار�أية�أر�اح��تم�و .�قدين�ية��ش�ل�مشابه�لتحوطات�التدفق�النألاجال���تتم�بالعمالت����العمليات�الصافية�يتم�اح�ساب�تحوطات�الاس�ثمارات�

الفع���املتعلقة�با��زء�غ���ا��سائر�أو�إقرار�ألار�اح��تم�ضمن�إلايرادات�الشاملة�ألاخرى.�و من�التحوط�مباشرًة�الفع���املتعلقة�با��زء��صك�التحوطيتعرض�ل�ا�
العمليات�عندما�يتم�التخلص�من�كشف�ألار�اح�أو�ا��سائر����أس�م�رأس�املال��تم�إدراج�ألار�اح�وا��سائر�امل��اكمة����و �مباشرًة�ضمن�كشف�ألار�اح�أو�ا��سائر.

 عملية�التخلص.الناتجة�عن�ألار�اح�أو�ا��سائر�ألاجن�ية�كجزء�من�ال���تتم�بالعمالت�
 تار�خ�املعادلةالتداول�ومحاسبة�غ.�

الذي�يتم�فيه��سليم�ألاصول�إ���الطرف�املقابل.�تتم�جميع�عمليات�الشراء�والبيع�"ال���تتم�بالطرق�املعتادة"�لألصول�املالية�عند�إقرار�تار�خ�املعادلة،�أي�التار�خ�
ول�ضمن�إلاطار�الزم���املحدد��ش�ٍل�عام�بموجب�ألاصول�املالية�ال���تتطلب��سليم�ألاصعمليات�الشراء�والبيع�ال���تتم�بالطرق�املعتادة����عمليات�شراء�و�يع�

 اللوائح�والاتفاقيات����السوق.
 ف.�ألاصول�الائتمانية

 الية.ال�ُ�عامل�ألاصول�اململوكة�ضمن�صندوق�اس�ئما�ي�أو�بصفة�اس�ئمانية�ع���أ��ا�أصول�للبنك�و�التا���ال�يتم�إدراج�ا�ضمن��ذه�الكشوف�امل
 التعو�ضق.�

املعادلة�و�ع��م�البنك�إما�القيم�املقررة�ملقاصة�قانو�ي�نافذ����املركز�املا���عندما�ي�ون��ناك�حق�القيمة�املقررة�صا���و ألاصول�وا��صوم�املالية�ال�يتم��عو�ض�
ألاصول�وا��صوم�دراج�إو�تم�ع���اتفاقيات�املعاوضة�الرئ�سية،��ال�ينطبق��ذا��ش�ل�عامومعادلة�ا��صم����نفس�الوقت.�و ع���أساس�صاف�أو�تحقيق�ألاصل�

 .املركز�املا��كشف�ذات�الصلة��ش�ل�إجما������
 املُعاد�امللكية�الضمانك.�

بالقيمة�العادلة��عد�خصم�الاستحواذ�عليه�أخرى"����تار�خ�أصول�املركز�املا���تحت�بند�"كشف�ديون�العمالء����معادلة�مقابل�املُعاد�امللكية��درج�الضمانتُ 
 .القيمةمخصص�اضمحالل�

ديون�خالل�ف��ة�ال�تتجاوز�معادلة�العل��ا�مقابل�وومتل�ات�تم�الاستحواذ�ع���البنك�التصرف����أي�أرض�ي�ب���،�١٩٨٠لعام�)�١٠رقم�(للقانون�الاتحادي�وفًقا�و 
 إلامارا�ي.قرار�من�محافظ�البنك�املركزي�موجب�،�و�جوز�تمديد��ذه�الف��ة�بالاستحواذ�ع���ألاصول ثالث�سنوات�من�تار�خ�

 التقديرات�املحاس�ية�ال�امة�واملصادر�الرئ�سية�لعدم�اليق�ن����التقدير�.٥
تار�خ�ح���لعدم�اليق�ن����التقدير�واف��اضات�ومصادر�رئ�سية�أخرى�تقديرات�من�إلادارة�إصدار��يتطلب�إعداد�الكشوف�املالية�وفًقا�للمعاي���الدولية�لإلبالغ�املا��

�عديل�جو�ري�للقيم�املدرجة�لألصول�وا��صوم�وإلايرادات�والنفقات�خالل�السنة�إجراء��س�ب����ل�مخاطر�كب��ة�قد�ت�شماملركز�املا��،�وال���إصدار�كشف�
 :،�ع���النحو�املو���أدناهالتاليةاملالية�

���قد�تحدث�قبلية�ال����عتقد�أ��ا�و�س�ند�إ���ا����ة�السابقة�وعوامل�أخرى،�بما����ذلك�توقعات�ألاحداث�املستات�التقديرات�والتقييمتتواصل�عملية�تقييم�
 ظل��ذه�الظروف.

 أ.�التقديرات�املحاس�ية�ال�امة�
وفيما�ي���ترد�التقديرات�ال�امة�ال���اتخذ��ا�إلادارة����تطبيق�السياسات�املحاس�ية��.تقدير�ا����عملية�تطبيق�السياسات�املحاس�ية�للبنكبإلادارة�استعانت�

بقت����إعداد�البيانات�املالية�للبنك�و للبنك�واملصادر�الرئ�سية�لعدم�اليق�ن����التقدير�
ُ
،�باست�ناء�٢٠١٧د�سم����٣١��اية�السنة�املن��ية����ح������نفس�ا�ال���ط

الواردة��٩رقم��املعيار�الدو���لإلبالغ�املا��و�١٥رقم��املتعلقة�بتطبيق�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا��بالتقدير�دة�واملصادر�الرئ�سية�لعدم�اليق�ن�التقديرات�ال�امة�ا��دي
 .٢���املالحظة�

 )�تقييم�نموذج�ألاعمال١
(ير���مراجعة�أقسام�ألاصول�املالية����ألاعمال�ع���نتائج�ألارقام�التقييمية�ألسعار�إنتاج�ا��دمات�واختبار�نموذج��وتقدير�ا�عتمد�تص�يف�ألاصول�املالية�

ألاعمال�يخص�ع���مستوى��عكس�كيفية�إدارة�مجموعات�ألاصول�املالية�مًعا�لتحقيق��دف�مع�ن�ألاعمال�نموذج�يحدد�البنك�و���أن�).�٤و�٢�املالحظت�ن
�عكس�جميع�ألادلة�ذات�الصلة�بما����ذلك�كيفية�تقييم�أداء�ألاصول�وتقييم�أدا��ا�واملخاطر�ال���تؤثر�ع���أداء�ألاصول�تقديًرا�يتضمن��ذا�التقييم��التجار�ة.

إلايرادات�قيمة�العادلة�من�خالل�أو�الاملقدرة�بت�لفة�إلا�الك�مراقبة�ألاصول�املالية�عملية�البنك�و�تو���وكيفية�إدار��ا�وكيفية��عو�ض�مديري�ألاصول�املالية.�
حيث�.من�أجلهباألصل�قبل�استحقاق�ا�لف�م�س�ب�التصرف�ف��ا�وما�إذا��انت�ألاسباب�تتفق�مع��دف�العمل�الذي�تم�الاحتفاظ�غ���املقررة�ة�ألاخرى�الشامل

مناسًبا،�وإذا��ان�غ���من�أجله�مازال�املالية�املتبقية�فاظ�باألصول�يتم�الاحت�عت���املراقبة�جزًءا�من�التقييم�املستمر�للبنك�حول�ما�إذا��ان�نموذج�العمل�الذي�و 
 املقدمة.خالل�الف��ات�الزمة�لم�تكن��ذه�التغي��ات�حيث���ان��ناك��غي������نموذج�العمل�و�التا���يحدث��غي���محتمل����تص�يف�تلك�ألاصول.سواء�مناسب�

 )�إقرار�إلايرادات�ع���الفوات���املستحقة�املخصومة٢
الذي�يتم�من�خالله�كسب�إيرادات�الفوائد�ع���الذمم�املدينة�املتأخرة�املستحقة�الدفع�وف��ة�الفائدة�تقديًرا��شأن�معدل�الفائدة�الفعلية�أصدرت�إلادارة�

وقدرة�البنك�ع���التفاوض��شأن�بناًء�ع���اتجا�ات�السوق����ذلك�الوقت�واتجاه�معدالت�الفائدة�التار�خية�للبنك�رة.�تم�تحديد�سعر�الفائدة�الفعلية�املتأخ
و�/�أو�ف��ة�الفائدة�و�/�أو�تحصيالت�إيرادات�الفوائد�ال���يتم�حسا��ا�سوف�يؤثر�أي�تباين����معدل�الفائدة�الفعلية�الفائدة�ثم�الب�ئة�الاقتصادية�والسياسية.�

 الذي�حدث�ف��ا��ذا�ألاداء�بالفعل.املالية�ع���أداء�الف��ة�الكشوف�����ذه�
 ادر�الرئ�سية�لعدم�اليق�ن����التقديرب.�املص

تعر�ف�ا،�نادًرا�ما��ساوي�النتائج�الفعلية�ذات�الصلة.�ومع�ذلك،�ترى�وفًقا�لالبنك�تقديرات�واف��اضات�تتعلق�باملستقبل.�والتقديرات�املحاس�ية�الناتجة،�يقدم�
 التالية.لقيمة�الدف��ية�لألصول�وا��صوم����السنة�املالية�لجو�ر�ة�معادالت����إجراء�ت�س�ب�إلادارة�أن�التقديرات�والاف��اضات�التالية�تنطوي�ع���مخاطر�كب��ة�

 )�تقدير�مخصص�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة١
� �ُ�عد �ا��سارة �تقدير�مخصص �إلا�الك �بت�لفة �املقدرة �املتوقعة �الالائتمانية �املساحة �بمثابة �ألاخرى �الشاملة �إلايرادات �خالل �من �العادلة �تتطلب�والقيمة ��

و�سرد�تقص���العمالء�وا��سائر�الناتجة).�استخدام�نماذج�معقدة�واف��اضات��امة��شأن�الظروف�الاقتصادية�املستقبلية�والسلوك�الائتما�ي�(مثل�احتمالية�
ا��وانب�ا��ساسة�عة�وتو���كذلك�بالتفصصيل�شرح�املدخالت�والاف��اضات�وأساليب�التقدير�املستخدمة����تقدير�ا��سارة�الائتمانية�املتوقج�٤املالحظة�

 من�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�للتغ��ات�����ذه�العناصر.
 و�لزم�كذلك�عدد�من�التقديرات�ال�امة�لتطبيق�املتطلبات�املحاس�ية�لقياس�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة،�مثل:

 .تقييم�الز�ادة�الكب��ة����املخاطر�الائتمانية
 

�ان��ناك�ز�ادة�كب��ة�يراقب�البنك�جميع�ألاصول�املالية�وال��امات�القروض�الصادرة�وعقود�الضمان�املا���ال���تخضع�ملتطلبات�اضمحالل�القيمة�لتقييم�ما�إذا�
ر�البنك�مخصص�ا��سارة�اعتماًدا�ع���مدى�وإذا��ان��ناك�ز�ادة�كب��ة����املخاطر�الائتمانية،�سوف�يقد���املخاطر�الائتمانية�منذ�إلاقرار�ألاو���ل�ا�من�عدمه.�

 ا��ياة�بدًال�من�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�ملدة�اث���عشر�ش�ًرا.
 

الصك����التقص���اطر�وعند�تقييم�ما�إذا��انت�املخاطر�الائتمانية�ع���أٍي�من�الص�وك�املالية�قد�زادت��ش�ل�م��وظ�منذ�إلاقرار�ألاو���ل�ا،�يقارن�البنك�مخ
ا��ا���عندما�تم�إلابالغ����تار�خ�تقص����ان�متوقًعا�لف��ة�الاستحقاق�املتبقية�مع�احتمال�حدوث�ف��ة�الاستحقاق�املتبقية�للصك�بناًء�ع���إلابالغ����تار�خ��املالية

واملدعومة�بما����ذلك�ا����ة�التار�خية�واملعلومات�النوعية�املناسبة�،�ينظر�البنك�إ���املعلومات�الكمية�و التقديرعند�إجراء��ذا�و ألول�مرة.��إقرار�الصك�املا��
�أو�بذل�ج�ود�غ���م��رة�كذلك �تحمل�ت�اليف�غ���م��رة �التار�خية�ل�التطلعية�املتاحة�دون �ع���ا����ة ����ذلك��يئتما�الا وخ��ات�التقدير�لبنك�دى�ابناًء بما

 التطلعية.�علوماتامل
ديد�احتمالية�التقص���عند�إلاقرار�ألاو���له�و���توار�خ�إلابالغ�الالحقة.�سوف�تقود�التصورات�الاقتصادية��ش�ل�التصورات�الاقتصادية�املتعددة�أساًسا�لتح

ُ�ستخدم�ال���ة�للتقص���املر��سطة�حتمالية�املتو لال ساس�ألا املختلفة��و�الذي��ش�ل�التصورات�املختلفة�إ���احتمالية�مختلفة�من�التقص��.�إن�ترجيح��ذه�
 .قد�زادت��ش�ل�كب���أم�الية�خاطر�الائتماناملما�إذا��انت�للوقوف�ع���

من�تقار�ر�ا����اء�الاقتصادي�ن�ُ�ست�بط�لبنك�وال���نظراء�عمل�ف��ا��،��شمل�املعلومات�التطلعية�آلافاق�املستقبلية�للصناعات�ال���بال�سبة�إلقراض�الشر�ات
�املتنوعة�للمعلومات�الاقتصادية�الواقعية�واملتوقعة.املصادر�الداخلية�وا��ارجية�أخذ�،�وكذلك�املماثلة�مية�وغ���ا�من�املنظماتواملحلل�ن�املالي�ن�وال�يئات�ا���و 

فية�للمؤشرات�ضاإلا ت�بؤات�إ���جانب�الالشر�ات�بقروض�ا��اصة��شمل�نفس�التوقعات�الاقتصادية�فإ��ا�،�للقروض�الصغ��ةالتطلعية�لمعلومات�ل�ال�سبة�و 
 .العمالءلدى�دفع�الصادرة�من�الداخل�ا��اصة��سلوكيات�ال،�وكذلك�املعلومات�ناطق�ال���تركز�ع���صناعات�معينةمل���ا،�ال�سيما�الاقتصادية�املحلية

لألصل�وما�إذا�إلاقرار�ألاو���عند�و�درس�البنك�احتمالية�التقص���.�ا��ودة�الائتمانية�لد��محسب�مرتبطة���م�داخلية�ائتمانية�نظرائه�درجة�مخاطر�لالبنك�يضع�
املخاطر�الائتمانية�من�ما�إذا��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة����وللوقوف�ع���.�جميع�ف��ات�إلابالغمستمر�طوال��ش�ٍل�املخاطر�الائتمانية��انت��ناك�ز�ادة�كب��ة����

املتاحة�التطلعية�املعلومات�مع�ال��ك���ع���.�قرار�ألاو��إلا���تار�خ�التقص���مع�مخاطر�إلابالغ�تار�خ�الذي�يحدث�لألصل�ح���التقص���،�يقارن�البنك�مخاطر�عدمه
 و�تم�دمج�املؤشرات�التالية��ش�ل�خاص:داعمة.�الو املناسبة�

 ؛املخاطر�الداخليةدرجة��-
 ؛الائتما�ي�ا��ار���(قدر�إلام�ان)التص�يف��-
 ؛الاقتصادية�املتوقعةالظروف�املالية�أو�توقعة����ظروف�العمل�أو�املفعلية�أو�السلبية�التغ��ات�ال�-
 ؛املدين�ع���الوفاء�بال��اماتهإحداث��غي���كب������قدرة��-
 ؛ال�شغيلية�للمديننتائج�التوقعة����املفعلية�أو�الكب��ة�التغ��ات�ال�-
 ؛للمدين�نفسهاملالية�ألاخرى�الص�وك�ع���املخاطر�الائتمانية�كب��ة����الز�ادات�ال�-
 ؛التحس�نات�الائتمانيةأو�الغ���كب��ة����قيمة�الضمان�الداعم�لالل��ام�أو����جودة�ضمانات�التغ��ات�ال�-
 ،�بما����ذلك�التغي��اتاملدينكب��ة����ألاداء�الفع���أو�املتوقع�وسلوك�التغ��ات�ال�-

 للمدين؛���النتائج�ال�شغيلية�والتغ��ات����البنك�املدين�ن����حالة�سداد�.�١
 .(مثل�أسعار�النفط�أو�الناتج�املح���إلاجما��)�كجزء�من�نموذج�التص�يف�الداخ��املعلومات�الاقتصادية�ال�لية�يتم�دمج�.�٢

 .���الوقت�املناسبالائتمانية�ع���نماذج�احتمالية�التقص����خاطر املتنعكس�العوامل�النوعية�ال����ش���إ���ز�ادة�كب��ة����
 

و�ال�سبة�كب���أم�ال.�قد�زادت��ش�ل�املخاطر�الائتمانية�ما�إذا��انت�للوقوف�ع����عض�العوامل�النوعية�ع���ل��ش�ل�منفصيركز�،�ال�يزال�البنك�ومع�ذلك
درج����قائمة�املراقبة�بمجرد�وجود�مخاوف�من�تد�ور�يُ للمخاطر�،��ناك�ترك���خاص�ع���ألاصول�املدرجة����"قائمة�املراقبة"�نظًرا�ألن�التعرض�إلقراض�الشر�ات

 للنظ��.ا��دارة�الائتمانية�
ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة��أو ش�ًرا�ألصول�املرحلة�ألاو����١٢ة�ملدتقدر�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�بصف��ا�مخصص��ساوي�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�يتم�

يحدد�ال�و ألاو��.�إلاقرار�منذ�كب����ش�ل�املخاطر�الائتمانية�عندما�تزداد�الثانية���تقل�ألاصل�إ���املرحلة�و الثالثة.�أو�املرحلة��الثانيةمدى�ا��ياة�ألصول�املرحلة�
كب����ش�ل��ما�قد�زادت�بأصٍل ا��اصة�املخاطر�الائتمانية�ما�إذا��انت�وللوقوف�ع���.�يةخاطر�الائتماناملما��ش�ل�ز�ادة�كب��ة�����٩لإلبالغ�املا���رقم�املعيار�الدو���

 والداعمة.املناسبة�،�يأخذ�البنك����الاعتبار�املعلومات�التطلعية�النوعية�والكمية�أم�ال
 مماثلة����املخاطر�الائتمانيةتأس�س�مجموعة�من�ألاصول�ذات�خصائص�

املخاطر�ودرجة�الصك�و ساس�خصائص�املخاطر�املش��كة�(مثل�نوع�املالية�ع���أالص�وك�،�يتم�تجميع�تقدير�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة��ش�ٍل�جما��عندما�
�راقب�البنك�مدى�مالءمة�خصائص�و ��).�إ،�للمدينواملوقع�ا��غرا���والصناعة�املدة�املتبقية�ح���تار�خ�الاستحقاق�إلاقرار�ألاو���و ونوع�الضمان�وتار�خ�الائتمانية�

�ناك�ي�ون�،�املخاطر�الائتمانية�غ��ت�خصائص����حال�ما�ضمان�أنه�الزًما�ل�ذا�و��ون�.�مماثلة�أم�الما�إذا��انت�للوقوف�ع����ش�ل�مستمر�املخاطر�الائتمانية�
املماثلة��يةخاطر�الائتماناملإعادة�تجزئة�مناسبة�لألصول.�قد�ي�تج�عن�ذلك�إ�شاء�محافظ�جديدة�أو�نقل�أصول�إ���محفظة�حالية��عكس��ش�ل�أفضل�خصائص�

(أو�عندما�تنعكس��ذه�املخاطر�الائتمانية�أك���شيوًعا�عندما�ت�ون��ناك�ز�ادة�كب��ة����تجزئة�املحافظ�وا��ركة�بي��ا�إعادة�عملية�عد��ُ و ك.��ذا�البن�ألصول 
،�لكن�قد�يحدث�أو�العكسمدى�ا��ياة�ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ش�ًرا�إ����١٢ا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ملدة�الز�ادة�الكب��ة)�و�التا���ت�تقل�ألاصول�من�

ش�ًرا�أو�مدى�ا��ياة،�لكن�قيمة�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة��١٢ملدة�املخاطر�الائتمانية�املتوقعة�ع���نفس�أساس�يتواصل�تقدير�ا�ضمن�املحافظ�ال���كذلك�
 باملحافظ.ا��اصة�املخاطر�الائتمانية�نظًرا�الختالف�يتغ���

 
 

 
 املستخدمةالنماذج�والاف��اضات�

���تحديد�أ�سب�نموذج�ل�ل�نوع�من�ألاصول�التقدير��تم�تطبيق�و لألصول�املالية.�متنوعة�لتقدير�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�نماذج�واف��اضات�بالبنك��ستع�ن�
 ية.لمخاطر�الائتمانل،�بما����ذلك�الاف��اضات�ال���تتعلق�بالدوافع�الرئ�سية���اضات�املستخدمة�����ذه�النماذجوكذلك�لتحديد�الاف

 تصور.وتحديد�املعلومات�التطلعية�ذات�الصلة�ب�ل�ألاسواق�املنتجات�/�أنواع�التطلعية�ل�ل�للتصورات�ال�س�ية�وال��جيحات�تحديد�العدد��-
الاقتصادية��الدوافع��ركة�املستقبلية�ملختلف�ا�س�ند�إ���اف��اضات�تطلعية�مناسبة�وداعمة�معلومات�بالبنك��ستع�ن�،�تقدير�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعةعند�و 

 .ع����عض�ا�البعضالداوفع�وكيف�ستؤثر��ذه�
 التقص��حتمالية�ا�-

،�ع���أفق�زم���محددل��جيح�التقص���تقدير�وُ�عت���احتمالية�التقص���بثمابة�الرئ�����لتقدير�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة.��املدخلُ�عت���احتمالية�التقص���بمثابة�
 .و�شمل�حسابه�البيانات�التار�خية�والاف��اضات�وتوقعات�الظروف�املستقبلية

 التقص����س�ب�ا��سارة�-
الدائن��عتمد�ع���الفرق�ب�ن�التدفقات�النقدية�التعاقدية�املستحقة�والتدفقات�ال���يتوقع�و �و�تقدير�ل��سارة�الناشئة�عن�التقص��.�التقص����س�ب�ا��سارة�

 ملة.واملت�ا�الاعتبار�التدفقات�النقدية�من�التحس�نات�الائتمانية�املضمونةمع�ألاخذ����تلق��ا،�
 )٢٠١٨يناير��١قبل��سري�(والسلف�قيمة�القروض�اضمحالل�)�٢

القيمة�ع���اضمحالل��تم�اح�ساب�و �.القيمةُمضمحلة��ا��اصة�باملخصصات�املتعلقة�بالقروض�والسلفالسياسة�املحاس�ية�للبنك�(ج)�٤تو���املالحظة�
نمط�البناًء�ع���اتجاه�السوق�و املصنفة��تطبيق��سبة�مئو�ة�معينة�ع���قرض�ألاداء�غ�� من�خالل�أساس�التدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�املخصومة�أو�

 .ومعايرته�وفًقا�لظروف�البنكللتقص���التار����
القروض�والسلف"�و�تم�الاحتفاظ�ع���قيمة�اضمحالل�للباعتبار�ا�"خسارة�لشاملة�إلايرادات�ايتم�تحديد�مخصص�خسائر�القروض�من�خالل�فرض�رسوم�ع���

قيم��ا����مخصص�خسائر�املُضمحل�القروض�تقدير����الناتئج�عن�التغ��ات��والانخفاضات����املخصصدرج�الز�ادات�تُ و ��ا����ش�ل�مخصص���سارة�القرض.�
 .وفًقا�لذلكإلايرادات�الشاملة�القروض�وتؤثر�ع���

 )٢٠١٨يناير��١قبل��سري�(فردية�التقدير�قروض�ال
�تم�تطبيق��ذا�إلاجراء�ع���جميع�القروض�و ل�ل�حالة�ع���حدة.�للمخاطر�تقييم�التعرض�من�خالل�فردية�التقدير�القيمة�للقروض�اضمحالل�يتم�تحديد�خسائر�

 املحافظ.ع���املعتمد�ن���مأو�ال�تخضع�للكب��ة�فردية�والسلف�املصنفة�وال����عت���حسابات�
وإلايرادات�ضمن�كشف�ألار�اح�أو�ا��سائر�القيمة�اضمحالل�خسارة�قيد�ي�ب���ما�إذا��ان�للوقوف�ع���تار�خ�إبالغ�����ل�فردية�التقدير�البنك�القروض�يراجع�

القيمة.�اضمحالل�ستقبلية�عند�تحديد�خسارة�وتوقيت�التدفقات�النقدية�املتقييم�القيمة�من�إلادارة�التقدير�،�يتطلب�و�ش�ٍل�خاصمن�عدمه.��الشاملة�ألاخرى 
 تقديرات�خاصة�بـ:،�يصدر�البنك�وعند�تقدير�التدفق�النقدي

 .القروض�إلاجمالية�للعميل�-
 املدين.�افية�لسداد�املبلغ�وتوف���النقدية�ال،�أي�القدرة�ع���أداء�أعمال�مر�حة�يف�مخاطر�العميلتص��-
 .التملك�النا��قيمة�الضمان�واحتمالية��-
 .الت�لفة�امل��تبة�ع���اس��داد�الديون �-

 .ال�س�يالت�الفرديةبالقيمة�اضمحالل�تتطلب�سياسة�البنك�مراجعة�دور�ة�ملستوى�مخصصات�
 راج.محتمل�إلاداملقرر�الدين�متداولة��ش�ل��امل�و�عت���تحصيل�الفوائد�وأصل�مال�ت�ون�القيمة�ُمضمحلة�ع���أ��ا�ُتصنف�القيمة�ُمضمحلة�القروض�ال�تزال�

 )٢٠١٨يناير��١قبل��سري�(جماعية�التقدير�قروض�ال
 .ال�ت�ون�مبالغ�القروض�الفردية�كب��ةوعندما�فيما�يتعلق�با��سائر�املتكبدة����محفظة�القروض�ذات�امل��ات�املش��كة�جماعية�التقدير�خصصات�امليتم�إجراء�

���إقرار�ا�قيم��ا�ولكن�لم�يتم�تضمحل�،�بتقييم���م�القروض�ال���قد�الاقتصادية�والائتمانية�السائدة�،�بناًء�ع���ا����ة�التار�خية�والظروفتتو���إدارة�البنك
 إلابالغ.��اية�ف��ة�

 و�تم�إعادة�تقييم��ذه�املخصصات�باملحافظ�بصورة�دور�ة�وتتم�معادلة�املخصصات�بناًء�ع���ذلك.
 
 )�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات٣

لتحس�نا��ا�إلايجار�ة�بناًء�ع���أفضل�تقديرٍ�ل�ا.�و�عتمد��ذا�التقدير،�من�ب�ن�عوامل�أخرى،�تحدد�إلادارة�العمر�الاف��ا����التقديري�ورسوم�إلا�الك�ذات�الصلة�
حالة�عدم�تجديد�عقد�إلايجار�السنوي.�غ����ش�ل�كب������تي�مكن�أن�و ع���مدى�العمر�الاف��ا����املقدر.�إيجاره�السنوي�عقد�اف��اض�أن�البنك�سوف�يجدد�ع���

 .أقل�من�العمر�املقدر�مسبًقاالاف��ا����عندما�ي�ون�العمر�إلا�الك�إلادارة�ت�لفة�وسوف�تز�د�
والتآ�ل�املادي�املتوقع�و�رنامج��ند�إ���الاستخدام�املتوقع�لألصل�ال����ساملقدر�الاف��ا����واملعدات�ألاخرى�ع���مدى�العمر�وآلاالت�ت�لفة�املمتل�ات�تضمحل�

 �ع�ن�الاعتبارأل��ا��عت���ا�غ���مادية.قيمة�متبقية�ة�أية�إلادار تأخذ�لم�و والقيمة�املتبقية.�التغ��ات�النا����عن�التق���إلاصالح�والصيانة�والتقادم�
 الضر��يةاملخاطر�)�٤

أم�ال.��،�بما����ذلك�ما�إذا��انت�الضرائب�والفوائد�إلاضافية�مستحقةاملخاطر�الضر��ية،�يأخذ�البنك����الاعتبار�تأث���قيمة�الضر�بة�ا��الية�واملؤجلةعند�تحديد�
مور��ذه�ألا ال��ائية�الناتجة�من�لضرائب�اإذا��انت�و أثناء�س���العمل�العادي.�ف��ا��ناك��عض�املعامالت�وا��سابات�ال���ي�ون�تحديد�الضر�بة�ال��ا�ي�غ���مؤكد�و 

�عتمد��ذا�التقييم�ع���و تؤثر��ذه�الاختالفات�ع���ألاح�ام�الضر��ية����الف��ة�ال���يتم�ف��ا�اتخاذ��ذا�القرار.�وف�،�فساملقررة��ش�ٍل�مبد�يمختلفة�عن�املبالغ�
�شأن�مدى�لتقديره�تؤدي�إ����غي���البنك�األحداث�املستقبلية.�قد�تتوفر�معلومات�جديدة�التقديرات�ا��اصة�بسلسلة�من��شمل�التقديرات�والاف��اضات�وقد�

 .الضر��ية����الف��ة�ال���يتم�ف��ا�اتخاذ��ذا�القرارالنفقات�الضر��ية�ع���التغ��ات����ا��صوم�مثل��ذه�ا��صوم�الضر��ية�ا��الية.�وقد�تؤثر�كفاية�
 املستحقة�املخصومةالتصدير�فوات���قيمة�)�اضمحالل�٥

يتم�وحيث�أن�البنوك�ألاخرى�تدعم�فوات���التصدير�املستحقة�املخصومة،�السياسة�املحاس�ية�للبنك��شأن�اضمحالل�قيمة�ألاصول�املالية.�ج�٤تو���املالحظة�
 عقو�ات�املفروضة�ع���البنك.اح�ساب�التقص����س�ب�ا��سارة�بقيمة�صفر�ة.�وت�ون�فوات���التصدير�املخصومة�مستحقة��س�ب�ال

 دى�البنك�املركزي�إلامارا�يالنقدية�وألارصدة�ل.�٦
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 ١١٠٬٦٥١ ١٠٤٬٨١٦ السيولة�النقدية
   :���البنك�املركزي�إلامارا�يألارصدة�لدى�

 ٢٬٨٢١٬١٦٩ ٣١٬٢٩٣ ا��سابات�ا��ار�ة�-
 ٠ ٧٥٠٬٠٠٠ ش�ادات�إلايداع�-
     ٢٣٤٬٠٣٨     ١٣٧٬٩٢٦ القانونية�املعفاة�من�الفوائدالودا�ع��-

 ٣٬١٦٥٬٨٥٨ ١٬٠٢٤٬٠٣٥ 
 املالحظة:

�ل�ش�ر�وفًقا�لتوج��ات��يتغ���مستوى��ذه�الودا�عو�الدوالر�ألامر��ي�وال�ُيمكن�����ا�دون�موافقته.�يتم�الاحتفاظ�بالودا�ع�القانونية�لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي�
 البنك�املركزي�إلامارا�ي.

 .�معامالت�ألاطراف�ذات�الصلة٧
وال����سيطر�عل��ا��ش�ٍل�مش��ك�أو�تتأثر�وموظفي�إلادارة�الرئ�سية�وامل�شآت�ال���تخضع�لسيطر��ا��املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجيةألاطراف�ذات�الصلة��شمل�

 �ش�ٍل�كب�����ذه�ألاطراف.
.�٢٤رقم��ألاطراف�ذات�الصلة�بموجب�املعيار�املحاس���الدو��تدخل�ضمن��عر�ف�ُي��م�البنك�خالل�الس���الطبي���للعمل�معامالت�مع�شر�ات�تجار�ة�أخرى�

و�عتمد�إدارة�البنك�شروط��ذه�املعامالت�مع�ال���تتم�مع�ألاطراف�الثالثة.�البنك�أن�شروط�مثل��ذه�املعامالت�ال�تختلف��ش�ٍل�كب���عن�تلك�املعامالت�و�رى�
 وُت��م�وفًقا�للشروط�املعتمدة�من�مجلس�إلادارة�أو�إلادارة.ألاطراف�ذات�الصلة�

 
 
 
 

 
 :املركز�املا��إصدار�كشف�تار�خ�الصلة�ح���فيما�ي���م��ص�ألارصدة�لدى�ألاطراف�ذات�

)�من�إمارا�ي�مليون�در�م�٢٥٧:�٢٠١٧د�سم����٣١(إمارا�ي�مليون�در�م��٢٦١املقدرة�بـ�لودا�ع�وفًقا�لأ)�يوفر�البنك�التمو�ل�التجاري�وال�س�يالت�ألاخرى�لعمالئه�
سواًء��ش�ٍل�جز�ي�أو�ك���الرئ�����خطاب�عدم�مما�عة�إ���البنك�لتعديل��ذه�الودا�ع�أو�ممارسة�الامتياز�عل��ا�أصدر�املقر�.�ال���يحتفظ���ا�البنك�الرئ����املقر�

الرئ�����إ���جانب�الرصيد����املقر�الودا�ع�من�(ث)�٧وتو���املالحظة�البنك.�ال���ينفذ�ا�الذمم�املدينة�املتعلقة�بالتمو�ل�التجاري�وألا�شطة�ألاخرى�مقابل�
 ا��ارجية.ا��سابات�ا��ار�ة�وألارصدة�املستحقة�للفروع�

:�٢٠١٧(إمارا�ي�مليون�در�م��٠٫٩١ُيقدر�بـ�سنوي�بمبلغ�الرئ�����رسوًما�إدار�ة�ع���البنك�املقر��فرض�و للبنك.�والتنظي���الرئ�����الدعم�إلاداري�املقر�يوفر�ب)�
 .املاليةالكشوف��ذه�من��١٨���املالحظة�مقابل�توف����ذه�ا��دمات�وفًقا�ملا��و�وارد�)�إمارا�ي�مليون�در�م�٠٫٩١

 املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجيةمن�ت)��شمل�املستحقات�
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 
 ٦٩١٬٥١٣ ١٬٦٨٩٬٦٩٨ املقر�الرئ����

 ١٬٩٣١ ٥٬٠٥٣ الفروع�ا��ارجية
فوات���التصدير�املخصومة�/�ُمعادة�التمو�ل�وتمو�ل�املشروعات�املُقدم�إ���املقر�الرئ�����

 وفروعه�ا��ارجية
٥١٧٬٤٢٣ ٥١٧٬٤٢٣ 

 أرصدة�الديون�املش�وك����اس��داد�امنقوًصا�م��ا:�مخصصات�
٢٬٢١٢٬١٧٤ 

)١٦(             
١٬٢١٠٬٨٦٧ 

)١٦(              
 ١٬٢١٠٬٨٥١ ٢٬٢١٢٬١٥٨ 

 املالحظات:
الرئ�����ل�سو�ة�فوات���التصدير�املقر�من��٢٠١٦د�سم����٦الصادر�بتار�خ��٩٩٤٤/٩٥/٤٠٢/٢٦٧٧بموجب�ا��طاب�ذي�الرقم�املرج���البنك��عليمات�تلقى�.�١

طلًبا�للموافقة�ع����سو�ة�فوات���إلامارا�ي�يقدم�البنك�إ���البنك�املركزي�وف�البنك.�سغ���املوزعة�بالرئ�����مع�ألار�اح�املقر�املخصومة�الصادرة�من�املستحقة�
تقديم�الكشوف�نب�اللبنك�إ���جغ���املوزعة�نصف�آلاخر�مع�ألار�اح�الرئ�����لدى�البنك�والللمقر�رصيد�ا��ساب�ا��اري�من�نصف�الاملستحقة�بخصم�التصدير�

 ر�اح.إعادة�ألا �و��ا�مبالغ��ساوي�،�العتماد�ااملالية�للعام�ا��ا���
٢� �ا��د�ألاق����ا��ارجية�الرئ�����وفروعه�تجاوزت�مخاطر�املقر�. �٢٠١٨د�سم����٣١ح����من�رأس�مال�البنك�%٣٠للمخاطر�املقدر�بـ .� للتعميم�رقم�ووفًقا

من��%٣٠�سبة�املتحدة�بتجاوز�إلامارات�العر�ية�للبنوك�ال����عمل�خارج�ال�ُ�سمح�،�املخاطر�الكب��ة�دود�من�خالل�رصد�البنك�املركزي�إلامارا�ي��،�٣٢/٢٠١٣
 .قاعدة�رأس�مال�البنك

)�من�خالل�بدء�الودا�ع�إيرا�يمليار�ر�ال��٧٠٠٠(إمارا�ي�مليون�در�م��٦٠٩بما��عادل�ا��ارجية�الرئ�����وفروعه�املخاطر�الزائدة�للمقر�البنك�جزء�من�خفض�.�٣
من�البنك�املركزي�الاعتماد�الالزم�من�البنك��عد�ا��صول�ع���غ���املوزعة�للرصيد�مقابل�ألار�اح�املخاطر�الزائدة��سو�ة�وسوف�تتم�لدى�البنوك�إلايرانية�ألاخرى.�

 إلامارا�ي.
 

 ا��ارجية�ما�ي��:الرئ�����وفروعه�ت�للمقر��شمل�املستحقا)�ث
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 ١٬١٣٠٬٣٣٠ ٧٧٤٬٦٤٥ املقر�الرئ����
         ١٢٤٬٠٦٣            ٦٢٬٣٣٠ الفروع�ا��ارجية

 ١٬٢٥٤٬٣٩٣         ٨٣٦٬٩٧٥     
                   ٤١٩                   ٤٦٧ موظفي�إلادارة�الرئ�سي�نج)�الرصيد�املستحق�للقروض�لدى�

   ا��صوم�الاحتياطيةح)�
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

             ٢٤٬٨٩٧           ١٨٬٢٠٠ املقر�الرئ����

 ا��سائر�وإلايرادات�الشاملة�ألاخرى:خ)�فيما�ي���معامالت�ألاطراف�ذات�الصلة�املُدرجة����كشف�ألار�اح�أو�
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

٠١/٠١/٢٠١٧� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
             ٧٬٥٢٤              ٢٬٠٨٤ )١٧صرف�العمالت�ألاجن�ية�(راجع�املالحظة�أر�اح�

             ٣٬١٠٩              ٤٬٠١١ وا��سابات�تحت�الطلبنفقات�الفوائد�ع���الودا�ع�
             ٢٬٢٦١              ٣٬٥٩٠ نفقات�الفوائد�ع���الودا�ع�طو�لة�ألاجل
                      ٠             ٣٬٩٣٢ )١٦نفقات�العموالت�(راجع�املالحظة�رقم�

                ٩١٠                 ٩١٠ )١٨رسوم�املقر�الرئ�����(راجع�املالحظة�رقم�
            ٣٬٠٠٧             ٢٬٨٦٥ مقابل�موظفي�إلادارة�الرئ�سي�ن

                   ٢٧                    ٣١ الفائدة�ع���القروض�ملوظفي�إلادارة�الرئ�سي�ن
            ٧٬٤٠٣             ٧٬٤٠٣ العملت�اليف�

                      ٠          ١١٬٥٣٢ )١٧(راجع�املالحظة�رقم�حيث�أ��ا�لم��عد�مستحقة�القبض�امل��اكمة�عكس�النفقات�
 .�املستحق�من�/�إ���البنوك�ألاخرى ٨
 

 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
   املستحق�من:أ)�

 ١٬١٢٦٬١٧٤ ١٬٠٤٩٬٢٠٢ البنوك�ا��ارجية�-
                        ٠                       ٠ البنوك����إلامارات�العر�ية�املتحدة�-

 ١٬١٢٦٬١٧٤ ١٬٠٤٩٬٢٠٢ الرصيد������اية�السنة
                )٤٦٤(               )٢٥٢( اس��داد�اأرصدة�الديون�املش�وك����منقوًصا�منه:�مخصصات�

 ١٬١٢٥٬٧١٠     ٩٥٠٬١٬٠٤٨      
مستحقة�من�البنوك�إلايرانية�بما����ذلك�املستحق�مليون�در�م�إمارا�ي)��١٬١٢٦:�٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�١٬٠٤٩�شمل�املستحقات�من�البنوك�ا��ارجية�مبلغ�

و�شمل�املستحق�من�البنوك�:�ال�يوجد).�٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٧٠٣مليون�يورو�أي�ما��عادل��١٦٧من�البنك�املركزي�با��م�ور�ة�إلاسالمية�إلايرانية�املُقدر�بمبلغ�
مليون�در�م��١٬١٠٨:�٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٣٢٨و�مليون�در�م�إمارا�ي)�١٥:�٢٠١٧د�سم����٣١را�ي�(مليون�در�م�إما�١٥مبلغ��٢٠١٨د�سم����٣١ألاخرى����
 خاصة�بفوات���التصدير�املُعاد�تمول��ا�وفوات���التصدير�املخصومة�ع���التوا��.إمارا�ي)�

 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

   ب)�املستحق�إ��:
 ١٬٧٣٧٬٠٧٣ ٩٣٥٬٩١٦ البنوك�ا��ارجية�-
                        ٠                        ٠ البنوك����إلامارات�العر�ية�املتحدة�-

 ١٬٧٣٧٬٠٧٣         ٩٣٥٬٩١٦     
إ���البنوك�إلايرانية�بما����ذلك�املستحق�إ���مليون�در�م�إمارا�ي)�مستحقة��١٬٣١٧�:٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٦٠٠البنوك�ا��ارجية�مبلغ�إ����شمل�املستحقات�

 مليون�در�م�إمارا�ي).�٣٤٤:�٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�١١٠البنك�املركزي�با��م�ور�ة�إلاسالمية�إلايرانية�املُقدر�بمبلغ�
 .�القروض�والسلف٩

 قوام�محفظة�القروض�والسلف:فيما�ي���
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
   حسب�النوع)�أ

 ٢٬١٥٩٬٥٥٧ ٢٬٢٥٣٬٤٢٨ عمليات�ال��ب�ع���املكشوف
 ٤٢٬٣٣٤ ٣٩٬٩٥٧ الفوات���/�الشي�ات�املخصومة

 ١٬٧٦٨٬٥٠١ ١٬٦٠٨٬١٣٥ قروض�ألاجل
 ٣١٧٬٣٣١ ٣١٧٬٣٣١ خصوم�العمالء�املدفوعة�(الدفع�بموجب�املس�ندات)

 ٦١٬٧٦١ ٤١٬٣٨٢ إيصاالت�ألامانةالقروض�املمنوحة�بموجب�
        ١٥٨٬٥٥٣         ١٦٥٬٥٥٦ أخرى 

 ٤٬٥٠٨٬٠٣٧ ٤٬٤٢٥٬٧٨٩ املبلغ�إلاجما���للقروض�والسلف
 )٢٢٠٬٥١٧( )٣٢٣٬٤١١( الفائدة�املعلقةمنقوًصا�منه:�

 )١٬٠٣١٬٤٦٥( )١٬٤٠١٬٨٨٢( مخصص�اضمحالل�القيمة�بموجب�القروض�والسلف
     ٣٬٢٥٦٬٠٥٥     ٢٬٧٠٠٬٤٩٦ صا���مبلغ�القروض�والسلف

 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

   القطاع�الاقتصاديب)�حسب�
 ٢٬٢٣٨ ١٬٤٨٣ الزراعة

 ٢٬٢٧٥٬٨٨٣ ٢٬٤٦٧٬٢٦٥ تداول�ا��ملة�والتجزئة
 ٦١٬٧٤٥ ٥٢٬٤٨٦ إلا�شاء

 ١٬٢٦٨٬١٦٩ ٩٤٧٬٢١٧ ا��دمات
 ٩٣٬٠٢٠ ٨٧٬٥٧٩ القروض�ال��صية

 ٦١٣٬٠٧٠ ٦٤٥٬٦٢١ صناعةال
 ١٩٣٬٠٨١ ٢٢٣٬٤٧٥ النقل�والاتصال

                ٨٣١                ٦٦٣ أخرى 
 ٤٬٥٠٨٬٠٣٧  ٤٬٤٢٥٬٧٨٩  
 للقروض�والسلفتحر�ات�الفوائد�املعلقة�ومخصص�ا��محالل�القيمة�ت)�

وفيما�ي���تحر�ات�الفوائد�املعلقة�ومخصص�اضمحالل�قيمة�تو���الكشوف�املالية�القروض�والسلف�خالية�من�الفائدة�املعلقة�ومخصص�اضمحالل�قيمة�القروض�والسلف.�
 القروض�والسلف:

 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 

 الفوائد�املعلقة
مخصص�

اضمحالل�قيمة�
 القروض�والسلف

 الفوائد�املعلقة 
مخصص�

�اضمحالل�قيمة
 القروض�والسلف

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 ٨٤٥٬٥٠٠ ١٥٢٬٥٧٢  ١٬٠٣١٬٤٦٥ ٢٢٠٬٥١٧ الرصيد����بداية�السنة
(راجع�املالحظة��٢٠١٨يناير��٢ح����٩الدو���لإلبالغ�املا���رقم�تأث���تب���املعيار�

 ٠ ٠  ٢٥٠٬٧٩٦ ٠ ك))أ(٢

 ٢٢٥٬٠٣٥ ٠  ٢٧٨٬٤١٤ ٠ املخصص�الصادر�خالل�السنة
 ٠ ٩٠٬١٢٨  ٠ ١٧٠٬٧٣٠ الفوائد�املعلقة�خالل�السنة

 )٥٬٩٦٥( )١٬٥٢٠(  )٣٧٬٥٧٠( )١٦٬٩٢٢( املبالغ�املشطو�ة�خالل�السنة
 )٣٣٬١٠٥( )٢٠٬٦٦٣(  )١٠٥٬٩٤٣( )٥٠٬٩١٤( املبلغ�الصادر�/�املس��د�خالل�السنة

                          ٠                ٠    )١٥٬٢٨٠(                  ٠ ألاخرى التحر�ات�
 ١٬٠٣١٬٤٦٥  ٢٢٠٬٥١٧  ١٬٤٠١٬٨٨٢ ٣٢٣٬٤١١ الرصيد������اية�السنة

:�٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٣٬٤٠٨،�قبل�خصم�أية�خسارة�اضمحالل�مقدرة��ش�ل�فردي�فردية�كقيمة�ُمضمحلةإجما���قيمة�القروض�والسلف،�املحددة�بلغ�
 مليون�در�م�إمارا�ي).�٢٬٥٤٧

�١٬٢٢١:�٢٠١٧د�سم����٣١(�٢٠١٨د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�����٢٬٣١٥تبلغ�القيمة�العادلة�للضمان�الذي�يحتفظ�به�البنك�للقروض�املحددة�كقيم�ُمضمحلة�فردية�
 الة�واملركبات�املر�ونة�واملمتل�ات�العقار�ة.الكفمليون�در�م�إمارا�ي).��شمل�الضمان�النقدية�و 

 ).١٠مليون�در�م�إمارا�ي)�(راجع�املالحظة�رقم��٣٩:�٢٠١٧استحوذ�البنك�خالل�السنة�ا��الية�ع���ضمانات�قيم��ا�معدومة�(
 .�ألاصول�ألاخرى ١٠
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 

 (ُمعاد�البيان)
٠١/٠١/٢٠١٧ 

 (ُمعاد�البيان)
بالدر�م��٠٠٠ إلامارا�يبالدر�م��٠٠٠ 

 إلامارا�ي
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠

 
 ١٣٢٬٦٠٩ ٣٢٠٬٢١٨ ٢٢٣٬٩١٣ الفوائد�مستحقة�القبض

 ١٠٬٤١١ ٣٬٩٧٢ ٤٬٠٣٢ النفقات�مسبقة�الدفع
 ١٨١٬٨٣٣ ٢٢٤٬٣٤٣ ٢٢٤٬٣٤٣ )٢٣ألاصل�الضر����املؤجل�(راجع�املالحظة�رقم�

 ٠ ٠ ٤٣٥ ضر�بة�القيمة�املضافة�املقبوضة
     ٣١٬٢٤٥   ٢٦٤٬٧٨١      ٧٠٬٥٢٠ أخرى 

 ٣٥٦٬٠٩٨ ٨١٣٬٣١٤ ٥٢٣٬٢٤٣ 
     )٥٬٨١٢(      )٥٬٨٧٩(   )٤٢٬٠٩٦( منقوًصا�م��ا:�مخصص�ألاصول�ألاخرى 

 
 
 

٣٥٠٬٢٨٦    ٨٠٧٬٤٣٥    ٤٨١٬١٤٧   

 وفيما�ي���تحر�ات�مخصص�ألاصول�ألاخرى�خالل�السنة: 
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
 ٥٬٨١٢  ٥٬٨٧٩ الرصيد����بداية�السنة

               ٠  ١١٬٩١٣ أ(ك))٢(راجع�املالحظة��٩الدو���لإلبالغ�املا���رقم�تأث���تب���املعيار�
 ٥٬٨١٢  ١٧٬٧٩٢ ٢٠١٨يناير��١الرصيد�ح���

            ٦٧  ٢٤٬٣٠٤ السنةاملخصص�الصادر�خالل�
      ٥٬٨٧٩      ٤٢٬٠٩٦ الرصيد������اية�السنة

 املالحظات:
وال���ال�يمتلك�البنك�مليون�در�م�إمارا�ي)��٦٣:�٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٦٢�شمل�بند�أخرى�املمتل�ات�اململوكة�للبنك����إيران�واملقدرة�بمبلغ�.�١

تم�التصرف����املمتل�ات�اململوكة�للبنك����إيران�بقيمة�دف��ية�).�٩��ا�أعمال�وسوف�يتم�التصرف�ف��ا�بطر�قة�منظمة�وفًقا�لسياسة�البنك�(راجع�املالحظة�رقم�
 :�ال�يوجد)�خالل�السنة.٢٠١٧د�سم����٣١در�م�إمارا�ي�(�٤٠٢٬٥٠٩قدر�ا�

 كذمم�مدينة�من�اثن�ن�من�العمالء.مليون�در�م�إمارا�ي)��١٩٤٫٤٣:�٢٠١٧د�سم����٣١دوم�(.��شمل�بند�أخرى�مبلغ�مع٢
 .�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات١١

تحس�نات�ألاصول� املبا�ي 
 إلاجما�� السيارات ألاثاث�واملعدات املستأجرة

بالدر�م��٠٠٠ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠� إلامارا�ي

  %٣٣٫٣٣ %٣٣٫٣٣ %١٤٫٢٩ %٢٠٫٠٠ معدل�إلا�الك
      الت�لفة
 ٤٢٬٩٨١ ١٬٧٢٠ ٢٣٬٢٨٨ ٤٬٠٦٥ ١٣٬٩٠٨ ٢٠١٦د�سم����٣١ح���

 ١٬٧٧٢ ٠ ١٬٧٧٢ ٠ ٠ إلاضافات
 )٢٢٥( ٠ )٢٢٥( ٠ ٠ عمليات�التصرف

 ٤٤٬٥٢٨ ١٬٧٢٠ ٢٤٬٨٣٥ ٤٬٠٦٥ ١٣٬٩٠٨ ٢٠١٧د�سم����٣١ح���
 ١٧٠ ٠ ١٧٠ ٠ ٠ إلاضافات

 )٤٦٥( ٠ )٤٦٥( ٠ ٠ عمليات�التصرف
 ٤٤٬٢٣٣ ١٬٧٢٠ ٢٤٬٥٤٠ ٤٬٠٦٥ ١٣٬٩٠٨ ٢٠١٨د�سم����٣١ح���

      إلا�الك�امل��اكم
 ٣٨٬٦٥٧ ١٬٥٦٥ ١٩٬١٦٦ ٤٬٠١٨ ١٣٬٩٠٨ ٢٠١٦د�سم����٣١ح���

 ٢٬٧٢٣ ٦٧ ٢٬٦٠٩ ٤٧ ٠ السنةرسوم�
د��عمليات�املس�بع
 )٢٢٥( ٠ )٢٢٥( ٠ ٠ التصرف

 ٤١٬١٥٥ ١٬٦٣٢ ٢١٬٥٥٠ ٤٬٠٦٥ ١٣٬٩٠٨ ٢٠١٧د�سم����٣١ح���
 ٢٬٦٥٦ ٣٥ ٢٬٦٢١ ٠ ٠ السنةرسوم�
د��عمليات�املس�بع
 )٤٦٥( ٠ )٤٦٥( ٠ ٠ التصرف

 ٤٣٬٣٤٦ ١٬٦٦٧ ٢٣٬٧٠٦ ٤٬٠٦٥ ١٣٬٩٠٨ ٢٠١٨د�سم����٣١ح���
                                                                                      القيمة�الدف��ية

         ٨٨٧           ٥٣          ٨٣٤             ٠               ٠ ٢٠١٨د�سم����٣١ح���
      ٣٬٣٧٣           ٨٨      ٣٬٢٨٥             ٠               ٠ ٢٠١٧د�سم����٣١ح���

 املالحظة:
 امل�شأة�ع���ألارض�املستأجرة�من��يئة�املنطقة�ا��رة�بجبل�ع���بموجب�عقد�إلايجار�الذي�ُيجدد�سنوً�ا.تمثل�املبا�ي�املبا�ي�
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BANK MELLI IRAN 
بنــــك مّلــــي اإيــــران

 .�ودا�ع�العمالء١٢
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠

 ١٬٠٣٣٬٤٥٠ ٨٤٨٬٨٠٢ الواد�ع�ألجل
 ٧٣٢٬٧٧٧ ٤٥٥٬٢١٤ ا��سابات�ا��ار�ة

 ٣٩٢٬٧٥٤ ٢٩٠٬٢١٨ املدخراتحساب�
 ٢٣٥٬٠٨١ ١٨٧٬٣٥١ الودا�ع�تحت�الطلب

       ٧٤٬٦٢٤        ٦٢٬٥٠٨ ا��سابات�الاحتياطية
 ٢٬٤٦٨٬٦٨٦ ١٬٨٤٤٬٠٩٣ 

 املالحظة:
مليون�در�م�إمارا�ي��١٦٤�٢٠١٨د�سم����٣١والال��امات�ح���املحددة�كضمان�للقروض�والسلف�بلغت�قيمة�الودا�ع�ألجل�بموجب�الر�ن�وا��سابات�الاحتياطية�

 .مليون�در�م�إمارا�ي)�٢٣٢:�٢٠١٧د�سم����٣١(
 .�ا��صوم�ألاخرى ١٣
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 ٢٤٬١٢٤ ٢٠٬٧١١ الفوائد�مستحقة�الدفع
 ٤٬١٨٨ ٧٬٩٣٣ )١٩مخصص�الضرائب�(راجع�املالحظة�رقم�

 ٢٬٦٤٨ ٣٬٥١٩ ا��دمة�للموظف�ن�(انظر�أدناه)مخصص�م�افآت���اية�
 ٠ ٢٬١١٩ مخصص�اضمحالل�القيمة�ع���ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة

 ١٦٥ ٣٩٣ غ���املك�سبة�إلايرادات
           ٥٦٬٦١٦          ٦٧٬٢٢٨ أخرى 

 ٨٧٬٧٤١        ١٠١٬٩٠٣           
 املالحظات:

و�وفر�البنك�ملوظفيه�املغ��ب�ن�.�١٩٩٩لعام��٧وفًقا�للقانون�الاتحادي�إلامارا�ي�رقم�ماراتي�ن�إلا الوطنية�للمواطن�ن�ملعاشات�والتأمينات�ااش��ا�ات�يدفع�البنك�
 م�افأة���اية�خدمة�باالمتثال�لقانون�العمل�إلامارا�ي.

مليون�در�م�إمارا�ي)�والنفقات�املتكبدة��٢٤٫٥:�٢٠١٧در�م�إمارا�ي�(مليون��٢٤٫٥�ش�ل�شامل�ال��ام�خطاب�الاعتماد�مستحق�الدفع�بمبلغ�و�شمل�بند�أخرى�
 مليون�در�م�إمارا�ي).�١٨:�٢٠١٧مليون�در�م�إمارا�ي�(�١٠بمبلغ�

 وفيما�ي���حركة�م�افآت���اية�ا��دمة�للموظف�ن:
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
 ١٬٩٥٢  ٢٬٦٤٨ الرصيد����بداية�السنة

 ١٬٢٨٢  ١٬٤٢٠ رسوم�السنة
              )٥٨٦(              )٥٤٩( املدفوعات�خالل�السنة
            ٢٬٦٤٨              ٣٬٥١٩ الرصيد������اية�السنة

 .�إيرادات�الفوائد١٤
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
    إيرادات�الفوائد�ع��:

 ٣٥٦٬٣٨٦  ٢٨٣٬٠٣٠ القروض�والسلف�-
فوات���الصادرات�املخصومة�وفوات���الصادرات�ُمعادة�املعامالت�ب�ن�البنوك�(بما����ذلك��-

         ٥٬٩٣٤         ٩٤٬٦٨٣ التمو�ل)

 ٣٦٢٬٣٢٠      ٣٧٧٬٧١٣    

 .�نفقات�الفوائد١٥
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
    الفوائد�ع��:نفقات�

 ٣٩٬٢٤٧  ١٧٬٣٥٨ الودا�ع�من�املؤسسات�املالية�-
 ٥٣٬٨٦٦  ٤١٬٨٧١ ودا�ع�العمالء�-

 ٩٣٬١١٣  ٥٩٬٢٢٩ 
 العموالتو الرسوم�إيرادات�.�صا���١٦
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
 ٢٦٬٦٨٠  ١١٬٨١٩ إيرادات�الرسوم�والعموالت
 )١٬٥٤٦(  )٤٬٦٣٩( نفقات�الرسوم�والعموالت

 ٢٥٬١٣٤  ٧٬١٨٠ 
 .�إلايرادات�ألاخرى ١٧
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
 ٧٬٥٢٤  ١٨٬٩٨٢ (خ))٧صا���أر�اح�صرف�العمالت�ألاجن�ية�(راجع�املالحظة�رقم�

�الدفع�(راجع�عكس�النفقات� �لم��عد�مستحقة امل��اكمة�حيث�أ��ا
 ٠  ١١٬٥٣٢ (خ))٧املالحظة�رقم�

 ١٬٩٢٠  ١٬٤٢٦ إلايرادات�ألاخرى 
 ٩٬٤٤٤  ٣١٬٩٤٠ 

 املالحظة:
امل��اكمة����السنوات�ألاخ��ة�ولم��عد�مستحقة�الدفع�وفًقا�للتعليمات�الواردة����نفقات�إلايجار�يمثل�عكس�النفقات�امل��اكمة�ال���لم��عد�مستحقة�الدفع�

 .٢٠١٩أغسطس��١٤الصادر�بتار�خ��Fin/2962/16ا��طاب�ذي�الرقم�املرج���
 

 .�النفقات�العامة�وإلادار�ة١٨
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي��٠٠٠ 
 ١٧٬٧٠٧  ١٧٬٩٢١ إلايجار�والنفقات�ذات�الصلة

 ١٧٬٥٧٥  ١٩٬٥٨٨ ت�لفة�املوظف�ن�والنفقات�ذات�الصلة
 ٢٬٧٢٣  ٢٬٦٥٦ )١١إ�الك�املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات�(راجع�املالحظة�رقم�

 ٩١٠  ٩١٠ (خ))٧رسوم�املقر�الرئ�����(راجع�املالحظة�رقم�
 ٢٧٬١١٣  ٦٨٬٠٤٣ أخرى�(راجع�املالحظة�أدناه)

 ٦٦٬٠٢٨  ١٠٩٬١١٨ 
 املالحظة:

املتكبدة��س�ب��س�يل�الودا�ع�الثابتة�مليون�در�م�إمارا�ي)��٠٫٢٧:�٢٠١٧مليون�در�م�إمارا�ي�(�٦٠٫٢٥�شمل�بند�أخرى�عمليات�الشطب�املتفرقة�املقدرة�بمبلغ�
 املقابلة.بالعمالت�ألاجن�ية�بموجب�الر�ن�ل�سو�ة�القروض�والسلف�املستحق�

 
 املاليةألاصول�ع���صا���خسارة�اضمحالل�القيمة�.�١٩
 ٠١/٠١/٢٠١٨� 

 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
 ١٩١٬٩٣٠  ١٧٢٬٤٧١ (ت))٩خسارة�اضمحالل�القيمة�ع���القروض�والسلف�(راجع�املالحظة�رقم�

 ٦٧  ٢٤٬٣٠٤ )١٠خسارة�اضمحالل�القيمة�ع���ألاصول�(راجع�املالحظة�رقم�
    �غ���مخصص�اضمحالل�القيمة�للقرض�غ���امل��وب

               ٠  )٨٬٨١٠( خارج�امل��انية�العمومية)الال��امات�(
 ١٩١٬٩٩٧  ١٨٧٬٩٦٥ 
 .�الضرائب�املفروضة٢٠

وُتفرض�من�إلايرادات�الفردية�ا��اضعة�للضرائب�باإلمارات�للسنة����إمارات�أبوظ���ود�ي�والشارقة�ورأس�ا��يمة�والفج��ة.��%٢٠يخضع�البنك�لضرائب�ب�سبة�
دة��عديالت�ع���صا���و�تم�اح�ساب�إلايرادات�ا��اضعة�للضرائب��عد�إجراء�عكذلك�ع���إيرادات�فرع�رأس�ا��يمة�من�السنة�ا��الية.��%٢٠ضر�بة�ب�سبة�

 ألار�اح�قبل�دفع�الضرائب�للسنة�و�ناًء�ع���أفضل�تقديرات�لإلدارة.
 وفيما�ي���حركة�مخصص�الضرائب�املفروضة�خالل�السنة:

 ٠١/٠١/٢٠١٨� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٠١/٠١/٢٠١٧� 
 إ���
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 
 ١١٬٤٦١  ٤٬١٨٨ السنةالرصيد����بداية�
    الرسوم�الضر��ية:

 ٤٬١٨٨  ٧٬٩٣٣ السنة�ا��الية�-
         ٣٥٬٢٥٠          ٥١٬٥٥٣ السنة�السابقة�-

 ٥٠٬٨٩٩  ٦٣٬٦٧٤      
     )٤٦٬٧١١(     )٥٥٬٧٤١( الضرائب�املدفوعة�خالل�السنة

           ٤٬١٨٨            ٧٬٩٣٣ الرصيد������اية�السنة
 وفيما�ي���العالقة�ب�ن�النفقات�الضر��ية�للسنة�وألار�اح�املحاس�ية�قبل�دفع�الضرائب�بالسنة:

 
٠١/٠١/٢٠١٨ 
 إ���
�٣١/١٢/٢٠١٨ 

 

٠١/٠١/٢٠١٧�  
 إ��
�٣١/١٢/٢٠١٧ 

 (ُمعادة�البيان)
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 ٤٥٬٧٦٠  ٦٠٬٥٢١ ألار�اح�املحاس�ية
 )٢٤٬٨٢٢(  )٢٠٬٨٥٤( لألغراض�الضر��يةال�سو�ات�

 ٢٠٬٩٣٨  ٣٩٬٦٦٧ ألار�اح�ا��اضعة�للضر�بة
 ٤٬١٨٨  ٧٬٩٣٣ %٢٠الضرائب�املفروضة�ب�سبة�

 ٣٥٬٢٥٠  ٥١٬٥٥٣ الرسوم�الضر��ية�للسنوات�السابقة
  )٤٢٬٥١٠(                   ٠ )٢٣الضرائب�املؤجلة�(راجع�املالحظة�رقم�

     )٣٬٠٧٢(       ٥٩٬٤٨٦ للسنةالضرائب�املفروضة�
 .�الاحتياطي�القانو�ي٢١

�%٥٠من�صا���ألار�اح�ُتحول�إ���احتياطي�خاص�ح����عادل�مثل��ذا�الاحتياطي��سبة��%١٠ع���أن��١٩٨٠لعام��١٠من�القانون�الاتحادي�رقم��٨٢تنص�املادة�
 من�رأس�املال.�وال�ُيتاح��ذا�الاحتياطي�للتوز�ع.

 والنقدية�املعادلة.�النقدية�٢٢
 �شمل�النقدية�والنقدية�املعادلة�ألارصدة�التالية�مع�آجال�الاستحقاق�ألاصلية�ملدة�ثالثة�أش�ر�أو�أقل:

 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 ٣٬١٦٥٬٨٥٨ ١٬٠٢٤٬٠٣٥ النقدية�وألارصدة�البنكية�لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي
 )٢٣٤٬٠٣٨( )١٣٧٬٩٢٦( لدى�البنك�املركزي�إلامارا�يمنقوًصا�م��ا:�الودا�ع�القانونية�

 ٢٬٩٣١٬٨٢٠ ٨٨٦٬١٠٩ النقدية�والنقدية�املعادلة
 .�خطأ�الف��ة�السابقة٢٣

�ش�ٍل�بة�ع���صا���أر�احه�يتحمل�البنك،�وفًقا�لقوان�ن�إلامارات�املتعلقة�بالدفعات�الضر��ية�من�فروع�البنوك�ألاجن�ية����إلامارات�املعنية،�مسؤولية�دفع�الضر�
يطالب�البنك��/و�سدد�ملقدم�من�البنك�إلاقرار�الضر����اوتقيم�السلطات�الضر��ية�وتقديم�إقرار�ضر����إ���السلطات�الضر��ية����إلامارات�املعنية.�سنوي�

السلطات�الضر��ية.�مع�اختالف�بالضر�بة��س�ب�التعديالت�ال���أجر��ا�السلطات�الضر��ية.�و�ذا�يؤدي�إ���اختالف�الال��ام�الضر�������دفاتر�البنك�والال��ام�
؛�ند�اس��داد�املستحقات�من�العمالءقيمة�القروض�والسلف�ع�اضمحالل،�عندما�يقوم�البنك��عكس�مخصص�إلغاء��ذا�الاختالف����املستقبل�حيث�س�تمو 

رقم�الدو���املعيار�املحاس���من��١٢وفًقا�للفقرة�"ضرائب�الدخل".�و �١٢رقم�الدو���املحاس���لمعيار�لاملؤقت"�وفًقا�الاختالف�"الاختالف�مصط���سُيطلق�ع����ذا�
البد�من�إقرار�،��ان�و�التا��إقرار�الفائض�كأصل.�يتم��،ضر�بة�الف��ة�السابقة�املبلغ�املستحق�ل�ذه�الف��اتتجاوزت�لسنة�ا��الية�و لاملبلغ�فعلًيا�تم�دفع�،�إذا�١٢

 والسلف.قيمة�القروض�بمخصص�اضمحالل��اإلمارات�املعنيةال��سمح�السلطات�الضر��ية�بة�املؤجلة�عندما�يالضر��ألاصول�
إ����٢٠٠٢��ا�السلطات�الضر��ية�من�عام�والسلف�ال���لم��سمح�قيمة�القروض�اضمحالل�ة�املؤجلة�ع���مخصص�يالضر��ألاصول�البنك��يقر ،�لم�ومع�ذلك

��ا�السلطات�والا�ع�اسات�الالحقة�ال���قبللد��ا�من�عوائد�التقييم�الذا�ي�الضر��ية�،�أعد�البنك�حسابات�املبالغ�ال���رفض��ا�السلطات�و���السنة�ا��الية.�٢٠١٧
 .ة�املؤجلة����دفاتر�البنكيصول�الضر��ألا إل�شاء��٢٠١٧إ����٢٠٠٢املبلغ�الصا���الذي�تم�رفضه�من�عام�وُ�عت���.�إلامارات�املعنية�الضر��ية���

"السياسات�املحاس�ية�والتغ��ات����التقديرات��٨رقم�"خطأ�الف��ة�السابقة"�وفًقا�للمعيار�املحاس���الدو���بمثابة�ة�املؤجلة�يالضر��وُ�عت���عدم�إقرار�ألاصول�
،�مما�الكشف�املا���للعام�السابقوأصول�الضر�بة�املؤجلة����للنفقات�الضر��ية�القيمة�املقارنة�بيان�،�أعاد�البنك�بأثر�رج���و�ناًء�عليهوألاخطاء�املحاس�ية".�

،�نظًرا���دوث�ا��طأ�قبل�أول�سنة��ع���ذلكعالوةً و .�إمارا�ي�مليون�در�م�٦٫٣٢عد�أن��انت�إمارا�ي��مليون�در�م��٤٨٫٨٣إ����٢٠١٧لسنة�أدى�إ���ز�ادة�ألار�اح�
 سار�ة.أيًضا��٢٠١٧يناير��١غ���املوزعة�ح���،�تتم�إعادة�بيان�أرصدة�ألاصول�الضر��ية�املؤجلة�وألار�اح�٢٠١٧سنة�،�أي�مذ�ورةسابقة�

 أعاله:املذ�ور�تأث���خطأ�الف��ة�السابقة�وفيما�ي���كشف�
 ألاصول�الضر��ية�املؤجلة

 ُمعادة�البيان ال�سو�ة سابًقا�ةاملُبلغ 
بالدر�م��٠٠٠ 

 إلامارا�ي
بالدر�م��٠٠٠

 إلامارا�ي
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠

 ١٨١٬٨٣٣ ١٨١٬٨٣٣ ٠ ٢٠١٧يناير��١ح���
 ٢٢٤٬٣٤٣ ٢٢٤٬٣٤٣ ٠ ٢٠١٧د�سم����٣١ح���

    النفقات�الضر��ية
 ُمعادة�البيان ال�سو�ة املُبلغة�سابًقا 
بالدر�م��٠٠٠ 

 إلامارا�ي
بالدر�م��٠٠٠

 إلامارا�ي
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠

 ٣٬٠٧٢ ٤٢٬٥١٠ )٣٩٬٤٣٨( ٢٠١٧لسنة�
    ألار�اح��عد�دفع�ضرائب�السنة

 ُمعادة�البيان ال�سو�ة املُبلغة�سابًقا 
بالدر�م��٠٠٠ 

 إلامارا�ي
بالدر�م��٠٠٠

 إلامارا�ي
 إلامارا�يبالدر�م��٠٠٠

 ٤٨٬٨٣٢ ٤٢٬٥١٠ ٦٬٣٢٢ ٢٠١٧لسنة�
    

 الاحتياطي�القانو�ي
 ُمعادة�البيان ال�سو�ة املُبلغة�سابًقا 
بالدر�م��٠٠٠ 

 إلامارا�ي
بالدر�م��٠٠٠

 إلامارا�ي
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠

 ٤٣٨٬٩٤٣ ١٨٬١٨٣ ٤٢٠٬٧٦٠ ٢٠١٧يناير��١ح���
 ٤٤٣٬٨٢٦ ٢٢٬٤٣٤ ٤٢١٬٣٩٢ ٢٠١٧د�سم����٣١ح���

    ألار�اح�غ���املوزعة
 ُمعادة�البيان ال�سو�ة املُبلغة�سابًقا 
بالدر�م��٠٠٠ 

 إلامارا�ي
بالدر�م��٠٠٠

 إلامارا�ي
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠

 ٢٬٣٦٩٬٩٦٤ ٠ ٢٬٣٦٩٬٩٦٤ ٢٠١٧يناير��١ح���
 ١٨١٬٨٣٣ ١٨١٬٨٣٣ ٠ تأث���ألاصول�الضر��ية�املؤجلة

 )١٨٬١٨٣( )١٨٬١٨٣( ٠ التحو�ل�إ���الاحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٥٣٣٬٦١٤ ١٦٣٬٦٥٠ ٢٬٣٦٩٬٩٦٤ ٢٠١٧يناير��١ح���

 البنك�بصفته�مستأجر –.�ال��امات�عقد�إلايجار�العامل�٢٤
 بموجب�عقد�إيجار:عليه�فيما�ي���الال��ام�إلايجاري�لألرض�واملب���املستحوذ�

 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 إلامارا�يبالدر�م��٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 ٧٬١٢٨٬٠٠٠ ٧٬١٢٨٬٠٠٠ ل�س��عد�سنة�واحدة
 ٧٬١٢٨٬٠٠٠                     ٠ �عد�سنة�واحدة�لكن�ل�س��عد�خمس�سنوات

 ١٤٬٢٥٦٬٠٠٠ ٧٬١٢٨٬٠٠٠ النقدية�والنقدية�املعادلة
تجديد�وال��شمل�أية�عقود�إيجار��شغيلية�خيارات��شغيلية�أية�بنود�إيجار�مشروطة.�ال��شمل�عقود�إلايجار�السنوات.��٥تخضع�قيم�إلايجار�للمراجعة�ب��اية��ل�

 أو�شراء�أو�بنود�ز�ادة�أو�أية�قيود�تتعلق�بالعوائد�أو�تمديد�إلايجار�أو�الديون�إلاضافية.
 الصكوك�املالية�املشتقة.�٢٥

 .األسواق�املالية�ع���حسابه�ا��اصب،�ال��شارك�البنك����التداول����العمالت�ألاجن�يةباست�ناء�التداول�املحدود�
من�باستمرار�املستخدمة�وت�ون�الص�وك�املالية�املشتقة�ألاجن�ية.�ملخاطر�العمالت����املقام�ألاول�للتحوط�من��عرضه�الص�وك�املالية�املشتقة��ستخدم�البنك�

العمالت�����ل�من�التار�خ�تبادل����نفس�الوقت�كعملية�آجلة�مع�ُتنفذ�ور�ة����السوق�خارج�البورصة�فو���عبارة�عن�معامالت�العمالت��تبادلعقود�البنك����
�عود�التبادل،��مجرد�ان��اء�و ،�التار�خ�والسعر�آلاجل.�و�التا���،����ح�ن�يتم�عكس�املعاملة���الفورييتم�شراء�عملة�واحدة�بالسعر�والتار�خ�حيث�الفوري�وآلاجل.�

الفائدة�ال���يتم�دفع�ا�ب�ن����معدل��ناك�فرق�و خرى.�ألا عملة�بالوقرض�واحدة�عملة��العمالت��اس�ثمار�عملية�تبادل�كال�الطرف�ن�إ���مواقعه�ألاصلية.��عمل�
 خالل�ف��ة�التبادل.�الطرف�ن

 العقود:،�إ���جانب�إجما���قيم�عادل�القيمة�السوقيةال����املالية�املشتقة�للص�وك�يو���ا��دول�أدناه�القيم�العادلة�إلايجابية�والسلبية�
القيمة�العادلة� 

 إلايجابية
 

القيمة�العادلة�
 السلبية

 القيمة�الوطنية 

 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ عقود�تبادل�العمالت
 ٧٠٠٬٠٠٠                  ٠       ٤٬٢٣٠ ٢٠١٨د�سم����٣١
                 ٠                 ٠                ٠ ٢٠١٧د�سم����٣١

 املالحظة:
ضمن�ألاصول�ألاخرى�وسوف�يتم�إقرار�ألار�اح�الناتجة�فقط�:�ال�يوجد)�٣١/١٢/٢٠١٧مليون�در�م�إمارا�ي�(�٤٫٢٣ال�ُتدرج�القيمة�العادلة�إلايجابية�املقدرة�بمبلغ�

  لعملية�تبادل�العمالت�مع�ألاخذ����الاعتبار�الناحية�املادية�إلاجمالية.عند�تار�خ�الاستحقاق�
 

 يو���ا��دول�الوارد�أدناه�بيان�الاستحقاق�للص�وك�املالية�املشتقة:
من�ثالثة�أش�ر�إ���سنة� أقل�من�ثالثة�أش�ر 

 واحدة
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ عقود�تبادل�العمالت

                   ٠ ٧٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٨�د�سم�� �٣١
                   ٠                ٠ ٢٠١٧د�سم����٣١

 املشروطة.�ا��صوم�والال��امات�٢٦
 الال��امات�الائتمانية�ذات�الصلة

العميل�لشروط�العقد.�وتمثل�القيم�التعاقدية�ُتلزم�القيم�التعاقدية���طابات�الاعتماد�والضمانات�البنك�بتقديم�املدفوعات�نيابًة�عن�العمالء��شرط�اس�يفاء�
� �بالضرورة �ال�يمثل �ومع�ذلك، �أخرى. �أو�كفالة �ألي�ضمان �أية�قيمة �ل�س��ناك �وأنه �بال�امل �القيم�مدفوعة �أن �باف��اض �القيمة�املخاطر�الائتمانية، إجما��

 مات�سوف�ت�ت���أو�تنق����دون�تمو�ل�ا.التعاقدية�لالل��امات�املتطلبات�النقدية�املستقبلية�ألن�العديد�من��ذه�الال��ا
نظًرا�و دفع�رسوم.�وتحتاج�إ���ما�ي�ون�ل�ا�توار�خ�ان��اء�صالحية�ثابتة�أو�شروط�إ��اء�أخرى��عادةً و تمثل�ال��امات�القروض�الال��امات�التعاقدية�لتقديم�القرض.�و 
 .بالضرورة�املتطلبات�النقدية�املستقبليةمثل�تال�القيم�التعاقدية�،�فإن�إجما���ن�الال��امات�قد�ت�ت���دون�����األ 

 ذات�الصلة:�التاليةالائتمانية�البنك�الال��امات�يمتلك�
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

   ا��صوم�املشروطة
 ٣٨١٬٢٤٥ ٣٦٠٬٨٧٣ خطابات�الضمان
         ١٥٬٠٠٠                    ٠ خطابات�الاعتماد

 ٣٩٦٬٢٤٥      ٣٦٠٬٨٧٣       
 املالحظة:

�٢٠١٧د�سم����٣١(إمارا�ي�مليون�در�م��٣٧الدفع�بقيمة�خطابات�الضمان�املستحقة�الضمان��شمل�خطابات� �إمارا�ي�مليون�در�م�٣٨: وترتبط�خطابات�).
بيان�وفًقا�لو املالية.�املرفقة�بالكشوف�إلالغاء�وفًقا�للممارسة�املصرفية�املعتادة�ووفًقا�لذلك�تم�إلافصاح�ع��ا����املالحظات�املستحقة�الدفع�بإجراءات�الضمان�

 .املركز�املا��إصدار�كشف�تار�خ�ا��صوم�املشروطة�ح���محتملة�من��ذه�ل�س��ناك�خصوم�،�إدارة�البنك
 ا��صوم�املشروطة:فيما�ي���بيان�استحقاق��ذه�و 

٢٠١٨ 
 إلاجما��  سنة�١أك���من�  سنة�١أش�ر��٣  أش�ر�٣خالل� 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠ 

 ٣٦٠٬٨٧٣                ٠  ٤٠٬٤٣٥  ٣٢٠٬٤٣٨ خطابات�الضمان
٢٠١٧ 

 إلاجما��  سنة�١أك���من�  سنة�١أش�ر��٣  أش�ر�٣خالل� 
 بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠  بالدر�م�إلامارا�ي�٠٠٠� 

 ٣٨١٬٢٤٥  ٠  ٧٦٬٠١٢  ٣٠٥٬٢٣٣ خطابات�الضمان
 ١٥٬٠٠٠                  ٠               ٠  ١٥٬٠٠٠ خطابات�الاعتماد

 ٣٩٦٬٢٤٥                 ٠  ٧٦٬٠١٢  ٣٢٠٬٢٣٣ 
مليون�در�م��١٦٧:�٢٠١٧د�سم����٣١مليون�در�م�إمارا�ي�(�٢٣بمبلغ��٢٠١٨د�سم����٣١ُقدرت�املبالغ�املستحقة�املعتمدة�بدون�ال�س�يالت�غ���املستخدم�ح���

 إمارا�ي).�و�مكن�للبنك�إلغاء�ا��زء�غ���املستخدم�من�ال�س�يالت�املعتمدة��ش�ل�مفرد����أي�وقت.
 
 

 
 الاستحقاق�لألصول�وا��صوم�تحليل�آجال�.�٢٧

وذلك�دون�مراعاة�آجال��عت���آجال�استحقاق�ألاصول�وا��صوم�امل��لة����كشف�املركز�املا���بناًء�ع���ف��ة�الاستحقاق�التعاقدية�املتبقية����تار�خ�إلابالغ،�
 لذي�يجري�بحلول���اية�العام:�الاستحقاق�الفعلية�كما��و�مب�ن������ل�الاحتفاظ�بالودا�ع�لدى�البنك�واملتاح�من�ألاموال�السائلة�وع���النحو�آلا�ي�ا

     

٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
أقل�من�ثالثة�

 أش�ر�
من�ثالثة�أش�ر�لعام�

 واحد�
 إلاجما�� أك���من�عام�

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي��٠٠٠
 ألاصول:�

 ١٬٠٢٤٬٠٣٥ ٠ ٠ ١٬٠٢٤٬٠٣٥ البنك�املركزي�إلامارا�يالنقدية�وألارصدة�البنكية��لدى�
 ٢٬٢١٢٬١٥٨ ٠ ٠ ٢٬٢١٢٬١٥٨ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 ١٬٠٤٨٬٩٥٠ ٠ ٠ ١٬٠٤٨٬٩٥٠ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 
 ٢٬٧٠٠٬٤٩٦ ٣٨١٬٦٧٨ ٢٢٬٣٣٧ ٢٬٢٩٦٬٤٨١ صا���القروض�والسلف

 ٤٨١٬١٤٧ ٠ ٠ ٤٨١٬١٤٧ صا���ألاصول�ألاخرى 
               ٨٨٧               ٠             ٠               ٨٨٧ املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 ٧٬٤٦٧٬٦٧٣   ٣٨١٬٦٧٨   ٢٢٬٣٣٧ ٧٬٠٦٣٬٦٥٨� إجما���ألاصول 
 

 ا��صوم:�
 ٩٣٥٬٩١٦ ٠ ٣٠٬٠٠٠ ٩٠٥٬٩١٦ املستحق�للبنوك�ألاخرى 

 ١٬٨٤٤٬٠٩٣ ٦٢٬٩٣١ ٣٦٩٬٨١٤ ١٬٤١١٬٣٤٨ ودا�ع�البنوك
 ٨٣٦٬٩٧٥ ٠ ١٥٣٬٠٦٨ ٦٨٣٬٩٠٧ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�

     ١٠١٬٩٠٣               ٠                 ٠ ١٠١٬٩٠٣ ا��صوم�ألاخرى 
 ٣٬٧١٨٬٨٨٧    ٦٢٬٩٣١    ٥٥٢٬٨٨٢ ٣٬١٠٣٬٠٧٤ إجما���ا��صوم
 ٣٬٧٤٨٬٧٨٦ ٣١٨٬٧٤٧ )٥٣٠٬٥٤٥( ٣٬٩٦٠٬٥٨٤ صا���الفجوة�

 
 ممثلة���:�

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس�املال�املخصص
 ٤٤٣٬٩٣٠  الاحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٣٠٤٬٨٥٦  ألار�اح�الغ���موزعة�

 ٣٬٧٤٨٬٧٨٦  إجما���أس�م�رأس�املال�
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٧ 
أقل�من�ثالثة� 

 أش�ر
من�ثالثة�أش�ر�لعام�

 واحد
 إلاجما�� أك���من�عام

در�م��٠٠٠ 
 إمارا�ي

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠

 ألاصول:�
 ٣٬١٦٥٬٨٥٨ ٠ ٠ ٣٬١٦٥٬٨٥٨ البنكية��لدى�البنك�املركزي�إلامارا�يالنقدية�وألارصدة�

 ١٬٢١٠٬٨٥١ ٠ ٠ ١٬٢١٠٬٨٥١ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ١٬١٢٥٬٧١٠ ٠ ٠ ١٬١٢٥٬٧١٠ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ٣٬٢٥٦٬٠٥٥ ٦٦٩٬٤٢٢ ٤٩٬٩٧٩ ٢٬٥٣٦٬٦٥٤ صا���القروض�والسلف
 ٧٬٠٠٠ ٠ ٠ ٧٬٠٠٠ قبول�العمالء

 ٨٠٧٬٤٣٥ ٠ ٠ ٨٠٧٬٤٣٥ صا���ألاصول�ألاخرى�(معادة�البيان)�
          ٣٬٣٧٣ ����               ٠               ٠         ٣٬٣٧٣ املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 ٬٢٨٢٦٩٬٥٧ ٦٦٩٬٤٢٢ ٤٩٬٩٧٩ ٨٬٨٥٦٬٨٨١ إجما���ألاصول�
 

 
٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٧ 

من�ثالثة�أش�ر�لعام� أقل�من�ثالثة�أش�ر
 واحد

 إلاجما�� عامأك���من�

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠
 

 ا��صوم:�
 ١٬٧٣٧٬٠٧٣ ٠ ٣١٬٨٠٠ ١٬٧٠٥٬٢٧٣ املستحق�للبنوك�ألاخرى 

 ٢٬٤٦٨٬٦٨٦ ٦١٬١٨٤ ٥٢٥٬٦٤٧ ١٬٨٨١٬٨٥٥ ودا�ع�البنوك
 ١٬٢٥٤٬٣٩٣ ٠ ٢٢٩٬٠٧١ ١٬٠٢٥٬٣٢٢ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 ٧٬٠٠٠ ٠ ٠ ٧٬٠٠٠ قبول�العمالء�
      ٨٧٬٧٤١               ٠                 ٠ ٨٧٬٧٤١ ا��صوم�ألاخرى 
 ٥٬٥٥٤٬٨٩٣    ٦١٬١٨٤ ٧٨٦٬٥١٨ ٤٬٧٠٧٬١٩١ إجما���ا��صوم
 ٤٬٠٢١٬٣٨٩ ٦٠٨٬٢٣٨ )٧٣٦٬٥٣٩( ٤٬١٤٩٬٦٩٠ صا���الفجوة�

 

 ممثلة���:�
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس�املال�املخصص
 ٤٤٣٬٨٢٦  الاحتياطي�القانو�ي
 ٢٬٥٧٧٬٥٦٣  ألار�اح�الغ���موزعة�

 ٬٠٢١٬٣٨٩٤  إجما���أس�م�رأس�املال�
 

 .�القيم�العادلة�للصكوك�املالية�٢٨
لع
ّ
�ن�وراض�ن.�تمثل�القيمة�العادلة�املبلغ�الذي�يمكن�من�خالله�اس�بدال�ألاصول�أو��سو�ة�ا��صوم����صفقة�ُ�عقد�ع���أساس�تجاري�محض�ب�ن�أطراف�مط

 ولذلك�يمكن�أن�ت�شأ�فروق�ب�ن�القيمة�الدف��ية����إطار�طر�قة�الت�لفة�السابقة�وتقديرات�القيمة�العادلة.�
�لة�لألصول�وا��صوم�املالية�للبنك�مادًيا�عن�قيم��ا�الدف��ية�ع���النحو�الذي�يجري�بحلول���اية�العام.��عتمد�ذلك�ع���اف��اض�إلادارةال�تختلف�القيم�العاد

 أن�القيم�الدف��ية�لألصول�وا��صوم�املالية�السائلة�أو�ذات�أجل�استحقاق�قص���ألاجل�(أقل�من�عام)�تقارب�قيم��ا�العادلة.�
 ل�وا��صوم�املالية�.�تص�يف�ألاصو ٢٩

  ٣١/٢١/٢٠١٨�   
بالقيمة�العادلة�

من�خالل�ألار�اح�
 أو�ا��سائر

بالقيمة�العادلة�من�
خالل�إلايرادات�الشاملة�

 ألاخرى 
 

 مخصصات�الاضمحالل ت�لفة�إلا�الك
(ا��سارة�الائتمانية�

 املتوقعة)

القيمة�
 الدف��ية

در�م��٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ إمارا�يدر�م��٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠
 إمارا�ي

 ألاصول�املالية:�
 ١٬٠٢٤٬٠٣٥ ٠ ١٬٠٢٤٬٠٣٥ ٠ ٠ النقدية�وألارصدة�البنكية��لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي

 ٢٬٢١٢٬١٥٨ )١٦( ٢٬٢١٢٬١٧٤ ٠ ٠ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ١٬٠٤٨٬٩٥٠ )٢٥٢( ١٬٠٤٩٬٢٠٢ ٠ ٠ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ٢٬٧٠٠٬٤٩٦ )١٬٤٠١٬٨٨٢( ٤٬١٠٢٬٣٧٨ ٠ ٠ صا���القروض�والسلف
 ٢٥٢٬٣٣٧ )٤٢٬٠٩٦( ٢٩٤٬٤٣٣      ٠        ٠ صا���ألاصول�ألاخرى 

 ٧٬٢٣٧٬٩٧٦ )١٬٤٤٤٬٢٤٦( ٨٬٦٨٢٬٢٢٢       ٠        ٠ إجما���ألاصول�املالية
 

 ا��صوم�املالية:�
 ٩٣٥٬٩١٦ ٠ ٩٣٥٬٩١٦ ٠ ٠ املستحق�للبنوك�ألاخرى�

 ١٬٨٤٤٬٠٩٣ ٠ ١٬٨٤٤٬٠٩٣ ٠ ٠ ودا�ع�العمالء�
 ٨٣٦٬٩٧٥ ٠ ٨٣٦٬٩٧٥ ٠ ٠ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية

 ٩٠٬٤٥١          ٠     ٩٠٬٤٥١      ٠      ٠ ا��صوم�ألاخرى�
 ٣٬٧٠٧٬٤٣٥           ٠ ٣٬٧٠٧٬٤٣٥      ٠       ٠ إجما���ا��صوم�املالية�

 
 

      
 ٣١/١٢/٢٠١٧  

 القيمة�الدف��ية ت�لفة�إلا�الك�ألاخرى  القروض�والذمم                  
در�م��٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠                

 إمارا�ي
 

 ألاصول�املالية:�
 ٣٬١٦٥٬٨٥٨ ٣٬١٦٥٬٨٥٨ ٠ النقدية�وألارصدة�البنكية��لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي

 ١٬٢١٠٬٨٥١ ٦٩٣٬٤٢٨ ٥١٧٬٤٢٣ املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية�املستحق�من
 ١٬١٢٥٬٧١٠ ٣٬٠٦٩ ١٬١٢٢٬٦٤١ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ٣٬٢٥٦٬٠٥٥ ٠ ٣٬٢٥٦٬٠٥٥ صا���القروض�والسلف�
 ٧٬٠٠٠ ٧٬٠٠٠ ٠ قبول�العمالء

     ٥٧٩٬١٢٠     ٥٧٩٬١٢٠                    ٠ صا���ألاصول�ألاخرى 
 ٩٬٣٤٤٬٥٩٤ ٤٬٤٤٨٬٤٧٥ ٤٬٨٩٦٬١١٩ إجما���ألاصول�املالية�

 
 ا��صوم�املالية:�

 ١٬٧٣٧٬٠٧٣ ١٬٧٣٧٬٠٧٣ ٠ املستحق�للبنوك�ألاخرى 
 ٢٬٤٦٨٬٦٨٦ ٢٬٤٦٨٬٦٨٦ ٠ ودا�ع�العمالء

 ١٬٢٥٤٬٣٩٣ ١٬٢٥٤٬٣٩٣ ٠ املستحق�للمقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ٧٬٠٠٠ ٧٬٠٠٠ ٠ قبول�العمالء

        ٨٠٬٩٠٥        ٨٠٬٩٠٥                       ٠ ا��صوم�ألاخرى�
 ٥٬٥٤٨٬٠٥٧ ٥٬٥٤٨٬٠٥٧                       ٠ إجما���ا��صوم�املالية�

 
 .�إدارة�املخاطر�املالية�٣٠

�اعتماد�أفضل�املمارسات����مجال�إدارة�املخاطر�إلدارة�مراقبة�املخاطر�الرئ�سية� �البنك�ب�ية�أساسية�قو�ة�إلدارة�املخاطر�يدعم�ا �عن�أ�شأ التالية�الناجمة
 العمليات�اليومية:�مثل:�

 املخاطر�الائتمانية�
 مخاطر�السيولة�

 الت�ألاجن�ية�وألاسعار)�مخاطر�السوق�(متضمنة�مخاطر�تقلبات�معدالت�الفوائد�والعم
اطر�محددة�����ذا�يتو���قسم�إدارة�املخاطر�املسؤولية�ال�املة�عن�إلاشراف�ع���إطار�عمل�إدارة�املخاطر�للبنك.�حيث�توجد�سياسات�وإجراءات��شأن��ذه�املخ

�وتتو�����نة�سياسة�املخاطر�ال���تتألف�من�إلادارة�العليا�ومدير�املخاطر�إلاقلي���وغ��ه �إلاقليمية،�ضمان�الال��ام�بالسياسات��الصدد. من�رؤساء�إلادارات
 املعتمدة�ومراقبة�املخاطر�املختلفة�عن�كثب�داخل�البنك.�

افق��ذه�ال��ان�ع����عمل���نة�الائتمان�إلاقليمية�و��نة�ألاصول�وا��صوم�بموجب�والية�املدير�إلاقلي���لوضع�حدود�املخاطر�املختلفة�وإدار��ا�ال�لية.�وتو 
 ات�إدارة�املخاطر�ال���ي�ت���ا�البنك�والذي�وضع�ا�قسم�إدارة�املخاطر.سياس

يلية�واملخاطر�ألاخرى��عت���قسم�إدارة�املخاطر�مستقل�عن�العمل�بذاته.�وت�ون�مسؤوليته����تطو�ر�سياسات�املخاطر�املتعلقة�باالئتمان�والسوق�واملخاطر�ال�شغ
و�ض�مديري�املخاطر����إطار�إدارة�املخاطر�للموافقة�ع���معامالت�املخاطر�الائتمانية.�تتحمل�وحدة�مخاطر�الائتمان�ال���تم�تحديد�ا�خالل�التقدير�الدوري.�يتم�تف

 التا�عة�لقسم�إدارة�املخاطر�مسؤولية�التطو�ر�والتحقق�من���ة�و�عديل�نماذج�املخاطر�املالية�لتص�يف��ذه�املخاطر.
و�اإلضافة�إ���ذلك،�تقوم�إدارة�� إدارة�مستقلة�تتمثل�مسؤولي��ا����مراجعة�تصميم�وتنفيذ�سياسات/إطار�املخاطر.���عت���إدارة�املراجعة�الداخلية�والامتثال���

 املراجعة�الداخلية�والامتثال�أيًضا�بمراجعة�دور�ة�لالمتثال�للقواعد�الداخلية�وا��دود�ال���وضع��ا�إلادارة.�
 وزارة�ا��زانة�

 ارة�ألاصول�وا��صوم�لدى�البنك�و�ي�له�املا���العام.�كما�أ��ا�مسؤولة��ش�ل�أسا����عن�مخاطر�التمو�ل�والسيولة�للبنك.�ت�ون�وزارة�ا��زانة�مسؤولة�عن�إد
 
 
 
 

 
 املراجعة�الداخلية�

ءات�وامتثال�البنك�تتم�مراجعة�عمليات�إدارة�املخاطر����جميع�أنحاء�البنك��ش�ل�دوري�من�خالل�وظيفة�املراجعة�الداخلية�ال���تقوم�بفحص�كفاية�إلاجرا
ئج�والتوصيات�إ���املدير�ل�ذه�إلاجراءات.�حيث�تتو���وظيفة�املراجعة�الداخلية�م�مة�مناقشة�نتائج�جميع�التقديرات�املزمعة�مع�إلادارة،�وتقدم�تقر�ًرا�عن�النتا

 إلاقلي��.�
 نظم�تقدير�املخاطر�وإلابالغ�

دود�ال���يضع�ا�البنك.�و�عكس��ذه�ا��دود�اس��اتيجية�ألاعمال�و��ئة�السوق�للبنك،�فضًال�عن�مستوى�تتم�مراقبة�و�يمنة�املخاطر��ش�ل�أسا����بناًء�ع���ا��
باإلضافة�إ���ذلك،�يقوم�البنك�بمراقبة�وتقدير�القدرة�ال�لية�لتحمل�املخاطر�� املخاطر�الذي�يرغب�البنك����قبوله،�مع�ال��ك����ش�ل�إضا���ع���صناعات�مختارة.�

 عرض�الك���للمخاطر����جميع�أنواع�املخاطر�وأ�شط��ا.�فيما�يتعلق�بالت
ملعلومات�وشرح�ا�يتم�فحص�املعلومات�ال���يتم�تجميع�ا�من�جميع�الشر�ات�ومعا����ا�من�أجل�تحليل�و�يمنة�وتحديد�املخاطر�املبكرة.�و�تم�يتم�تقديم��ذه�ا

من�إلابالغ�ع���إجما���التعرض�للمخاطر�الائتمانية،�واست�ناءات�حد�الانتظار،�و�سبة�للمدير�إلاقلي���و��نة�املخاطر�ورئ�س��ل�قسم�لألعمال�التجار�ة.�يتض
العليا�بتقييم�مدى�السيولة،�و�غي��ات�بيانات�املخاطر.�يتم�إلابالغ�املفصل�عن�الصناعة�والعمالء�واملخاطر�ا��غرافية�وذلك�ع���أساس�ش�ري.�تقوم�إلادارة�

أساس�ر�ع�سنوي.�يتلقى�املدير�إلاقلي���إبالغ�شامًال�حول�املخاطر�الائتمانية�مرة��ل�ثالثة�أش�ر،�و�ذا�إلابالغ�مصمم��مالءمة�مخصص�ا��سائر�الائتمانية�ع��
 لتوف���جميع�املعلومات�الالزمة�لتقدير�واست�تاج�املخاطر�املتعلقة�باالئتمان�ا��اصة�بالبنك.��

بالغات�املخاطر�املفصلة�خصيصًا�لضمان�وصول�جميع�أقسام�ألاعمال�التجار�ة�إ���معلومات�شاملة�بال�سبة�إ���جميع�املستو�ات����البنك،�يتم�إعداد�وتوز�ع�إ
 وضرور�ة�ومحّدثة.�

لسيولة،�باإلضافة�و�قدم�املدير�إلاقلي���وجميع�ألاعضاء�آلاخر�ن�ذوي�الصلة����إدارة�البنك�إحاطة�يومية�عن�استخدام�حدود�السوق�والاس�ثمارات�ا��اصة�وا
 إ���أي�تطورات�أخرى�تتعلق�باملخاطر.�

 التخفيف�من�حدة�املخاطر
ملالية�املشتقة�والص�وك�ألاخرى�إلدارة�التعرضات�الناتجة�عن�التغ��ات����تقلبات�أسعار�الفائدة�كجزء�من�إلادارة�الشاملة�للمخاطر،��ستخدم�البنك�الص�وك�ا�

 والعمالت�ألاجن�ية�ومخاطر�حقوق�امللكية�واملخاطر�الائتمانية�واملخاطر�الناشئة�عن�املعامالت�املتوقعة.�
 �.و�ستخدم�البنك��ش�ل��شط�ضمانات�ل��د�من�املخاطر�الائتمانية

 ع���املخاطر�إلاضافيةال��ك���
ة�مماثلة�من�شأ��ا�ت�شأ�ال��ك��ات�عندما�ينخرط�عدد�من�النظراء����أ�شطة�تجار�ة�مماثلة،�أو�أ�شطة����نفس�املنطقة�ا��غرافية،�أو�ي�ون�ل�ا�سمات�اقتصادي�

قتصادية�أو�السياسية�أو�غ���ا.�و�ش���ال��ك��ات�إ���ا��ساسية�أن�ت�س�ب����قدر��م�ع���الوفاء�باالل��امات�التعاقدية�أن�تتأثر�باملثل�بالتغ��ات����الظروف�الا
 �.ال�س�ية�ألداء�البنك�إزاء�التطورات�ال���تؤثر�ع���صناعة�معينة�أو�موقع�جغرا���مع�ن

ضافية.�حيث�يتم�تتضمن�سياسات�وإجراءات�البنك�مبادئ�توج��ية�محددة�لل��ك���ع���ا��فاظ�ع���محفظة�مالية�متنوعة،�وذلك�لتجنب�ال��ك���ع���املخاطر�إلا 
 �يمنة�ترك��ات�املخاطر�الائتمانية�املحددة�وإدار��ا�وفًقا�لذلك.��

 .إدارة�املخاطر�الائتمانية��١
اه�ة����إطار��عرضك���سارة�مالية،����حالة�فشل�أي�من�عمالء�البنك�أو�الز�ائن�أو�النظراء����السوق����الوفاء�بال��اما��م�التعاقدية�تجتتمثل�املخاطر�الائتماني

ض��ذه،�ولك��ا�قراالبنك.ت�شأ�املخاطر�الائتمانية��ش�ل�رئ�����من�القروض�والسلف�ب�ن�البنوك�التجار�ة�والسلفيات�وال��امات�القروض�الناشئة�عن�أ�شطة�إلا
 قد�ت�شأ�أيًضا�عن��عز�ز�الائتمان�املقدم،�مثل�الضمانات�املالية�وخطابات�الاعتماد�والتصديقات�والقبول.�

الائتمان��إدارة�و�يمنة�مخاطر �ش�ل�املخاطر�الائتمانية�ا��طر�ألاك���الوحيد�الذي���دد�أعمال�البنك؛�لذا�فإن�إلادارة�تدير��عرض�ا�ملخاطر�الائتمان��عناية.�ت��كز�
 ���فر�ق�إدارة�مخاطر�الائتمان.

 ات�آلا�ي:�قام�املدير�إلاقلي���بتفو�ض�املسؤولية�عن�إدارة�مخاطر�الائتمان�إ�����نة�الائتمان�إلاقليمية��وإدارة�املخاطر.�بحيث�تتضمن�املسؤولي
الائتمان،�وتص�يف�املخاطر�وإلابالغ�ع��ا،�وإلاجراءات�الوثائقية�أ.�صياغة�سياسات�الائتمان�بال�شاور�مع�وحدات�العمل،�و�غطية�متطلبات�الضمان،�وتقدير�

 والقانونية،�والامتثال�للمتطلبات�التنظيمية�والقانونية.�
ب�ال�س�يالت�ب.�إ�شاء��ي�ل�التفو�ض�للموافقة�ع���ال�س�يالت�الائتمانية�وتجديد�ا،�وتخصيص�حدود�التفو�ض�ملسؤو���وحدة�ألاعمال�التجار�ة.�حيث�تتطل

 ��ى�اعتماد���نة�الائتمان�إلاقليمية.الك
ئتمان����البنك�ومراقب��ا.�و�تم�ت.�مراجعة�وتقييم�املخاطر�الائتمانية.�يقوم�قسم�إدارة�املخاطر�بالتعاون�مع�دائرة�الائتمان�إلاقليمية�بإجراء�تقدير�دوري�ملخاطر�الا 

 ليمية.إجراء�عمليات�تجديد�واستعراض�ال�س�يالت�من�قبل�إدارة�الائتمان�إلاق

الائتمانية�والدولة��ث.�ا��د�من�ترك��ات�التعرض�من�حيث�النظراء�واملناطق�ا��غرافية�والصناعات�املزمعة�(للقروض�والسلفيات)،�ومن�ِقبل�املُصدر�والتص�يفات

 (لألوراق�املالية�الاس�ثمار�ة).�

لية�ال���يواج��ا�البنك�ول��ك���إلادارة�ع���املخاطر�القائمة.�حيث�يتم�ج.�تص�يف�املخاطر�بالبنك�لوضع�املخاطر�ضمن�فئة�حسب�درجة�مخاطر�ا��سائر�املا

سؤولية�استخدام�نظام�تص�يف�املخاطر����تحديد�امل�ان�الذي�قد�ت�ون�فيه�مخصصات�اضمحالل�القيمة�مطلو�ة�ضد�التعرضات�الائتمانية�ا��اصة.�تقع�م

فقة�ال��ائية�حسب�الاقتضاء.�وتخضع�درجات�املخاطر�ملراجعات�دور�ة�من�قبل�إدارة�الائتمان�تحديد�درجات�املخاطر�ع���عاتق�ال��نة�التنفيذية/��نة�املوا

 إلاقليمية�وقسم�إدارة�املخاطر.

املنتجات.�وتقدم�ح.�مراجعة�مدى�امتثال�وحدات�العمل���دود�التعرض�املتفق�عل��ا،�بما����ذلك�حدود�الصناعات�املختارة�واملخاطر�ا��اصة�بالدولة�وأنواع�

 بالغات�منتظمة�إ�����نة�الائتمان�إلاقليمية�عن�نوعية�الائتمان����املحافظ�املحلية،�و�جري�اتخاذ�إلاجراءات�الت��يحية�املناسبة.�إ

 ية.�خ.�تقديم�املشورة�والتوجيه�وامل�ارات�املتخصصة�لوحدات�العمل�لتعز�ز�أفضل�املمارسات����جميع�أنحاء�البنك����إدارة�املخاطر�الائتمان

مركزي���ميع��مراجعة�السياسات�املتعلقة�باالئتمان�واملوافقة�عل��ا�من�قبل���نة�الائتمان�إلاقليمية.�حيث�يتم�اعتماد�جميع�ا��طوط�الائتمانية��ش�ل�تتم

وض،��لما�أمكن�ذلك،�بأش�ال�فروع�إلامارات�العر�ية�املتحدة�وفًقا�لسياسة�الائتمان�املحددة����دليل�سياسة�الائتمان.�و�اإلضافة�إ���ذلك،�يتم�تأم�ن�القر 

 مقبولة�من�الضمانات�كما��و�منصوص�عليه����دليل�الائتمان.�

ل�مسؤول�الائتمان�وأيًضا�يتو���قسم�الائتمان�مسؤولية�إدارة�جميع�ال�س�يالت�الائتمانية�ومراقب��ا����الفروع�املعنية.�حيث�يتم�إجراء�املراجعات�الدور�ة�من�قب

 ي��.�بواسطة�قسم�الائتمان�إلاقل

 يمية�لالئتمان.�يتم�اعتماد�حدود�التعرض�ع���ا��دود�للمؤسسات�املالية�أل�شطة�سوق�املال�وا��زانة�وفقًا�للمبادئ�التوج��ية�ال���وضع��ا�ال��نة�إلاقل

 القروض�التجار�ة�/�املؤسسية

ية�إلاقليمية�واملتطلبات�التنظيمية،�حسب�الاقتضاء�من�وقت�تخضع�جميع�طلبات�الائتمان�ا��اصة�بالقروض�التجار�ة�واملؤسسية�لسياسات�البنك�الائتمان

 آلخر.�

ل��نة�الائتمان��تخضع�جميع�ا��طوط�الائتمانية�أو�ال�س�يالت�ال���يمنح�ا�البنك�العتماد�مسبق�وفًقا�لنظام�سلطة�التوقيع�املفوض�بموجب�السلطة�ال��ائية

يتم�تحديد�حدود��ل�بلد�ع���حدة�اس�ناًدا�إ���سياسة��.ارة�البنك�حدوًدا�قطر�ة�للمخاطر�العابرة�ل��دودالتا�عة�للفرع�أو���نة�الائتمان�إلاقليمية.�وقد�وضعت�إد

ا��دود�بانتظام�من�قبل��ائتمانية�مفصلة�تحدد�التعرض�املقبول�للمخاطر�الائتمانية����البلد�املعنية�وتقييم�املخاطر�العابرة�ل��دود�و�يمن��ا.�تتم�مراجعة��ذه

 الائتمان�إلاقليمية�للبنك�و�ش�ل�دوري�من�قبل���نة�الائتمان�إلاقليمية.�إدارة�مخاطر�

 القروض�الصغ��ة�

تمان�إلاقليمية.�و�تم�تحديد�يتم�النظر�����ل�طلب�ائتمان�صغ���للموافقة�عليه�وفًقا�ل��نامج�املنتج،�كما��و�محدد����دليل�الائتمان�للبنك،�املعتمد�من�إدارة�الائ

تلفة�للموافقة�ع���برامج�املنتج�والاست�ناءات�ا��اصة�به،�والقروض/الاعتمادات�الفردية����إطار�برامج�املنتج.�يتضمن��ل�برنامج�منتج�مستو�ات�السلطة�املخ

بات�ال�شغيل���متطلع���معاي���ائتمان�مفصلة�(مثل�ا��صائص�الديمغرافية�للعمالء�وأ�لية�الدخل)�ومتطلبات�تنظيمية�ومتطلبات�التوافق�والتوثيق�باإلضافة�إ�

 ألاخرى.

 ا��د�ألاق����من�التعرض�ملخاطر�الائتمان�دون�مراعاة�أي�ضمانات�و�عز�زات�ائتمانية�أخرى 

ث�يظ�ر�ا��د�ألاق����يو���ا��دول�أدناه�ا��د�ألاق����للتعرض�ملخاطر�الائتمان�بال�سبة�مل�ونات�كشف�املركز�املا��،�بما����ذلك�الص�وك�املالية�املشتقة.�حي

 ملوجودة����الدفاتر.��للتعرض�ل�ذه�املخاطر�إلاجما��،�قبل�تأث���التخفيف�من�خالل�استخدام�اتفاقيات�املعاوضة�الرئ�سية�والضمانات�واملخصصات�ا

 

 

 
 املالحظات    
  

 
 

 ٣٬٠٥٥٬٢٠٧ ٩١٩٬٢١٩ ٦ ألارصدة��لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي
 ١٬٢١٠٬٨٦٧ ٢٬٢١٢٬١٧٤ ٧ املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجيةاملستحق�من�

 ١٬١٢٦٬١٧٤ ١٬٠٤٩٬٢٠٢ ٨ املستحق�من�البنوك�ألاخرى�
 ٤٬٥٠٨٬٠٣٧ ٤٬٤٢٥٬٧٨٩ ٩ القروض�والسلف

 ٧٬٠٠٠ ٠  قبول�العمالء�
 ٥٨٤٬٩٩٩ ٢٩٤٬٤٣٣ ١٠ ألاصول�ألاخرى�

  ١٠٬٤٩٢٬٢٨٤ ٨٬٩٠٠٬٨١٧ 
 ٣٩٦٬٢٤٥ ٣٦٠٬٨٧٣ ٢٦ خطاب�الضمانات�وخطابات�الاعتماد

  ١٠٬٨٨٨٬٥٢٩ ٩٬٢٦١٬٦٩٠ 
 

 ال��ك���ع���مخاطر�ا��د�ألاق����للتعرض�ملخاطر�الائتمان�
ة�أي�ضمانات�محتفظ���ا�أو�تحس�نات�تتم�إدارة�ترك���املخاطر�من�قبل�النظ���للعميل�واملنطقة�ا��غرافية�وقطاع�الصناعة.�حيث�يمكن�تحليل�ألاصول�املالية�للبنك،�قبل�مراعا

 ائتمانية�أخرى�من�خالل�املناطق�ا��غرافية�التالية:�
 
 
 
 

 املناطق�ا��غرافية�

 ٧٬٩٦٧٬٦٦٥ ٥٬٦٠١٬٥١٢ إلامارات�العر�ية�املتحدة�
 ٢٬٥٢٢٬١٤٦ ٣٬٢٩٣٬٩٣٤ إيران�

 ٢٬٢٤٣ ٥٬١٣٤ منظمة�التعاون�الاقتصادي�والبلدان�النامية
 ١٦٢ ١٦٤ دول�مجلس�التعاون�ا��لي��

               ٦٨                    ٧٣           آخر�ن�
 ١٠٬٤٩٢٬٢٨٤ ٨٬٩٠٠٬٨١٧ 

 قطاع�الصناعة�
 ٥٬٥٨٦٬٨٢٥ ٤٬٢١٩٬٩٣٥ املؤسسات�املالية�

 ٢٬٤٧٠٬٣١٠ ٢٬٤٦٧٬٢٦٥ تجارة�ا��ملة�والتجزئة
 ١٬٢٦٨٬١٦٩ ٩٤٧٬٢١٧ ا��دمات
 ٦١٣٬٠٧٠ ٦٤٥٬٦٢١ التص�يع

 ١٩٣٬٠٨١ ٢٢٣٬٤٧٥ النقل�والاتصاالت�
 ٩٣٬٠٢٠ ٨٧٬٥٧٩ قروض���صية�

 ٦١٬٧٤٥ ٥٢٬٤٨٦ أعمال�بناء�
 ٢٬٢٣٨ ١٬٤٨٣ الزراعة�

 ٢٠٣٬٨٢٦ ٢٥٥٬٧٥٦ آخر�ن�
 ١٠٬٤٩٢٬٢٨٤ ٨٬٩٠٠٬٨١٧ 

 
 نموذج�إدارة�املخاطر�

الائتمان�املتوقعة�بموجب�املعيار�الدو����ستخدم�البنك�عدًدا�من�النماذج�الكمية����العديد�من�أ�شطته�املالية�والتجار�ة�من�الاكتتاب�����س�يل�ائتما�ي�إ���إلابالغ�عن�خسائر�
 .�٩لإلبالغ�املا���رقم�

 الذي�يتضمن�سياسات�وممارسات�التطو�ر�والتنفيذ�والتحقق�من�صالحية�البنك.إلدارة�املخاطر�النموذجية،�قام�البنك�بتطو�ر�وتنفيذ�إطار�عمل�النموذج�
�ر�والتنفيذ�واملصادقة.�ووفقًا�وإلدارة�املخاطر�النموذجية،�قام�البنك�بوضع�وتنفيذ�إطار�عمل�نموذ���لألعمال�يتضمن�سياسات�وممارسات�ع���نطاق�البنك����مجاالت�التطو �

ق�عل��ا�ية�املخاطر�ال���يتم�وضع�ا�داخليًا�أو�خارجيًا�وال���تؤثر��ش�ل�مباشر�ع���إلابالغ�املا���عن�خسائر�الائتمان�املتوقعة�تتطلب�التصديلإلطار،�فإن�جميع�نماذج�تحديد�كم
النماذج�املتعلقة�بالتطو�ر�وتنفيذ�إطار�العمل�وأداء��بالبنك�الوط���إلايرا�ي�مسؤولية�إلاشراف�ع���جميع�٩دور�ًا�(داخليًا�أو�خارجيًا).�تتحمل���نة�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���رقم�

 النماذج.��

ا��د�ألاق����إلاجما���
 ملخاطر

 التعرض�لعام��
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 ا��د�ألاق����إلاجما��
 ملخاطر�
 التعرض�لعام��

٣١/١٢/٢٠١٧ 
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي��٠٠٠

 ا��د�ألاق����إلاجما���ملخاطر
 التعرض�لعام��

٣١/١٢/٢٠١٨ 

 ا��د�ألاق����إلاجما��
 ملخاطر�
 التعرض�لعام��

٣١/١٢/٢٠١٧ 
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي��٠٠٠

النماذج�واملوافقة�عل��ا�والتحقق�م��ا�والاستخدام�املستمر�ل�ا.�حيث�أنه�إنه�يحدد�ب�ية�فعالة�ل��وكمة�وإلادارة�مع�أدوار�ومسؤوليات�يحدد�إلاطار�ن�ً�ا�منتظًما�إلدارة�تطو�ر�
ارة�مخاطر�النموذج.�تتم�مراجعة�إلاطار��ش�ل�منتظم�للتأكد�من�مطابقته�للمعاي���التنظيمية�واملمارسات�الدولية.�يتم�اعتماد�أي��غي���محددة�بوضوح�وسياسات�وضوابط�إلد

 ك�إلايرا�ي�الوط��.�بالبن�٩كب������إلاطار�من�قبل���نة�الائتمان�إلاقليمية�و��نة�سياسة�املخاطر�بناًء�ع���توصية�من���نة�املعيار�الدو���إلابالغ�املا���رقم�
 الصكوك�املالية�ا��اضعة�لالضمحالل����القيمة��-ا��د�ألاق����للتعرض�ملخاطر�الائتمان�

صول�مثل�إجما���القيمة�الدف��ية�لأل يحتوي�ا��دول�التا���ع���تحليٍل�للتعرض�للمخاطر�الائتمانية�للص�وك�املالية�ال���تم�الاع��اف�كمخصص�ل��سارة�الائتمانية�للمتوقعة.�ي�
 املالية�(باست�ناء�ألارصدة�النقدية)�أدناه�ا��د�ألاق����لتعرض�البنك�للمخاطر�الائتمانية�ع����ذه�ألاصول.

ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة� ٢٠١٨د�سم����٣١اعتباًرا�من�
�١٢للمرحلة�ألاو���خالل�

 ش�ر

ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�
للمرحلة�الثانية�مدى�

 ا��ياة

انية�املتوقعة�ا��سارة�الائتم
 للمرحلة�الثالثة�مدى�ا��ياة

 إلاجما��

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 
     الصكوك�املالية�املدرجة�بت�لفة�إلا�الك

 ٩١٩٬٢١٩ ٠ ٠ ٩١٩٬٢١٩ ألارصدة��لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي
 ٢٬٢١٢٬١٧٤ ٥١٧٬٤٣٨ ٠ ١٬٦٩٤٬٧٣٦ ا��ارجيةاملستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�

 ١٬٠٤٩٬٢٠٢ ٣٤٦٬٣٤٥ ٠ ٧٠٢٬٨٥٧ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 
 ٤٬٤٢٥٬٧٨٩ ٣٬٤٠٨٬٣٧٩ ٥٠٦٬٧١٦ ٥١٠٬٦٩٤ القروض�والسلف

 ألاصول�ألاخرى 
 

٢٩٤٬٤٣٣ ٧٬٩٣١ ١٩٧٬٥٠٣ ٨٨٬٩٩٩ 

 ٨٬٩٠٠٬٨١٧ ٤٬٢٨٠٬٠٩٣ ٧٠٤٬٢١٩ ٣٬٩١٦٬٥٠٥ إجما���الصكوك�املالية�املدرجة�بت�لفة�إلا�الك
 
 
 

 إلاجما�� اضمحالل�القيمة�الفردي التعرض�للمخاطر�الغ���مضمحل ٢٠١٨د�سم����٣١اعتباًرا�من�

 املستحق�املتأخر مخاطر�منخفضة�وعادلة

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 
 ٣٬٠٥٥٬٢٠٧ ٠ ٠ ٣٬٠٥٥٬٢٠٧ ألارصدة��لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي

 ١٬٢١٠٬٨٦٧ ١٦ ٥١٩٬٣٣٨ ٦٩١٬٥١٣ املستحق�من�املقر�الرئ�����وفروعه�ا��ارجية
 ١٬١٢٦٬١٧٤ ٤٦٤ ١٬١٢٢٬٦٤١ ٣٬٠٦٩ املستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ٤٬٥٠٨٬٠٣٧ ٢٬٥٤٦٬٥٢٦ ٩٬٦٨٦ ١٬٩٥١٬٨٢٥ القروض�والسلف
 ٧٬٠٠٠ ٠ ٠ ٧٬٠٠٠ قبول�العمالء

 ٥٨٤٬٩٩٩ ٥٬٨٧٩ ٢٢٧٬٧٦٧ ٣٥١٬٣٥٣ ألاصول�ألاخرى 
 ١٠٬٤٩٢٬٢٨٤ ٢٬٥٥٢٬٨٨٥ ١٬٨٧٩٬٤٣٢ ٦٬٠٥٩٬٩٦٧ إلاجما��

 
 

 ���كما�ي��:��٢٠١٨حركة�التعرض�للمخاطر�إلاجمالية�لعام�
ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة� ٢٠١٨د�سم����٣١اعتباًرا�من�

 ش�ر�١٢للمرحلة�ألاو���خالل�
ا��سارة�الائتمانية�

املتوقعة�للمرحلة�الثانية�
 مدى�ا��ياة

ا��سارة�الائتمانية�
املتوقعة�للمرحلة�الثالثة�

 مدى�ا��ياة

 إلاجما��

 الصكوك�املالية�املدرجة�بت�لفة�إلا�الك
 

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠

     
 ١٠٬٤٩٢٬٢٨٤ ٣٬٨٨٤٬٣٨٤ ٨١٨٬٤٨٥ ٥٬٧٨٩٬٤١٥ ٢٠١٨يناير��٠١الرصيد�ا��ا���اعتباًرا�من�

 ٠ ٠ )١١٤٬٢٦٦( ١١٤٬٢٦٦ ١إ���املرحلة�رقم��٢الانتقال�من�املرحلة�رقم��-
 ٠ ١٦١٬٣٢٢ ٠ )١٦١٬٣٢٢( ٣إ���املرحلة�رقم��١الانتقال�من�املرحلة�رقم��-

 )١٬٥٩١٬٤٦٧( ٢٣٤٬٣٨٧          ٠         )١٬٨٢٥٬٨٥٤( ا��ر�ات�ألاخرى�خالل�نفس�املرحلة
 ٢٠١٨د�سم����٣١ا��ا���اعتباًرا�من�الرصيد�

 
٨٬٩٠٠٬٨١٧ ٤٬٢٨٠٬٠٩٣ ٧٠٤٬٢١٩ ٣٬٩١٦٬٥٠٥ 

 

 

 جودة�الائتمان�لألصول�املالية�
 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 القروض�والسلف ألاصول�املالية�ألاخرى  
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 

   ألاصول�املضمحلة�
 ٥١١٬١٤٠ ٠ دون�املستوى�
 ٧٩٢٬٦٢٥ ٠ مش�وك�ف��ا�

 ٢٬١٠٤٬٦١٤ ٨٧١٬٧١٤ �سب�ت����خسائر
 ٣٬٤٠٨٬٣٧٩ ٨٧١٬٧١٤ مرحلة�ثالثة
 ٥٠٦٬٧١٦ ١٩٧٬٥٠٣ مرحلة�ثانية
 ٥١٠٬٦٩٤ ٣٬٤٠٥٬٨١١ مرحلة�أو��

 ٤٬٤٢٥٬٧٨٩ ٤٬٤٧٥٬٠٢٨ القيمة�الدف��ية�
 

 ٣١/١٢/٢٠١٧ 
 القروض�والسلف ألاصول�املالية�ألاخرى  
 

 ألاصول�املضمحلة
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠

 ٧٥٦٬١٦٤ ٠ دون�املستوى 
 ٥٩٧٬٣٧٠ ٠ مش�وك�ف��ا�

 ١٬١٩٢٬٩٩٢ ٦٬٣٥٩ �سب�ت����خسائر

 ٢٬٥٤٦٬٥٢٦ ٦٬٣٥٩ إجما���القيمة
 ٩٬٦٨٦ ١٬٨٦٩٬٧٤٦ املستحق�املتأخر�ولكنه�مضمحل�القيمة

 ١٬٩٥١٬٨٢٥ ٤٬١٠٨٬١٤٢ ل�س�مستحق�متأخر�ولم�يكن�مضمحل�القيمة
 ٤٬٥٠٨٬٠٣٧ ٥٬٩٨٤٬٢٤٧ القيمة�الدف��ية�

ة�للتطبيق�ومقارنة�إن�سياسة�البنك����ا��فاظ�ع���تص�يفات�املخاطر�الدقيقة�وألاحدث�ع���محفظة�الائتمان.�و�ذا��س�ل�ع���إلادارة�املركزة�للمخاطر�القابل
 حاالت��عرض�الائتمان�ع���جميع�خطوط�ألاعمال�التجار�ة�واملناطق�ا��غرافية�واملنتجات.�

 دير�مخاطر�النظ��.��حيث�يدعم�نظام�التص�يف�مجموعة�متنوعة�من�التحليالت�املالية،�جنًبا�إ���جنب�مع�معلومات�السوق�املج�زة�لتوف���املدخالت�الرئ�سية�لتق
 ل�ل�فئة�من�ألاصول�املالية�كما�ي��:��٢تحليل�مدى�التقادم�ألصول�الاس�ثمار�والتمو�ل����املرحلة�� 

سم���د��٣١اعتباًرا�من�
٢٠١٨ 

من�ش�ر�واحد�إ���ثالثة� خالل�ش�ر�واحد
 اش�ر�

 إلاجما�� أك���من�ثالثة�اش�ر�

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 
 ٥٠٦٬٧١٦ ٠ ٥٠٦٬٧١٦ ٠ القروض�والسلف

 ١٩٧٬٥٠٣           ٠          ١٩٧٬٥٠٣            ٠           ألاصول�ألاخرى 
          ٧٠٤٬٢١٩            ٠           ٧٠٤٬٢١٩            ٠ 

 
 تحليل�مدى�التقادم�ألصول�الاس�ثمار�والتمو�ل�مستحقة�السداد�ولكن�ل�ست�مضمحلة�القيمة�ل�ل�فئة�من�ألاصول�املالية�كما�ي��:�

 إلاجما��� أك���من�ثالثة�اش�ر اش�رمن�ش�ر�واحد�إ���ثالثة� خالل�ش�ر�واحد ٢٠١٨د�سم����٣١اعتباًرا�من�
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 

 ٥١٩٬٣٣٨ ٥١٧٬٤٢٣ ٠ ١٬٩١٥ ألارصدة��لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي
 ١٬١٢٢٬٦٤١ ١٬١٢٢٬٦٤١ ٠ ٠ املستحق�من�البنوك�ألاخرى�

 ٩٬٦٨٦ ٩٬٦٨٦ ٠ ٠ القروض�والسلف
 ٢٢٧٬٧٦٧ ٢٢٧٬٧٦٧   ألاخرى ألاصول�

 ١٬٨٧٩٬٤٣٢ ١٬٨٧٧٬٥١٧           ٠          ١٬٩١٥ 
 

 القيمة�الدف��ية�ل�ل�فئة�من�ألاصول�املالية�ال���تم�إعادة�التفاوض��شأن�شروط�ا: 
 ٣١/١٢/٢٠١٨ 

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 در�م�إمارا�ي��٠٠٠
 ١٦٠٬٣٢٤ ١٢٧٬٣٦٧ القروض�والسلف

 
 الائتما�ي�وغ��ه�من�التعز�زاتالضمان�

عاي���التقدير.�ألانواع��عتمد�مبلغ�ونوع�الضمان�املطلوب�ع���تقدير�مخاطر�الائتمان�للنظ��.�يحتوي�دليل�الائتمان�ع���إرشادات�تتعلق�بقبول�أنواع�الضمانات�وم
ملفروضة�ع���املمتل�ات�العقار�ة�واملخزون�والذمم�املدينة�التجار�ة�والكفاالت�الرئ�سية�من�الضمانات�ال���تم�ا��صول�عل��ا����النقدية�وألاوراق�املالية�والرسوم�ا

 سواء��انت�تخص�الشركة�أو���صية.�-
ندما�يرات�القيم�العادلة�إال�عتقوم�دائرة�الائتمان�إلاقليمية�بمراقبة�القيمة�السوقية�للضمان،�إذا�لزم�ألامر�وفًقا�لالتفاقية�ألاساسية.�عموًما،�ال�يتم�تحديث�تقد

 يتم�تقدير�أو�انخفاض�قيمة�القرض��ش�ل�فردي.�ال�يتم�الاحتفاظ�بالضمانات����العادة�مقابل�املبالغ�املقدمة�للبنوك.
ال��شغل�البنك��إن�سياسة�البنك����التصرف����املمتل�ات�املستعادة�بطر�قة�منظمة.�يتم�استخدام�العائدات�لتقليل�أو�دفع�املطالبة�املستحقة.��ش�ل�عام،

 قارات�املستعادة�لالستخدام�التجاري.الع
 إجراءات�مراجعة�الائتمان�وتص�يف�القروض

الداخلية�من�أجل��تجري�إدارة�مراجعة�ا��سابات�الداخلية�بالبنك�تقديًرا�مستقًال�ل��ودة��ش�ل�منتظم�وفًقا�إلرشادات�البنك�املركزي�إلامارا�ي�والسياسات
 امل��اكم�واملحتمل.املساعدة����التحديد�املبكر�ملشا�ل�ألاداء�

يوًما�أو�أك��،�يتم��عليق�الفائدة�وال�يتم�قيد�ا����الدخل.�يتم�تحديد�مخصص�محدد�الضمحالل�قيمة�ألاصول�املصنفة�اس�ناًدا�إ����٩٠إذا�تأخر�الائتمان�عن�
 إم�انية�اس��داد�محتملة�لتص�يفات�املستحقات�واملخاطر�ا��اصة�باألصول.

 تص�يف�املخاطر�الداخلية
قروض�دم�البنك�نماذج�تص�يف�مخاطر�ائتمان�داخلية�مصممة�خصيًصا�ملختلف�قطاعات�الصناعة�/�النظ��.�يتم�إدراج�املعلومات�ا��اصة�باملق��ض�وال�ستخ

ارته�وإدارته�دال���تم�جمع�ا����وقت�تقديم�الطلب�(مثل�ا��الة�املالية�ومستوى�الضمانات�وحالة�السوق�وقطاع�ألاعمال�للعميل�وسمعة�العميل�ومالكيه�وإ
 ل��سابات)����نموذج�التص�يف��ذا.�و�ستكمل��ذا�بإدخال�البيانات�ا��ارجية����النموذج.
 تم�تحديد�تص�يفات�املخاطر��ذه�ضمن�مراحل�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�املو��ة�أدناه:

 التص�يفات ترجيح�املخاطر مراحل�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة
 جًداجيد� ١٠٠-٨٨ ١مرحلة�
 جيد ٨٧-٧٨ ١مرحلة�
 مقبول� ٧٧-٦٨ ١مرحلة�
 تحت�املراقبة ٦٧-٥٨ ١مرحلة�
تحت�رعاية�خاصة�(القروض�ألاخرى� ٥٧-٤٨ ٢مرحلة�

رصيد�إلاغالق��/املحددة��ش�ٍل�خاص
 لقائمة�املراقبة)

 دون�املستوى� ٤٧-٣٨ ٣مرحلة�
 مش�وك�فيه ٣٧-٢٨ ٣مرحلة�
 ي�س�ب����خسائر ٢٧-٠ ٣مرحلة�

 تقدير�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة
ت�ا��ادثة����إن�تقدير�التعرض�ملخاطر�الائتمان�ألغراض�إدارة�املخاطر�أمر�معقد�و�تطلب�استخدام�النماذج،�حيث�أن�التعرض�للمخاطر�يختلف�حسب�التغ��ا

صول��ستلزم�املز�د�من�التقديرات�فيما�يتعلق�باحتمالية�حدوث�ظروف�السوق�والتدفقات�النقدية�املتوقعة�وم����الوقت.�إن�تقدير�مخاطر�الائتمان�ملحفظة�ألا 
لتقص��،�وا��سائر�تقص���و�سب�ا��سائر�ذات�الصلة�والعالقات�ب�ن�النظراء.�يقدر�البنك�املخاطر�الائتمانية�من�خالل�تقدير�احتمالية�حدوث�تقص��،�ومخاطر�ا

.�ملز�د�من�التفاصيل،�راجع�٩ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا����الناتجة�عن�التقص��.��ذا�مشابه�للن���املستخدم�ألغراض�تقدير 
 أ.٢املذكرة�

 
 ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�

 ل�ل�فئة�من�ألاصول�واملرحلة:�٢٠١٨د�سم����٣١ي��ص�ا��دول�التا���مخصص�الاضمحالل����
 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 املتوقعةمرحلة�ا��سارة�الائتمانية� 
 إلاجما�� ٣مرحلة� ٢مرحلة� ١مرحلة� 
خسارة�ائتمانية� 

 ش�ًرا�١٢متوقعة�ملدة�
خسارة�ائتمانية�

 متوقعة�مدى�ا��ياة
خسارة�ائتمانية�

 متوقعة�مدى�ا��ياة
 

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 
 ٠ ٠ ٠ ٠ أرصدة�لدى�البنك�املركزي�إلامارا�ي

 ١٦ ١٦ ٠ ٠ مستحق�من�املكتب�الرئ�����وفروعه����ا��ارج
 ٢٥٢ ٢٥٢ ٠ ٠ مستحق�من�البنوك�ألاخرى 

 ١٬٤٠١٬٨٨٢ ١٬٢٠٤٬١٢١ ١٣٢٬٩٢٤ ٦٤٬٨٣٧ القروض�والسلف
 ٤٢٬٠٩٦ ٦٬١٤٤ ٣٥٬٩٥٢           ٠          أصول�أخرى 

 ١٬٤٤٤٬٢٤٦ ١٬٢١٠٬٥٣٣ ١٦٨٬٨٧٦ ٦٤٬٨٣٧ إجما���مخصص�الاضمحالل�
     الال��امات�وا��صوم�الطارئة

 ٢٬١١٩           ٠                    ٠          ٢٬١١٩ ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة
 ٢٬١١٩           ٠                    ٠          ٢٬١١٩ مجموع�الال��امات�وا��صوم�الطارئة

    ���كما�ي��:�٢٠١٨حركة�مخصص�الاضمحالل�لعام�
 إلاجما�� ٣مرحلة� ٢مرحلة� ١�مرحلة 
خسارة�ائتمانية� 

 ش�ًرا�١٢متوقعة�ملدة�
خسارة�ائتمانية�

 متوقعة�مدى�ا��ياة
خسارة�ائتمانية�

 متوقعة�مدى�ا��ياة
 

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 
     الصكوك�املالية�املدرجة�بت�لفة�إلا�الك

 ١٬٠٣٧٬٨٢٤ ٩٦٧٬٠٠٣ ٠ ٧٠٬٨٢١ ٢٠١٧د�سم����٣١�الرصيد���
 ٢٦٢٬٧٠٩ )١٠٤٬٢٨٢( ١٠٨٬٥٠٠ ٢٥٨٬٤٩١ ))٥أ�(٢(راجع�املالحظة��٩تأث���املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���

 ١٬٣٠٠٬٥٣٣ ٨٦٢٬٧٢١ ١٠٨٬٥٠٠ ٣٢٩٬٣١٢ ٢٠١٨يناير��٠١الرصيد����
 ٠ ٠ ٦٠٬٣٧٦ )٦٠٬٣٧٦( ٢إ���املرحلة��١الانتقال�من�املرحلة��-
 ٠ ٢١٢٬٨٩٤ ٠ )٢١٢٬٨٩٤( ٣إ���املرحلة��١الانتقال�من�املرحلة��-

 ١٤٣٬٧١٣ ١٣٤٬٩١٨           ٠          ٨٬٧٩٥ حر�ات�أخرى�داخل�نفس�املرحلة
 ١٬٤٤٤٬٢٤٦ ١٬٢١٠٬٥٣٣ ١٦٨٬٨٧٦ ٦٤٬٨٣٧ ٢٠١٨د�سم����٣١الرصيد����

     ال��امات�القروض�غ���امل��و�ة
 ١٠٬٩٢٩ ٠ ٠ ١٠٬٩٢٩ ٢٠١٨يناير��٠١الرصيد����

 )٨٬٨١٠(           ٠                    ٠          )٨٬٨١٠( حر�ات�أخرى�داخل�نفس�املرحلة
 ٢٬١١٩           ٠                    ٠          ٢٬١١٩ ٢٠١٨د�سم����٣١الرصيد����

    ���كما�ي��:�٢٠١٧حركة�مخصص�الاضمحالل�لعام�
 إلاجما�� جما��اضمحالل� اضمحالل�فردي  
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠  

 ٨٥١٬٧٨٦ ٧٠٬٨٢١ ٧٨٠٬٩٦٥  الرصيد����بداية�السنة
 ٢٢٥٬١٠٨ ٠ ٢٢٥٬١٠٨  املخصص�خالل�العام

 )٥٬٩٦٥( ٠ )٥٬٩٦٥(  املبالغ�املشطو�ة�خالل�العام
�خالل� �اس��داده /� �عنه �إلافراج �تم �الذي املبلغ

 العام
 )٣٣٬١٠٥(           ٠          )٣٣٬١٠٥( 

 ١٬٠٣٧٬٨٢٤ ٧٠٬٨٢١ ٩٦٧٬٠٠٣  الرصيد������اية�السنة
 
 
 

 احتياطي�انخفاض�القيمة�تحت�إشراف�البنك�املركزي�إلامارا�ي�
والذي�يو���مختلف��CBUAE/BSD/2018/458عن�طر�ق�إشعار�رقم��٢٠١٨أبر�ل��٣٠بتار�خ��٩أصدر�البنك�املركزي�إلامارا�ي�توج��ات�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���

 تحدة�("التوج��ات").���إلامارات�العر�ية�امل�٩تحديات�التنفيذ�وآلاثار�العملية�امل��تبة�ع���اعتماد�البنوك�للمعيار�الدو���لإلبالغ�املا���
 ���كما�ي��:�٩الصادر�من�البنك�املركزي�إلامارا�ي�واملعيار�الدو���لإلبالغ�املا����٢٨/٢٠١٠ال�سو�ة�ب�ن�املخصصات�العامة�وا��اصة�بموجب�التعميم�

 ٠١/٠١/٢٠١٨من� 
 ٣١/١٢/٢٠١٨إ��� 
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 

  احتياطي�الاضمحالل:�العام
 ٧٠٬٨٢١ للبنك�املركزي�إلامارا�ي�٢٨/٢٠١٠بموجب�التعميم�املخصصات�العامة�

 ٢٣٥٬٨٣٢ ٩بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا����٢واملرحلة��١منقوًصا�م��ا:�مخصصات�املرحلة�
           ٠          مخصص�عام�تم�تحو�له�إ���احتياطي�الاضمحالل*

  احتياطي�الاضمحالل:�ا��اص
 ١٬١٠١٬٩٠٥ للبنك�املركزي�إلامارا�ي��٢٨/٢٠١٠املخصصات�ا��اصة�بموجب�التعميم�

 ١٬٢١٠٬٥٣٣ ٩بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا����٣منقوًصا�م��ا:�مخصصات�املرحلة�
           ٠          مخصص�خاص�تم�تحو�له�إ���احتياطي�الاضمحالل*

           ٠          الاضمحاللإجما���املخصص�املحول�إ���احتياطي�

 البنك�املركزي�إلامارا�ي،�لن�يتم�تحو�ل�أي�مبلغ�إ���احتياطي�الاضمحالل.��*���ا��الة�تجاوز�مخصصات�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���ملخصصات
 الز�ادة�الكب��ة����املخاطر�الائتمانية

ب�ن�تار�خ�بداية�عمل���عت���البنك�أن�ألاصل�املا����ش�د�ز�ادة�كب��ة����املخاطر�الائتمانية�عندما�يحدث��غي���كب������احتمالية�حدوث�تقص���خالل�عام�واحد
 .�٩�س�يل�مع�ن�وتار�خ�بداية�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�بموجب�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���

 املعاي���الكمية
 ا�واجه�املق��ض�ز�ادة�كب��ة����احتمالية�حدوث�تقص���وال���يمكن�أن�تحدث��س�ب�العوامل�الكمية�التالية:إذ

 مستحقات�سابقة�-
 تد�ور�القيمة�الصافية��-
 �شاط�غ���مشروع�-
 إعادة��ي�لة�متع��ة�-
 خرق�الع�ود�املالية�-
 �عطل�العمليات�ال�امة�-
 اداء�ال�شغيل�-
 الكفاءة�ال�شغيلية�-
 خدمة�الدين�-
 تقدير�السيولة�-
 �ي�ل�رأس�املال�-

 املعاي���النوعية:
 إذا�واجه�املق��ض�ز�ادة�كب��ة����احتمالية�حدوث�تقص���وال���يمكن�أن�تحدث��س�ب�العوامل�النوعية�التالية:

 إلادارة�-
 توقعات�الصناعة�-
 ألاعمال�املالية�-
 استقرار�الدخل -
 مرحلة�دورة�ا��ياة�-
 مراجع�ا��ساباتمعلومات��-

 .٢٠١٨د�سم����٣١لم��ستخدم�البنك�إلاعفاء�الائتما�ي�املنخفض�ألية�ص�وك�مالية����السنة�املن��ية����
 
 :الدعم 

 �يوًما�ع���مدفوعات�املق��ض�التعاقدية�املستحقة،�فس�تم�تطبيق�الدعم�و�عت���ألاصل�املا���قد�ش�د�ز�ادة�كب��ة����املخاطر�الائتمانية.�٦٠إذا�م����أك���من�
 معلومات�اس�شرافية�مدرجة����نماذج�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة��

ئتمانية�وحساب�ا��سارة�الائتمانية�املتوقعة�معلومات�اس�شرافية.�قام�البنك�بإجراء�تحليل�تار����وحدد�يتضمن��ل�من�تقدير�الز�ادة�الكب��ة����املخاطر�الا 
 املتغ��ات�الاقتصادية�الرئ�سية�ال���تؤثر�ع���املخاطر�الائتمانية�وا��سائر�الائتمانية�املتوقعة�ل�ل�محفظة.

التقص��،�وا��سائر�الناتجة�عن�التقص���تختلف�باختالف�الص�وك�املالية.�تم�تطبيق�تقدير���ذه�املتغ��ات�الاقتصادية�وتأث���ا�ع���حدوث�تقص��،�ومخاطر 
بالبنك��ش�ل�ر�ع�سنوي،�ا����اء�أيًضا�����ذه�العملية.�يتم�وضع�ت�بؤات�ل�ذه�املتغ��ات�الاقتصادية�("الس�نار�و�الاقتصادي�ألاسا���")�من�ِقبل�فر�ق�الاقتصاد�

���مدى�السنوات�ا��مس�املقبلة.��عد�خمس�سنوات،�لتخطيط�املتغ��ات�الاقتصادية�مدى�ا��ياة�ل�ل�صك،�تم�استخدام�ن���وعمل�أفضل�تقدير�لالقتصاد�ع
�ل�ألاجل�(مثل�الناتج�الارتداد�املتوسط،�مما��ع���أن�املتغ��ات�الاقتصادية�تميل�إما�إ���معدل�متوسط�وطو�ل�ألاجل�(مثل�البطالة)�أو�معدل�م��ايد�متوسط�وطو 

ائر�الناتجة�ح���إلاجما��)�ع���مدى�ف��ة�س�ت�ن�إ���خمس�سنوات.�تم�تحديد�تأث����ذه�املتغ��ات�الاقتصادية�ع���حدوث�تقص��،�ومخاطر�التقص��،�وا��سامل
م�ونات�مخاطر�التقص��،��عن�التقص���عن�طر�ق�إجراء�تحليل�الانحدار�إلاحصا�ي�لف�م�تأث���التغي��ات�����ذه�املتغ��ات�تار�خًيا�ع���معدالت�التقص���وع��

 وا��سائر�الناتجة�عن�التقص��.
ئج�الفعلية��ش�ل�كما��و�ا��ال�مع�أي�ت�بؤات�اقتصادية،�تخضع�توقعات�واحتماالت�حدو��ا�إ���درجة�عالية�من�عدم�اليق�ن�املتأصل�و�التا���قد�تختلف�النتا

ير�للنتائج�املحتملة�وقد�قام�بتحليل�الالمركز�ة�وعدم�التناسق����محافظ�البنك�املختلفة�كب���عن�تلك�املتوقعة.��عت���البنك�أن��ذه�الت�بؤات�تمثل�أفضل�تقد
 إلثبات�أن�الس�نار�و�ات�املختارة�تمثل��ش�ل�مناسب�مجموعة�الس�نار�و�ات�املحتملة.

 املشتقات
الشراء�والبيع)،�من�حيث�املبلغ�واملدة.����أي�وقت،�يقتصر�املبلغ�يحتفظ�البنك�بحدود��يمنة�صارمة�ع���صا���املراكز�املشتقة�املفتوحة�(أي�الفرق�ب�ن�عقود�

املشتقات����جزء�صغ���ا��اضع�ملخاطر�الائتمان�ع���القيمة�العادلة�ا��الية�للص�وك�لصا���البنك�(أي�القيمة�العادلة�إلايجابية�لألصول)،�وال���فيما�يتعلق�ب
ن���م�الص�وك�املستحقة.�تتم�إدارة�التعرض�للمخاطر�الائتمانية�كجزء�من�حدود�القروض�الشاملة�مع�من�العقد�أو�القيم�الاف��اضية�املستخدمة�للتعب���ع
 النظراء�مع�التعرضات�املحتملة�من�حر�ات�السوق.

ع���القيمة�العادلة�إلايجابية��ت�شأ�املخاطر�الائتمانية�فيما�يتعلق�بالص�وك�املالية�املشتقة�من�احتمالية�تقص���النظ���عن�الوفاء�بال��اماته�التعاقدية�و�قتصر 
 للص�وك�لصا���البنك.�ي��م�البنك�عقود�خاصة�باملشتقات�مع�مؤسسات�مالية�ذات�وضع�ائتما�ي�مرٍض�وفًقا�لتقدير�البنك�الائتما�ي�املستقل.

 خارج�امل��انية�العمومية
ما�ينطبق�ع���املخاطر�داخل�امل��انية�العمومية.����حالة�الال��امات�بالقروض،�يطبق�البنك�سياسات�إدارة�املخاطر�نفس�ا�ع���املخاطر�خارج�امل��انية�العمومية�ك

 .سيخضع�العمالء�والنظراء�لنفس�سياسات�إلادارة�الائتمانية�كما����القروض�والسلف.�يمكن�طلب�ضمانات�وفًقا�لقوة�النظ���وطبيعة�املعاملة
 .�مخاطر�السيولة٢

 البنك����الوفاء�بال��اماته�من�ا��صوم�املالية����وقت�مع�ن.مخاطر�السيولة����املخاطر�ال���يواج��ا�
 إدارة�مخاطر�السيولة

اق�ا،����ظل�الظروف�يتمثل�ن���البنك����إدارة�السيولة����التأكد،�قدر�إلام�ان،�من�أنه�سي�ون�لديه�دائًما�سيولة��افية�للوفاء�بال��اماته�عند�وقت�استحق
 سائر�غ���مقبولة�أو�املخاطرة�بإ��اق�الضرر��سمعته.العادية�والظروف�الصعبة،�دون�تكبد�خ

�املالية�وتفاصيل�التدفقات�النقدية�ا �يتعلق�ب�يان�السيولة�ألصول�ا�وخصوم�ا ملتوقعة�ألاخرى�تتلقى�وزارة�ا��زانة�معلومات�من�جميع�وحدات�ألاعمال�فيما
بمحفظة�ألاصول�السائلة�قص��ة�ألاجل�وفًقا�للتوج��ات�ال���وضع��ا���نة�ألاصول��الناشئة�عن�ألاعمال�املستقبلية�املتوقعة.�تحتفظ�وزارة�ا��زانة��عد�ذلك

حدات�ألاعمال�وا��صوم،�وال���تت�ون�إ���حد�كب���من�القروض�والسلف�املقدمة�للبنوك�وغ���ا�من�ال�س�يالت�ب�ن�البنوك.�يتم�تلبية�متطلبات�السيولة�لو 
 ��زانة�لتغطية�أي�تقلبات�قص��ة�ألاجل�وتمو�ل�طو�ل�ألاجل�ملعا��ة�أي�متطلبات�سيولة��ي�لية.والفروع�من�خالل�قروض�قص��ة�ألاجل�من�وزارة�ا

 
 
 

 
 ��نة�ألاصول�وا��صوم

نك.�تجتمع�لدى���نة�ألاصول�وا��صوم�مجموعة�واسعة�من�الصالحيات�املفوضة�من�املدير�إلاقلي���إلدارة��ي�ل�ألاصول�وا��صوم�واس��اتيجية�تمو�ل�الب
طر�ألاصول�وا��صوم��ش�ل�ر�ع�سنوي�أو�أك���كما�تحكم�الظروف�ملراجعة�معدالت�السيولة�و�ي�ل�ألاصول�وا��صوم�ومعدالت�الفائدة�والتعرض�ملخا��نة�

قوم���نة�ألاصول�.�تالعمالت�ألاجن�ية�ومتطلبات�املعدالت�الداخلية�والقانونية�وفجوات�التمو�ل�وظروف�السوق�املالية�والاقتصادية�املحلية�العامة�والدولية
 وا��صوم�بصياغة�توج��ات�إدارة�مخاطر�السيولة�ل�شغيل�البنك�ع���أساس��ذه�املراجعة.

 التعرض�ملخاطر�السيولة
ة�إ���ألاصول�السائل�يتمثل�التقدير�الرئ�����الذي��ستخدمه�مدير�املخاطر�إلاقلي���ورئ�س�ا��سابات�ورئ�س�وزارة�ا��زانة�إلدارة�مخاطر�السيولة�����سبة�صا��

�ل�ذا�الغرض،��عت���صا���ألاصول�السائلة�شامل�النقدية�وما��عادل�ا�منقوًصا�منه�أية�ودا�ع�من�البنوك،�والقروض�ألا  خرى�والال��امات�الودا�ع�من�العمالء.
سيولة�الذي�حددته�إلادارة�إلاقليمية.�املستحقة�خالل�الش�ر�املقبل.�يتم�استخدام�عملية�حسابية�مماثلة،�ولك��ا�ل�ست�متطابقة،�لقدير�ال��ام�البنك�بحد�ال

ت،�يتم��عي�ن�املعاي���املؤشرات�ألاخرى�ال���تتم�مراقب��ا�عن�كثب��ش�ل�منتظم�����سبة�السلف�إ���الودا�ع،�و�ستخدم����مصادر�ثابتة.�بال�سبة���ميع�التقديرا
 و�تم�مراجع��ا�من�ِقبل���نة�ألاصول�وا��صوم��ش�ل�منتظم.

خرى�ملراقبة�السيولة����تحليل�عدم�تطابق�الاستحقاق،�والذي�يتم�مراقبته�ع���ف��ات�زمنية�متتالية�ومن�خالل�عمالت�وظيفية.�يتم�وضع�ألاداة�الرئ�سية�ألا 
 توج��ات�للتدفق�النقدي�السل���ال��اك���ع���ف��ات�زمنية�متتالية.

 تخفيف�مخاطر�السيولة
ل�تنفيذ�اس��اتيجيات�السيولة�مثل�تنو�ع�أنواع�املس�ثمر�ن�/�املودع�ن�بما����ذلك�عمالء�ا��ملة�وزارة�ا��زانة�مسؤولة�عن�تخفيف�مخاطر�السيولة�من�خال

ك�املركزي�إلايرا�ي.�قام�والشر�ات�التجار�ة.�عالوة�ع���ذلك،�يدخل�البنك����مخاطر�مع�البنوك�إلايرانية�ألاخرى�بموجب��س�يالت�إعادة�التمو�ل�ال���يدعم�ا�البن
 يجيات�وخطط�الستمرار�ة�ألاعمال�وال���يجب�أن�تضمن�عدم��عرض�ألاعمال�وسيولة�البنك�ل��طر.البنك�بوضع�إس��ات

 تحليل�ا��صوم�املالية�حسب�الاستحقاقات�التعاقدية�املتبقية
.�يتم�التعامل�مع�عمليات�الدفع�ي��ص�ا��دول�التا���بيان�استحقاق�ا��صوم�املالية�للبنك������اية�السنة�بناًء�ع���ال��امات�الدفع�التعاقدية�غ���املخصومة

قت�قد�ُيطلب�من�ال���تخضع�لإلشعار�كما�لو��ان�يجب�تقديم�إلاشعار�ع���الفور.�ومع�ذلك،�يتوقع�البنك�أن�العديد�من�العمالء�لن�يطلبوا�الدفع����أقرب�و 
 بالودا�ع.�البنك�الدفع�فيه�وال��عكس�ا��دول�التدفقات�النقدية�املتوقعة�املشار�إل��ا������ل�الاحتفاظ

 سن�ن�٥إ����١من� ش�ًرا�١٢إ����٣من� أش�ر�٣أقل�من� عند�الطلب ا��صوم�املالية�
 در�م�إمارا�ي��٠٠٠ در�م�إمارا�ي��٠٠٠ در�م�إمارا�ي��٠٠٠ در�م�إمارا�ي��٠٠٠ ٢٠١٨د�سم����٣١

 ٠ ٣٠٬٠٠٠ ٣٢٢٬٠٠٠ ٥٨٣٬٩١٦ مستحقة�لبنوك�أخرى�
 ٦٢٬٩٣١ ٣٦٩٬٨١٤ ٣٦٣٬١٨٤ ١٬٠٤٨٬١٦٤ ودا�ع�العمالء

 ٠ ١٥٣٬٠٦٨ ١٤٦٬٨٥٦ ٥٣٧٬٠٥١ مستحقة�املكتب�الرئ�����وفروعه�با��ارج
           ٠                    ٠          ١٤٢ ٩٠٬٣٠٩ خصوم�أخرى 

    ٦٢٬٩٣١ ٥٥٢٬٨٨٢ ٨٣٢٬١٨٢ ٢٬٢٥٩٬٤٤٠ إجما���ا��صوم�املالية�غ���املخصومة
     ٢٠١٧د�سم����٣١

 ٠ ٣١٬٨٠٠ ٢٥٨٬٠٠٠ ١٬٤٤٧٬٢٧٣ مستحقة�لبنوك�أخرى�
 ٦١٬١٨٤ ٥٢٥٬٦٤٧ ٣٨٨٬٠٤٢ ١٬٤٩٣٬٨١٣ ودا�ع�العمالء

 ٠ ٢٢٩٬٠٧١ ١٤٣٬٢١٨ ٨٨٢٬١٠٤ مستحقة�املكتب�الرئ�����وفروعه�با��ارج
 ٠ ٠ ٧٬٠٠٠ ٠ قبول�العمالء
           ٠                    ٠          ٨٠٬٩٠٥           ٠          خصوم�أخرى 

 ٦١٬١٨٤ ٧٨٦٬٥١٨ ٨٧٧٬١٦٥ ٣٬٨٢٣٬١٩٠ ا��صوم�املالية�غ���املخصومةإجما���
 
 .�إدارة�مخاطر�السوق ٣

ار�الفائدة�وأسعار�مخاطر�السوق����مخاطر�تقلب�القيمة�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�املستقبلية�للص�وك�املالية��س�ب�التغ��ات����متغ��ات�السوق�مثل�أسع
 السلع�وأسعار�ألاس�م.صرف�العمالت�ألاجن�ية�وأسعار�

 
اإلشارة�إ���عوامل�تتم�إدارة�مخاطر�السوق�ضمن�حدود�املخاطر�املعتمدة�من�ِقبل���نة�سياسة�املخاطر.�يتم�تقسيم�حدود�املخاطر�إلاجمالية�إ���حدود�فرعية�ب 

بالنظر�إ���الطبيعة�املختلفة�للمنتجات�املعنية،�يتم�ا��طر�املختلفة،�بما����ذلك�معدل�الفائدة�وسعر�صرف�العمالت�ألاجن�ية�وسعر�السلعة�وسعر�ا��صص.�
 �عي�ن�ا��دود�باستخدام�مز�ج�من�تقنيات�تقدير�املخاطر،�بما����ذلك�حدود�املوقف�وحدود�ا��ساسية.

لفائدة�ومعدالت�صرف��ستخدم�البنك�من��يات�مختلفة�لتقدير�ا��سائر�املحتملة�ال���يمكن�أن�تحدث����مراكز�املخاطرة�الواقعة��س�ب�حر�ات�معدالت�ا
 العمالت�ألاجن�ية�وأسعار�السلع�وأسعار�ا��صص�ع���ف��ات�زمنية�محددة�وإ���مستوى�مع�ن�من�الثقة.

 إدارة�مخاطر�معدل�الفائدة
لفائدة�ن�يجة�لعدم�تطابق�ت�شأ�مخاطر�معدالت�الفائدة�من�احتمال�تأث���التغ��ات����معدالت�الفائدة�ع���قيمة�الص�وك�املالية.�يتعرض�البنك�ملخاطر�معدالت�ا

 املبالغ�وعملة�ألاصول�وا��صوم�أو�وجود�فجوات�بي��ما.
 ة�بال�سبة�للبنك.تحمل�معظم�ألاصول�وا��صوم�ال���تحمل�فائدة�البنك�معدل�فائدة�ثابت،�و�التا����عتقد�إلادارة�أنه�ال�يوجد�ارتفاع�كب������معدل�الفائد

�%٥٬٤٩:�ال����)�سنوً�ا،�وع���القروض�والسلف�٢٠١٧(�%٢٬٣٠إ����%١٬٤٥الودا�ع�من�البنك�املركزي�إلامارا�ي�من�ي��اوح�معدل�الفائدة�الفع���ع���ش�ادة�
 )�سنوً�ا.%٠٬٤٥:�٢٠١٧(�%١٬١٦�)�سنوً�ا،�وع���اق��اضات�البنك%٣٬٢٢:�٢٠١٧(�%٢٬٩٢)�سنوً�ا،�وع���ودا�ع�العمالء�%٧٬٧٧:�٢٠١٧(

�٣١نقطة�أساسية�خالل�العام�واستقرت�جميع�املتغ��ات�ألاخرى،�ل�ان�ر�ح�البنك�عن�السنة�املن��ية�����٥٠دار�إذا��انت�معدالت�الفائدة�قد�انخفضت�بمق
 ).-/�٣٠٬١٠٠٬٣١٢:�ارتفع�حوا���٢٠١٧در�م�إمارا�ي�(�-/�١٬٤٥٧٬٥٠٠قد�ارتفع�بنحو��٢٠١٨د�سم����٣١وا��صص�����٢٠١٨د�سم���

 مخاطر�العمالت�ألاجن�ية
جن�ية�مخاطر�التغي������قيمة�الص�وك�املالية��س�ب�التغ��ات����معدالت�صرف�العمالت�ألاجن�ية.�وضع�املدير�إلاقلي���حدوًدا�ع���تمثل�مخاطر�العمالت�ألا 

 املراكز�حسب�العمالت،�وال���تتم�مراقب��ا�يومًيا،�كما��ستخدم�اس��اتيجيات�التحوط�لضمان�ا��فاظ�ع���املراكز�ضمن�ا��دود�املوضوعة.
تعرض�مو�ل�أصول�البنك�بنفس�العملة�ال���يتم���ا�التعامل�مع�ال�شاط�التجاري�من�أجل�تقليل�التعرض�ملخاطر�العمالت�ألاجن�ية.�يدير�البنك�اليتم�عادًة�ت

��حدوًدا�ع���مستوى��للمخاطر�الناتجة�عن�آثار�التقلبات����معدالت�صرف�العمالت�ألاجن�ية�السائدة�ع���مركزه�املا���والتدفقات�النقدية.�يضع�املدير�إلاقلي
البنك�صا���التعرض�للمخاطر�التعرض�للمخاطر�حسب�العملة�وإلاجمال�ل�ل�من�املراكز�الليلية�واملراكز�اليومية�ال���تتم�مراقب��ا�يومًيا.������اية�العام،��ان�لدى�

 الكب���التا���بالعملة�ألاجن�ية:�
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 إمارا�يدر�م��٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 

 ٨٥٬٧٤٢ ٨٨٧٬٢٧٦ يورو
 ١٥٠٬٦٠٣ ١٤١٬٧٦٧ دوالر�أمر��ي

 ٨٤١ ٨٧٤ ين�يابا�ي
 )٤٦( )٤٥( جنية�إس��لي��

 ٢٧٬٣٧٠ ٢٧٬٣٧٠ يوان�صي��
           ٤١٨ ١٬٠١٢٬٣٧٦ عمالت�أخرى 

 ٢٦٤٬٩٢٨ ٢٬٠٦٩٬٦١٨ 
باملائة�بمعدل�صرف�عمالت�مع�ن�مقابل�الدر�م�إلامارا�ي،�مع�بقاء�جميع�املتغ��ات�ألاخرى��١٠يحسب�التحليل�الوارد�أدناه�تأث���ا��ركة�ال�بوطية�املحتملة�ب�سبة�

 ثابتة�ع���ألار�اح�وا��سائر�(�س�ب�القيمة�العادلة�لألصول�وا��صوم�النقدية�ا��ساسة�للعملة).
 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 

 )٨٬٥٧٤( )٨٨٬٧٢٨( يورو
 )٨٤( )٨٧( يابا�ي�ين

 ٥ ٥ جنية�إس��لي��
 )٢٬٧٣٧( )٢٬٧٣٧( يوان�صي��

           )٤٢( )١٠١٬٢٣٨( عمالت�أخرى 
 )١١٬٤٣٢( )١٩٢٬٧٨٥( 

 
لذلك،�ال�يتضمن�ا��دول��وفًقانظًرا�ألن�الدر�م�إلامارا�ي�مرتبط�حالًيا�بالدوالر�ألامر��ي،�فإن�ألارصدة�بالدوالر�ألامر��ي�ال�ُتمثل�أية�مخاطر�تتعلق�بالعمالت.�و  

 أعاله�تأث���التغ��ات����سعر�صرف�العمالت�ألاجن�ية�للدوالر�ألامر��ي.
 مخاطر�تقلب�ألاسعار�

(بخالف�تلك�الناشئة��عت���مخاطر�ألاسعار����مخاطر�تقلب�القيمة�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�املستقبلية�للص�وك�املالية��س�ب�التغ��ات����أسعار�السوق.�
أو��س�ب�عوامل��مخاطر�أسعار�الفائدة�أو�مخاطر�العمالت)،�سواء��انت��ذه�التغي��ات�ناتجة�عن�عامل�محدد�للص�وك�املالية�الفردية�أو�ا���ة�املصدرة�ل�ا�عن

 تؤثر�ع���جميع�الص�وك�املالية�املماثلة�املتداولة����السوق.
 .�املخاطر�ال�شغيلية٤

سارة�الناتجة�عن�عدم�كفاية�أو�فشل�العمليات�الداخلية�أو�ألا��اص�أو�ألانظمة�أو�ألاحداث�ا��ارجية.�و��دف�البنك�تتمثل�املخاطر�ال�شغيلية����مخاطر�ا��
 إ���إدارة��ذه�املخاطر�بما�يتما����مع�أفضل�املمارسات�وإلاعداد�لتنفيذ�اتفاقية�بازل�الثالثة.

ة�وتخفيف�املخاطر،�ومراجعة�املخاطر�ال�امنة����العمليات�التجار�ة�وألا�شطة�واملنتجات�يدير�البنك�املخاطر�ال�شغيلية�من�خالل�تحديد�وتقدير�ورصد�ومراقب
حة�غسل�ألاموال����من�خالل�ال�شاور�الداخ��.�و�جرى�تطو�ر�العمليات�التجار�ة�للبنك�ملنع�غسل�ألاموال�أو�تمو�ل�ألا�شطة�إلار�ابية.�وُتراجع�سياسات�م�اف

ل�امل�للمتطلبات�التنظيمية�املحلية�وأفضل�املمارسات�الدولية.�وُ�راقب�البنك�بانتظام�خسائر�املخاطر�ال�شغيلية�وُ�قدم�تقار�ر�الفروع�بانتظام�لضمان�الامتثال�ا
��اجة�إ���الفصل�لبنك�أيًضا�اإ���إلادارة�العليا.�كجزء�من�ب�ئة�الرقابة�الداخلية،�يحتفظ�البنك�باملس�ندات�ال�افية�إلجراءات�الرقابة�لعملياته�التجار�ة.�و�ؤكد�ا

 املناسب�ب�ن�الواجبات�والتفو�ض�املستقل����جميع�ألا�شطة�التجار�ة.�
دور�ة.�و�اإلضافة�إ����وتم�وضع�خطة�استمرار�ة�ألاعمال�لدعم�العمليات�التجار�ة����حالة�ال�وارث.�و�تم�صيانة�مرافق�ال����الاحتياطي�ال�افية�وإجراء�تدر�بات

�ب��ت�ب �أيًضا �البنك �يقوم �ال�شغيلية.��ذلك، �باملخاطر �يتعلق �فيما �املحتملة �ا��سائر �من �ل��د �تأمي�ية  �غطية
 .�إدارة�رأس�املال٣١

 رأس�املال�التنظيمي
 .ارات�العر�ية�املتحدةُيحدد�البنك�املركزي�لدولة�إلامارات�العر�ية�املتحدة�و�راقب�متطلبات�رأس�املال�للبنوك�وفروع�البنوك�ألاجن�ية�العاملة����دولة�إلام

 معدالت�رأس�املال�وفًقا�التفاقية�بازل�الثالثة
�ات�ح���التنفيذ�اعتباًرا�يحسب�البنك�معدالن�كفاية�رأس�املال�وفًقا�لتوج��ات�اتفاقية�بازل�الثالثة�الصادرة�عن�البنك�املركزي�إلامارا�ي.�وقد�دخلت��ذه�التوج�

فصاعًدا.�و�موجب��ذه�اللوائح،�ُيراقب�ا��د�ألاد�ى�ملتطلبات�رأس�املال�ع���ثالث��٢٠١٧د�سم����،�مع�بدء�متطلبات�إلابالغ�ألاو���اعتباًرا�من٢٠١٧ف��اير��١من�
 مستو�ات،�و���الفئة�ألاو���من�أس�م�رأس�املال،�والفئة�ألاو��،�وإجما���رأس�املال.

 و�تم�تحليل�رأس�املال�التنظي���للبنك�إ���مستو�ات�مختلفة:��������
و���ألس�م�رأس�املال�العامة�الذي�يتضمن�ألاس�م�العامة�الصادرة�عن�أحد�البنوك،�عالوة�عن�ألاس�م�الناتجة�عن�إصدار�الص�وك�.�رأس�املال�من�الفئة�ألا ١

غ���ا�من�ملة�امل��اكمة�و املضمنة����الفئة�ألاو���من�أس�م�رأس�املال،�وألار�اح�املحتجزة�،�والاحتياطيات�القانونية،�والاحتياطيات�النظامية،�وإلايرادات�الشا
التنظيمية�ألاخرى�بما��الاحتياطيات�املف���ع��ا،�وحقوق�ألاقلية،�وال���ت�ون�مؤ�لة�لإلدراج����الفئة�ألاو���من�أس�م�رأس�املال��عد�ا��صومات�ع���التعديالت

 ���ذلك�أصل�الضر�بة�املؤجلة�املطبقة����حساب��الفئة�ألاو���من�أس�م�رأس�املال؛
 رأس�املال�إلاضا���والذي�يت�ون�من�ص�وك�رأسمالية�غ���شا�عة�مؤ�لة؛�.�والفئة�ألاو���من�أس�م٢
 إلاضا��؛�.�والفئة�ألاو���من�أس�م�رأس�املال�و�و�إجما���رأس�املال�املش��ك�من�رأس�املال�العادي�من�الفئة�ألاو���والفئة�ألاو���من�رأس�املال٣
٪�من�ألاصول�الائتمانية�املر��ة�١٫٢٥عامة�(مخصص�جما���لالنخفاض����القيمة�يخضع���د�.�والفئة�الثانية�من�أس�م�رأس�املال،�وال����شمل�مخصصات�٤

 س�يل�املثال�قروض�ثانو�ة.باملخاطر)،�ص�وك�حقوق�امللكية�الدائمة،�غ���املدرجة����الفئة�ألاو���من�أس�م�رأس�املال�والص�وك�املؤ�لة�إلدراج�الفئة�الثانية�ع���
٪�ل�ل�مخزن�٢٫٥املال�إلاضا���(احتياطي�ا��فاظ�ع���رأس�املال�واحتياطي�رأس�املال�املقاوم�للتقلبات�الدور�ة�بحد�أق����يصل�إ���و�عد�املخازن�املؤقتة�لرأس�

 .%٧مؤقت)�املقدمة�بموجب�توج��ات�اتفاقية�بازل�الثالثة�أك���من�ا��د�ألاد�ى�ملتطلبات�الفئة�ألاو���من�أس�م�رأس�املال�البالغة�
،�سُيطلب�من�احتياطي�ا��فاظ�ع���رأس�املال�٢٠١٩من�قاعدة�رأس�املال�ومن�عام��%١٫٨٧٥،�تتم�املحافظة�احتياطي�رأس�املال�عند�٢٠١٨بال�سبة�لعام�
 .�٢٠١٨من�قاعدة�رأس�املال.�ولم�ُيطبق��عد�احتياطي�رأس�املال�املقاوم�للتقلبات�الدور�ة�وال�يلزم�ا��فاظ�عليه�لعام��%٢٫٥املحافظة�ع���

٪�للسنوات��١٠٠و��٢٠١٧٪�من�القيمة�إلاجمالية�لعام��٨٠ألاصول�الضر��ية�املؤجلة�،�يتع�ن�ع���البنك�تطبيق�قيمة�التعديالت�التنظيمية�بما����ذلك�ولغرض�حساب�
 .٢٠١٨يناير��١ال���تبدأ�من�

ة.�وتتضمن�مخاطر�الائتمان�مخاطر�داخل�امل��انية�العمومية�وخارج�ا.�و�تم�وزن�ألاصول�املر��ة�للمخاطر����البنك�بال�سبة�للمخاطر�الائتمانية�والسوقية�وال�شغيلية�ال�س�ي
دة�ومخاطر�صرف�العمالت�ألاجن�ية�و�تم��عر�ف�املخاطر�السوقية�ع���أ��ا�مخاطر�داخل�وخارج�امل��انية�العمومية�الناشئة�عن�تحر�ات�أسعار�السوق�و�شمل�مخاطر�أسعار�الفائ

لسلع�ومخاطر�ا��يارات.�و�تم��عر�ف�مخاطر�ال�شغيل�ع���أ��ا�مخاطر�ا��سارة�الناتجة�عن�عمليات�أو�أ��اص�أو�أنظمة�داخلية�غ���ومخاطر�التعرض���قوق�امللكية�ومخاطر�ا
 قية�بازل.�افية�أو�فاشلة�أو�من�أحداث�خارجية.�و��بع�البنك�ن���التقييم�املوحد�للمخاطر�الائتمانية�والسوقية�وال�شغيلية،�وفًقا�ملتطلبات�اتفا

 ال��م�البنك�بجميع�متطلبات�رأس�املال�املفروضة�من�ا��ارج�طوال�العام.وقد�
 وفيما�ي���وضع�رأس�املال�التنظي���للبنك������اية�العام�بموجب�اتفاقية�بازل�الثالثة:

  ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (ُمعاد�بيانه)

٣١/١٢/٢٠١٧ 

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠  
    قاعدة�رأس�املال�

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠  املخصصرأس�املال�
 ٤٤٣٬٨٢٦ ٤٤٣٬٩٣٠  الاحتياطيات�القانونية

 ٢٬٥٧٧٬٥٦٣ ٢٬٣٠٤٬٨٥٦  ألار�اح�املحتجزة
رأس�املال�من�الفئة�ألاو���ألس�م�رأس�املال�العامة�(قبل�ا��صومات�

 التنظيمية)
 ٤٬٠٢١٬٣٨٩ ٣٬٧٤٨٬٧٨٦ 

    ا��صومات�التنظيمية
 )١٧٩٬٤٧٤( )٢٢٤٬٣٤٣(  ألاصول�الضر��ية�املؤجلة

إجما���رأس�املال�من�الفئة�ألاو���ألس�م�رأس�املال�العامة�(�عد�التعديالت�
 الانتقالية)

 ٣٬٨٤١٬٩١٥ ٣٬٥٢٤٬٤٤٣ (أ)

   
٣١/١٢/٢٠١٨ 

 
٣١/١٢/٢٠١٧ 

 (ُمعاد�بيانه)
 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠  

 ٠ ٠  الفئة�ألاو���من�أس�م�رأس�املال�إلاضا��
           ٠                    ٠           التعديالت�الانتقالية

    إجما���رأس�املال�إلاضا���
    التعديالت�الانتقالية

           ٠                    ٠          (ب) إجما���رأس�املال�إلاضا���ألاول��عد�التعديالت�الانتقالية
 ٣٬٨٤١٬٩١٥ ٣٬٥٢٤٬٤٤٣ (ب+أ=�ت) إجما���رأس�املال�من�الفئة�ألاو��

 ٧٠٬٨٢١ ٥٤٬٧٢٨  مخصصات�اضمحالل�القيمة�ا��ماعية�ع���القروض�والسلف
           ٠                    ٠           التعديالت�الانتقالية

 (ث) إجما���رأس�املال�إلاضا���الثا�ي��عد�التعديالت�الانتقالية
 

٧٠٬٨٢١ ٥٤٬٧٢٨ 

 ٣٬٩١٢٬٧٣٦ ٣٬٥٧٩٬١٧١ (ث+ت=ج) املالإجما���قاعدة�رأس�
    ألاصول�املر��ة�باملخاطر

 ٤٬٧٢٠٬٤٤٧ ٤٬٣٧٨٬٢٣٢  املخاطر�الائتمانية
 ١١٤٬٠٢٦ ١٬٩٢٧٬٥٤٣  املخاطر�السوقية

 ٨٣١٬٤١١ ٨٣١٬٤١١  املخاطر�ال�شغيلية
 ٥٬٦٦٥٬٨٨٤ ٧٬١٣٧٬١٨٦  إجما���ألاصول�املر��ة�للمخاطر

                                            (ُمعاد�بيانه)�٢٠١٧                                                        ٢٠١٨ معدالت�أس�م�رأس�املال

ا��د�ألاد�ى�من�
 املتطلبات

معدالت�رأس�
 املال

ا��د�ألاد�ى�من�
 املتطلبات

 معدالت�رأس�املال

 %٦٩٫٠٦ %١٠٫٥٠ %٥٠٫١٥ %١٠٫٥٠ أ.�إجما���معدالت�أس�م�رأس�املال
 %٦٧٫٨١ %٨٫٥٠ %٤٩٫٣٨ %٨٫٥٠ ب.�الفئة�ألاو���من�معدالت�أس�م�رأس�املال�

 %٦٧٫٨١ %٧٫٠٠ %٤٩٫٣٨ %٧٫٠٠ ت.�معدالت�رأس�املال�من�الفئة�ألاو���ألس�م�رأس�املال�العامة

ث.�رأس�املال�من�الفئة�ألاو���ألس�م�رأس�املال�العامة�املتاحة�ملتطلبات�املحزونات�
 املؤقتة

٥٨٫٥٦ %١٫٢٥ %٣٩٫٦٥ %١٫٨٧٥% 

 املال�تخصيص�رأس�  
ر�رأس�املال�املخصص�ل�ل�ي�ون�تخصيص�رأس�املال�ب�ن�عمليات�وأ�شطة�محددة،�و�عت���مدفوع�إ���حد�كب���بتحس�ن�العائد�املحقق�ع���رأس�املال�املخصص.�و�عتمد�مقدا

املال�لعمليات�وأ�شطة�محددة��ش�ل�مستقل�عن�املسؤول�ن�عن�العملية،�وتخضع�للمراجعة�من�قبل���نة�عملية�أو��شاط�ع���رأس�املال�التنظي��.�وتتم�عملية�تخصيص�رأس�
 ألاصول�وا��صوم�حسب�الاقتضاء.

ات�أو�أ�شطة�البنك�لعملي�وع���الرغم�من�أن��عظيم�العائد�ع���رأس�املال�املعدل�حسب�املخاطر��و�ألاساس�الرئ�����املستخدم����تحديد�كيفية�تخصيص�رأس�املال�داخل
فر�إلادارة�وغ���ا�من�املوارد،�وتناسب�معينة�،�فإنه�ل�س�ألاساس�الوحيد�املستخدم�التخاذ�القرارات.�يؤخذ����الاعتبار�أيًضا�أوجه�التآزر�مع�العمليات�وألا�شطة�ألاخرى،�وتوا

 بإدارة�رأس�املال�وتخصيصه�بانتظام.�ال�شاط�مع�ألا�داف�الاس��اتيجية�طو�لة�ألاجل�للبنك.�وُتراجع�سياسات�الفروع�فيما�يتعلق
 .�بيان�إعادة��سع���ألاصول�وا��صوم٣٢

 إلاجما�� بدون�فوائد عام�١أك���من� عام�١أش�ر�إ����٣من� أش�ر�٣أقل�من� ٢٠١٨د�سم����٣١

 در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمار�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ در�م�إمارا�ي�٠٠٠ 

      ألاصول 
�البنك� �لدى �وألارصدة النقدية

 املركزي�إلامارا�ي
١٬٠٢٤٬٠٣٥ ٢٧٤٬٠٣٥ ٠ ٠ ٧٥٠٬٠٠٠ 

�الرئ����� �املقر �من املستحقات
 وفروعه�ا��ارجية

٢٬٢١٢٬١٥٨ ٢٬٢١٢٬١٥٨ ٠ ٠ ٠ 

 ١٬٠٤٨٬٩٥٠ ١٬٠٤٨٬٩٥٠ ٠ ٠ ٠ املستحقات�من�البنوك�ألاخرى 
 ٢٬٧٠٠٬٤٩٦ ٠ ٣٨١٬٦٧٨ ٢٢٬٣٣٧ ٢٬٢٩٦٬٤٨١ القروض�والسلف

 ٤٨١٬١٤٧ ٤٨١٬١٤٧ ٠ ٠ ٠ أخرى �أصول 
              ٨٨٧              ٨٨٧               ٠               ٠                   ٠ املمتل�ات�وآلاالت�واملعدات

 ٧٬٤٦٧٬٦٧٣ ٤٬٠١٧٬١٧٧ ٣٨١٬٦٧٨ ٢٢٬٣٣٧ ٣٬٠٤٦٬٤٨١ إجما���ألاصول�(أ)
      ا��صوم

 ٩٣٥٬٩١٦ ٣٢٤٬٤٢١ ٠ ٣٠٬٠٠٠ ٥٨١٬٤٩٥ املستحقات�للبنوك�ألاخرى 
 ١٬٨٤٤٬٠٩٣ ٥٧٤٬٩٦٥ ٦٢٬٩٣١ ٣٦٩٬٨١٤ ٨٣٦٬٣٨٣ ودا�ع�العمالء

�الرئ����� �للمقر املستحقات
 وفروعه�ا��ارجية

٨٣٦٬٩٧٥ ٢٤٬٣٢٥ ٠ ١٥٣٬٠٦٨ ٦٥٩٬٥٨٢ 

 ١٠١٬٩٠٣ ١٠١٬٩٠٣               ٠                  ٠                      ٠ ا��صوم�ألاخرى 
 ٣٬٧١٨٬٨٨٧ ١٬٠٢٥٬٦١٤ ٦٢٬٩٣١ ٥٥٢٬٨٨٢ ٢٬٠٧٧٬٤٦٠ ا��صوم�(ب)إجما���

�سعر� �لتقلب �ا��ساسية فجوة
 ب)�-الفائدة�(أ

٣٬٧٤٨٬٧٨٦ ٢٬٩٩١٬٥٦٣ ٣١٨٬٧٤٧ )٥٣٠٬٥٤٥( ٩٦٩٬٠٢١ 

      تتمثل���:
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠     رأس�املال�املخصص
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عربي ودويل

وقالت املتحدثة با�سم البيت الأبي�س �ستيفاين غري�سام 
اإن الرئي�س دونالد ترامب اطلع على تقارير عن هجوم 

على من�ساآت اأمريكية يف العراق، واإنه يتابع الو�سع.
واأ�سافت غري�سام يف بيان: نحن على علم بتقارير عن 
اإطالع  مت  ال��ع��راق.  يف  اأمريكية  من�ساآت  على  هجمات 
ال��رئ��ي�����س وه���و ي��ت��اب��ع ال��و���س��ع ع��ن ك��ث��ب وي��ت�����س��اور مع 

فريقه لالأمن القومي .
ويف وقت �سابق يوم الثالثاء، قال وزير الدفاع الأمريكي 
مارك اإ�سرب اإن على الوليات املتحدة اأن تتوقع انتقاما 
القد�س  فيلق  قائد  �سليماين  مقتل  ب�سبب  اإي���ران  من 

التابع للحر�س الثوري.
الأمريكية  ال���دف���اع  وزارة  مب��ق��ر  اإف������ادة  يف  واأ�����س����اف 
)بنتاغون(: اأعتقد اأنه يتعني علينا توقع اأنهم �سريدون 
رمبا  ال���رد  ه���ذا  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ب���اأخ���رى   اأو  بطريقة 
اأو باأيدي  يكون م��ن خ��الل وك��الء لإي���ران يف اخل���ارج، 
وتابع: م�ستعدون لأي طارئ،   . اأنف�سهم  )الإيرانيني( 

و�سيكون ردنا متنا�سبا مع اأي فعل يقدمون عليه .

للحياة  التي هي اأ�سا�ساً على �سفري النهيار .
وذّكر امل�سوؤول، الذي تعد منظمته من كربى منظمات 
�سخ�س يف  م��الي��ني  �ستة  ال��دول��ي��ة، مبعاناة  الإغ��اث��ة 
الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  �سخ�س  ومليوين  ال��ع��راق 
امل��ح��ت��ل��ة وث���الث���ة م��الي��ني لج���ئ اأف���غ���اين يف اإي�����ران، 

بحاجة ما�سة اإىل م�ساعدات اإن�سانية.
باإ�سم ماليني املحتاجني الذين ل عالقة لهم  وقال 
هذه  ت�سعيد  خف�س  على  ن��ح��ّث  ال�سيا�سي،  ب��ال��ن��زاع 
املواجهة وعلى حمادثات مبا�سرة بني الدبلوما�سيني 

لإيجاد حلول .
ون��ا���س��د ك��اف��ة الأط������راف امل��ع��ن��ي��ة ع���دم ج��ع��ل اإي�سال 
مبثابة  ال��راه��ن  ال�سعب  الو�سع  ظ��ل  يف  امل�����س��اع��دات 

عملية م�ستحيلة .

•• عوا�شم-وكاالت:

ب��ي��ان��ا يتبنى فيه  ال���ث���وري الإي������راين  اأ����س���در احل��ر���س 
عراقيتني،  ع�����س��ك��ري��ت��ني  ق���اع���دت���ني  ع��ل��ى  ال��ه��ج��م��ات 
من  الأوىل  ال�ساعات  يف  اأم��ريك��ي��ة،  ق��وات  ت�ست�سيفان 

�سباح اأم�س .
اأي عدوان  اأن  ال��ب��ي��ان م��ن  ال��ث��وري يف  وح���ذر احل��ر���س 

اأمريكي على طهران �سيواجه برد �ساحق.
كما حذر حلفاء اأمريكا يف املنطقة من اأنهم �سيتعر�سون 
على  ه��ج��م��ات  ل�سن  ب��الده��م  ا�ستخدمت  اإذا  للهجوم 
قواتها  ب�سحب  اأمريكا  نن�سح  البيان:  وتابع  طهران. 

من املنطقة حتى ل ميوت املزيد من اجلنود.
واعترب احلر�س الثوري اأن اإ�سرائيل حليفا لأمريكا يف 

قتل �سليماين.
وقالت وكالة مهر الإيرانية لالأنباء اإن احلر�س الثوري 
الإيراين ا�ستهدف قاعدة عني الأ�سد، ومل يت�سح على 

الفور مدى الأ�سرار اأو اخل�سائر يف القاعدة.

•• بريوت-اأ ف ب

ت�ساعد  اأن  من  اأم�س  دولية  ان�سانية  منظمة  ح��ذرت 
وت���رية الأع���م���ال الن��ت��ق��ام��ي��ة ب��ني ال���ولي���ات املتحدة 
واإيران يهدد القدرة على اإي�سال امل�ساعدات الإن�سانية 

اإىل ماليني الالجئني والنازحني يف املنطقة.
وق��������������������ال رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��روي��ج��ي ل��الج��ئ��ني يان 
النا�س  من  املاليني  ع�سرات  يحتاج  بيان  يف  اإيغالند 
اإن�سانية   م�����س��اع��دات  اإىل  الأو���س��ط  ال�����س��رق  اأن��ح��اء  يف 
بفعل  ن��زح  اأو  تاأثر  قد  بالفعل  معظمهم  اأن  مو�سحاً 

النزاعات .
ونّبه اإىل اأن مواجهة اأخرى بني قوى دولية واإقليمية 
املنقذة  للم�ساعدات  مميتة  �سربة  مبثابة  �ستكون 

•• لندن-رويرتز

�سي�ساند  اأن��ه  اإىل  التلميحات  جون�سون  بوري�س  بريطانيا  وزراء  رئي�س  نفى 
الوليات املتحدة يف �سيا�ستها يف ال�سرق الأو�سط لأنه يريد التو�سل اإىل اتفاق 

جتاري بعد خروج بالده من الحتاد الأوروبي.
الربملان  يف  ك��ورب��ني  جريميي  امل��ع��ار���س  العمال  ح��زب  لزعيم  جون�سون  وق��ال 
بعدما اتهمه بعدم معار�سة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بخ�سو�س مقتل 
اجلرال الإيراين قا�سم �سليماين، لأنه يريد اتفاقا جتاريا هذا حم�س خيال .

واأ�ساف �ستوا�سل اململكة املتحدة العمل من اأجل خف�س الت�سعيد يف املنطقة... 
ينبغي األ ي�ساوره اأدنى �سك مطلقا... يف اأننا عازمون على �سمان �سالمة واأمن 

�سعب العراق بكل ما يف و�سعنا .

جون�صون ينفي التهاون مع ترامب
اإنتاج  اإىل  اأدى  اأك��رث دق��ة، مما  ب��داأت طهران العمل على تعديل �سهاب-3  ليكون  ثم 

�ساروخ قادر-1  طويل املدى. 
كما طورت اإيران اأي�سا ن�سخة �ساروخية اأخرى من �سهاب-3 ، حتت ا�سم �ساروخ �سجيل 

. ويف ال�سنوات الأخرية، طورت طهران �ساروخا جديدا، ي�سمى �ساروخ ذو الفقار .
ال�ستثمارات  ب��داأت  اإذ  البالي�ستية،  ال�سواريخ  تكنولوجيا  حتديث  على  اإي��ران  وتعمل 

لتطوير �سناعة �سواريخ حملية تعمل بالوقود ال�سائل.
اأغرا�س  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  ال�سواريخ  تلك  ت�ستعمل  ل  طهران  اأن  لالنتباه،  والالفت 
تتعلق بها ب�سكل مبا�سر، واإمنا تقوم باإر�سالها مليلي�سياتها يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

لتحقيق اأطماعها وزعزعة الأمن وال�ستقرار.
و�سبق اأن ا�ستخدمت ميلي�سيات احلوثي يف اليمن، �سواريخ اإيرانية يف هجماتها، كما 

متتلك ميلي�سيات حزب اهلل يف لبنان اأ�سلحة اإيرانية.

•• عوا�شم-وكاالت:

يف هجمات الأربعاء، التي ا�ستهدفت قاعدتني للقوات الأمريكية يف العراق، جلاأت اإيران 
اإىل ال�سواريخ البالي�ستية، لتعيد ت�سليط ال�سوء على تر�سانتها ال�ساروخية وطبيعة 

قدراتها احلقيقية يف هذا املجال.
اإي��ران تعتمد ب�سكل كبري على ال�سواريخ  اأن  الع�سكريني  ويوؤكد العديد من املحللني 
بن�سخ  اإذ تقوم  بنف�سها،  ب�سكل كامل  التي طورتها  تاأتي بها من اخل��ارج، ل تلك  التي 

وتعديل ت�سميمات ال�سواريخ اخلارجية .
ففي منت�سف الت�سعينيات من القرن املا�سي، بداأت اإيران يف ا�ستالم �ساروخ نو دوجن  
من كوريا ال�سمالية، لتطور لحقا ن�سختها اخلا�سة من ال�ساروخ، وتطلق عليه ا�سم 

�سهاب-3 .

اإيران و�صواريخها.. طبيعة الرت�صانة البالي�صتية وقدراتها 

وع��ّل��ق اجل��م��ل��ي ع��ل��ى م��ا ي���روج من 
اأخ��ب��ار ح��ول م��ا يعرف ب��� “حكومة 
موقف  اإن  ق����ائ����ال:  الرئي�س” 
رئي�س اجلمهورية قي�س �سعّيد كان 
وا���س��ح��ا يف ه��ذه امل�����س��األ��ة وع��رب له 
عن عدم رغبته يف اللجوء اإىل هذه 
اأّن هذا الأم��ر لي�س يف  املرحلة كما 

ذهنه بتاتا.
�سيتم  اأن��ه  اجلملي،  احلبيب  واأك���د 
املقرتحة  احلكومة  تركيبة  عر�س 
متوّقعا  تغيري،  دون  ال��ربمل��ان  على 
ل�سالح  ب���الأغ���ل���ب���ي���ة  ال���ت�������س���وي���ت 
امل��ق��رتح��ة خ���الل جل�سة  ح��ك��وم��ت��ه 
م��ن��ح ال��ث��ق��ة امل���زم���ع ع��ق��ده��ا يوم 

اجلمعة 10 يناير اجلاري، معتربا 
يحتمل  ل  ال���ب���الد  يف  ال��و���س��ع  اأّن 
مطالبا  ال����ت����اأخ����ري،  م����ن  م����زي����دا 
ج��م��ي��ع الأط���ي���اف ال�����س��ي��ا���س��ّي��ة اإىل 
وقال  ال��وط��ن��ي��ة.  امل�سلحة  اإع����الء 
“لي�س يل من غاية �سيا�سية �سوى 
خدمة تون�س والفريق اخرتته بكّل 

اجتهاد و�سدق ومو�سوعية«.
اأخطاأ  يكون  اأن��ه قد  واأّك���د اجلملي 
يف بع�س التقديرات لأنه ل ميتلك 
تعهدت  “لكّني  امل���ع���ل���وم���ات  ك����ل 
�سيا�سي  ال���ت���زام  وه���و  بالت�سحيح 
وف���ق  به”  اأخ��������ّل  ل����ن  واأخ�����الق�����ي 

تعبريه. 

وبخ�سو�س تاأجيل اجلل�سة العامة 
تركيبة  على  للت�سويت  ب��ال��ربمل��ان 
7 يناير  ال��ث��الث��اء  احل��ك��وم��ة م��ن 
10 اجلاري، بنّي  اإىل يوم اجلمعة 
اأنه مل تتم  املكلف  رئي�س احلكومة 
ا�ست�سارته يف هذا التاأخري، واأنه ل 
علم له اإن كانت هناك نية لتاأخري 
موعد اجلل�سة العامة مرة اأخرى.

مب�ستقبل  م���ت�������س���ل  ����س���ي���اق  ويف 
احل��ك��وم��ة امل��ق��رتح��ة، ي��ع��ق��د حزب 
اليوم اخلمي�س،  قلب تون�س ع�سية 
مقررا  كان  الذي  الوطني  جمل�سه 
عقده الأحد املا�سي، حل�سم موقفه 
م��ن احل��ك��وم��ة امل��ق��رتح��ة م��ن قبل 

ق��ب��ي��ل اجلل�سة  احل��ب��ي��ب اجل��م��ل��ي، 
اجلمعة  ي�����وم  امل���ن���ت���ظ���رة  ال���ع���ام���ة 
القيادى  ذك�����ره  م���ا  وف����ق  ال����ق����ادم، 

باحلزب حامت املليكى. 
لوكالة  ت�سريح  يف  املليكي  واأو�سح 
اأم�س  ل���الأن���ب���اء،  اف��ري��ق��ي��ا  ت��ون�����س 
ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  اأن  الأرب�����ع�����اء، 
ل���ل���ح���زب اج���ت���م���ع ال����ث����الث����اء ومت 
البالد  يف  امل�ستجدات  اىل  التطرق 
حكومة  م���ن  م���وق���ف  ات���خ���اذ  دون 
م�ساألة  اأن  اىل  م�����س��ريا  اجل��م��ل��ى، 
لفائدة  تون�س  قلب  كتلة  ت�سويت 
�ستناق�س  ع���دم���ه  م���ن  احل���ك���وم���ة 
اتخاد  قبل  الوطني  املجل�س  داخ��ل 

•• لندن-وكاالت:

اأعاد مقتل قائد فيلق القد�س اجلرال 
�سادت  التي  الأج���واء  �سليماين،  قا�سم 
 ،2003 ع�����ام  ال�����ع�����راق  ح�����رب  اإب�������ان 
واع���ت���ق���ال ����س���دام ح�����س��ني، واإع����دام����ه، 
مواجهة  يف  العراقي  اجلي�س  وانهيار 
احتالل داع�س ملدينة املو�سل.  ويقول 
اأحمد �سعداوي، كاتب و�ساعر وموؤلف 
اإن اليوم  رواية فرانك�ستاين يف بغداد  
اجلرال  الأمريكيون  فيه  قتل  ال��ذي 
القد�س،  فيلق  قائد  �سليماين،  قا�سم 
م��ع اأب���و م��ه��دي امل��ه��ن��د���س، ن��ائ��ب قائد 
 ،)PMU ال�����س��ع��ب��ي)  ق����وات احل�����س��د 
مدعومة  ميل�سيات  ت�سم  وجمموعة 
م���ن اإي������ران اأح���ي���ى ذك���ري���ات م���وؤمل���ة يف 
غارديان   �سحيفة  يف  وك��ت��ب  ال��ب��الد.  
اأكرث رجلني نفوذاً يف  اأن  الربيطانية، 
العراق كانا يف  طريقهما اإىل املنطقة 
على  ال�سغط  زي���ادة  بهدف  اخل�سراء 
ال���ربمل���ان وال��رئ��ي�����س ل��ل��م��واف��ق��ة على 
ج��دي��د. وحتكم  وزراء  رئ��ي�����س  اخ��ت��ي��ار 
ا�ستقالة  منذ  موؤقتة  حكومة  ال��ع��راق 
ع��ادل عبد املهدي يف اخل��ري��ف، ع�سية 
�سد  وفقراء  �سباب  قادها  احتجاجات 
الف�ساد وتردي القت�ساد. وكان الهدف 
�سخ�سية  ت��ع��ي��ني  ال�����س��غ��ط  ه����ذا  م���ن 
م��وال��ي��ة لإي������ران ت��ن��ف��ذ ���س��ي��ا���س��ات اأبو 
يتهمه  ال���ذي  نف�سه  امل��ه��ن��د���س  م��ه��دي 

املنتف�سون باأنه بيدق اإيراين. 
اأر�سل  �سديقاً  اإن  املقال  كاتب  ويقول 
يكن  مل  فيها:  ق��ال  �ساخرة  ر�سالة  ل��ه 
ال��ق�����س��ف الأم����ري����ك����ي ه���ج���وم���اً على 
ال�سيادة  على  بل  الأمريكية،  ال�سيادة 

الإيرانية لأن ل �سيادة عراقية .

�سر معلن
بداية  منذ  اأن���ه  اإىل  ���س��ع��داوي  وي�سري 
خ�سعت  م���ن���اط���ق  حت����ري����ر  ع���م���ل���ي���ات 
 ،2014 خ��ري��ف  يف  داع�����س  ل�سيطرة 
وال��ت��ي ح����ارب ف��ي��ه��ا الأم��ري��ك��ي��ون مع 
الإيرانيني �سمن حتالف فعال، مل يعد 
اأن امل�سهد ال�سيا�سي العراقي بات  �سراً 
وي��رى كاتب   . اإي���ران  متاماً يف قب�سة 
�سرى مبوافقة  الو�سع  ذلك  اأن  املقال 
�سمنية، اإىل حد ما، من الأمريكيني. 
التعامل مع  الإي��ران��ي��ون يف  ب��داأ  وكما 
هذا  حممية،  جم��رد  بو�سفه  ال��ع��راق 
م���ا ق��ام��ت ب���ه وا���س��ن��ط��ن اأي�������س���اً. اإنها 

ت��ت�����س��رف يف ال���ع���راق ك��م��ا ي��ح��ل��و لها، 
بدءاً من ا�ستهدافها يف ال�سيف املا�سي 
خمازن اأ�سلحة لقوات احل�سد ال�سعبي، 
ومهاجمة ميلي�سيا حزب اهلل العراقي 
يف مدينة القائم عند احلدود العراقية 
– ال�سورية، و�سوًل للغارات الأخرية. 
ومتت جميع تلك العمليات من جانب 
ال�سلطات  م���ع  ال��ت��ن�����س��ي��ق  دون  واح����د 

الأمنية العراقية.

ارتياح
ويف مقابل رد الفعل احلزين والكئيب 
يف اإيران على مقتل �سليماين، يالحظ 
كاتب املقال اأن بع�س ال�سيعة العراقيني 
ب�سبب  ي��ب��دو،  م��ا  على  غا�سبني،  غ��ري 

قتل �سليماين واملهند�س، لدرجة اأنهم، 
�سعروا  الحتجاجات،  داعمي  وخا�سة 
لأن هذين  ذل���ك  وي���ع���زى  ب���الرت���ي���اح. 
ال��رج��ل��ني ك���ان���ا م�����س��وؤول��ني ع���ن قمع 
منذ  العراق  يف  لالحتجاجات  وح�سي 
الأول(.  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر)  يف  بدايتها 
وقد اأدى ذلك ملقتل ما يزيد عن 500 
ولإ�سابة  ال�سلميني،  املنتف�سني  م��ن 
اأكرث من 19 األفاً يعاين بع�سهم الآن 

من اإعاقات دائمة. 
اأن ع��ادل عبد  اإىل  املقال  وي�سري كاتب 
قد  الفرن�سية،  يجيد  مفكر  امل��ه��دي، 
مليل�سيات  واج��ه��ة  ك��ان��ت  ح��ك��وم��ة  اأدار 
متجاهلة  ال��ظ��ل،  يف  عملت  م�سلحة، 
ت��ك��ن تلك  ال��ق��وان��ني والأع�������راق. ومل 

وتقييم  ال��ب��الد  يف  ال��و���س��ع  تقييم 
اأن احل���دي���ث عن  امل���واق���ف، م��ب��ي��ن��ا 
�سيا�سية  ج��ب��ه��ة  ت��ك��وي��ن  اإم��ك��ان��ي��ة 
وب��رمل��ان��ي��ة ب��ني ه���ذه الأط�����راف، اأو 
ت�سريعية  انتخابات  اجراء  اإمكانية 
فر�سيات  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  م��ب��ك��رة، 
اجلملى،  ب��ح��ك��وم��ة  تتعلق  اأخ����رى 
���س��ي��ت��م ت��ن��اول��ه��ا ب���ال���در����س خالل 

اأ�سغال املجل�س الوطني.
نواب  جمل�س  ع�سو  ان  اىل  ي�سار 
ال�����س��ع��ب ع���ن ح���رك���ة حت��ي��ا تون�س 

نبيل  ل���ق���اء  اأن  اك����د  ج�����الد،  ول���ي���د 
ال����ق����روي ب��ي��و���س��ف ال�������س���اه���د كان 
احلزبني  موقف  توحيد  مو�سوعه 
اجلملي  احل���ب���ي���ب  ح���ك���وم���ة  م����ن 
و  ل��ه��ا،  الت�سويت  ب��ع��دم  امل��ق��رتح��ة 
ب��ني حزبي  ان اخل���الف���ات  اأ����س���اف 
عميقة  تون�س  حتيا  و  تون�س  قلب 
ول حتل يف جل�سة اأو اأثنني و كانت 
هده اجلل�سة هي املرحلة الأوىل يف 

طريق التقريب بني احلزبني.
بني  اللقاء  اأن  جالد  وليد  واأ�ساف 

املليكي  اأ���س��ار  كما  النهائي.  ال��ق��رار 
الوطني  امل��ج��ل�����س  اأ���س��غ��ال  اأن  اإىل 
لنتائج  ع��ر���س��ا  �ستت�سمن  اأي�����س��ا، 
رئي�س  اأج����راه����ا  ال���ت���ي  امل�������س���اورات 
احل����زب ن��ب��ي��ل ال���ق���روي م��ع رئي�س 
ال�ساهد  يو�سف  تون�س  حركة حتيا 
الدميقراطي  ال��ت��ي��ار  ح��زب��ي  وم���ع 
الإ�سالح  وكتلتي  ال�سعب  وح��رك��ة 

الوطني وامل�ستقبل.
التي  ال���ل���ق���اءات  اأن  امل��ل��ي��ك��ي  واأك�����د 
اج���راه���ا ال���ق���روي ت��ن��درج يف اإط���ار 

م�سالح  ل���ت���ق���دمي  ن���اج���ح���ة  و����س���ف���ة 
�سواها.  م���ا  ع��ل��ى  ال���ع���راق���ي  ال�����س��ع��ب 
م�سرح  اإىل  ال��ع��راق  احلكومة  وح��ول��ت 
عن  عو�ساً  الإقليمية،  للجيو�سيا�سات 
يف  للعراقيني  امللحة  احل��اج��ات  تلبية 
وتطوير  ال��ع��ام��ة  اخل���دم���ات  حت�����س��ني 
القت�ساد، ف�ساًل عن دمج جيل ما بعد 
ف��ر���س عمل-  ع��ن  ال��ب��اح��ث   -2003
عندما  ال��ك��ات��ب،  وح�سب  املجتمع.   يف 
خرج النا�س اإىل ال�سوارع يف �سبتمرب) 
عبد  ح��ك��وم��ة  ردت  امل���ا����س���ي،  اأي����ل����ول( 
املهدي باإطالق ماء حارق عليهم. كما 
الأحياء  تعتمد  موؤقتة  اأ���س��واق��اً  اأزال���ت 
ال�سيعية الفقرية عليها. وقد اأثار ذلك 
غ�سباً وا�سع النطاق ما �ساهم يف خروج 
مئات الآلف من ال�سباب اإىل ال�سوارع. 
ومل يكن ذلك بتحري�س من الوليات 
اإجراءات  ب�سبب  بل  اآخرين  اأو  املتحدة 
تتعامل  اأن  وع��و���س  خ��رق��اء.  حكومية 
احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة ب��ج��دي��ة م��ع تلك 
باعتبارها  اإليها  نظرت  الحتجاجات، 
واإيران،  العراق  �سد  اأمريكية  موؤامرة 
واأطلقت م�سلحي امليل�سيات ل�سحقها. 

حلظة فا�سلة
احلكومة  قمع  اأن  امل��ق��ال  كاتب  وي��رى 
عراقيني  ملنتف�سني  م�سلحة  وف�سائل 
ك�����ان مب���ث���اب���ة حل���ظ���ة ف��ا���س��ل��ة عزلت 
الطبقة ال�سيا�سية متاماً عن املجتمع. 
وا�سلوا  ال��ذي��ن  املنتف�سون  وي��ح��ظ��ى 
و�سنة  �سيعة  م��ن  بدعم  احتجاجاتهم 
عراقيني، ويوا�سلون عر�س مطالبهم 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ط  ع���رب 

بوا�سطة ها�ستاغ  نريد دولة .

القروي وال�ساهد مت خالله تناول 
مو�سوع واحد وهو الت�سويت على 
احل��ك��وم��ة م��ن ع��دم��ه، م���وؤك���دا اأن 
اجتماع جمل�سه  ق��رر يف  ق��د  حزبه 
حلكومة  الت�سويت  ع��دم  الوطني 
اأول رف�سا للجملي نف�سه  اجلملي 
القادرة على  ال�سخ�سية  لي�س  لأنه 
اخلارجية  الظروف  ظل  يف  احلكم 
ليبيا  يف  والو�سع  بتون�س  املحيطة 
الذي  احلكومي  الفريق  ول�سعف 

اختاره للعمل معه ثانيا.

توّقع اأن حتظى بثقة الربملان:

اجلملي يتعّهد بتعديل حكومته بعد منحها الثقة...!

ل حتوير للحكومة قبل امل�سادقة عليها

•• الفجر -تون�س

يف  اجلملي  احلبيب  املكّلف  احلكومة  رئي�ص  اأكـــد 
مبداأ  يرف�ص  ل  اأّنــه  الأربعاء  اأم�ص  اإذاعــي  ت�سريح 
التعديل يف ت�سكيلة احلكومة، لكن د�ستوريا وقانونيا 
الت�سكيلة  امل�سادقة على  بعد  يتم  التعديل  و�سيا�سيا 

من طرف الربملان، وفق قوله.
ت�سكيلة  على  تــعــديــالت  ــال  ــاإدخ ب ‘’اأتعّهد  وقـــال 

الذين مل يحظوا مبوافقة  الوزراء  احلكومة وتغيري 
ال�سيا�سيني وعليهم حتفظات’’، يف اإ�سارة اإىل مطالبة 

حزبي النه�سة وقلب تون�ص بذلك.
واأ�ساف اأّنه اأعلم الرئي�ص قي�ص �سعّيد بالتزامه بهذا 
مرحلة  يف  التعديل  يكون  اأن  على  ووافقه  التعّهد 
حول  معلومات  مــن  يــتــوّفــر  مــا  �ــســوء  على  لحــقــة 
النزاهة وال�ستقاللية والكفاءة يف عالقة بالوزراء، 

ح�سب ت�سريحه.

قمع املنتف�سني حلظة فا�سلة عزلت ال�سيا�سيني 

يف خ�صم مواجهة خطرية.. ماذا يقول ال�صارع العراقي؟ 
بيان احلر�س الثوري بعد الهجوم.. حتذير ون�صيحة لأمريكا

الت�صعيد يف املنطقة يهدد اإي�صال امل�صاعدات للماليني 

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
امواج  ال�س�����ادة/خمبز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سفاء رخ�سة رقم:2444534 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد خليفه �سيف �سريع املزروعي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جمعيه م�سبح �سعيد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبخ 

فوايل القوع
رخ�سة رقم:CN 2785671 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هريمان�س للحلويات
رخ�سة رقم:CN 2671939 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ردمي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لزينة وتنجيد ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 2660151 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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عربي ودويل

 قال زعماء اإقليم كرد�ستان العراق اأم�س اإن دعم التحالف الع�سكري 
وحثوا  �سروري  داع�س  تنظيم  لقتال  املتحدة  الوليات  تقوده  الذي 

دول التحالف على احليلولة دون ظهور التنظيم جمددا.
واجتمع رئي�س كرد�ستان العراق مع رئي�س وزراء ورئي�س الربملان يف 
الإقليم وعربوا عن قلقهم ب�ساأن ت�ساعد التوتر بعدما اأطلقت اإيران 
�سواريخ على قوات تقودها الوليات املتحدة يف قاعدة جوية يف غرب 
اأربيل عا�سمة الإقليم. وقال زعماء كرد�ستان يف  العراق وكذلك يف 
بيان يف �سوء الأح��داث الأخ��رية خا�سة ما حدث هذا ال�سباح يوؤكد 

اإقليم كرد�ستان على اأن احلل الع�سكري لن يحل امل�سكالت اأبدا .
الو�سع  يف  الت�سعيد  خف�س  كرد�ستان  اإقليم  يدعم  البيان  واأ���س��اف 
لال�ستقرار  ي�سعى  كما  للم�سكالت.  دبلوما�سي  وحل  حل��وار  وي�سعى 
وال�����س��الم وي��ح��ث ج��م��ي��ع الأط������راف ع��ل��ى الم��ت��ن��اع ع��ن ج��ر اإقليم 

كرد�ستان اإىل ال�سراعات .
 

كافة  اىل  دعوتها  العربية  ال���دول  جلامعة  العامة  الأم��ان��ة  ج���ددت 
امل�سرتك  للتعاون  وال��دول��ي��ة  القليمية  واملنظمات  العربية  ال���دول 
العربي  الوطن  يف  المية  ظاهرة  ملكافحة  الرامية  اجلهود  لتعزيز 
والتي تعد العائق الكرب امام حتقيق التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة، 
مو�سحة ان الظروف ال�سيا�سية التي مير بها من نزاعات و�سراعات 
م�سلحة، بالإ�سافة اىل بع�س املوروثات الجتماعية والثقافية مثل 
وعمل  املحلي  القت�سادي  والو�سع  ال�سري  والتفكك  املبكر  ال��زواج 
ن�سبة  جعلت  وغريها،  العي�س  وظ��روف  والبطالة  والفقر  الطفال 
التحاق  ع���دم  نتيجة  ل��ل��زي��ادة  مر�سحة  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف  الم��ي��ة 
قرابة 13 مليون طفل عربي بالتعليم النظامي . جاء ذلك يف بيان 
الذي  العربي ملحو المية  باليوم  ا�سدرته ام�س مبنا�سبة الحتفال 
يوافق الثامن من يناير من كل عام. واأو�سح البيان اأن هذه املنا�سبة 
تعد فر�سة للتذكري بهذا التحدي الذي يعيق اجلهود العربية نحو 
التقدم والتنمية، وي�سلط ال�سوء على اأهمية توحيد اجلهود العربية 
العمل  م��ن  امل��زي��د  ب��ذل  وال��دع��وة اىل  الم��ي��ة  الق�ساء على  ب��ه��دف 
الدوؤوب وت�سافر كافة اجلهود الوطنية والقليمية والدولية وابتكار 
واأ�سار  ال�ساملة لالمية.  املواجهة  ق��ادرة على  تقليدية  ا�ساليب غري 
العربية من جهود كبرية وما نفذته  ال��دول  انه رغم ما تبذله  اىل 
من م�سروعات وبرامج وحمالت وطنية طوال الفرتة املا�سية، فاإن 
المية مازالت متثل اأحد اأهم التحديات التي تواجه الوطن العربي، 
ول ميثل التحدي العمل على حمو المية البجدية والإملام مببادئ 
القراءة والكتابة فقط، ولكن يت�سمن هذا التحدي العمل على حمو 
هذا  ويف  امل��ع��رف��ة،  جمتمع  اإىل  و���س��ول  والثقافية  الرقمية  الم��ي��ة 
الطار اعتمدت القمة العربية املبادرة التي اطلقتها جمهورية م�سر 
الكويت  انعقدت يف  التي  العربية  25 للقمة  ال��دورة  العربية خالل 
عام 2014 اإعالن العقد احلايل عقداً للق�ساء على المية يف جميع 
اعتماد برنامج عمل يهدف  العربي وذلك من خالل  الوطن  انحاء 

للتخل�س من هذه الظاهرة خالل ع�سر �سنوات /2024-2015.

اأعلنت احلكومة الكويتية، اأم�س الأربعاء، تعر�س ح�ساب وكالة الأنباء 
الكويتية على تويرت للقر�سنة، نافية نباأ الن�سحاب الأمريكي من 

مع�سكر عريفجان.
وقال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة، طارق املزرم مت اخرتاق ح�ساب 
كونا على موقع التوا�سل الجتماعي -تويرت-، وبث خرب الن�سحاب 

الأمريكي من الكويت، وهو خرب غري �سحيح.
وكانت كونا  ن�سرت، قبل دقائق، خربا قبل اأن يجري حذفه، مفاده اأن 
وزير الدفاع الكويتي قال اإنه تلقى ر�سالة من قائد مع�سكر عريفجان 

الأمريكي يف الكويت.
يف  قواتها  �ست�سحب  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��اأن  الر�سالة  تفيد  وتابعت 

غ�سون الأيام الثالثة املقبلة .
واأ�سافت قرار الن�سحاب كان مفاجئا ونحن على توا�سل مع وزارة 

الدفاع الأمريكية والقيادة املركزية للجي�س الأمريكي يف املنطقة .
وتاأتي قر�سنة كونا  وترويج خرب الن�سحاب الأمريكي، بعد �ساعات 
للجي�س  تابعة  ق��وات  فيها  تتمركز  قاعدتني  اإي���ران  ا�ستهداف  م��ن 
اجلرال  ملقتل  انتقاما  ال��ع��راق،  يف  ال���دويل  وللتحالف  الأم��ريك��ي، 

الإيراين، قا�سم �سليماين.

عوا�شم

بغداد

القاهرة

الكويت

طهران اأبلغت بغداد بال�صربة  
 •• بغداد-اأ ف ب

اأعلنت ال�سلطات العراقية تلقيها ر�سالة من اإيران بتنفيذها ال�سربة التي 
يف  القد�س  فيلق  رئي�س  اغتيال  على  رّداً  الأمريكيتني  للقاعدتني  وجهتها 
اأمريكية يف  ب�سربة  �سليماين  قا�سم  اجل���رال  الإي���راين  ال��ث��وري  احل��ر���س 

بغداد قبل خم�سة اأيام، ح�سبما نقل بيان ر�سمي الأربعاء.
للقوات  ال��ع��ام  القائد  با�سم  الر�سمي  املتحدث  ع��ن  ال�����س��ادر  البيان  وق���ال 
امل�سلحة رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي، بعد منت�سف الليل بقليل من يوم 
الربعاء، تلقينا ر�سالة �سفوية ر�سمية من قبل اجلمهورية يف اإيران باأن الرد 
اأو �سيبداأ بعد قليل،  اإغتيال ال�سهيد قا�سم �سليماين قد بداأ  اليراين على 
واأن ال�سربة �ستقت�سر على اأماكن تواجد اجلي�س الأمريكي يف العراق دون 

اأن حتدد مواقعها .
وكانت  الأم���ريك���ي  اجل��ان��ب  ب��ن��ا  اأت�����س��ل  بال�سبط،  ال��وق��ت  نف�س  وت��اب��ع يف 
قاعدتي  يف  الأمريكية  بالقوات  اخلا�س  اجلناح  على  تت�ساقط  ال�سواريخ 

عني ال�سد يف النبار وحرير يف اأربيل .
وا�سار البيان اىل قيام رئي�س الوزراء القائد العام مبتابعة التطورات منذ 
واخلارجية  الداخلية  الت�سالت  ويجري  ال�ساعة  هذه  واإىل  الهجوم  بدء 
ال��الزم��ة يف حم��اول��ة لح��ت��واء امل��وق��ف وع���دم ال��دخ��ول يف ح��رب مفتوحة 

�سيكون العراق واملنطقة من اول �سحاياها .
وا�ساف دعونا، وندعو اجلميع ل�سبط النف�س وتغليب لغة العقل والتقيد 
باملواثيق الدولية واحرتام الدولة العراقية وقرارات حكومتها وم�ساعدتها 
على احتواء وجتاوز هذه الأزمة اخلطرية التي تهددها واملنطقة والعامل 

بحرب مدمرة �ساملة .

دعوة جلل�سة برملانية طارئة ب�ساأن العتداء الإيراين

العراق يتحدث عن 22 �صاروخا.. و�صفر اإ�صابات 

اخلطوط الأوكرانية توؤكد اأنها جديدة وفح�ست قبل يومني 

كارثة الطائرة.. اأوكرانيا ترتاجع عن اإعالن عطل املحرك
•• كييف-اأ ف ب

ب�ساأن  جديدا،  بيانا  اإي��ران  يف  اأوكرانيا  �سفارة  اأ���س��درت 
الطائرة املنكوبة، وحذفت بيانها الأويل الذي اأ�سار اإىل 
ب�سبب  ولي�س  املحرك  ب�سبب عطل يف  وق��ع  احل��ادث  اأن 

هجوم �ساروخي.
وكانت ال�سفارة الأوكرانية يف اإيران، قد قالت الأربعاء، 
املحرك،  يف  ع��ط��ال  اأن  اإىل  ت�سري  اأول��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات  اإن 
اإره��اب��ي��ا، ت�سبب يف  اأو ع��م��ال  ول��ي�����س ه��ج��وم��ا ب�����س��اروخ 

حتطم طائرة ركاب اأوكرانية.
ولكنها عادت بعدها ب�ساعات لت�سدر بيانا جديدا ب�ساأن 
الطائرة املنكوبة، وحتذف الإ�سارة اإىل اأن �سبب التحطم 

هو عطل يف املحرك.
وذكرت ال�سفارة، يف بيان اأي�سا، اأن 168 �سخ�سا ا�سرتوا 
تذاكر للرحلة اجلوية التي كانت متجهة �سوب كييف، 
زيلين�سكي،  الأوك��راين، فولودميري  الرئي�س  فيما حذر 

من اأي تكهنات  ب�ساأن حتطم الطائرة.
واأعلن زيلين�سكي، على ح�سابه يف في�سبوك، اأن كل ركاب 
ال��ت��ي حتطمت   ،737 البوينغ  واأف����راد ط��اق��م  ط��ائ��رة 

�سباح الأربعاء بعيد اإقالعها من طهران، قتلوا .
الإيرانية  والتلفزيون  الإذاع��ة  هيئة  قالت  جهتها،  من 
اإن عمال الإنقاذ عرثوا على ال�سندوق الأ�سود للطائرة 

املنكوبة.
واأكدت اخلطوط اجلوية الأوكرانية اأن طائرة البوينغ 
اأكرث  وُقتل  اإي��ران  اأم�س يف  التي حتطمت �سباح   737
من 170 �سخ�ساً عليها، كانت جديدة وخ�سعت لآخر 

فح�س تقني قبل يومني.

الأمريكية  ال��ق��وات  وك��ان��ت  خدمية.  وم��راف��ق  حم�سنة 
احتلت هذه القاعدة، التي تت�سع ل�5000 ع�سكري، بني 

عامي 2003 و2011.
 300 اأك��رث من  ت�سم  باتت   ،2014 ع��ام  نهاية  ومنذ 

مدرب اأمريكي وم�ست�سارين ع�سكريني.
وك����ان ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي دون���ال���د ت���رام���ب زار عني 
الأ�سد  يف اأواخر عام 2018، حيث كان برفقة زوجته 

ميالنيا.

 غرف حم�سنة  
رغم اأن اإيران اأطلقت 15 �ساروخا بالي�ستيا يف هجومها 
على القواعد الع�سكرية التي ت�ست�سيف قوات اأمريكية 
اإ�سابات بح�سب  يف العراق، لكن ذلك مل يوؤد اإىل وقوع 

التقارير الأمريكية.
ومل ترد على الفور تقارير عن �سقوط اإ�سابات ب�سرية 
اأمريكي  وقال م�سوؤول ع�سكري  القاعدتني.  اأي من  يف 

•• بغداد-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت ق��ي��ادة ال��ع��م��ل��ي��ات امل�����س��رتك��ة ال��ع��راق��ي��ة، �سباح 
العراق،  يف  ���س��اروخ��اً   22 ���س��ق��وط  ب��ي��ان  الأرب����ع����اء، يف 
بعدما ق�سفت اإيران ب�سواريخ بال�ستية فجراً قاعدتني 
على  رّداً  اأمريكيون،  جنود  فيهما  يتمركز  ع�سكريتني 
�سليماين  ق��ا���س��م  اجل����رال  ال��ق��د���س  فيلق  ق��ائ��د  مقتل 

ب�سربة اأمريكية.
���س��اع��ات من  �سبع  نحو  بعد  ن�سر  ال���ذي  ال��ب��ي��ان  واأ���س��ار 
ا�ستمر  الق�سف  اأن  اإىل  اإي���ران،  اإىل  ي�سر  ومل  الهجوم 
17 �ساروخاً على قاعدة عني  ن�سف �ساعة وقد �سقط 
اأربيل  مدينة  على  �سواريخ  وخم�سة   ... اجلوية  الأ�سد 
القوات  �سمن  خ�سائر  اأي  ي�سجل  مل  اأن��ه  اإىل  م�سرياً   ،

العراقية ، من دون تفا�سيل عن اجلنود الأمريكيني.
اأن الهجوم  وكان التلفزيون الإيراين الر�سمي قد زعم 
ال�ساروخي الذي نفذته طهران قد اأ�سفر عن مقتل 80 
فرداً من القوات الأمريكية، فيما اأ�سيب 200 اآخرون 

بجروح.
ون��ف��ذت ق��وات احل��ر���س ال��ث��وري الإي��ران��ي��ة الهجوم من 
غرب  كرمن�ساه  ملحافظة  التابعة  اآب���اد،  اإ���س��الم  مدينة 
الأنبار  الأ�سد مبحافظة  وا�ستهدف قاعدة عني  اإي��ران، 

غرب العراق.
واملطلع  بامل�سوؤول  و�سفته  م�سدر  عن  الوكالة  ونقلت 
من  دقيقة  لتقارير  وفقا  اإن��ه  قوله  الثوري  احلر�س  يف 
م�سادرنا يف املنطقة حتى الآن ُقتل ما ل يقل عن 80 
من اجلنود الأمريكيني واإ�سابة 200 اآخرين بجروح .

لكن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اأكد عرب تغريدة 
اإ���س��اب��ات يف قوات  اأي  ل��ه على موقع تويرت ع��دم وق��وع 
اإدارته  اأن الأم��ور على ما ي��رام، واأن  ب��الده، م�سريا اإىل 

ب�سدد تقييم الأو�ساع بعد ال�سربة الإيرانية.
هذا ودعا نائب رئي�س كتلة حتالف القوى العراقية رعد 
ا�ستثنائية  اإىل عقد جل�سة  الربملان  الأربعاء،  الدهلكي، 
 ، ال��ع��راق  ل�سيادة  الإي����راين  الع��ت��داء واخل���رق  ملناق�سة 
كما  الإي����راين  الق�سف  على  ب��ال��رد  احل��ك��وم��ة  مطالبا 

فعلت مع الهجوم الأمريكي.

وقال رعد الدهلكي اإن على جمل�س النواب عقد جل�سة 
ل�سيادة  الإي��راين  واخل��رق  العتداء  ملناق�سة  ا�ستثنائية 
العراق، وا�ستهدافه ب�سواريخ عمياء �سقط اأحدها على 
اأكدوا  طاملا  ال��ع��راق  حكماء  واأ���س��اف:   . مدنية  مناطق 
والتخندقات  املحاور  ب�سيا�سة  العراق  زج  خطورة  على 
املذهبية اإقليميا، لكن كما يبدو فاإن اأذرع اإيران بالعراق 
ل تريد اإل الدمار للعراق، لإجناح امل�سروع الفار�سي يف 

ت�سدير الثورة على جثث ودماء العراقيني .
ال��ت�����س��ع��ي��د والتهديد  ي���اأت���ي ذل���ك م���ن خ���الل  وت���اب���ع: 
واإطالق  بال�ستهتار،  اإي��ران  نتيجته متادي  كانت  الذي 
اأدنى  ���س��واري��خ ع��م��ي��اء ع��ل��ى الأرا����س���ي ال��ع��راق��ي��ة دون 

احرتام للمواثيق الدولية .
ووزارة  ورئ��ي�����س��ه��ا  احل��ك��وم��ة  اأن  ع��ل��ى  ال��ن��ائ��ب  و����س���دد 
املنددة  البيانات  اإ�سدار  على  ت�سابقوا  مثلما  خارجيتها 
ب��ال��ق�����س��ف الأم���ريك���ي وت�����س��ارع��وا ل��ل��م��ط��ال��ب��ة مبوقف 
العدوان  بعد  �سوتهم  ن�سمع  اأن  نريد  فاليوم  ب��رمل��اين، 

الإيراين .
ك��م��ا اأك����د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اأن ي��ك��ون ل��ل��ربمل��ان م��وق��ف جاد 
وحقيقي لإبعاد العراق عن هذه املعادلة املخجلة، يف زج 
فيها  الوحيد  اخلا�سر  �سيكون  مبعركة  و�سعبه  العراق 

ال�سعب العراقي .

ماذا ق�سفت اإيران؟
اآلف جندي وم�ست�سار   5 متلك الوليات املتحدة نحو 
ع�سكري يف العراق، يتوزعون على اأكرث من 12 قاعدة 
التي طالها هجوم  الأ���س��د   اأب��رزه��ا ع��ني  ع�سكرية، م��ن 

�ساروخي اإيراين .
اإيران  انطلق من  الذي  ال�ساروخي  الق�سف  وا�ستهدف 
اإ�سافة اإىل قاعدة ع�سكرية  قاعدة عني الأ�سد اجلوية، 

اأخرى يف اأربيل.
وتعد قاعدة عني الأ�سد ثاين اأكرب القواعد اجلوية يف 
العراق، وجرى ت�سييدها بني عامي 1980 و1987، 

وذلك يف حمافظة الأنبار غربي البالد.
وت�سم عني الأ�سد، التي كانت حتى عام 2003 تعرف 
با�سم قاعدة القاد�سية اجلوية ، مبان ع�سكرية وخمازن 

بعد  ال���رادار  �سا�سات  عن  واختفت  غ  ت   6،10 ال�ساعة 
ذلك بدقائق.

واأع��ل��ن��ت اخل��ط��وط الأوك��ران��ي��ة ال��دول��ي��ة، اأك���رب �سركة 
طريان يف البالد واململوكة من جهة خا�سة، اإنها قررت 
وحتى  ال��ي��وم   من  اعتبارا  طهران  اإىل  رحالتها  تعليق 

اإ�سعار اآخر.
و���س��دد م�����س��وؤول��و اخل��ط��وط اأن ال��ط��ائ��رة ك��ان��ت تعمل 

الأوكرانية يف من�سور على في�سبوك  واأعلنت اخلطوط 
ال�سركة  وت�سلمتها   ،2016 ع��ام  م�سنعة  الطائرة  اأن 
لآخر  الطائرة  خ�سعت  )بوينغ(.  م�سنع  من  مبا�سرة 
�سيانة تقنية دورية يف 6 كانون الثاين/يناير 2020 ، 
م�سريًة اإىل اأنها علقت رحالتها اجلوية من طهران اإىل 

اأجل غري م�سمى.
الرئي�سي  اأقلعت من مطار طهران  الطائرة قد  وكانت 

اإنذارا  تلقى  الأم��ريك��ي  اجلي�س  اإن  اأن   اأن  �سي  ل�سبكة 
مبكرا ب�ساأن ال�سربة ال�ساروخية الإيرانية.

واأ�ساف امل�سوؤول الأمريكي الذي مل تذكر ال�سبكة ا�سمه 
كان  الأم��ريك��ي��ون  الع�سكريون  تلقاه  ال��ذي  الإن���ذار  اأن 
الغرف  اإىل  الو�سول  م��ن  متكنوا  حتى  وكافيا  مبكرا، 

املح�سنة يف القاعدة.
ورمب��ا يف�سر ه��ذا الأم��ر ع��دم �سقوط قتلى يف �سفوف 
الع�سكريني املوجودين يف القاعدة، التي زارها الرئي�س 

الأمريكي دونالد ترامب يف دي�سمرب 2018.
العامة،  لل�سوؤون  الأمريكي  الدفاع  وزير  م�ساعد  وكان 
الأخرية  الأي���ام  خ��الل  بيان  يف  ق��ال  هوفمان  جوناثان 
ورّداً على تهديدات اإيران واأفعالها اّتخذت وزارة الدفاع 

كل التدابري املنا�سبة حلماية اأفرادنا و�سركائنا .
ك��ان��ت��ا يف ح��ال��ة تاأهب  ال��ق��اع��دت��ني  اأّن ه��ات��ني  واأ����س���اف 
ق�سوى نظراً لوجود موؤ�ّسرات تفيد باأّن النظام الإيراين 

يخّطط ملهاجمة قواتنا وم�ساحلنا يف املنطقة .

م��درب��ني حلالت  ق��ي��ادة طيارين حمرتفني  كليا حت��ت 
الطوارئ يف مطار طهران ال�سعب  على حد و�سفه.

وق���ال رئ��ي�����س اخل��ط��وط الأوك��ران��ي��ة ال��دول��ي��ة يفغيني 
ديكنه الطائرة كانت يف و�سع ت�سغيلي .

طاقم  م��ع  طائراتنا  اأف�سل  م��ن  واح���دة  كانت  وا���س��اف 
رائع  وذلك يف موؤمتر �سحايف يف كييف حاول فيه حب�س 

دموعه.
التحطم  ك��ارث��ة  رب��ط��ت  تكهنات  على  التعليق  ورف�����س 
قاعدتني  ع��ل��ى  الإي����ران����ي����ة  ال�������س���اروخ���ي���ة  ب��ال�����س��رب��ة 
باعتماد  ون�سح  الرب��ع��اء،  �سباح  العراق  يف  اأمريكيتني 
التوا�سل  مواقع  ولي�س  للمعلومات  الر�سمية  امل�سادر 

الجتماعي.
اإن  �سو�سنوف�سكي  اإي��غ��ور  ال�����س��رك��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  وق���ال 
الطائرة حلقت حتى ارتفاع 2400 مرت عندما اختفت 
الطاقم خطاأ  ارت��ك��اب  ال���رادار، و )ف��ر���س(  �سا�سات  عن 

�سئيلة، نحن بب�ساطة ل ناأخذها بعني العتبار .
اأن  ال��ق��ول  ال�سعب  م��ن  خربتهم،  اإىل  بالنظر  واأ���س��اف 

خطاأ ح�سل مع الطاقم .
وال�����س��رك��ة ب�����س��دد اإب����الغ ع��ائ��الت ال��رك��اب وال��ع��م��ل مع 
اأ�سباب  ملعرفة  ميكن  ما  بكل  للقيام  ال��ط��ريان  �سلطات 

احلادث .
والوكرانية  الي��ران��ي��ة  لل�سلطات  الول��ي��ة  وال��ب��ي��ان��ات 

ذكرت ان عطال طرا على اأحد حمركات الطائرة .
ونقل تلفزيون بر�س تي يف  الر�سمي الناطق بالنكليزية 
الناطق با�سم مطار المام اخلميني  عن علي خا�ساين 
�سعوبات  ي��ب��دو  كما  احل���ادث  �سبب  اأن  قول�����ه  ال���دويل 

تقنية .
 

الفلبني جتلي رعاياها من العراق واإيران ولبنان 
•• مانيال-رويرتز

اأمرت الفلبني باإجالء ع�سرات الآلف من مواطنيها من ال�سرق الأو�سط بعد هجوم �ساروخي اإيراين على قوات 
تقودها الوليات املتحدة يف العراق. وقال وزير العمل �سيلف�سرت بيلو ام�س اإن الأمر مبغادرة اإيران ولبنان جاء 
اإيران  اإذا حتول ال�سراع بني  اإنه �سيكون كابو�سا   اإلزامي للمواطنني من العراق. وقال بيلو  اإجالء  اأعقاب  يف 
والوليات املتحدة، حليفة الفلبني الوثيقة، اإىل حرب �ساملة لكن احلكومة م�ستعدة لتخاذ اإجراءات ل�سمان 
توفري فر�س عمل للعائدين. واأ�ساف ننا�سدهم العودة اإىل ديارهم... عندما تتح�سن الظروف ميكنهم العودة 
)لل�سرق الأو�سط( اإذا اأرادوا .  ويعي�س اأكرث من مليوين فلبيني ويعملون يف ال�سرق الأو�سط وير�سلون مليارات 
الدولرات من التحويالت النقدية ال�سنوية التي ميكن اأن يعطلها �سراع وا�سع النطاق. وقال بيلو اإن اأكرث من 
30 األفا من هذا الرقم يعملون يف لبنان واأكرث من 1000 يف اإيران با�ستثناء العمال غري امل�سجلني. وذكرت 
والباقي  كرد�ستان  اإقليم  يف  يقيمون  العراق  يف  يعملون  فلبيني   1600 ن�سف  من  اأك��رث  اإن  اخلارجية  وزارة 

يعملون يف من�ساآت اأمريكية وغريها من املن�ساآت الأجنبية يف بغداد ويف املوؤ�س�سات التجارية يف اأربيل.

خارجية جمهورية ال�سني ال�سعبية بالقاهرة. واأو�سح 
تقديره  اللقاء عن  اأع��رب خالل  الغيط  اأب��و  اأن  البيان 
العربية  ال��دول  جامعة  بني  املتنامية  العمل  لعالقات 
وجمهورية ال�سني يف خمتلف املجالت، وذلك يف اإطار 
عام  تاأ�س�س  وال���ذي  ال�سيني  العربي  التعاون  منتدى 
التي  التاريخية  العالقات  عمق  على  م��وؤك��داً   ،2004
تربط بني اجلانبني واأهميتها لهما. واأ�ساف البيان اأن 
الأمني العام اأعرب عن تطلعه اإىل عقد الدورة التا�سعة 
ال�سيني  العربي  التعاون  ملنتدى  ال���وزاري  لالجتماع 
الها�سمية،  الأردن��ي��ة  باململكة  ال��ق��ادم  يوليو  مطلع  يف 
اجلانبني،  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التن�سيق  ب��ع��الق��ات  م�سيداً 

•• القاهرة -وام:

الدول  العام جلامعة  الأم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد  اأع��رب 
العربية،  للق�سايا  ال�سني  لدعم  تقديره  عن  العربية 
الأهمية  ذات  الفل�سطينية،  الق�سية  مقدمتها  ويف 
الداعمة  ا  مواقفه  مثمنا  ال��ع��رب��ي،  للجانب  امل��رك��زي��ة 
و  الدولية  املحافل  يف  الفل�سطينية  للحقوق  والثابتة 
الأمم املتحدة، خا�سة يف ظل بع�س التحركات الدولية 
املنافية للقانون الدويل والهادفة لت�سفية تلك احلقوق. 
جاء ذلك يف بيان ا�سدرته اجلامعة العربية عقب لقاء 
ووزير  الدولة  م�ست�سار  يي  واجن  بال�سيد  العام  اأمينها 

يف  حقيقية  ورغ��ب��ة  املتبادلة  الثقة  اإىل  ت�ستند  وال��ت��ي 
حتقيق التنمية امل�سرتكة وتعزيز امل�سالح املتبادلة بني 
تناول  اللقاء  اأن  البيان  وذكر  العربي.  والعامل  ال�سني 
اأهم املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك على ال�ساحتني 
الو�سع  ا�ستعر�س  الغيط  اأب��و  واأن  والدولية،  العربية 
احلايل باملنطقة العربية وما متر به من اأزمات، خا�سة 
يف �سوء الت�سعيد الأخري بني اإيران والوليات املتحدة 
وما  املنطقة  وا�ستقرار  اأمن  على  املحتملة  وانعكا�ساته 
متثله التدخالت الإيرانية يف ال�سئون الداخلية للدول 
العربية من ُم�سكالت �سخمة ُتفاقم من حدة الأزمات 

وال�سراعات يف املنطقة.

اأبو الغيط يعرب عن تقديره لدعم ال�صني الق�صايا العربية

م�صر: متم�صكون باتفاق املبادئ اخلا�س ب�صد النه�صة
•• القاهرة-وكاالت:

اأك����د وزي����ر امل������وارد امل��ائ��ي��ة وال���ري 
العاطي،  ع��ب��د  حم��م��د  امل�������س���ري، 
باملكونات  ب��الده  مت�سك  الأرب��ع��اء، 
لالتفاقية  الأ����س���ا����س���ي���ة  ال��ف��ن��ي��ة 
النه�سة  ب�سد  اخل��ا���س��ة  النهائية 
الإثيوبي، والتي كان قد مت التفاق 
ع��ل��ي��ه��ا خ����الل اج��ت��م��اع��ات ثالثة 
�سابقة ب�ساأن ال�سد، عقدت يف اأدي�س 

اأبابا والقاهرة واخلرطوم.
الت��ف��اق��ات ت�سمنت  ت��ل��ك  وك��ان��ت 
م��رح��ل��ة م���لء ���س��د ال��ن��ه�����س��ة التى 
الطاقة  توليد  من  اإثيوبيا  مُتّكن 
التنمية،  وحت��ق��ي��ق  ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة 

اجلفاف  تخفيف  ت��داب��ري  وب��ح��ث 
ملواجهة حالت اجلفاف اأو اجلفاف 
فرتة  مع  تتزامن  قد  التي  املمتد، 
بالإ�سافة  وذل��ك  ال�سد،  ذلك  ملء 
العادلة  الت�سغيلية  ال��ق��واع��د  اإىل 
اأبابا  اأدي�س  متكن  التي  واملتوازنة، 
الكهرومائية  الطاقة  توليد  م��ن 
على  احل��ف��اظ  م��ع  م�ستدام  ب�سكل 

ت�سغيل ال�سد العايل يف م�سر. 
وج�����������اءت ت���������س����ري����ح����ات ال�����وزي�����ر 
الأربعاء،  له،  كلمة  خالل  امل�سري 
ب��ال��ع��ا���س��م��ة الإث����ي����وب����ي����ة، اأث���ن���اء 
النه�سة  �سد  اجتماعات  ح�سوره 
 ، واإثيوبيا  وال�سودان  لدول م�سر  
املتحدة،  الوليات  ممثلي  بح�سور 

ووفد جمموعة البنك الدويل. 
وقال عبد العاطي: اختالفاتنا يف 
العنا�سر  ه���ذه  ع��ن  ال��ت��ع��ب��ري  ن��ه��ج 
ويف بع�س القيم العددية املرتبطة 
ب��ب��ع�����س ال��ت��ع��ري��ف��ات، م��ث��ل حدود 
اجل����ف����اف، وب���ع�������س الخ���ت���الف���ات 
اخلارجة  بالت�سرفات  يتعلق  فيما 
م����ن ����س���د ال��ن��ه�����س��ة يف ال���ظ���روف 
اأن  واأو�����س����ح    . ال���ه���ي���درول���وج���ي���ة 
�سد  ت�ستطيع  ال��ث��الث��ة  الأط�����راف 
الق�سايا،  ه���ذه  يف  بينها  ال��ف��ج��وة 
مردفا اأن م�ساركة م�سر اليوم هي 
واملفاهيم  الأف���ك���ار  بع�س  ل��ت��ب��ادل 
اتفاق  اإىل  التو�سل  ت�سهم يف  التي 
�سامل وتعاوين ذي منفعة متبادلة 

ف��ي��م��ا ي��خ�����س م����لء وت�����س��غ��ي��ل �سد 
النه�سة وفقا لتفاق اإعالن املبادئ 

لعام 2015 .
اأن  يجب  ات��ف��اق  اأي  اأن  على  واأك���د 
الأ�سرار  م��ن  امل�سب  دول  يحمي 
ي�سببها  اأن  ميكن  التي  اجل�سيمة 
���س��د ال��ن��ه�����س��ة، م��ت��اب��ع��ا: ن��اأم��ل اأن 
بو�سفه  ال��ن��ه�����س��ة  ����س���د  ي��ت��ك��ام��ل 
النيل  من�ساأ مائيا جديدا يف نظام 
ال�سرقي بعملية اإدارة م�سرتكة مع 
للحفاظ  اأ���س��وان،  ال��ع��ايل يف  ال�سد 
املائية  امل���ن���ظ���وم���ة  م����رون����ة  ع���ل���ى 
التى  القا�سية  ال��ظ��روف  مل��واج��ه��ة 
�سد  وت�سغيل  م���لء  ع��ن  ت��ن�����س��اأ  ق��د 

النه�سة .
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عربي ودويل

وق���ال���ت يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي “مل 
جن�سي...  اأو  عمري  يف  ق��ط  اأف��ك��ر 
اأ���س��ب��اب دخ���ويل معرتك  اأف��ك��ر يف 
ال�سيا�سة، والأ�سياء التي من اجلها 

اكت�سبنا ثقة الناخبني«.

جيل جديد
الناخبني  ب��امل��ائ��ة م��ن   78 ال��ي��وم، 
رئي�سة  م����ن  اأك������رب  ال��ف��ن��ل��ن��دي��ني 
الوزيرات  هوؤلء  و�سباب  وزرائهم، 
ميثل حتديا. يقول الدميوقراطي 
ال����س���رتاك���ي ارك����ي ل��ي��ك��ان��ني “ان 
ال�سيا�سيني  م���ن  ج���دي���دا  ج��ي��ال 
احتل امل�سهد يف فنلندا... اإنه ياأتي 
يف �سياق �سعب، لكن يجب األ نقلل 

من قدراته، يجب اأن ندعمه«.
 ،2.0 �سيا�سة  ال��وزي��رات  وجت�سد 
مبا�سر  ب�����س��ك��ل  ال���ت���وا����س���ل  ح��ي��ث 
عرب تويرت، اىل حّد ا�ستعرا�سهن 
ن�سرت  اخل�����ا������س�����ة.  حل����ي����ات����ه����ّن 
على  �سيلفي  ���س��ور  م���اري���ن  ���س��ان��ا 
ان�ستاغرام حلملها اأو وهي متار�س 

الر�ساعة الطبيعية. 
���ا يل  وج���ه���ة ن��ظ��ر ت��ت��ب��ّن��اه��ا اأي�������سً
“اأريد  التعليم:  وزي��رة  اأندر�سون، 
املو�سيقى  ن���وع  ال��ن��ا���س  ي��ع��رف  اأن 
يف  نفعله  ال��ذي  وم��ا  نحبها،  التي 
وقت فراغنا، وكيف نق�سي بع�س 
الوقت مًعا وراء الكوالي�س... هذا 
�سيء مفقود يف النقا�س العام منذ 

فرتة طويلة ».
الجتماعية  ال�سبكات  ا���س��ت��خ��دام 
يتداخل ب�سكل كامل مع ال�سيا�سة 
احل��ك��وم��ي��ة.  وق���د ن�����س��رت وزي���رة 
املالية كاتري كوملوين، ا�ستطالعا 
ل���ل���راأي ع��ل��ى ان�����س��ت��اغ��رام يف 13 
امل�سرتكني  اآراء  يطلب  دي�سمرب 
ب�ساأن عودة اجلهاديني الفنلنديني 
املو�سوعات  اأح��د  وهو  �سوريا،  من 
قبل  احل���ايل،  ال��وق��ت  يف  ال�ساخنة 
ح��ذف��ه ام���ام اجل���دل ال���ذي اأثارته 

هذه احلركة.
على  ت����ه����ّب  احل�����داث�����ة  ري�������اح  ان 
بها  ويرحب  الفنلندية،  احلكومة 
اجلميع، لكنها مع ذلك لن تقلب 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة را�سا  ال��ل��ع��ب��ة  ق��وان��ني 
لن  ال��ع�����س��ل  “�سهر  ع���ق���ب.  ع��ل��ى 
املوؤرخ  يتنباأ  احلكومة”،  يف  ي��دوم 
التحدي  و�سيكون  كلريك.  لوي�س 
الأك����رب ل�����س��ان��ا م���اري���ن، ه��و قيادة 
هذا التحالف الذي اأ�سعفته اأزمة 
اأوج���دت���ه���ا احلكومة  ال��ت��ي  ال��ث��ق��ة 
ال�������س���اب���ق���ة، وال�������س���م���ود يف وج���ه 
م��ع��ار���س��ة حم��اف��ظ��ة ق���وي���ة حيث 

معركة التنا�سف بديهية.

اليوم، تتوىل الن�ساء قيادة الأحزاب 
الئتالف  يف  امل�����س��ارك��ة  اخل��م�����س��ة 
منهن  واأربعة  �سهر،  منذ  احلاكم، 
العامل  وي��ن��ب��ه��ر   ،35 ���س��ن  دون 

بحداثة هذا البلد.
رئي�سة  اإن  اىل  الإ������س�����ارة  جت����در 
���س��ان��ا مارين،  ال�����وزراء اجل���دي���دة، 
اأ�سرة  م���ن  ف��ه��ي  ع�����س��ره��ا،  اب���ن���ة 
من  يبلغ  لطفل  واأم  م��ت��وا���س��ع��ة، 
العمر 23 �سهًرا، واأ�سبحت يف �سن 
حكومة  رئي�سة  اأ���س��غ��ر  ع��اًم��ا   34
ح��ال��ي��ا يف ال���ع���امل.  ك��ل ���س��يء �سار 
ب�سرعة بالن�سبة لهذه ال�سرتاكية 
ال����دمي����وق����راط����ي����ة ال����ت����ي ب�������داأت 
ال�سابعة  يف  ال�سيا�سية  م�سريتها 
ثاين  ت���ام���ب���ريي،  وال��ع�����س��ري��ن يف 
وت�سارع  ال��ب��الد.  م��دي��ن��ة يف  اأك���رب 
كل �سيء يف اأوائل دي�سمرب عندما 
ا�سطر �سلفها، الذي جرفته اأزمة 
ثقة اإثر اإ�سراب قطاع الربيد، اإىل 
ال�ستقالة. ثم قام احلزب بتعيني 
وزي����رة ال��ن��ق��ل والت�����س��الت هذه، 

لتويل هذا املن�سب.

حق املراأة
ام�������راأة ع��ل��ى راأ�������س احل���ك���وم���ة، ل 
�����س����يء ج����دي����د يف ه������ذه ال����دول����ة 
مبواقفها  املعروفة  ال�سكندنافية 
بني  امل�����س��اواة  م�سائل  يف  املتقدمة 
اجلن�سني، واأول بلد يف اأوروبا مينح 
املراأة حق الت�سويت والرت�سح عام 
اللفني،  ���س��ن��وات  وم��ن��ذ   .1906
ع����رف ال��ف��ن��ل��ن��دي��ون ام����راأت����ني يف 
ل����ل����وزراء، وكانت  م��ن�����س��ب رئ��ي�����س 
اثني  طيلة  رئي�سة  هالونني  تاريا 
ع�سر عاًما. اأخرًيا، يتاألف الربملان 
باملائة   47 م��ن  ح��ال��ًي��ا  الفنلندي 
من الن�ساء )مقابل 38 فا�سل 8 

باملائة يف فرن�سا(.
اخ��ر مع  �سقف  ول��ك��ن، مت تخطي 
من  تتكون  ال��ت��ي  م��اري��ن،  حكومة 
19 وزيراً.  اأ���س��ل  ام���راأة م��ن   12
ائتالف  اح���زاب  ق���ادة  خما�سي  اإن 
ومنوذجي.  رم��زي  الو�سط،  ي�سار 
اأ�ستاذ  ك���ل���ريك،  ل��وي�����س  وي�����س��ف 
التاريخ املعا�سر يف جامعة توركو، 
هذا الو�سع باأنه “ا�ستثنائي، وهو 
رمز لبلد حتققت فيه مكانة املراأة 
وبطريقة  ب��ال��ت��دّرج  ال�سيا�سة  يف 
فقد  خطية، قبل فرن�سا بكثري”. 
ال�سلطة  يف  ال��ن�����س��اء  ت�����س��ري��ك  مت 
ال�سيا�سي  ال���ت���اري���خ  ب���داي���ة  م��ن��ذ 
ذات  ال��دول��ة  ه��ذه  “يف  الفنلندي. 
املنخف�سة،  ال�����س��ك��ان��ي��ة  ال��ك��ث��اف��ة 
تكمن  ال���ب���الد  “م�سلحة  ك���ان���ت 

جميع  وت���وظ���ي���ف  ا����س���ت���خ���دام  يف 
الن�ساء”،  منها  املتاحة،  ال��ق��درات 

يقول لوي�س كلريك.

اقلية يف القطاع اخلا�ص
ال�سابقة  املحافظة  ليكانني،  ارك��ي 

ال�سركات  يف  امل�����س��وؤول��ي��ة  منا�سب 
املنزيل  العنف  ي��زال  ول  اخلا�سة، 
ميثل م�سكلة كبرية، ال ان املجال 
ال�سيا�سي اأكرث ن�سجا من اأي مكان 
اآخ��ر. وقد عرّبت �سانا مارين عن 
انزعاجها من مثل هذه التعليقات، 

الأكرب  ال��رج��ال  وك��ان  والثقافية، 
للتنحي”،  ا����س���ت���ع���داد  ع��ل��ى  ���س��ن��اً 

ت�سهد اأنيلي ياتينماكي.
وم����ع ذل�����ك، مل ت��ت��م ت�����س��وي��ة كل 
����س���يء ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ق�����س��ي��ة امل������راأة. 
ت�سغلن  الن�ساء  من  �سعيفة  ن�سبة 

ل��ب��ن��ك ف��ن��ل��ن��دا، ك���ان ع��م��ره��ا 21 
بداأت  عندما   1972 �سنة  ع��اًم��ا 
وتتذكر  ال����ربمل����ان،  يف  م�����س��ريت��ه��ا 
كان  ال����وق����ت،  ذل�����ك  “يف  ق���ائ���ل���ة: 
ه��ن��اك ���س��ب��اب يف ال�����س��ي��ا���س��ة، كنت 
ج���زًء م��ن��ه��م، ل��ك��ن ق��ل��ة قليلة من 

لأمهات  وجود  ل  وخا�سة  الن�ساء، 
�سغريات«.

اإجازة  اإ���س��الح  ف���اإن  ل��ه��ا،  بالن�سبة 
ال���ذي مدد   ،1978 ال����ولدة ع��ام 
�سمح  الآب�����اء،  لي�سمل  احل���ق  ه���ذا 
ل��ق��ط��ع نف�س  ب��ال��ط��م��وح  ل��ل��ن�����س��اء 

ال��ت��ي يتمتع  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل�����س��رية 
ب��ه��ا ال���رج���ال. وم���ن ع���ام 1990 
�سورة  ا�سبحت   ،2000 عام  اإىل 
طبيعية  ���س��ورة  ال�سيا�سية  امل����راأة 
يف  نا�سطات  ن�ساء  “عمل  بف�سل 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت 

ـــورة جــدا  ـــخ ــــــا ف »اأن
تخفي  ل  ببلدي”... 
ياتينماكي  اأنــيــلــي 
ــــا عــنــدمــا  ــــره ــــاأث ت
تتحدث عن احلكومة 
“فنلندا  اجلــديــدة. 
الآن يف اأيدي الن�ساء”، 
تقول باعتزاز النائب 
ــي  الأوروب الربملان  يف 
الــتــي  ـــا(  ـــام ع  64(
كانت اأول امراأة تقود 
كان  بلدها،  حكومة 
ع�سر  �ستة  قبل  ذلــك 

عاًما. 

•• الفجر – خرية ال�شيباين

يل اندر�سون بعد اإعادة انتخابها زعيمة لتحالف الي�سار

اغلبية ن�سوية يف جمل�س الوزراء

اأنيلي ياتينماكي اأول امراأة قادت حكومة فنلندا�سانا مارين يف قيادة ال�سفينة الفنلندية

يل اندر�سون، من الي�سار، ماريا اأوي�سالو، وكاتري كوملوين وتوما�س بلومكفي�ست من اع�ساء احلكومة

و�سع لن يقلب اللعبة ال�سيا�سية:

فنلندا: خم�س ن�صاء يقدن اأحزاب الئتالف احلاكم...!
 ن�سبة 78 باملائة من الناخبني الفنلنديني اأكرب �سّنا من رئي�سة الوزراء

يف  ــدود  حم ح�سور 
امل�سوؤولية  منا�سب 
يف القطاع اخلا�ص، 
العنف  يـــزال  ول 
ــــــزيل ميــثــل  ــــــن امل
مــ�ــســكــلــة كــبــرية

التحدي الأكرب هو 
مارين  �سانا  �سمود 
ــة  ــس ــار� ــع ـــــــام م اأم
حمــافــظــة قــويــة 
ــــث مـــعـــركـــة  ــــي ح
بديهية التنا�سف 

يتاألف الربملان الفنلندي حالًيا من 47 باملائة من الن�صاء اأول بلد يف اأوروبا مينح املراأة حق الت�صويت والرت�صح عام 1906

تنديد دويل وا�صع بال�صربات الإيرانية
اأي وقت  اأك��رث من  الأول��وي��ة هي الآن  ال��ذي يحارب داع�س  للتحالف 

م�سى خلف�س الت�سعيد. على دوامة العنف اأن تتوقف.
قاعدتني  املتهورة واخلطرية على  بالهجمات  و�سفته  ما  لندن  دانت 
اإزاء  القلق  عن  معربة  بريطانية،  قوات  ت�سمان  العراق  يف  للتحالف 

معلومات عن �سقوط جرحى.
الهجوم على قواعد  وق��ال وزي��ر اخلارجية دومينيك راب ندين هذا 
ع�سكرية عراقية ت�سم قوات للتحالف بينهم بريطانيون . وعرب عن 
القلق  اإزاء معلومات عن �سقوط جرحى وا�ستخدام �سواريخ بال�ستية 

.
اأملانيا  اأن  كرامب-كارينباور  انيغريت  الأملانية  الدفاع  وزي��رة  اأعلنت 
ت��دي��ن ب�����س��دة الع���ت���داء  الي����راين ب��اط��الق ���س��واري��خ ع��ل��ى قاعدتني 

•• باري�س-اأ ف ب

يف ما يلي اأبرز ردود فعل العامل على ال�سربات ال�ساروخية التي قامت 
العراق،  يف  امريكيون  جنود  ي�ستخدمهما  قاعدتني  �سد  اي��ران  بها 
قالت اإنها رد على مقتل اجلرال قا�سم �سليماين قائد فيلق القد�س يف 
احلر�س الثوري اليراين يف �سربة جوية اأمريكية يف بغداد ال�سبوع 

املا�سي.
دانت فرن�سا ال�سربات الإيرانية داعية اإىل خف�س الت�سعيد يف حني 

يتوقع �سدور رد فعل عن الرئي�س الأمريكي يف ال�ساعات املقبلة.
ل��ودري��ان يف بيان تدين  اإي��ف  الفرن�سي ج��ان  واأع��ل��ن وزي��ر اخلارجية 
فرن�سا الهجمات التي نفذتها هذه الليلة اإيران يف العراق �سد مواقع 

ت�سمان جنودا امريكيني يف العراق.
وقالت يف حديث ل�سبكة ايه ار دي  العامة لقد تبني اأنه من ال�سروري 
اأنه يعود قبل كل  اأكرث ، مو�سحة  األ ندع هذه الدوامة تتفاقم  الآن 

�سيء اإىل الإيرانيني عدم الت�سبب بت�سعيد جديد .
اإ�سرائيل  اأن  من  نتانياهو  بنيامني  الإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  ح��ذر 
ق��ب��ل عدوها  ل��ه��ج��وم م��ن  ���س��رب��ة م��دوي��ة  يف ح���ال تعر�ست  �ستوجه 
اجلرال  مقتل  اإث���ر  ال��ت��وت��ر  ت�ساعد  عقب  وذل���ك  اإي����ران،  الرئي�سي 

�سليماين يف �سربة اأمريكية يف بغداد.
يف  كوهيليت   ال�سيا�سات  ملنتدى  عقد  موؤمتر  خ��الل  نتانياهو  وق��ال 

القد�س �سنوجه �سربة مدوية لأي طرف يهاجمنا .
دعت ال�سني اىل �سبط النف�س  بعد الهجمات التي �سنتها ايران على 

م�صوؤول: في�صبوك �صاهم يف انتخاب ترامب  
اأطلق اأف�سل حملة دعائية راأيتها على الإنرتنت. ل غري .

وتعر�ست هذه ال�سركة لنتقادات �سديدة لعدم وقف حمالت ن�سر معلومات 
اق����رتاب ال�ستحقاق  ال��رئ��ا���س��ي��ة. وم���ع   2016 ان��ت��خ��اب��ات  خ��اط��ئ��ة خ���الل 
للت�سدي  ج��ه��وده��ا  املجموعة  ت�ساعف   2020 يف  الأم��ريك��ي  ال��رئ��ا���س��ي 

ملحاولت التالعب على من�ساتها املختلفة.
الأول/ ت�سرين  يف  اأع��ل��ن  ال��ذي  تويرت  ح��ذو  يحذو  اأن  في�سبوك  ويرف�س 

اأكتوبر اأنه �سريف�س اأي دعاية لأغرا�س �سيا�سية يف اأي مكان من العامل.
�سيا�سية  ر�سائل  ن�سر  عن  بانتظام  زوكربرغ  يدافع  التعبري،  حرية  وبا�سم 

على موقعه حتى واإن كانت تنطوي على اأكاذيب.
ال�سماح  مبوا�سلة  و�سطيا  موقفا  البحث  حم��رك  غوغل  تبنى  جهته  من 
بن�سر دعايات �سيا�سية لكنه �سدد القواعد التي حتظر ن�سر ر�سائل خاطئة 
حملة  تلجاأ  مل  الناخبني.  ا�ستهداف  منع  ل��الق��رتاع(اأو  خاطىء  )كموعد 
دونالد ترامب بحد ذاتها اإىل ن�سر معلومات خاطئة اأو اخلداع  يف 2016 

•• ال�س فيغا�س-اأ ف ب

ا�سطلع في�سبوك بدور يف و�سول دونالد ترامب اإىل البيت الأبي�س الذي 
عرف كيف ي�ستفيد لأق�سى حد من اأدوات موقع التوا�سل الجتماعي كما 
اأقر م�سوؤول يف ال�سركة. لكن هذا ل يعني يف نظره اأنه يجب تغيري قواعد 
ت�ساءل  لنظرائه  خم�س�سة  طويلة  ر�سالة  ويف  ج��ذري.  ب�سكل  املوقع  عمل 

اأندرو بو�سوورث هل اأن في�سبوك م�سوؤول عن انتخاب دونالد ترامب؟ .
واأجاب يف ن�س بعنوان تاأمالت لعام 2020  ن�سرته اأول �سحيفة نيويورك 
تاميز  ثم كاتبه اأعتقد اأن الإجابة نعم لكن لي�س لالأ�سباب التي يفكر فيها 

اجلميع .
ملارك  امل��ق��رب��ني  امل�ست�سارين  دائ���رة  �سمن  يعترب  ال���ذي  امل�����س��وؤول  واأ���س��اف 
ب�سبب  ينتخب  مل  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  اأن  في�سبوك  م��وؤ���س�����س  زوك���رب���رغ 
لأنه  انتخب  اأناليتيكا.  كامربيدج  �سركة  اأو  الرو�سية  اخلاطئة  املعلومات 

يف  و�سعناها  التي  الأدوات  فقط  ا�ستخدموا  واأع��ل��ن  ب��و���س��وورث.  ق��ال  كما 
ت�سرفهم لظهار امل�سمون املنا�سب للفئة املنا�سبة من الأ�سخا�س .

واأو�سح اأنه مبا اأن موقع التوا�سل الجتماعي مل يغري �سيا�سته من ناحية 
النتخابي قد   2020 ا�ستحقاق  اقرتاب  �سيا�سية مع  الدعايات لأغرا�س 

تكون النتيجة نف�سها ، موؤكدا اأنه �سخ�سيا يدعم الدميوقراطيني بقوة.
واأ�ساف امل�سوؤول مهما كانت عملية ا�ستخدام الأدوات التي يف حوزتنا لتغيري 

النتيجة مغرية، فاأنا على قناعة باأنه يجب األ نفعل ذلك اأبدا .
وتابع هذا ل يعني اأنه لي�س هناك حدود  م�سريا مثال اإىل التحري�س على 

العنف.
واأعلن لكن اإذا غرينا نتيجة )اقرتاع( دون اأن نقنع حقا القاعدة ال�سعبية 
قيودا  و�سعنا  واإذا  زائ��ف��ة.  دمي��وق��راط��ي��ة  على  ���س��وى  نح�سل  ل��ن  عندها 
تكون  قوله عندها  النا�س وما ميكنهم  عليها  التي يح�سل  املعلومات  على 

الدميوقراطية غائبة متاما .

قاعدتني ي�ستخدمهما جنود اأمريكيون يف العراق.
وقال الناطق با�سم اخلارجية ال�سينية غينغ �سوانغ لل�سحافيني انه 
الو�سط  ال�سرق  يف  الو�سع  يتفاقم  ان  ط��رف  اأي  م�سلحة  من  لي�س 

ب�سكل ا�سايف .
ال�سربات  اأن  الأوروب���ي جوزيب بوريل  اعترب وزي��ر خارجية الحت��اد 
قوات  فيهما  تتمركز  العراق  يف  ع�سكريتني  قاعدتني  على  الإيرانية 

للتحالف بينها قوات اأوروبية، مثال جديد على الت�سعيد .
وقال بوريل يف بروك�سل الهجمات ال�ساروخية الأخرية على قاعدتني 
قوات  بينها  والتحالف،  الأمريكية  ال��ق��وات  ت�ستخدمهما  ال��ع��راق  يف 
. وحذر من  املتزايدة  الت�سعيد واملواجهة  اأوروبية، مثال جديد على 

اأنه لي�س من م�سلحة اأحد مفاقمة دوامة العنف اأكرث .
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العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : ايه ايه بي تي لتجارة معدات القيا�ص - ذ م م  
ا�ستدامة   - ال��ت��ج��اري  اخلليج   - ليميتد   28 ب���رامي  ملك   2901 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
القيد  رقم    793093 الرخ�سة:  رقم  حمدودة.  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل   -  B
باأنه  التنمية القت�سادية بدبي  بال�سجل التجاري : 1311178 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د 
العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2019/9/15   ق��رار حماكم دبي  مبوجب 
بتاريخ  2019/9/15 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل  اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : جراند لينغتون للمجوهرات - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 204 ملك �سركة اخلربا�س لالإ�ستثمار -  ذ م م - املركز التجاري 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�سة: 817785  رقم  1 - بردبي - 
القيد بال�سجل التجاري : 1371725 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/29  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2019/10/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل  اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : افيند�ص لتجارة امل�ستح�سرات التجميل - �ص ذ م م  
 b ا�ستدامة   - الكرامة   - للعقار  العاملية  دب��ي  ملك   316 اىل   307 من  مكتب   : العنوان 
القيد  رق��م    817783 ال��رخ�����س��ة:  رق��م  حم����دودة.  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�سكل   -
باأنه  التنمية القت�سادية بدبي  بال�سجل التجاري : 1371720 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/13  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2019/10/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل  اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : كارى للمجوهرات - �ص ذ م م  
بردبي   - مكتوم  ال  جمعه  بن  مكتوم  بنت  هند  ال�سيخه  ملك   14 رق��م  حمل   : العنوان 
رقم    710037 الرخ�سة:  رقم  م�سوؤولية حم��دودة.  ذات   : القانوين  ال�سكل   - الو�سل   -
القيد بال�سجل التجاري : 1137081 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/11/13  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2019/11/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
ال�سعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�سبة  اجلريودي 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : اي �ستايل فور يو للتجارة - �ص ذ م م  
ام   - بردبي   - مكتوم  ال  �سعيد  بن  خليفة  بن  مانع  ال�سيخ  ملك   6158 حمل   : العنوان 
هريرة - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 684199  رقم القيد 
باأنه  التنمية القت�سادية بدبي  بال�سجل التجاري : 1110640 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د 
العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2019/8/27   ق��رار حماكم دبي  مبوجب 
بتاريخ  2019/8/27 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
ال�سعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�سبة  اجلريودي 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  ايه ايه 
بي تي لتجارة معدات القيا�ص - ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/9/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/9/15 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  جراند 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ص   - للمجوهرات  لينغتون 
 2019/10/29 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/10/29
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  افيند�ص 
حماكم  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ص   - التجميل  امل�ستح�سرات  لتجارة 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/10/13 بتاريخ  دب��ي 
اإىل امل�سفي  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2019/10/13  وعلى من لديه 
معه  ، م�سطحباً  اأع��اله  املذكور  العنوان  بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه 
ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنز  ه��ور   - دي���رة   - ال�سعايل  ع��ب��داهلل  ملك   -204 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2389722  : فاك�س   04-2389721  : هاتف   -
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  �ص   - للمجوهرات  كــارى 
 2019/11/13 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/11/13
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
اي  لت�سفية   اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
�ستايل فور يو للتجارة - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/8/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/8/27 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : داداباي للنقليات - �ص ذ م م  
ام هرير   - ب��ردب��ي   - بوهليبه  علي حمد  ع��ب��داهلل  2 ملك   +  1 رق��م  : معر�س  ال��ع��ن��وان 
الثانية - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 744069 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1194508 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2019/12/18   دبي  ق��رار حماكم 
ايه  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2019/12/18  وعلى من لديه 
تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم 
  04-2517721 : فاك�س    04-2517720 : -  هاتف  املرقبات   - دي��رة   - ال��زرع��وين  حممد 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ا�سيكو لل�سيانة العامة - �ص ذ م م  
 - بردبي   - ميثاء  - عود  ال�سايغ  ابراهيم ح�سن  103 ملك خليل  رقم  : مكتب  العنوان 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 650095 رقم القيد بال�سجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1158420  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/12/19 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار 
ايه  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2019/12/19
تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم 
  04-2517721 : فاك�س    04-2517720 : -  هاتف  املرقبات   - دي��رة   - ال��زرع��وين  حممد 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
 - دي���رة   - ال��زرع��وين  رق��م 602 ملك عبدالرحيم حممد  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
املرقبات -  هاتف : 2517720-04  فاك�س : 2517721-04  مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
ق��رار حماكم  دادابــاي للنقليات - �ص ذ م م   وذل��ك مبوجب  لت�سفية  
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/12/18 بتاريخ  دب��ي 
امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من   2019/12/18
معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 
ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات 
دائ���رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-2517721  : ف��اك�����س   04-2517720  : ه��ات��ف   -
لت�سفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
ا�سيكو لل�سيانة العامة - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/12/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/12/19 وعلى 
الكائن  مكتبه  املعني يف  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ين�سني للو�ساطة العقارية - �ص ذ م م  
العنوان : دبي - املدينة العاملية - نخيل - IC1-X09-S05 ال�سكل القانوين : �سركة 
ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�س الواحد - ذ م م  رقم الرخ�سة : 819588 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1376246 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
ق���رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2019/7/7 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 
م�سعل  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2019/7/7
عبدالرحيم  احمد   2403 رق��م  مكتب   : العنوان  القانونية   للمحا�سبة  الزرعوين 
العطار - بردبي - املركز التجاري الثاين -  هاتف : 3589996-04  فاك�س : 04-3589966 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية
املركز   - ب��ردب��ي   - العطار  عبدالرحيم  احمد   2403 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
مبوجب   04-3589966  : فاك�س   04-3589996  : هاتف   - ال��ث��اين  التجاري 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
وذل��ك مبوجب  م م  ذ  �ص   - العقارية  للو�ساطة  ين�سني  لت�سفية  اأع��اله 
ق���رار حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2019/7/7 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حماكم 
دبي بتاريخ 2019/7/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : الفق للخدمات التجارية - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 607 ملك ابراهيم و�سرف الدين �سرف - بردبي الرفاعة - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رق��م   237619  : الرخ�سة  رق��م    ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   44754  : التجاري 
اأعاله ، وذلك مبوجب  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/12/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2019/12/12 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني املكتب 
الوطني للمحا�سبة العنوان : مكتب ملك هالل �سامل بن طراف - بردبي - ال�سطوة 
- هاتف : 3987870-04  فاك�س : 3987877-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : كيو ا�ص ان للخدمات الفنية - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 301 - 11 ملك نوره حممد عبدالرحمن ال�سرم الفال�سي - ديرة - 
القرهود - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 788383 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1300125 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2019/11/24   دبي  ق��رار حماكم 
2019/11/24  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ي�سرى 
ي�سرى  ملك   703 رقم  مكتب   : العنوان  احل�سابات  وتدقيق  لال�ست�سارات  و�سركاه 
 عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري   هاتف : 5588206-04  فاك�س : 04-5588204
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : املكتب الوطني للمحا�سبة
 : ال�سطوة - هاتف  ب��ردب��ي -  ب��ن ط��راف -  ال��ع��ن��وان : مكتب ملك ه��الل �سامل 
3987870-04 فاك�س : 3987877-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
للخدمات  الفــق  لت�سفية   اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  ق��د مت  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
التجارية - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/12/12 
لديه  م��ن  وعلى   2019/12/12 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
الكائن بدبي على  املعني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري   
التنمية  دائرة  تعلن  : 5588204-04 مبوجب هذا  : 5588206-04 فاك�س  هاتف 
ا�ص  كيو  لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  القت�سادية 
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م م  ذ  - �ص  الفنية  للخدمات  ان 
2019/11/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/11/24 وعلى 
الكائن  مكتبه  املعني يف  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 29
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سجاد على كوهر ، باك�ستان اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  يف )موؤ�س�سة الخوان ال�سبعة 
لتجارة الجهزة الكهربائية امل�ستعملة( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب 
ا�سرتاليا   - ابراهيمى  اهلل  نقيب  ال�سيد/  اىل  وذلك   )528815( رقم  رخ�سة 
اجلن�سية.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم 
تاريخ  ا�سبوعني من  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه 

هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 31

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد رم�سيد بوتيافالبيل ، هندي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪ اىل ال�سيد/ رفيق ثايول 
املدينة(  رو�سة  )بقالة  جتارية  رخ�سة  يف  اجلن�سية  هندي   ، حممد  بارامبيل 

مبوجب الرخ�سة رقم )542337( حيث مت تنازل �ساحب الرخ�سة. 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

اإعالن بالن�شر
رقم )2020/152(

املنذر :اياد حممود املحاميد - �سوري اجلن�سية 
املنذر اليه : غالب حممد الزعبي - �سوري اجلن�سية 

املو�سوع / الإنذار العديل رقم حمرر )2019/1/245592( 
يكلف املنذر / املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )600.000( �ستمائة الف درهم 
، وذلك خالل مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار ، واإل �سي�سطر  
اإقامة  فيها  له حقه مبا  التي حتفظ  القانونية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ  املنذر اىل 
الر�سوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  الأداء  اأم��ر  وا�ست�سدار  الق�سائية  الدعوى 

وم�ساريف التقا�سي والفائدة القانونية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/135(
املنذر : اليت ل�سحب الملنيوم - �س ذ م م 

املنذر اليه : وي�ستارك للتجارة )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( )جمهول حمل الإقامة( 
ا�ستنادا لحكام القانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�سداد م�ستحقات موكلنا لديكم حيث انه 
تر�سد بذمتكم مبلغ وقدره =/88.191.81 درهم ل�سالح موكلنا عن قيمة ال�سيكات املرجتعة ملوكلنا 
ومل تلتزموا بال�سداد رغم وعودكم املتكررة وقد مت توجيه اكرث من مطالبة ل�سركتكم اإل انكم مل 

تقوموا بال�سداد. 
وحر�سا منا على العالقات الودية طلب موكلنا ان ننذركم ب�سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم وقدرها 
=/ 88.191.81 درهم خالل خم�سة ايام من تاريخ الن�سر ما مل فان موكلنا واحلق بجانبه �سيقوم 
باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف والتعوي�سات 

املقررة عن تاأخركم يف ال�سداد. مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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الفجر الريا�ضي

ا�ستقبلت اإدارة نادي الإمارات ممثلة يف حممود ح�سن ال�سم�سي رئي�س جمل�س 
الإدارة وحممد اإ�سماعيل العو�سي رئي�س جمل�س اإدارة �سركة كرة القدم وخليل 
ومنت�سبي  الأول  الفريق  ع��ام  م�سرف  الإدارة  جمل�س  ع�سو  الطويل  اإبراهيم 
اأم�س الأول يف �ستاد النادي الدكتور ب�سار احلوامدة رئي�س نادي  النادي م�ساء 
ب��راأ���س اخليمة  املع�سكر  النمر متعهد  نائل  الأردين  الأع��م��ال  ورج��ل  ال��وح��دات 
واأع�ساء اجلهازين الفني والإداري ولعبي الفريق الأول يف نادي الوحدات الذي 
يعقد مع�سكره التدريبي حاليا يف الدولة وراأ�س اخليمة على وجه اخل�سو�س  .

العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأر���س  ال��وح��دات على  الإم���ارات بالعبي  اإدارة  ورحبت 

املتحدة، متمنني لهم طيب الإقامة والتوفيق والنجاح يف مع�سكرهم التدريبي 
.

من جانبه اأ�ساد الدكتور ب�سار احلوامدة بالعالقات الطيبة التي تربط الأندية 
الإماراتية والأردنية ب�سكل عام ونادي الوحدات خا�سة مع اأندية الدولة حيث 
تعد منوذجا للتعاون والرتابط الريا�سي بني الأ�سقاء، موجهاً ال�سكر والتقدير 
لإدارة ومنت�سبي نادي الإمارات على حفاوة ال�ستقبال وكرم ال�سيافة، واأو�سح 
اإن ما لقيه الوحدات من ترحيب يف راأ�س اخليمة يجعل الفريق يفكر يف اإعادة 

التجربة يف امل�ستقبل .

اجلمعة  م�ساء  م��ن   4:50 ال�ساعة  الم����ارات  ف��ري��ق  يخو�س  اآخ���ر  خ��ط  على   
الذي  اخليمة  براأ�س  ملعبه  على  الأردين  الوحدات  اأم��ام  ودي��ة  مباراة  القادمة 
الدولة  املقيمة يف  الإماراتية والأردنية  اأن متتلئ مدرجاته باجلماهري  ينتظر 
ال�سقور  ا�ستعدادات  اإطار  تاأتي يف  املباراة  وراأ�س اخليمة على وجه اخل�سو�س، 
ل�ستئناف ملناف�سات دوري الأوىل. وحر�ست اأعداٌد غفريٌة من اجلالية الأردنية 
الوحدات  فريق  بعثة  ل�ستقبال  الإم����ارات  ن��ادي  يف  الحت�ساد  على  ال��دول��ة  يف 
بع�س  حر�ست  كما  الدولة،  ر�س  اإىل  و�سولهم  بعد  الأول  تدريبهم  وم�ساهدة 

اجلماهري كذلك يف ا�ستقبالهم اأمام مقر اإقامتهم يف فندق راأ�س اخليمة.

الأردن وي�سم بني  واأكرثها جماهريية يف  الفرق  اأك��رب  اأح��د  الوحدات  ويعترب 
�سلبايه  فرا�س  وه��م  الأردين  املنتخب  اأعمدة  ميثلون  لعبني   5 الآن  �سفوفه 

ويزن تلجي و�سالح راتب ورجائي عايد وحممد الدميري.
ورحبت اإدارة نادي الإمارات باإدارة الفريق الأردين ومع�سكر الفريق حيث قال 
النادي  اأن  ال��ق��دم  ك��رة  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العو�سي  اإ�سماعيل  حممد 
اإم��ك��ان��ي��ات��ه وم��راف��ق��ه خل��دم��ة الأ���س��ق��اء الأردن���ي���ني خ���الل فرتة  �سي�سخر ك��ل 
التوفيق  لهم  ونتمنى  ترحيب  حمط  اجلميع  و�سيكون  التدريبي،  مع�سكرهم 

والنجاح يف املع�سكر وحتقيق الأهداف املاأمولة.

�سيكون جمهور الريا�سة واألعاب الدفاع عن النف�س يف الوطن العربي، على 
�سمن  وذل��ك  الكاراتيه،  ريا�سة  يف  ن�سائية  م�ساركة  ن�سبة  اأعلى  مع  موعٍد 
لل�سيدات،  العربية  لالأندية  الألعاب  دورة  من  اخلام�سة  الن�سخة  مناف�سات 
امل��راأة العربية، التي تنطلق يف  احلدث الريا�سي الأب��رز على �سعيد ريا�سة 
قرينة  برعاية  املقبل،  ف��رباي��ر   12 وحتى   2 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  ال�سارقة، 
�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، 
لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  رئي�سة  الأ���س��رة،  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 

املراأة. 
وي�سارك يف مناف�سات اللعبة 10 دوٍل عربية من اأ�سل 16 دولة، تت�سّدرها 

البحرين،  ومملكة  ال�سعودية،  العربية  واململكة  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
اإ�سافة اإىل م�ساركات منتظرة من دولة الكويت، واململكة الأردنية الها�سمية، 

واجلزائر، و�سوريا، وم�سر، وليبيا، وفل�سطني.
وحول هذه امل�ساركات، قالت �سعادة ندى ع�سكر النقبي، نائب رئي�س اللجنة 
املنظمة العليا للدورة، رئي�س جلنتها التنفيذية، مدير عام موؤ�س�سة ال�سارقة 
“اإن التمثيل العربي الكبري الذي ت�سهده هذه اللعبة يدّل  امل��راأة:  لريا�سة 
على الواقع املتطور لريا�سة املراأة العربية، حيث مل تعد لعباتنا املوهوبات 
مقّيدات بنوٍع حمدٍد من الألعاب، بل باَت الباب مفتوًحا اأمامها بكل حرية، 

ملمار�سة األعاٍب كانت يف الأم�س القريب حم�سورًة على الرجال«.

واأ�سافت: “حققت لعباتنا العربيات الكثري من الألقاب املهمة على �سعيد 
هذه اللعبة، ما نعتربه اإجنازاً يرتجم تطلعات واأهداف الدورة يف الهتمام 
باألعاب الدفاع عن النف�س وريا�سة الكاراتيه، وتنميتها، والتاأكيد على جدارة 
ال��دورة عن  لنا  العربية على ميادين مناف�ساتها، ونتطلع لأن تك�سف  امل��راأة 
البطولت  مبختلف  لتمثيلهن  عليهن،  كبرية  اآم��اًل  بالدهن  ت�سع  بطالت 

اخلا�سة باللعبة اإقليمياً وعاملياً«.
وتابعت: “انطلقت لعبة الكاراتيه خالل الن�سخة الرابعة للدورة، كمبادرٍة من 
اللجنة املنظمة العليا لتو�سيع امل�ساركات العربية، ويعترب ظهورها يف الن�سخة 
الن�سائية.  الريا�سية  العربية  املناف�سات  ميادين  على  الثاين  هو  اخلام�سة، 

اللجنة وحر�سها على  توؤّكد �سحة قرار  العام،  امل�ساركة الالفتة هذا  وهذه 
بناء ا�سرتاتيجية تو�سيع املناف�سات من خالل األعاب تفتح املجال لأكرب عدد 

من الأندية للم�ساركة يف اأحد اأكرب واأهم الريا�سات العاملية«.
يذكر اأن دورة الألعاب لالأندية العربية لل�سيدات انطلقت يف العام 2012 
ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة  من  كرمية  مب��ب��ادرة 
جواهر بنت حممد القا�سمي، رئي�سة املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة، رئي�سة 
كل  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  مناف�ساتها  وتقام  امل���راأة،  لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة 
عامني، وتعُكف موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة حالياً على ال�ستعداد لتنظيم 

ن�سختها اخلام�سة يف فرباير املقبل.

تت�سّدرها الإمارات وال�سعودية والبحرين

10 دول عربية تتناف�س على ب�صاط »الكاراتيه« يف »عربية ال�صيدات 2020«

يف �سيافة نادي الإمارات

ا�صتقبال مميز لبعثة الوحدات الأردين براأ�س اخليمة

•• اأبوظبي-وام: 

الإم���ارات  احت���اد  م��ع  بالتعاون  الن�سائية  للريا�سة  الإم����ارات  جلنة  نظمت 
الوطنية  الكوادر  “ كوكبة  للجوجيت�سو ملتقى ريا�سيا حتت عنوان ملتقى 
يف عاملية اجلوجيت�سو” يف مقر الحتاد الن�سائي العام وبح�سور �سعادة نورة 

خليفة ال�سويدي، مديرة الحتاد رئي�سة جلنة المارات للريا�سة الن�سائية.
و اأعربت �سعادة نورة ال�سويدي يف بداية امللتقى عن فخرها واعتزازها باملراأة 
الإمارتية التي خا�ست جتربة ريا�سة اجلوجيت�سو واأبهرت العامل باإمكانياتها 

يف احل�سول على املراكز الأوىل يف املحافل املحلية والإقليمية والدولية.
الريا�سية  الثقافة  ه��ذه  ن�سر  اىل  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  م��دي��رة  دع��ت  و 
ال��ق��رار يف  اتخاذ  وال��ق��درة على  العقل  اإح��ك��ام  �سامية يف  فيها من مبادئ  ملا 

الوقت املنا�سب بال�سافة اىل اجلوانب ال�سحية والدفاع عن النف�س و�سقل 
ال�سخ�سية وبناء ثقة الفرد.

واأ�سافت ان �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام 
رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
وجودها  لإثبات  الإم��ارات��ي��ِة  للمراأِة  الول  الداعم  زال��ت  ول  كانت  الأ�سرية 
كافة  تذليل  على  �سموها  عملت  حيث  لها،  املتاحة  الفر�س  من  وال�ستفادة 
ال�سعوبات التي حتول دون امل�ساركة الن�سطة للمراأة يف جمال الريا�سة، وذلك 
الريا�سية  املحافل  يف  للم�ساركة  الماراتية  امل��راأة  وت�سجيع  دعم  خالل  من 
داخل وخارج الدولة، لتكون عن�سراً م�سرفاً لدولة المارات العربية املتحدة، 
الوطنية  واملنتخبات  الريا�سية  ال��ق��ي��ادات  تاأهيل  على  �سموها  م��ن  حر�ساً 
الن�سائية التي ميكنها اأن تر�سم م�سرية الإبداع والتميز للريا�سة الن�سائية 

الإماراتية.
العاملي  البطل  م��ن  ك��ل  بح�سور  ال�سام�سي  منى  امل�ست�سارة  امللتقى  وادارت 

في�سل الكتبي و اآمنة الأزدي ممثلة ريا�سة املراأة يف احتاد اجلوجيت�سو.
واثنى البطل العاملي في�سل الكتبي، احلا�سل على احلزام الأ�سود منذ عام 
2014 على دعم القيادة الر�سيدة لريا�سة املراة موؤكدا ان �ساحب ال�سمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
اإىل  يهدف  وطنيا  م�سروعا  اجلوجيت�سو  يكون  ب��ان  �سعى  امل�سلحة  للقوات 
حتقيق  بجانب  حياة،  كاأ�سلوب  الريا�سة  ه��ذه  تتبنى  قوية  اأج��ي��ال  تاأ�سي�س 
الفوز والإجنازات حملياً وخارجياً وتتجلى روؤية �سموه يف �سنع اأجيال يافعة 
من الريا�سيني من الرجال والن�ساء يت�سلحون بقيم واأخالق ريا�سة النبالء 
ال�سباب  ينتهجها  �سلبية  اأي ممار�سات  عن  بعيداً  نافعة  ريا�سة  ودجمهم يف 

وهم يف �سن مبكرة.
وثمن روؤية �سموه احلكيمة ودعمه لهذه الريا�سة الفتية من خالل تواجد 
الوطن  وفتيات  �سباب  وحتفيز  العاملية،  البطولت  لبع�س  وت�سريفه  �سموه 
اأية  لل�سباب من  الريا�سة حماية  ان هذه  اىل  الفوزم�سريا  عند  وتكرميهم 

خماطر يفرزها الع�سر .
الن�ساء احلا�سالت  فئة  ريا�سة اجلوجيت�سو من  اأبطال  اأب��رز  امللتقى  و�سهد 
والعاملي، حيث حتدثت  املحلي  امل�ستوى  على  وف�سية  ذهبية  على ميداليات 
زرعت  وكيف  اجلوجيت�سو  ريا�سة  مع  ال�سخ�سية  جتربتها  عن  واح��دة  كل 
الثقة يف نف�سها عند ممار�ستها. كما قامت الفتيات باإجراء عر�س تعريفي 
ال�سيدات وطالبات املدرا�س الالتي  عن ريا�سة اجلوجيت�سو امام نخبة من 

ح�سرن امللتقى لالطالع على كيفية لعب ريا�سة اجلوجيت�سو .

جلنة الإمارات للريا�صة الن�صائية تنظم ملتقى كوكبة الكوادر الوطنية يف عاملية اجلوجيت�صو

•• اأم القيوين-وام: 

اأم القيوين ع�سر  �سهد �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل عهد 
 15 ال���  القيوين  اأم  م��ه��رج��ان  �سمن  الأ���س��ي��ل��ة  العربية  الهجن  �سباق  اأم�����س 

ل�سباقات الهجن العربية الأ�سيلة .
ح�سر ال�سباق - الذي اأقيم يف الفرتة امل�سائية اأم�س مبيدان اللب�سة باأم القيوين 

العربية  الريا�سة  ه��ذه  حمبي  جانب  اإىل  القبائل  واأب��ن��اء  ال�سيوخ  من  ع��دد   -
 9 الأ�سيلة من املواطنني واأبناء دول جمل�س التعاون اخلليجي - .. وت�سمن 

اأ�سواط ل�سن الإيذاع لهجن اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ ومل�سافة 6 كيلومرتات.
اأ�سفرت نتائج ال�سباق يف ال�سوط الأول عن فوز /الهايلة/ لل�سيخ را�سد بن  و 
حمدان بن را�سد اآل مكتوم و امل�سمر م�سري �سامل بالعرطي احلمريي، بينما 
و  نهيان  اآل  زاي��د  بن  بن حمدان  زاي��د  لل�سيخ  /الكايدة/  الثاين  بال�سوط  ف��از 

امل�سمر جمعة عتيق الرميثي وبال�سوط الثالث /ال�سعال/ ل�سمو ال�سيخ حمدان 
بن را�سد اآل مكتوم و امل�سمر �سيف بن عتيق العميمي.

و كان ال�سوط الرابع من ن�سيب /العزرة/ لهجن الب�ساير و امل�سمر عبداهلل 
را�سد  لل�سيخ  بال�سوط اخلام�س /مغرية/  الوهيبي، يف حني فاز  بن طوير�س 
احلمريي،  بالعرطي  �سامل  م�سري  وامل�سمر  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  بن 
وال�سوط ال�ساد�س /ح�سيم/ لل�سيخ عبداهلل بن �سعيد املعال، وال�سوط ال�سابع 

�سامل  وامل�سمر م�سري  اآل مكتوم  را�سد  را�سد بن حمدان بن  لل�سيخ  /الأ�سد/ 
بن  بن حمدان  را�سد  لل�سيخ  /الذيبة/  الثامن  وال�سوط  بالعرطي احلمريي، 
را�سد اآل مكتوم و امل�سمر م�سري �سامل بالعرطي احلمريي، وال�سوط التا�سع /

مطفية/ لهجن الرئا�سة وامل�سمر حمد �سعد قذلة الأحبابي.
وقام �سمو ويل عهد اأم القيوين بتتويج الفائزين باملراكز الأوىل من كل �سوط 

وت�سليمهم مفاتيح ال�سيارات .

را�صد بن �صعود املعال ي�صهد مهرجان اأم القيوين للهجن العربية الأ�صيلة مبنطقة اللب�صة
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•• دبي-الفجر

 ���س��ج��ل��ت م��ن��اف�����س��ات ج���ري ت��ب��ع يف 
ف��ئ��ة ال��ع��ام��ة، امل�����س��ارك��ة الأك�����رب يف 
 342 ن��ح��و  ب��ت��واج��د  نف�سه  ال��ي��وم 
اأ�سواط حفلت   6 تناف�سوا يف  طرياً 
���س��م��ن بطولة  وال���ن���دي���ة  ب����الإث����ارة 
“التلواح  ب��ال�����س��ق��ور  لل�سيد  ف���زاع 
الرئي�سة” ملو�سم 2020-2019، 
بن  ح��م��دان  م��رك��ز  ينظمها  وال��ت��ي 
املوقع  ال�����رتاث يف  حم��م��د لإح���ي���اء 
منطقة  يف  ل��ل��ب��ط��ولت  امل��خ�����س�����س 
 16 حتى  وتتوا�سل  بدبي،  الروية 
يناير اجلاري مب�ساركة وا�سعة من 

داخل وخارج الدولة.
حمد  ملالكه  “لهب”  الطري  وحقق 
ح�سني احلمادي، اأ�سرع الأزمنة بني 
كافة الأ�سواط، ليحقق لقب �سوط 
جري تبع جرنا�س الرئي�سي، قاطعاً 
 16،665 ب��زم��ن وق����دره  امل�����س��اف��ة 
ث���ان���ي���ة، وج�����اء ث���ان���ي���اً ع��ي��د حممد 
“هدب�س”  ب��وا���س��ط��ة  امل���ن�������س���وري 
وثالثاً  ث��ان��ي��ة،   16،679 ب��زم��ن 
الطري  بوا�سطة  امل��رر  �سامل  مبارك 

16،752 ثانية. “262” بزمن 
بلقب  الهاجري،  نا�سر  خالد  وتوج 
ت��ب��ع ج��رن��ا���س الرمز،  ���س��وط ج���ري 
الذي  “منرود”  ال��ط��ري  ب��وا���س��ط��ة 
حقق زمناً وقدره 17،254 ثانية، 
م��ت��ف��وق��اً ع��ل��ى م���ب���ارك ���س��امل املرر 
 ”2 “اأم  بوا�سطة  ثانياً  ج��اء  ال��ذي 
وباملركز  ث��ان��ي��ة،   17،288 ب��زم��ن 
املن�سوري  ���س��رود  ب��ن  را���س��د  الثالث 
ب���زم���ن  “�سمي�سم”  ب����وا�����س����ط����ة 

ثانية.  17،329
جمرن،  ال�سيخ  اأحمد  را�سد  وحقق 
تبع  ج���ري  ���س��وط  يف  الأول  امل���رك���ز 
الطري  بوا�سطة  النقدي،  جرنا�س 
ثانية،   16،875 بزمن   ”178“
ونال اأحمد عتيق بن هندي املركزين 
الثاين والثالث، بوا�سطة “تي 55” 
بزمن 17،246 ثانية و”تي 71” 

بزمن 17،272 ثانية.
وك�سب حميد حممد �سعيد الطاير، 
املركز الأول يف �سوط جري تبع فرخ 
 ”18 “تي  الطري  بوا�سطة  الرمز، 
 17،387 وقدره  الذي حقق زمناً 
ث��ان��ي��ة، وج����اء ث��ان��ي��اً ه����زاع حممد 

22” بزمن  “تي  املحمود بوا�سطة 
بطي  وث���ال���ث���اً  ث��ان��ي��ة،   17،432
“البثن”  خلفان القبي�سي بوا�سطة 

ثانية.  17،578
ال�سيخ  ب�����ن  اأح�����م�����د  ج����اب����ر  ون�������ال 
�سوط  يف  الأول  امل����رك����ز  جم������رن، 
ال��ن��ق��دي، بوا�سطة  ف���رخ  ت��ب��ع  ج��ري 
 17،435 ب��زم��ن   ”84“ ال��ط��ري 
خلفان  ال����ث����اين  وب���امل���رك���ز  ث���ان���ي���ة، 

“حويثق”  بوا�سطة  القبي�سي  ن��ادر 
بزمن 17،445 ثانية، وثالثاً علي 
�سخبوط الكعبي بوا�سطة “دهديه” 

بزمن 17،536 ثانية.
وك�سب فريق “اأت�س بي تي” املركز 
فرخ  ت���ب���ع  ج����ري  ����س���وط  يف  الأول 
“ريان”  الطري  بوا�سطة  الرئي�سي، 
بزمن 17،392 ثانية، وثانياً عبيد 
“البطل”  املزروعي بوا�سطة  �سعيد 

وثالثاً  ث��ان��ي��ة،   17،512 ب��زم��ن 
بوا�سطة  ال�سبو�سي  حممد  اأح��م��د 
 17،392 ب����زم����ن   ”15 “تي 

ثانية.

الرزي متعدد املواهب
مناف�سات  يف  ال���رزي  نا�سر  ���س��ارك 
ف��ئ��ة ال��ع��ام��ة، وه���و م��ت��ع��دد املواهب 
جانب  اإىل  ال�سقارين  من  بو�سفه 

احلر  الغو�س  بطولة  يف  م�ساركته 
�سابقاً،  امل��واط��ن��ني  للقب  وحتقيقه 
الهتمام  كيفية  يف  م��ث��اًل  لي�سرب 
الريا�سات  اأن��واع  وممار�سة خمتلف 

الرتاثية.
م�ساركته،  ح����ول  ال�����رزي  وحت�����دث 
وق���������ال: ه����واي����ت����ي ال���رئ���ي�������س���ة هي 
ال�سقارة، ولكن اأحب اأي�ساً امل�ساركة 
يف بطولة الغو�س التي حققت فيها 

مراكز متقدمة، حققت املركز الأول 
3 مرات والثاين اأربع مرات والثالث 
العام  ع��ن  فيما غبت  واح����دة،  م��رة 
واأتطلع  خ��ا���س��ة  ل���ظ���روف  امل��ا���س��ي 

للعودة مرة اأخرى هذا العام.
وت����اب����ع: ����س���ارك���ت ب��ط��ري واح�����د يف 
للم�ساركة  واأ���س��ع��ى  ت��ب��ع ج���ري،  ف��ئ��ة 
�سيكون  فيما  املقبلة،  املناف�سات  يف 
ال���ذي ل  ل���دوري الإم�����ارات  ترقبنا 
اأ�����س����ارك ف���ي���ه، ل��ك��ن ن��ت��ط��ل��ع لدعم 
وال�سعي  امل���ت���ن���اف�������س���ني  اأخ����وان����ن����ا 
امل��زي��د م��ن اخل���ربات من  لكت�ساب 
فيه  ال��ت��واج��د  بطموحات  متابعته 

بامل�ستقبل.

م�ستوى املناف�سات بارتفاع
اأجمع عدد من ال�سقارين امل�ساركني 
اأن م�ستوى املناف�سات بارتفاع وندية 
التي  اخل��������ربات  ����س���وء  يف  ك���ب���رية 
اكت�سبها اجلميع من تنظيم بطولت 
���س��ن��وات طويلة،  ف����زاع ع��ل��ى م����دار 
وحتدث حممد ح�سني لوتاه، وقال: 
املناف�سات  وم�ستوى  الإق��ب��ال  حجم 
اأك��رب واأق��وى من اأي عام م�سى، يف 

جديدة،  حت��دي��ات  جن��د  ن�سخة  ك��ل 
ما  اأف�سل  دائ��م��اً  ن��ق��دم  اأن  ونتطلع 
لدينا، هناك ظروف خمتلفة تلعب 
دوراً وبالنهاية التوفيق يكون بفارق 
بني  هام�سية  تعترب  زمنية  اأوق����ات 

اأ�سحاب املراكز الأوىل.
اأن  ح�سن،  عبيد  ط��ارق  اعترب  فيما 
بالكثري  تتميز  احل��ال��ي��ة  الن�سخة 
م���ن ال��ت��غ��ي��ريات ال��ت��ي اأ���س��ه��م��ت يف 
احل�سول  واأ���س��ب��ح  امل�ستويات،  رف��ع 
على املركز الأول اأكرث حتدياً، لكنه 
اأكرث  امل�ساركني  ال�سقارين  يجعل 
اأف�سل  انتقاء  على  وح��ر���س��اً  ت��اأه��ب��اً 
بعدد  امل�ساركة  ع��ن  عو�ساً  الطيور 

كبري.
وي�����رى ���س��ع��ي��د ع��ب��ي��د امل���ه���ريي، اأن 
من  ���س��واء  الكثري  ت�سفي  امل�ساركة 
ناحية املناف�سات اأو التجمع يف هذه 
الأج����واء ال��رتاث��ي��ة، وت��وف��ر ملتقى 
خمتلف  م��ن  ال�سقارون  ل��ه  يتطلع 
احل�سول  ويبقى  ال��دول��ة،  مناطق 
بحاجة  الأوىل  امل�������راك�������ز  ع����ل����ى 
لالجتهاد والتدريبات والعمل على 

مدار املو�سم.

بنت  فاطمة  ال�سيخة  رع��اي��ة  حت��ت 
هزاع بن زايد اآل نهيان، تنطلق �سباح 
الرابعة  الن�سخة  ف��ع��ال��ي��ات  ال��ي��وم، 
للفرو�سية  الدويل  ال�سراع  ملهرجان 
مبنتجع الفر�سان الريا�سي الدويل 
بالعا�سمة اأبوظبي الذي ي�ست�سيف 
املهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  م��ي��ادي��ن��ه  ع��ل��ى 
العام  يف  الأوىل  ان��ط��الق��ت��ه  م��ن��ذ 
العام  ن�سخة  وت�ستمل   .)2017(
)2020(على ثالث بطولت دولية 
النجمتني،  فئة  لقفز احلواجز من 
ب���اإ����س���راف  جن������وم،  و4  جن�����وم  و3 
ال��دويل للفرو�سية، واحتاد  الحت��اد 
وال�سباق،  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة  الإم���������ارات 

ت�سهد  ال���ت���ي  ال���ث���ان���ي���ة  امل������رة  وه�����ي 
بالإمارات  الفرو�سية  ميادين  فيها 
لقفز  دولية  بطولت  ث��الث  تنظيم 
متتالية  اأ�سابيع  احلواجز يف ثالثة 
ال�سارقة  ن�����ادي  يف  الأوىل  ك���ان���ت 
 2018-2017 للفرو�سية مو�سم 
م���ن خالل  . وحت���ر����س)ال�������س���راع( 
بطولتها الدولية على توفري اأعلى 
ريا�سة  ملنظومة  الفنية  امل�ستويات 
تطلعاتها  م��ع  يتوافق  ومب��ا  القفز، 
ل��ت��ن��م��ي��ة ن�����س��اط ق��ف��ز احل���واج���ز يف 
التناف�س  فر�س  وتوفري  الإم���ارات، 
ب��ل��ده��م وبني  اأم�����ام ف��ر���س��ان��ه��ا، ويف 
جمهورهم على �ساحة دولية حقيقة. 

ال�سراع  م��ه��رج��ان  ب���ط���ولت  اأوىل 
البطولة  )2020(،بفعاليات 
النجمتني،  ف���ئ���ة  م�����ن  ال����دول����ي����ة 
على  مناف�ساتها  فعاليات  وجت���ري 
�سباح  ابتداًء من  اأي��ام  مدى ثالثة 
وحتى  ي��ن��اي��ر،   9 ال��ي��وم اخل��م��ي�����س 
يناير،   11 غ��ٍد  بعد  ال�سبت  م�ساء 
وجتتذب امل�ساركة فيها اأعداداً كبريًة 
م����ن خم��ت��ل��ف ف���ئ���ات ف���ر����س���ان قفز 
احلواجز، من دولة الإمارات والدول 
العامل،  دول  م��ن  وغ��ريه��ا  العربية 
دولية  اأ���س��واط  �ستة  على  وت�ستمل 
�سوطني  بواقع  النجمتني  فئة  من 
للفائزين  ور�����س����دت  ي�����وم،  ك���ل  يف 

يورو،   )94.400( بقيمة  ج��وائ��ز 
الكربى  ال�����س��راع  ج��ائ��زة  ومناف�سة 
بطولة  م��ن��اف�����س��ات  خ���ت���ام  يف  ت���ق���ام 
اجلولة  مب���وا����س���ف���ات  ال��ن��ج��م��ت��ني، 
ال����واح����دة م��ع��ج��ول��ة ل��ل��ت��م��اي��ز على 
�سم.   )145( ارت��ف��اع��ه��ا  ح���واج���ز 
و�ستة اأ�سواط دولية للفر�سان الهواة 
غرياملحرتفني، وجوائزها )155( 
دوليتان  وم��ن��اف�����س��ت��ان  دره����م،  األ����ف 
ال�سباب،واجلوائز  ال��ف��ر���س��ان  لفئة 
ومثلهما  دره����������م،  األ��������ف   )55(
)اجلونيورز(  النا�سئني  للفر�سان 
األ����ف  جوائزها)35(  وجم����م����وع 
لفئة  دول��ي��ت��ان  ومناف�ستان  دره����م، 

ال��ف��ر���س��ان الأ���س��ب��ال ور���س��دت لهما 
)25( األف درهم.

كافة  ال���ب���ط���ول���ة  جل������ان  واأك����م����ل����ت 
والفنية  الإداري���������ة  ا����س���ت���ع���دادات���ه���ا 
ال���ذي يرتاأ�سه  احل���دث  لن��ط��الق��ة 
وتديره  ال��ع��وي�����س،  اأح���م���د  ع���م���ران 
م���ارت���ي���ن���ا ب��������ور، وف����ن����ي����اً ي����رتاأ�����س 
يو�سف  الإم���ارات���ي  التحكيم  جل��ن��ة 
خم�س  مب���������س����اع����دة  امل�����ح�����م�����ودي، 
حم���ك���م���ني دول�����ي�����ني، وم����وف����د من 
الحتاد الدويل للفرو�سية، وي�سمم 
م���������س����ارات امل���ن���اف�������س���ات ال���رت���غ���ايل 
كو�ستا،وي�سرف  ب���رن���اردو  ال����دويل 
الدويل علي  البطولة  على ميادين 

مهاجر مبعاونة �ستة م�سرفني.
واأع��������دت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل�����زوار 
ال�����س��راع للرتفيه  ق��ري��ة  امل��ه��رج��ان 
ال����ع����ائ����ل����ي، وال�����ت�����ي حت���ف���ل اأي�������س���اً 

وم�ستلزمات  جت��ه��ي��زات  مب��ح��الت 
اخل����������ي����������ول،وحم����������الت ل����ل����ف����ن����ون 
واحل������������رف، وم����ن����اف����ذ امل������اأك������ولت 
وامل��رط��ب��ات، وحت��ت��وي ع��ل��ى الكثري 

للجمهور  تروق  التي  الأن�سطة  من 
جميع  م���ع���ه���ا  والأ�����س����ر،وي����ق���������س����ي 
احل�����س��ور وق���ت���اأ مم��ت��ع��اَ ط��ي��ل��ة اأي���ام 

املهرجان. 

•• مين�شك -وام:

يف  الربونزية  بامليدالية  اجلليد  لهوكي  الإم���ارات  منتخب  الأول  اأم�س  توج 
مين�سك  العا�سمة  �سالة  على  اأقيمت  التي  بيالرو�سيا  رئي�س  كاأ�س  بطولة 
على مدار الأ�سبوع املا�سي مب�ساركة 12 منتخبا من خمتلف قارات العامل 
فنلندا  منتخب  على  وال��راب��ع  الثالث  املركزين  م��ب��اراة  يف  ف��وزه  بعد  وذل��ك 
يزيد عن  بينهما بح�سور ما  ال��ذي ج��رى  اللقاء  2 يف   -  3 بنتيجة  القوي 
منتخب  بني  جمعت  التي  النهائية  املباراة  �سبقت  والتي  متفرج  األف   12
بيالرو�سيا �ساحب الأر�س ومنتخب رو�سيا القوي امل�سنف عامليا وانتهت يف 
�سالح املنتخب �ساحب الأر�س بنتيجة 4 - 1 ليتوج بكاأ�س البطولة ويح�سل 

املنتخب الرو�سي على كاأ�س الو�سيف وامليداليات الف�سية.
وبفوز منتخبنا الوطني بكاأ�س املركز الثالث وامليداليات الربونزية يكون قد 
تقام كل عام مب�ساركة  التي  البطولة  تلك  الإجن��از لأول مرة يف  حقق هذا 
ملونديال  التاأهل  معظمها  �سمنت  التي  القوية  العامل  منتخبات  من  نخبة 

كاأ�س العامل يف لوك�سمبورج ابريل املقبل.
وبعد نهاية مباراة املركزين الثالث والرابع قام الرئي�س البيالرو�سي الذي 
ح�سر اللقاء بتحية وتهنئة املنتخب الإماراتي، واأكد لهم اأن م�ستوى الهوكي 

فنلندا  الأخ��رية مع  اأن مباراتهم  الإم��ارات��ي يف تطور م�ستمر، م�سددا على 
كانت قوية للغاية، لأن املنتخب الفنلندي من املنتخبات املعروفة والعريقة 
يف اللعبة ول �سيما بعد تقدمه يف ال�سوط الأول بهدف مقابل ل �سيء، وعرب 
عن اإعجابه بعزميتهم القوية التي قادتهم حل�سم النتيجة ل�ساحلهم 3 - 2 

يف ال�سوط الرابع.
ح�سر املباراة اع�ساء ال�سفارة برئا�سة �سعادة اأحمد حممد منقو�س الطنيجي 
عام  اأمني  العواين  عارف  و�سعادة  بيالرو�سيا  جمهورية  لدى  الدولة  �سفري 
جمل�س اأبوظبي الريا�سي والوفد املرافق، وهامل القبي�سي نائب رئي�س احتاد 
الريا�سات اجلليدية رئي�س البعثة، واحتفلوا جميعا مع املنتخب الإماراتي 
بقدرة  ثقتهم  واأك��دوا على  القوية،  البطولة  تلك  الثالث يف  املركز  بتحقيق 
الفريق على الذهاب بعيدا وحتقيق اإجناز تاريخي يف مونديال لوك�سمبورج، 
ول �سيما اأن بطولة كاأ�س رئي�س بيال رو�سيا الدولية ل تقل يف قوة منتخباتها 
عن كاأ�س العامل، خا�سة انها منتقاه بعناية من قبل اللجنة املنظمة، واأغلبها 

حققت اإجنازات قارية وعاملية من قبل.
املزروعي  مبارك  اأحمد  الدكتور  معايل  من  هاتفيا  ات�سال  البعثة  وتلقت 
رئ��ي�����س احت���اد الإم�����ارات ل��ل��ري��ا���س��ات اجل��ل��ي��دي��ة ه��ن��اأه��م خ��الل��ه ع��ل��ى الأداء 
الرجويل القوي يف البطولة ب�سكل عام، ويف مباراة املركزين الثالث والرابع 

الثالث وامليداليات  املركز  اأن  اإىل  اأمام فنلندا على وجه اخل�سو�س، م�سريا 
 ،2020 بداية  مع  التفاوؤل  على  يبعث  اجلديد  العام  مطلع  يف  الربونزية 
حتقيق  اأج��ل  من  املقبلة  املرحلة  يف  الأداء  لتطوير  عليه  البناء  وي�ستوجب 
نتائج طيبة على امل�ستويات الإقليمية والقارية والعاملية. واأكد لهم اأن الهدف 
املقبلة  ال��ف��رتة  واأن  املقبل،  اب��ري��ل  يف  لوك�سمبورج  م��ون��دي��ال  ه��و  الرئي�سي 
اأف�سل بيئة ل�ستعداد املنتخب ب�سكل جيد يتنا�سب مع  اأن تتوفر فيها  لبد 
الريا�سية  الإجن���ازات  لر�سيد  ي�ساف  متقدم  مركز  حتقيق  يف  الطموحات 

لدولة الإمارات.
من ناحيته اأكد �سعادة �سفري الدولة يف بيالرو�سيا اأن الريا�سة ت�سهم ب�سكل 
كبري يف تعزيز العالقات بني ال�سعوب، واأن التعاون الريا�سي بني الإمارات 
وب��ي��الرو���س��ي��ا يف ه��وك��ي اجل��ل��ي��د يعترب من��وذج��ا ي��ح��ت��ذى ب��ه يف ظ��ل توقيع 
بني  قوية  ج�سورا  ت�سيد  الريا�سة  اأن  اإىل  م�سريا  بينهما،  ال�سراكة  اتفاقية 
الدول وال�سعوب، وجتمع ال�سباب حتت مظلتها، وحتمل ر�سائل اإن�سانية قوية 
يف م�سمونها، واأن الإم��ارات يف املرحلة الأخرية برزت يف تنظيم وا�ست�سافة 
كربى البطولت والحداث الدولية، وحققت الكثري من الإجنازات الريا�سية 
الت�سامح  الريا�سة يف تر�سيخ قيم  الألعاب، و�ساهمت من خالل  يف خمتلف 

والإن�سانية ودعم امل�سروعات اخلريية يف اأكرث من دولة حول العامل.

وعن العالقات الإماراتية البيالرو�سية قال: لدينا عالقات ا�سرتاتيجية مع 
بيالرو�سيا يف املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية، وهي حتظى برعاية 
القيادتني  روؤية  البلدين، وهناك تطاق كامل يف  ودعم كبريين من قيادات 
ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والجتماعية، وهناك  امللفات  حيال كافة 
زيارات متبادلة دورية بني كبار امل�سوؤولني يف البلدين، والعالقات التجارية 
يف ت��ط��ور م�ستمر م��ن خ��الل ت��ع��اون رج���ال الأع��م��ال، ويف جم���الت التعليم 
قوي  تواجد  هناك  واأي�سا  وا�سع،  نطاق  على  خ��ربات  تبادل  لدينا  والثقافة 
من خالل امل�ساركة يف املعار�س التجارية والفنية واإقامة اأيام ثقافية يف كل 
اأن الإم��ارات لديها ا�ستثمارات كبرية يف رو�سيا، ونحن يف  من البلدين، كما 
ال�سفارة ن�سعى من اجل تنميتها، وهناك اأفاق وا�سعة ميكن الو�سول لها يف 

جمال تنمية العالقات ال�سياحية بني الدولتني.
اجلليد  هوكي  منتخب  خلف  ال��دائ��م  احل�سور  على  ال�سفارة  حر�س  واك��د 
وو�سع كل اإمكاناتها حتت ت�سرف املنتخب للظهور باأف�سل �سورة يف البطولة 
تنفيذا لتوجيهات قادتنا يف وزارة اخلارجية بتوفري كل عنا�سر الدعم لوفود 
الدولة يف كافة املجالت، ومن ال�سروري اأن نقف خلف ممثلينا يف خمتلف 
الريا�سات لدعم اإجنازاتهم وتي�سري كافة الأمور لهم لنهم ميثلون الدولة، 

ويبحثون عن حتقيق اإجناز يرفع علمها يف كافة املحافل.

منتخب هوكي اجلليد يفوز على فنلندا ويتوج بربونزية بطولة بيالرو�صيا الدولية

»العامة« يف  الأكرب  امل�ساركة  ت�سجل  طريًا   324

»لهب« يحلق بـ »ال�صرعة الق�صوى« يف بطولة فزاع لل�صيد بال�صقور
6 �سقارين يتقا�سمون األقاب »جري تبع«

ي�ست�سيفها ميدان »الفر�سان« حتت رعاية  ال�سيخة فاطمة بنت هزاع

مهرجان ال�صراع للفرو�صية يد�ّصن اليوم فعاليات الن�صخة الرابعة

•• عجمان-وام:

الذي تنظمه  الدواثلون  �سباق  اإم��ارة عجمان غدا اجلمعة  ت�ست�سيف 
الإم���ارات  جمعية  مظلة  حت��ت  عجمان  يف  ال�سياحية  التنمية  دائ���رة 
 200 نحو  ال�سباق  يف  وي�سارك   .2020 العام  بداية  يف  للرتايثلون 

لعب ولعبة من خمتلف اجلن�سيات والفئات العمرية.
بامل�ساركة  �سي�سمح  ب��اأن��ه  ال�سباق  مدير  الكمايل  اأح��م��د  حممد  واأك���د 
لالعبني ابتداء من 12 �سنة فما فوق، مبيناً اأن ال�سباق يت�سمن ثالث 
م�سافات خمتلفة يختار منها الالعب امل�سافة الأن�سب للياقته البدنية 

“�سوبر  الق�سرية  امل�سافة  ت�سمل  حيث  ال��ري��ا���س��ة،  ه��ذه  يف  وخ��ربت��ه 
الهوائية  ال��دراج��ة  وق��ي��ادة  كيلومرت،   2.5 مل�سافة  �سربنت” اجل��ري 
كيلومرت،   2.5 مل�سافة  جم��ددا  اجل��ري  ث��م  كيلومرتات،   10 مل�سافة 
مل�سافة  اجل��ري  “�سربنت” تت�سمن  املتو�سطة  امل�سافة  اأن  اإىل  م�سريا 
الدراجة الهوائية ل� 20 كيلومرتا، ثم اجلري  وقيادة  كيلومرتات،   5
جمددا مل�سافة 2.5 كيلومرت، واأن امل�سافة الطويلة هي نف�س”م�سافة 
ل�  الهوائية  والدراجة  كيلومرتات،   10 اجلري  الأوملبياد” وتت�سمن 

مراحلة ل� 5 كيلومرتات. اآخر  يف  واجلري  كيلومرتا،   40
ومن جهتها تقدمت اأ�سرة جمعية الإمارات للرتايثلون برئا�سة خالد 

ال�سياحية  التنمية  ل��دائ��رة  والتقدير  بال�سكر  الفهيم  ال��ك��رمي  عبد 
الريا�سة  خ��دم��ة  يف  ودوره����ا  ال��ري��ا���س��ة  ب��ه��ذه  لهتمامها  عجمان  يف 

الإماراتية .
باأن  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  اجل��ن��اح��ي  يو�سف  اأ���س��م��اء  واأك����دت 
ال�سباق �سي�سهد م�ساركة نادي احلمرية لأول مرة منذ ا�سهار اللعبة 
املنظمة  اللجنة  م��ب��ادرة  تثمن  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرية  املا�سي،  دي�سمرب  يف 
التتويج  اأثناء  املواطنني  الأوائ��ل من  لتكرمي  فئات  لتخ�سي�سها عدة 
اللعبة  ن�سر  يف  ي�ساهم  ومب��ا  الريا�سة  ه��ذه  ممار�ستهم  لدعم  وذل��ك 

وا�ستك�ساف مواهب واعدة للمنتخب الوطني.

امل�سابقات  دع��م  يف  للرتايثلون  الإم���ارات  جمعية  دور  ياأتي  واأ�سافت: 
املحلية فنياً من ناحية التاأكد من م�سار ال�سباق ومالءمته مع اإجمايل 
عدد امل�ساركني، والتاأكد من توافر معايري الأمن وال�سالمة ، اإ�سافة 
ال�سباقات، ف�سال عن تقدمي  اإىل توفري حمكمني لتاأمني دقة نتائج 
مرحلة  م��ن  النتقالية  باملنطقة  اخلا�سة  والإر����س���ادات  التوجيهات 

لالأخرى “اجلري للدراجات” “الدراجات للجري«.
�سباق ثالثي  وهو  املركبة،  الريا�سات  الدواثلون حتت مظلة  ويندرج 
الهوائية، حيث  ال��دراج��ات  ورك��وب  ريا�ستني هما اجل��ري  يتكون من 

يبداأ ال�سباق باجلري ومن ثم ركوب الدراجات وينتهي باجلري.

 200 لعب ولعبة ي�صاركون يف �صباق الدواثلون غدا يف عجمان
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الفجر الريا�ضي

�سيتي يف  اأم��ام جاره مان�س�سرت  يونايتد  ملان�س�سرت  املذلة  اأك��دت اخل�سارة 
الأندية  رابطة  كاأ�س  نهائي  ن�سف  ذه��اب  1-3 يف  ت��راف��ورد  اول��د  ملعبه 
الإنكليزية املحرتفة، حاجته املا�سة اإىل تعزيز �سفوفه يف �سوق النتقالت 
غونار  اأويل  الروجي  اأراد مدربه  ما  اإذا  احل��ايل  ال�سهر  ال�ستوية خالل 

�سول�سكاير اإنقاذ مو�سم فريقه.
ومنيت �سباك يونايتد بثالثة اهداف يف ال�سوط الول على ملعب اولد 
1-3 يف  ليخرج خا�سرا   ،1997 اأيار-مايو  منذ  الوىل  للمرة  ترافورد 

نهاية املباراة �سد �سيتي اأول اأم�س الثالثاء.
و�سجل اجلناح الربتغايل برناردو �سيلفا واجلزائري ريا�س حمرز ولعب 
ان��دري��ا���س ب��ريي��را خ��ط��اأ يف م��رم��اه الهداف  و���س��ط يونايتد ال��ربازي��ل��ي 
الثالثة ل�سيتي الذي خطا خطوة كبرية نحو بلوغ النهائي للعام الثالث 

تواليا، علما بانه توج باللقب يف العامني املا�سيني.
املعايري  عن  احلمر”  “ال�سياطني  تخلف  مدى  اي�سا  اخل�سارة  وك�سفت 
العالية التي يتمتع بها ليفربول املت�سدر ومان�س�سرت �سيتي حامل لقب 

الدوري يف املو�سمني املا�سيني.
اجماده  لي�ستعيد  فريقه  ام��ام  �سهلة  حلول  ل  ب��ان  �سول�سكاير  واع��رتف 
التي عا�سها يف عهد مدربه ال�سطوري ال�سكتلندي اليك�س فريغو�سون 
ال�سابق  يف  “قلت  املباراة  بعد  بقوله  النكليزية،  الكرة  قمة  اىل  والعودة 

واأكرر الآن بانه لن يكون هناك حل �سريع. الفريقان اللذان تتكلمان 
العامل  يف  الف�سل  الرج��ح  على  هما  و�سيتي(  )ليفربول  عنهما 

حاليا«.
انه اجراء اتخذناه. ميكن  التي تنتظرنا،  “هذه املهمة  وا�ساف 
القول باننا ل نزال بعيدين عن هدفنا لكننا بداأنا �سيئا يف حاجة 

اىل تغيري«.
ولعل  املو�سم  ه��ذا  متفاوتة  عرو�سا  يونايتد  مان�س�سرت  وق���دم 
النقطة امل�سيئة له كانت فوزه على مان�س�سرت �سيتي يف عقر دار 

الخري يف الدوري املحلي يف كانون الول/دي�سمرب املا�سي. لكن 
يف كل مرة يخطو فيها الفريق خطوة اىل المام يعود 

اثنتني اىل الوراء بدليل تعر�سه للهزائم امام الفرق 
ونيوكا�سل  وات��ف��ورد  ام��ث��ال  ال����دوري  يف  ال�سغرية 

وكري�ستال بال�س.
نقطة  را����س���ف���ورد  م���ارك���و����س  امل��ه��اج��م  ك����ان  واذا 
معينة  بن�سبة  وجن���ح  امل��ق��دم��ة  خ��ط  يف  م�سيئة 

روميلو  البلجيكي  تركها  التي  الثغرة  �سد  يف 
املنتقلني  �سان�سيز  الك�سي�س  والت�سيلي  لوكاكو 
الو�سط  اىل انرت ميالن اليطايل، فان خط 
ل ي�����س��م لع��ب��ني ي��ت��م��ت��ع��ون مب�����س��ت��وى عاملي 
الخري  لكن  بوغبا،  ب��ول  الفرن�سي  با�ستثناء 
غ���اب ك��ث��ريا ع��ن ���س��ف��وف ال��ف��ري��ق ك��م��ا ان���ه ل 
“ال�سياطني  بالبقاء يف �سفوف  يبدو مكرتثا 
علو  لثبات  كبرية  جهودا  يبذل  ول  احلمر” 

كعبه.
وما زاد الطني بلة غياب ال�سكتلندي �سكوت 
ماكتوميني الذي لفت النظار يف املو�سمني 
الخ��ريي��ن وك���ان اح���د اب���رز ال��الع��ب��ني يف 
ركبته  وذل��ك ل�سابة يف  الفريق،  �سفوف 

�ستبعده قرابة ال�سهرين عن املالعب.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان��ف��اق ال���ن���ادي مبالغ 

والظهري  ماغواير  ه��اري  ال��دف��اع  قطب  خ��دم��ات  على  للح�سول  طائلة 
كبرية  �سمانة  ي�سكل  ل  اخللفي  اخل��ط  ف��ان  بي�ساكا،  وان  ارون  المي��ن 
الذي  ل �سيما يف ظل تراجع م�ستوى احلار�س ال�سباين دافيد دي خيا 
مل يحافظ على نظافة �سباكه يف ال��دوري املحلي �سوى 3 مرات يف 21 

مباراة.
التعاقد مع لعبني  على  فريقه  بقدرة  ثقته  �سول�سكاير عن  يعرب  ومل 
اليه  نحتاج  م��ا  وج��دن��ا  “اذا  بقوله  ال�ستوية  الن��ت��ق��الت  ف��رتة  يف  ج��دد 

�سندخل �سوق النتقالت لكننا لن نتعاقد مع لعبني ملجرد التعاقد«.
ومن الأ�سماء املر�سحة لالنتقال اىل �سفوف “ال�سياطني احلمر”، يربز 
لعب و�سط لي�سرت �سيتي جيم�س مادي�سون ونظريه يف ا�ستون فيال جاك 
غريلي�س بال�سافة اىل اجلناح جايدون �سان�سو من بورو�سيا دورمتوند. 
الالعبني  ه���وؤلء  م��ن  اي  على  للح�سول  �سعبة  �ستكون  الم���ور  ان  بيد 
مع  الم���د  طويلة  بعقود  مرتبطون  ان��ه��م  �سيما  ل  املو�سم  منت�سف  يف 

انديتهم.
ل تبدو المور �سهلة امام �سول�سكاير الذي بداأت ال�سغوطات تزداد عليه، 
ل �سيما بان املر�سح البرز خلالفته هو الرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو 
ت�سرين  توتنهام يف  تدريب  اقالته من  دون عمل منذ  زال من  ما  ال��ذي 

الثاين-نوفمرب املا�سي.
الربتغايل  م��ر���س��ح��ا خل��الف��ة  ب��وك��ي��ت��ي��ن��و  وك����ان 
من  الأخ���ري  اأق��ي��ل  عندما  مورينيو  ج��وزي��ه 
تدريب مان�س�سرت يونايتد يف كانون الأول-

جنح  �سول�سكاير  لكن   ،2018 دي�سمرب 
له  �سنحت  التي  الق�سرية  الفرتة  خ��الل 
ع��ن��دم��ا ع���ني م���درب���ا م��وق��ت��ا، يف حتقيق 
اإدارة  نتائج ايجابية ليقتنع جمل�س 
يكون  اأن  على  بقدراته  النادي 
الفني  اجل���ه���از  راأ�������س  ع��ل��ى 

ب�سورة دائمة.

�صول�صكاير يبحث عن اإجابات 
لإنقاذ مو�صم يونايتد 

•• اأم القيوين-وام:

�سهد ال�سيخ علي بن �سعود بن را�سد املعال رئي�س دائرة بلدية اأم القيوين، 
�سباح اأم�س �سباق الهجن العربية الأ�سيلة �سمن مهرجان اأم القيوين ال� 

15 ل�سباقات الهجن العربية الأ�سيلة .
كما �سهد ال�سباق - الذي اأقيم يف الفرتة ال�سباحية اأم�س مبيدان اللب�سة 
اإىل جانب حمبي هذه  القبائل  واأبناء  ال�سيوخ  القيوين - عدد من  اأم  يف 
التعاون  جمل�س  دول  واأب��ن��اء  املواطنني  من  الأ�سيلة  العربية  الريا�سة 

لدول اخلليج العربية.
وت�سمن ال�سباق 17 �سوطاً ل�سن الإيذاع لهجن اأبناء القبائل ومل�سافة 6 

كيلومرتات .
واأ�سفرت نتائج ال�سباق يف ال�سوط الأول عن فوز “ غزالة “ لل�سيد �سامل 
�سيف ال�سام�سي، بينما فاز بال�سوط الثاين “ بل�سة “ لل�سيد مبارك �سالح 
خريدة املن�سوري، وبال�سوط الثالث “مزاحم” لل�سيد را�سد علي املتعايف 

املن�سوري.
عوي�سة  حمد  لل�سيد  “الظبي”  ن�سيب  م��ن  ف��ك��ان  ال��راب��ع  ال�سوط  اأم���ا 

نايع  �سيف  �سهيل اخلييلي، يف حني فاز بال�سوط اخلام�س “لوبه” لل�سيد 
�سيف  لل�سيد  “احلذر”  ال�ساد�س  وال�سوط  الغفلي،  ال�ساوي  ال�سريجي 
“مرموق” لل�سيد عامر عبداهلل  ال�سابع  وال�سوط  كليب،  بن  را�سد  علي 
حمريوم املحرمي، وال�سوط الثامن “النايفة” لل�سيد �سعيد را�سد نهيلة 

الكتبي، وال�سوط التا�سع “جلموده” ل�سعادة �سرور عمري امل�سغوين.
وال�سوط العا�سر “نا�سي” لل�سيد علي �سليم الأ�سود العامري، وال�سوط 
عبداهلل  خ��ل��ي��ف��ة  لل�سيد  “احلريثي”  ن�����س��ي��ب  م���ن  ك���ان  ع�����س��ر  احل�����ادي 
لل�سيد  “�سديدة”  ع�سر  ال��ث��اين  وال�����س��وط  الغفلي،  ال�����س��اوي  ال�سريجي 

مهري  لل�سيد  “مهابه”  ع�سر  الثالث  وال�����س��وط  املن�سوري،  بطي  را���س��د 
�سعيد  “خيال” لل�سيد حجاب مطر  الرابع ع�سر  وال�سوط  الكتبي،  علي 
�سلطان  لل�سيد  “دو�سه”  ع�سر  اخلام�س  وال�سوط  الكتبي،  ح�سريم  بن 
لل�سيد  “ري�سنج”  ع�سر  ال�ساد�س  وال�����س��وط  العليلي،  ط��وق  ب��ن  حممد 
لل�سيد  “ال�سميمي”  ع�سر  ال�سابع  وال�����س��وط  اخلييلي،  عوي�سة  �سهيل 

را�سد يعروف الكتبي.
وتوج ال�سيخ علي بن �سعود بن را�سد املعال الفائزين باملراكز الأوىل من 

كل �سوط وت�سليمهم مفاتيح ال�سيارات .

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية بالتعاون مع نادي 
من  الأوىل  الن�سخة  اإط��الق  عن  واليخوت  ال�سراعية  للريا�سات  اأبوظبي 

بطولة اأكادميية فاطمة بنت مبارك للتجديف لل�سيدات.
القادم يف  28 مار�س  البطولة يف  الأوىل من  الن�سخة  وتنطلق مناف�سات 
 4 البطولة  تت�سمن  حيث  واليخوت  ال�سراعية  للريا�سات  اأبوظبي  نادي 
م�سارات “جمال ف��ردي و زوج��ي 200م و جمال ف��ردي و زوج��ي 500م 
“ ت�سل بعدها املت�سابقات اإىل منطقة ال�ساطئ فيما مت تخ�سي�س جوائز 

مالية للفائزين باملراكز الأوىل تقدر بحوايل 42 األف درهم.
الأكادميية  اهتمام  م��ن  ك��ب��رياً  ح��ي��زاً  ب��اأخ��ذ  البحرية  ال��ري��ا���س��ات  وب���داأت 
اأجمل  م��ن  تعد  حيث  اجل��دي��د  للمو�سم  فعالياتها  روزن��ام��ة  اإىل  و�سمها 

ال�سباقات املهمة  اأن ريا�سة التجديف من  �سور الريا�سة البدنية خا�سة 
يف الدولة نظراً لرتباطها برتاث الدولة.

اإ�سراف  تدريبات خا�سة نظرية وعملية حتت  بتوفري  الأكادميية  وقامت 
مدربات خمت�سات للمنت�سبات وامل�ساركات يف ال�سباق لتعريفهن بالتعليمات 
التي ت�سعها اللجنة امل�سوؤولة عن البطولة بحيث يتطلب هذا النوع من 
خالل  امل�ساركات  وحماية  اأم��ن  على  التاأكيد  املائية  الريا�سية  الأن�سطة 
البطولة وتتجلى اأولويات القائمني على هذا احلدث يف تاأمني ال�سالمة 

للمت�سابقات.
وتهدف اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية من خالل اإقامة 
هذا النوع من امل�سابقات اإىل ت�سجيع ال�سيدات على خو�س جتربة ريا�سية 
واللياقة  والريا�سة  املجتمعية  امل�ساركة  وتعزيز  نوعها  بحرية فريدة من 
البدنية كما ت�ساهم يف حتفيز �سيدات املجتمع املحلي على اتباع منط حياة 

�سحي.
وكانت الأكادميية قد اأعلنت عن فتح باب الت�سجيل للراغبات يف امل�ساركة 
عرب الربيد الإلكرتوين املتواجد على مواقع التوا�سل الجتماعي اخلا�س 
اأن موعد اإغالق باب الت�سجيل واإعالن قائمة القوارب  بالأكادميية علماً 

امل�ساركة هو 21 مار�س 2020 .
 .. اأب��و ظبي الريا�سي  اأم�س يف جمل�س  ال��ذي عقد �سباح  املوؤمتر  وخ��الل 
فاطمة  الن�سائية  للريا�سة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  ممثلة  توجهت 
الحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اإىل  بال�سكر  العامري 
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى 
بن  بنت هزاع  فاطمة  الإمارات” وال�سيخة  “اأم  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة 
زايد اآل نهيان رئي�سة جمل�س اإدارة الأكادميية على منح ال�سيدات فر�سة 
اإثبات قدراتهن  الر�سيدة يف  القيادة  التي جت�سد دعم  الريا�سات  ملمار�سة 

الن�ساطات  خمتلف  يف  والح����رتاف  امل��ه��ارة  م�ستويات  اأع��ل��ى  حتقيق  على 
الريا�سية.

للريا�سات  اأب��وظ��ب��ي  ل��ن��ادي  الأك��ادمي��ي��ة  وتقدير  امتنان  ع��ن  ع��ربت  كما 
ال��ت��ي تخ�س  ك��اف��ة  ل��الأح��داث  امل��م��ي��زة  وال��ي��خ��وت على رع��اي��ت��ه  ال�سراعية 
اأن  م��وؤك��دة  خا�س،  ب�سكل  امل���راأة  وريا�سة  ع��ام  ب�سكل  البحرية  الريا�سات 
الريا�سات  ه��ذه  مثل  ن�سر  على  ال��دائ��م  واحل��ر���س  والتوجيهات  ال��دع��م 
الفريدة من نوعها واإ�سراك املراأة فيها هو الرافد الأ�سا�سي لكل النجاحات 

التي تتحقق على اأر�س الواقع.
ال�سراعية  ل��ل��ري��ا���س��ات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  واأع���رب���ت خ��ول��ة احل��م��ادي ممثلة 
واليخوت عن �سعادتها بتنظيم هذه الفعالية، وقالت : نحث ال�سيدات على 
اللتحاق بهذه الريا�سة اجلديدة يف املنطقة و�ستكون مغامرة جميلة لهن 

ونتمنى النجاح يف تنظيم البطولة.

علي بن �صعود املعال ي�صهد �صباق الهجن العربية الأ�صيلة يف اأم القيوين

اإطالق الن�صخة الأوىل من بطولة اأكادميية فاطمة بنت مبارك للتجديف لل�صيدات

اأمل بو�صالخ ت�صارك يف الجتماع الأول للجنة كرة القدم لل�صيدات يف احتاد غرب اآ�صيا
•• دبي –الفجر:

���س��ارك��ت اأم����ل ح�����س��ن ب��و���س��الخ ع�سو 
الإم���ارات  لحت��اد  النتقالية  اللجنة 
كرة  جلنة  رئي�س  نائب   ، القدم  لكرة 
اآ�سيا   غ��رب  ب��احت��اد  لل�سيدات  ال��ق��دم 
بت�سكيلها  للجنة  الأول  الجتماع  يف 
اجلديد والذي ُعقد اأم�س بالعا�سمة 
�سوزان  برئا�سة   ، املنامة  البحرينية 
الفل�سطيني لكرة  �سلبي من الحت��اد 
ال�سيخة  ال��ل��ج��ن��ة  واأع�����س��اء   ، ال��ق��دم 
)ال����ب����ح����ري����ن(  خ���ل���ي���ف���ة  اآل  ح�������س���ة 
)الكويت(  ال�����س��ب��اح  ن���ورة  وال�سيخة 
و�ستيفاين النرب )الأردن(، وبح�سور 
اأم��ني ع��ام احت��اد غرب  خليل ال�سامل 

اآ�سيا.
واأكدت اأمل بو�سالخ  نائب رئي�س جلنة 
كرة القدم لل�سيدات باحتاد غرب اآ�سيا 
، اأن اللجنة لديها روزنامة م�سابقات 
تطوير  عملية  ت�سريع  يف  �ست�ساهم 
ب�سكل  لل�سيدات  ال��ق��دم  ك���رة  ن�����س��اط 
طموحات  لتحقيق  وت��ه��دف   ، ك��ب��ري 
الأندية  يف  باللعبة  ل��الإرت��ق��اء  كبرية 
فئاتها  ب��ك��ل  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ن��ت��خ��ب��ات 
العمرية . وعن وقائع الجتماع قالت 
اأمور  مناق�سة  :” مت  ب��و���س��الخ   اأم���ل 
لبطولت  املو�سم  واأج��ن��دة  امل�سابقات 
فئاتها  مب��خ��ت��ل��ف  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ال���ك���رة 
ال��ل��ج��ن��ة على  ، وواف����ق����ت  ال��ع��م��ري��ة 

ا�ست�سافة احتاد الإمارات لكرة القدم 
يف  عاماً   18 حتت  ال�سابات  لبطولة 
يف  اإقامتها  وامل��ق��رر  الثالثة  ن�سختها 
�سهر دي�سمرب القادم ، كما مت املوافقة 
الكويتي  الحت�����اد  اإ���س��ت�����س��اف��ة  ع��ل��ى 
حتت  النا�سئات  لبطولة  القدم  لكرة 
15 عاماً يف ن�سختها الثالثة واملقرر 
وكذلك   ، ال��ق��ادم  ن��وف��م��رب  �سهر  ل��ه��ا 
املوافقة على تنظيم الن�سخة ال�سابعة 
خالل  ال�����س��ي��دات  منتخبات  لبطولة 
العام 2021 ، للتح�سري للت�سفيات 
لعدم وجود بطولت  نظراً  الآ�سيوية 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات ع��ل��ى اأج����ن����دة الإحت�����اد 
الآ���س��ي��وي خ���الل ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى اأن 
يتم حتديد الحتاد امل�ست�سيف لهذه 

البطولة يف وقٍت لحق«.
اأم��ل بو�سالخ ، اإىل اأن جلنة  واأ���س��ارت 

من  للنور  ع���ادت  ال�سيدات  ق��دم  ك��رة 
�سنوات   6 دام  اإن��ق��ط��اع  ب��ع��د  ج��دي��د 
اللعبة  لتطوير  جهدها  بكل  وت�سعى 
ا�سرتاتيجيه  ���س��م��ن  وم�����س��اب��ق��ات��ه��ا 
القدم  اآ�سيا لتطوير كرة  احتاد غرب 
اللجنة  ، وو�سعت  باملنطقة  الن�سائية 
ت��رت��ي��ب��ات تنظيم  اج��ت��م��اع��ه��ا  خ���الل 
العام  اأواخر  ال�سيدات  بطولة لأندية 
احل����ايل يف م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة ب�����الأردن 
لن�سختها  ال���ب���اه���ر  ال���ن���ج���اح  ب���ع���د   ،
على  الإيجابية  وخمرجاتها  الأوىل 

ال�سعيدين الفني والإداري«.
واأ�سافت اأنه مت ا�ستعرا�س خمرجات 
القدم  ل��ك��رة  ال�����دويل  الحت�����اد  دورة 
نظمها  ال���ت���ي  احل���ك���م���ات  ل���ت���ط���وي���ر 
احتاد الإم��ارات لكرة القدم منت�سف 
ب��دب��ي ومت خاللها  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر 

التن�سيق مع احتاد غرب اآ�سيا لدعوة 
املحلية  احت���ادات���ه  م���ن  ح��ك��م��ة   20
ال�سكر  اللجنة  ووج��ه��ت   ، للم�ساركة 
لحت����اد الإم������ارات ل��ك��رة ال��ق��دم على 
لتطوير  والهادفة  ال�سَباقة  مبادرته 
رك��ن اأ���س��ا���س��ي م��ن اأرك����ان ك��رة القدم 
عّدة  اللجنة  ناق�ست  كما  لل�سيدات«. 
اللعبة  وت��ع��زي��ز  لتطوير  م��ق��رتح��ات 
بالإ�سافة  اآ����س���ي���ا  غ����رب  م��ن��ط��ق��ة  يف 
لتنظيم دورة تدريبية للمدربات لنيل 
 ،  )  B  ( للدبلوم  الآ�سيوية  الرخ�سة 
وتقدمت بال�سكر لالحتاد البحريني 
الن�سخة  ا�ست�سافة  على  القدم  لكرة 
 18 حت��ت  ال�سابات  لبطولة  الثانية 
عاماً واجلهود التي ُبذلت يف التنظيم 
اإجناح  يف  م��ل��ح��وظ  ب�سكل  و���س��اه��م��ت 

البطولة يف ن�سختها الثانية.

•• ال�شارقة -وام:

يناير   17 يوم  املفتوحة  لل�سباحة  كلباء  مناف�سات  من  الأوىل  الن�سخة  تنطلق 
وهي  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  برعاية  بال�سارقة  كلباء  بحرية  على  اجل��اري 
البطولة الأوىل من نوعها يف ال�سباحة املفتوحة والتي تنظم بالتعاون مع احتاد 
الإمارات لل�سباحة ونادي ال�سارقة الدويل للريا�سات البحرية واحتاد الإمارات 
الرتويج  بهدف  والت�سويق  للفعاليات  ثنكرز  �سركة  وتنظيم  للجميع  للريا�سة 
ال�سياحي لالإمارة واملناطق التابعة لها بال�سافة اإىل الرتويج ملختلف الألعاب 

الريا�سية.
كلباء ح�سره  ف��رع   - ال�سارقة  بجامعة  ام�س  خ��الل موؤمتر �سحفي  ذل��ك  ج��اء 
و�سعادة  الريا�سي  ال�سارقة  ملجل�س  العام  الأم��ني  احلزامي  هالل  عي�سى  �سعادة 
�سلطان �سيف ال�سماحي رئي�س احتاد المارات لل�سباحة وال�سيد �سعيد العاجل 
اأمني عام احتاد الإمارات للريا�سة للجميع و�سعادة ح�سن الزعابي ع�سو جمل�س 
الدوخي مدير  يا�سر  وال�سيد  البحرية  للريا�سات  ال��دويل  ال�سارقة  نادي  اإدارة 
اإدارة الفعاليات الريا�سية واملجتمعية مبجل�س ال�سارقة الريا�سي وال�سيد نبيل 

املزروعي رئي�س اللجنه املنظمة.
وت�سمل املناف�سات على ثالث مراحل للفئتني الذكور والإناث “12-13” �سنة 
هذه  على  وي�سرف  ف��وق  فما  “17” ع��ام  املفتوحة  والفئة  و”14-16” �سنة 
البطولة حكام من اإحتاد الإمارات لل�سباحة مب�ساركة ماليقل عن 500 �سباح 
و�سباحة من خمتلف دول العامل مل�سافات خمتلفة 1000 مرت و2000 مرت و 
3000 مرت فيما مت ر�سد جوائز قيمة للفائزين يف املراكز الثالث ت�سمل على 

كوؤو�س وميداليات وجوائز مالية.
وقال احلزامي اأن تنظيم هذه املناف�سات يندرج �سمن فعاليات املجل�س الريا�سية 
بناء على توجيهات وروؤي��ة �ساحب  اأهدافه ال�سرتاتيجية  واملجتمعية وحتقيق 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

املجل�س  رئي�سة  القا�سمي  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  وقرينته  ال�سارقة 
الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة ودعم �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي 
ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة رئي�س املجل�س التنفيذي ومتابعة ال�سيخ �سقر 

القا�سمي رئي�س املجل�س.
ب�سكل  فيها  وال�سياحة  كلباء  ملدينة  ال��رتوي��ج  اإىل  تهدف  البطولة  ان  واأ���س��اف 
مميز وت�سجيعا اأي�سا على ممار�سة الريا�سة ب�سكل عام وحمبي ريا�سة ال�سباحة 
مايتيح  وهو  ال�سباق  هذا  يف  امل�ساركة  العمرية  الفئات  تتنوع  كما  خا�س  ب�سكل 
الفر�سة اأي�سا مل�ساركات متنوعة يف م�سافاته املختلفة . و اأثنى عبد اهلل الزحمي 
ع�سو جمل�س اإدارة اإحتاد الإمارات لل�سباحة على الرتتيبات املختلفة للبطولة 
للخروج باأف�سل النتائج خ�سو�سا واأنها ت�سهد م�ساركة كبرية من ال�سباحني من 
داخل الدولة وخارجها وهو مايزيد من قيمة البطولة ويرفع درجة التناف�س 
امل�ساعف  اإهتمامه  الريا�سي على  ال�سارقة  بال�سكر ملجل�س  الكبري فيها وتوجه 

بهذه البطولة .
للريا�سات  ال��دويل  ال�سارقة  لنادي  التنفيذي  املدير  احلو�سني  اأحمد  اأ�ساد  كما 
البحرية باجلهود التي بذلت من جميع الأطراف لإجناح بطولة كلباء لل�سباحة 
والتي تعد فعالية ريا�سية وجمتمعية مب�ساركات مميزة وهو مامينح البطولة 
زخما اإ�سافيا واإهتماما وا�سع النطاق بداية من اهتمام جمل�س ال�سارقة الريا�سي 
واجلهات الأخرى. وبدوره اأ�سار نبيل املزروعي رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة 
التي  للنجاحات  تقود  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سامية  التوجيهات  اأن 
تتحقق يف كل اجلوانب ومن �سمنها اجلانب الريا�سي حيث متثل بطولة كلباء 
الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  مبتابعة  هامة  جمتمعية  ريا�سية  فعالية  لل�سباحة 
القا�سمي رئي�س املجل�س و�سعادة عي�سى  ال�سيخ �سقر بن حممد  واهتمام ودعم 
هالل احلزامي الأمني العام حيث مت تقدمي كل اأنواع الدعم والت�سهيالت التي 
للريا�سات  ال��دويل  ال�سارقة  ن��ادي  دور  بجانب  للبطولة  باهر  جناح  يف  ت�ساهم 

البحرية واجلهات احلكومية واخلا�سة.

يف  ي�صاركون  العامل  دول  من  و�صباحة  �صباح   500
مناف�صات كلباء لل�صباحة املفتوحة 17 يناير



لعق ال�صفاه يوؤدي لت�صققها
ت�سقق ال�سفاه اأمر �سائع يف ف�سل ال�ستاء، ح�سبما يقول ا�ست�ساري 
الأمرا�س اجللدية دانيل غال�س. ويرجع ذلك اإىل التعر�س للهواء 
البارد يف اخل��ارج وال��ه��واء اجل��اف وال��داف��ئ يف ال��داخ��ل. وي�سيف: 
مرونته  للجلد  العليا  الطبقة  ي�سكل  ال���ذي  ال��ك��ريات��ني  "يفقد 

وت�سبح ال�سفاه متقرحة ومت�سققة ومتحرف�سة".
قوله:  ج��ال���س  ع��ن  الربيطانية  غارديان"  "ذا  �سحيفة  ونقلت 
"الكثري من املر�سى الذين لديهم �سفاه مت�سققة يقومون بلعقها 
كثرياً. وميكن للعق املتكرر اأن يزيل غ�ساء الطبقة الدهنية الذي 
يحمي ال�سفاه من فقدان الرطوبة مما يوؤدي اإىل ت�سقق ال�سفاه. 

كما اأن الإنزميات اله�سمية يف اللعاب ميكن اأن تهيج ال�سفاه".
بل�سم  با�ستخدام  بانتينج  �سام  اجللدية  الأمرا�س  طبيب  وين�سح 
�سفاه. ويقول: "يحتاج املرء اإىل بل�سم �سفاه به خ�سائ�س ترطيب، 
ان�سداد  عامل  مبثابة  ويكون  اجللد  �سطح  تنعيم  اإىل  ي��وؤدي  مما 
للحفاظ على الرتطيب. ويقول اإنه يف�سل الالنولني والبرتوك 

اللذين يقومان بالوظائف ال�سابقة. 
حتتاج  ف�سوف  ب��ارد  والطق�س  مفتوح  مكان  يف  كنت  "اإذا  ويتابع: 
ب�سهولة..  حت��رتق  ال�سفاه  لأن  ال�سم�س  من  الوقاية  معامل  اإىل 
لأن  النوم  وقبل  �ساعات  ب�سع  كل  ال�سفاه  مرطب  ا�ستخدام  اأع��د 
اأفواههم  من  يتنف�سون  �سوف  ال��ربد  من  يعانون  ممن  الكثريين 

خالل النوم وهو ما ي�سبب جفاف ال�سفتني ب�سدة".
ويدعو بانتينج اإىل النتباه ملكونات بل�سم ال�سفاه. ويقول: "ميكن 
الكافور  مثل  م��ك��ون��ات  على  اأح��ي��ان��اً  حت��ت��وي  اأن  ال�سفاه  مل��رط��ب��ات 
ا�ستخدامه.  عند  بالوخز  رائعاً  اإح�سا�ساً  يخلقان  اللذين  واملنتول 
ولكن ميكن اأن ي�سببا التهيج ما يوؤدي اإىل اأن ت�سبح ال�سفاه، على 

النقي�س، اأكرث جفافا مع ال�ستخدام وبالتايل ل اأن�سح بهما".

ك�صف �صر نحر 7 اأ�صخا�س من اأ�صرة واحدة
متكنت اجلهات املخت�سة يف م�سر من فك لغز جرمية ب�سعة راحها 

�سحيتها 7 اأفراد من اأ�سرة واحدة بينهم اأربعة اأطفال.
"اجلرمية  اأنباء  يومني  قبل  نقلت  م�سرية  اإع��الم  و�سائل  وكانت 
الب�سعة" التي وقعت يوم الأحد يف اإحدى قرى حمافظة البحرية 

�سمايل م�سر.
فقد تلقت قوات الأمن يف حمافظة البحرية، بدلتا النيل، بالغا 
من الأهايل، يفيد العثور على 7 اأ�سخا�س مذبوحني داخل منزلهم 

واآثار نريان باملنزل.
علي  عزبة  اأه��ايل  اأن  اإىل  "ال�سروق" القاهرية  �سحيفة  واأ���س��ارت 
التابعة ملركز كفر الدوار بالبحرية، اأبلغوا ال�سرطة عقب حماولت 
اأن  اإحراق املنزل مبحتوياته لإخفاء معامل اجلرمية، قبل  اجلناة 

يفروا من م�سرح اجلرمية.
وبالفح�س تبني العثور على جثة )ح�سني اأحمد علي - 39 �سنة(، 
34 �سنة(، وابنائه )عبد الرحمن،  وزوجته )رنا حممد �سحاته - 
وع��م��اد، وم�����س��ع��ود، وحم��م��د(، ووال����دة امل��ج��ن��ي عليه )زي��ن��ب عبد 
الإلكرتوين  موقعها  على  ال�سحيفة  وذك��رت  �سنة(.   67  - العال 
متوا�سلة،  �ساعات   8 ق��راب��ة  املتهم،  م��ع  ا�ستمرت  التحقيقات  اأن 
بعد القب�س عليه تنفيًذا لقرار النيابة العامة بناء على حتريات 
مبي�س  قتل  جرمية  املتهم  ارت��ك��اب  اأك��دت  التي  الأمنية  الأج��ه��زة 
ال�4 ووال���دت���ه واإ�سرام  حم���ارة )ع��ام��ل ده����ان( وزوج��ت��ه واأب��ن��ائ��ه 
روؤو���س ما�سية   4 اأثناء �سرقة  اأم��ره،  املنزل بعد ك�سف  النريان يف 
اأن الأب  ال��ط��ب��ي  ال��ت��ق��ري��ر  ب��امل��ن��زل. وذك���ر  م��ن احل��ظ��رية امللحقة 
)ح�سني(، بجثته طعون وحروق، واأطفاله )عماد(، طعون وحروق، 
و)حممد(، حروق، و)م�سعود(، حروق، و)عبد الرحمن(، حروق، 

وزوجته )رنا( حروق، ووالدته )زينب( حروق.
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�صور ف�صائية لكارثة جنوب الكرة الأر�صية
و�سلت احلرائق امل�ستعرة التي تلتهم مناطق �سا�سعة يف اأ�سرتاليا اإىل الف�ساء، مما يظهر حجم الكارثة التي تواجه 
بالد الكنغر. واأظهرت �سور التقطتها اأقمار �سناعية، ورواد ف�ساء، احلرائق وهي تاأتي على مناطق يف جنوب �سرقي 

البالد، والدخان يت�ساعد اإىل ال�سماء.
ومن بني ال�سور املن�سورة، واحدة التقطها معهد ف�سائي تابع جلامعة كو�سي الياباين، يظهر اأ�سرتاليا وقد بدت 

مثل كرة حمراء.
ويف �سور اأخرى، بدا الدخان املت�ساعد يف منطقة خليج بيتمان، جنوب �سرقي اأ�سرتاليا، وكاأنه ناجت عن قنبلة نووية 

اأو بركان �سخم، مما يظهر حجم احلرائق امل�ستعرة يف البالد
ب��اأن دخ��ان احل��رائ��ق ال�سخمة التي جتتاح  اأف���ادت وك��الت الأن��ب��اء، الثالثاء،  ال��ن��ريان،  اأح��دث موؤ�سرات كارثة  ويف 

اأ�سرتاليا و�سل اإىل ت�سيلي والأرجنتني، بعدما عرب 12 األف كيلومرت فوق املحيط الهادئ.
درجات  توؤججها  اأ�سرتاليا،  �سرق  جنوب  يف  وفيكتوريا  ويلز  �ساوث  نيو  وليتي  يف  حريق   200 من  اأك��رث  وي�ستعر 

احلرارة املرتفعة والرياح العا�سفة.
وو�سل عدد القتلى يف مو�سم احلرائق الراهن الذي بداأ يف �سبتمرب، 23 �سخ�سا، منهم 12 بحرائق الأ�سبوع املا�سي 

فح�سب، بالإ�سافة ل�500 األف حيوان بري.
وا�ستعرت احلرائق ب�سورة غري م�سبوقة خالل الأ�سابيع الأخرية.
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فنلندا تقل�س �صاعات العمل ب�صبب عائلي
قالت رئي�سة وزراء فنلندا اجلديدة، �سانا مارين، اإنها �ست�سمح للموظفني 
والعمال بق�ساء املزيد من الوقت مع العائلة، ودعت اإىل اأنها تقدمي جدول 
�ساعات  الأ���س��ب��وع وخف�س  اأي���ام يف   4 العمل  يت�سمن  ال��ب��الد  م��رن يف  عمل 
العمل اإىل 6 فقط. وقالت �سانا مارين، البالغة من العمر 34 عاما وثاين 
بق�ساء  واملوظفني  للعمال  �ست�سمح  اإنها  العامل،  يف  حكومة  رئي�س  اأ�سغر 
من  وغريها  هواياتهم  وممار�سة  واأحبائهم  اأ�سرهم  مع  الوقت  من  املزيد 

جوانب احلياة ، مثل الثقافة.
واأو�سحت قائلة: "اأعتقد اأن النا�س ي�ستحقون ق�ساء املزيد من الوقت مع 
اأ�سرهم"، م�سيفة اأن "هذه اخلطوة قد تكون التالية بالن�سبة لنا يف احلياة 
العملية". وكانت مارين، قبل توليها من�سب رئي�سة الوزراء يف فنلندا قد 
اأ�سابيع عمل  املن�سب، دعت  واأثناء �سغلها ذلك  النقل،  �سغلت من�سب وزير 
اأق�سر لتح�سني عالقة املوظفني واإنتاجيتهم، مع العلم اأن �ساعات العمل يف 

فنلندا حاليا هي 8 �ساعات واأيامه 5 يف الأ�سبوع.
ي�سار اإىل اأن ال�سويد كانت قد جربت، يف العام 2015، ق�سر �ساعات العمل 
�سعادة وثراء  اأكرث  اأ�سبحوا  املوظفني  اأن  �ساعات، ووج��دت   6 اإىل  اليوم  يف 

واأكرث اإنتاجية.
التعليم  وزي���رة  م��ن  بحما�س  ال��ف��ور  على  ال��رتح��ي��ب  م��اري��ن  دع���وة  ولقيت 
مبكان  الأهمية  من  اإن��ه  قالت  التي  اأندر�سون،  يل  الي�سار  حتالف  وزعيمة 
م�ساألة  لي�ست  اإنها  اأق��ل.  ب�سكل  بالعمل  الفنلنديني  للمواطنني  "ال�سماح 

احلكم باأ�سلوب اأنثوي ولكن تقدمي امل�ساعدة والوفاء بالوعود للناخبني".

احللم يتحقق .. بطارية الهاتف ت�صمد 5 اأيام
الكفاءة،  حيث  م��ن  ال��ع��امل  يف  بطارية  اأف�سل  اإن��ه��ا  ق��ال��وا  م��ا  علماء  ابتكر 
اأيام متوا�سلة دون �سحنها بالتيار   5 اأنها قادرة على العمل ملدة  مما يعني 
موقعها  ع��ل��ى  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ميل"  "ديلي  �سحيفة  واأف�����ادت  ال��ك��ه��رب��ائ��ي. 
الإلكرتوين، باأن مطورين من اأ�سرتاليا ابتكروا البطارية، التي ت�ستخدم 

كربيت منخف�س التكلفة يف اأقطابها.
لنحو  مل�سافة  كهربائية،  مركبة  اأي�سا  ت�سّغل  اأن  البطارية  ه��ذه  و�سع  ويف 

1000 كلم من دون �سحن.
وك��ان الباحثون الأ���س��رتال��ي��ون يف وق��ت �سابق ق��دم��وا ب���راءة اخ���رتاع  هذه 
ا�ستخدام بطارية  اإج��ارة  ال�سلطات يف بالدهم. ويف حالة  اإىل  التكنولوجيا 
اأ�سعاف.  باأربعة  الأ�سواق  املوجودة يف  البطاريات  ف�ستفوق  الذكي،  الهاتف 
ويتمتع الكربيت بقدرات كبرية، نظرا لحتوائه على كثافة عالية للطاقة، 
اأكرث  اأن تخزن طاقة  والكربيت  الليثيوم  التي حتتوي  للبطاريات  وميكن 
نقطة  اأو  عيب  هناك  لكن  الليثيوم.  اأي��ون  ببطاريات  مقارنة  م��رات،  ب�10 
�سعف يف هذه البطاريات اجلبارة، اإذ اإن عمرها الفرتا�سي ينق�س، يف حال 

كانت عمليات ال�سحن اأكرث من الطبيعي، وقبل نفادها.

ريهانا ت�صتقبل 2020 
ب�صيلفي دون مكياج

العاملية  ريهانا  على  املغنية  اأطلت 
 ،2020 ب��داي��ة ع��ام  اجلمهور م��ع 
لفتاً  ك��ان  �سيلفي،  ���س��ورة  ب���اأول 
ط���بيعتها  ع���لى  ظ���هورها  في���ها 
الأمر  وه����و  مكي����اج،  دون  م��ن 
املتابعون  م���ع���ه  ت���ف���اع���ل  ال�������ذي 
ب�سكل كبري، اإذ اأثنوا على جمالها 

واأنوثتها.
وم����ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى، ك����ان اأق����ام 
"ت�سويت"   Billboard م��وق��ع 
والغناء،  باملو�سيقى  املعنيني  بني 
ينتظرون  ف����ن����ان  اأي  ل��ي��ع��ل��ن��وا 
األ����ب����وم غ��ن��ائ��ي يف عام  اإط����الق����ه 
 6 ال��ق��ائ��م��ة  2020، وق���د ���س��م��ت 
وليدي  واأدي���ل  ريهانا  وه��م  فئات 
غ��اغ��ا وج��ا���س��ت��ني ب��ي��رب ودري����ك، 

وفئة حتت م�سمى "اآخرون".
ونالت ريهانا اأكرب ن�سبة ت�سويت، 
األبومها  اجل����م����ه����ور  وي���ن���ت���ظ���ر 

الغنائي اأكرث من اأي فنان اآخر.

مرتبة ذكية ت�صمح ب�صبط 
احلرارة على جانبيها

ك�سفت �سركة �سليب منرب الأمريكية عن مرتبة 
ث���وري���ة مت��ن��ع اخل���الف���ات ب���ني ال����زوج����ني، من 
على  ب��احل��رارة  التحكم  اإمكانية  توفري  خ��الل 
كل جانب. وك�سفت ال�سركة النقاب عن مرتبة 
ال�ستهالكية  الإل��ك��رتون��ي��ات  معر�س  يف  امل��ن��اخ 
وه���ي مزودة  الأ���س��ب��وع،  ه���ذا  فيجا�س  ل����س  يف 
يتم  التي  والتربيد  التدفئة  وظائف  من  بكل 

�سبطها تلقائياً لتنا�سب حرارة اجل�سم.
وتوفر هذه التقنية ما ي�سل اإىل 12 درجة من 
تبخرية،  ت��ربي��د  عملية  خ���الل  م��ن  ال��ت��ربي��د، 
وميكن اأن تقوم بت�سخني املرتبة حتى درجة 37 

درجة من خالل التدفئة الن�سطة.
الأزواج  م���ن   %  43 اأن  الأب���ح���اث  اأظ���ه���رت  و 
يتجادلون حول درجة احل��رارة يف غرفة النوم 
ال�سركة  دفع  ما  وه��ذا  النوم،  حماولتهم  اأثناء 

لتطوير منتجها اجلديد. 

مقابل 3 دولرات.. رجل يبيع ابنته      
تعر�ست  ماأ�ساوية  جرمية  على  ال�ستار  ال�سرطة  اأ�سدلت 
"باعها"  �سلعة  باتت  اأن  بعد  عاما،   12 عمرها  فتاة  لها 

والدها لرجل تعر�ست على يديه ملحاولة اغت�ساب.
فقد األقت ال�سلطات يف باك�ستان القب�س على رجل، بعد 
مبدينة  وذل��ك  دولرات،   3 نحو  مقابل  ابنته  "باع"  اأن 

ق�سور يف اإقليم البنجاب �سرقي البالد.
كما اعتقلت ال�سرطة اأي�سا امل�سرتي، وفقا ملا ذكرت تقارير 
اجلرمية،  ب�ساأن  ال�سرطة  الأم  واأبلغت  حملية.  �سحفية 
م�سرية اإىل اأن الأب دعا رجل اإىل بيته ل�"العتداء جن�سيا" 
روبية   500 م��ق��اب��ل  "باعه" اإي��اه��ا  اأن  ب��ع��د  اب��ن��ت��ه،  ع��ل��ى 
باك�ستانية. وك�سفت حمطة "دون نيوز" الباك�ستانية، اأن 
الأم كانت يف عملها وقت وقوع اتفاق البيع، لكنها علمت 
فح�س  اإج���راء  وبعد  الطفلة.  اأخربتها  بعدما  بالواقعة 
ملحاولة  تعر�ست  اإن��ه��ا  الأط��ب��اء  ق��ال  الطفلة،  على  طبي 
اغ��ت�����س��اب. وق��ال��ت امل��ح��ط��ة وا���س��ع��ة الن��ت�����س��ار اإن الرجل 
الذي دفع املال، �سبق اتهامه يف واقعة اعتداء جن�سي عام 

2013، لكنه مل يتلق اأي عقوبة قانونية وقتها.
بالب�سر  "الجتار  تهمة  الباك�ستانية  ال�سلطات  ووجهت 

بغر�س اجلن�س" لالأب وامل�سرتي.

ت�صكب مادة حارقة على زوجها 
قدمت زوجة يف ال�سعودية على النتقام من زوجها، عن 
طريق �سكب مادة حارقة عليه وهو نائم، وفق و�سائل اإعالم 
حملية. وت�سري التفا�سيل اإىل اأن مواطنا مبحافظة �سبيا 
�سائل  الثانية مبحاولة قتله، عندما �سكبت  اتهم زوجته 
الأ�سيد احلارق على ج�سده وهو نائم، بعدما ن�سب خالف 
بينهما، قرر على اإثره ترك غرفة نومهما، ليق�سي ليلته 
يف �سالة املنزل. وقال الزوج، الذي نقل للعناية املركزة يف 
م�ست�سفى امللك فهد مبنطقة جازان، اإنه فوجئ بزوجته 
تقوم بر�س �سائل حارق على ج�سده ووجهه، قبل اأن تغلق 
الباب ومتنعه من مغادرة ال�سقة، وهي تردد كلمات باأنها 

�ستقتله، وفقا ل�سحيفة ”�سبق“ املحلية.

اأرادت �صيلفي مع النمر فتلقت عقابا ماأ�صاويا
�سورة  التقاط  مقابل  للغاية  باهظا  ثمنا  �سابة  دف��ع��ت 
باتت  حيث  ح��ي��وان��ات،  حديقة  يف  من��ر  م��ع  "�سيلفي" 

مهددة بفقدان ذراعها بعد اأن نه�سه احليوان املفرت�س.
احلادث  تفا�سيل  املك�سيكية  اإم"  "اإيه  �سحيفة  وك�سفت 
عاما(   30( روزا����س  ناعومي  اأن  اإىل  م�سرية  امل��اأ���س��اوي، 
اقرتبت اأكرث من الالزم على ما يبدو من قف�س النمر 
امل��رق��ط )ج��اغ��وار( م��ن اأج���ل ���س��ورة ل��ل��ذك��رى، مم��ا دفع 
ال��ذي وقع يف  اإىل �سن هجوم مفاجئ. احل��ادث  احليوان 
حديقة حيوان بولية فرياكروز جنوب �سرقي املك�سيك، 
بع�سهم  ه���ب  ف��ي��م��ا  ب��ال�����س��دم��ة،  احل��دي��ق��ة  زوار  اأ����س���اب 
القف�س  عن  بعيدا  و�سحبوها  امل�سكينة  ال�سيدة  مل�ساعدة 
"يف  امل�ست�سفى  اإىل  نقلها  قبل  اأول��ي��ة،  اإ�سعافات  لتتلقى 
اإن ناعومي  حالة حرجة". وقال م�سوؤولون يف احلديقة 
ال�����س��ورة، مما  ال��ت��ق��اط  الأمان" حل��ظ��ة  خ��ط  "جتاوزت 
يف  واأ�سابها  ذراعها  نه�س  ال��ذي  النمر  متناول  جعلها يف 
وجهها. ووفقا لتقارير �سحفية حملية، فاإن النمر قطع 
اأوتارا رئي�سية يف ذراع ال�سيدة الأمين، فيما يقول اأطباء 

اإنهم قد يكونوا م�سطرون ل�ستئ�ساله. رينيه زيلويجر حتمل جائزة اأف�سل ممثلة عن فيلم »جودي« خالل حفل توزيع جوائز غولدن غلوب ال�سنوية يف بيفريل هيلز ، كاليفورنيا.   ا ف ب

دنيا �صمري غامن تغيب 
عن دراما رم�صان 

غامن  �سمري  دن��ي��ا  الفنانة  ق���ررت 
التغيب عن دراما رم�سان 2020 
لرغبتها يف تقدمي فيلم �سينمائي 

خالل العام اجلاري. 
مل�سروع  ح���ال���ي���اً  دن���ي���ا  وحت�������س���ر 
�سينمائي جديد مع املخرج خالد 
احل���ل���ف���اوي، ول��ك��ن��ه��ا ت��ت��ك��ت��م على 
تفا�سيله يف الوقت احلايل حلني 
اأبطاله،  ب��اق��ي  ع��ل��ى  ال���س��ت��ق��رار 
اإطار  يف  ���س��ت��دور  اأح���داث���ه  اأن  اإل 
لعر�سه  اجت��اه  وهناك  كوميدي، 
املقبل،  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  م��و���س��م  يف 
تتحدد  مل  امل�����س��األ��ة  ه����ذه  ول���ك���ن 

ب�سكل نهائي.
دنيا  م�����س��ل�����س��الت  اآخ����ر  اأن  ي��ذك��ر 
"بدل احلدوتة  ك��ان  �سمري غ��امن 
رم�سان  يف  ُع���ر����س  ال����ذي   ،"3
املا�سي، وقدمت خالله 3 ق�س�س 

بواقع 10 حلقات لكل ق�سة.

ك�صف جديد يعود للملك بطليمو�س الأول مب�صر
اآثارا  اكت�سفت  اأن��ه��ا  امل�سرية،  ال�سلطات  اأعلنت 
الأول،  بطليمو�س  امللك  ع�سر  اإىل  تعود  جديدة 
الذي يعد اأول ملوك الفراعنة من البطاملة، على 

ما اأفاد مرا�سلنا يف القاهرة.
من  وه���ي  اخل��م�����س��ة،  الأث���ري���ة  الكتلة  واكت�سفت 
احلجر اجلريي، اأثناء عمليات البحث والتنقيب 
يف قرية كوم اأ�سقاو مبركز طما مبحافظة �سوهاج 

جنوبي م�سر.
وكانت وزارة ال�سياحة والآثار يف م�سر قد �سكلت 
بعد  القرية،  يف  للحفر  بعثة  املا�سي  �سبتمرب  يف 
اأثناء قيام  اأثرية فيها،  العثور على كتل حجرية 

م�سروع لل�سرف ال�سحي بالقرية.
لالآثار،  الأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني  وق���ال 
معبد  اإىل  الكتل  نقل  مت  اإن��ه  وزي���ري،  م�سطفى 
مبنطقة  م���وؤخ���را  امل��ك��ت�����س��ف  ال���راب���ع  بطليمو�س 
ال�سوق بنف�س القرية، حيث قام املرممون باأعمال 

التنظيف الأوىل.

للكتل  الأويل  وال��ف��ح�����س  ال��درا���س��ة  اأن  واأ����س���اف 
عليها  املنقو�سة  والن�سو�س  واملناظر  احلجرية 
للمعبود  مق�سورة  تخ�س  الكتل  اأن  اإىل  ت�سري 
بطليمو�س  مللك  ع�سرا  اإىل  وت��رج��ع  اأوزي��ري�����س، 
املناظر،  م��ن  �سفوف  ب�3  الكتل  وزي��ن��ت  الأول. 
ونق�س عليها عدد من الألقاب وهى: ابن ال�سم�س 
والبحري  القبلي  الوجهني  ملك  "بطليمو�س" 

مرى-اآمون"، بح�سب الوزيري. "�ستب-اإن-رع 
لالأثار  املركزية  الإدارة  رئي�س  قال  جانبه،  ومن 
اإن  ال��ب��دي��ع،  عبد  حممد  العليا،  م�سر  مبنطقة 
الكتلة  م��اع��دا  ال�سكل  م�ستطيلة  ال��ك��ت��ل  جميع 
الأوىل فهي غري منتظمة ال�سكل، حتمل وحدات 
زخرفية متثل واجهة الق�سر، ورمبا كانت متثل 
الإفريز الزخرفى ال�سفلى، والكتلة الثانية حتمل 
امللك بطليمو�س  الأمي��ن ميثل  املنظر  منظرين، 
اجلال�س  اأوزي��ري�����س  املعبود  اإىل  املالب�س  مقدماً 

على العر�س.

كاردي بي تريد 
اجلن�صية النيجريية

فاجاأت النجمة الأمريكية  كاردي بي  اجلميع عندما ك�سفت عن 
رغبتها بالتقدم بطلب للح�سول على اجلن�سية النيجريية.

اأن �سبب هذه اخلطوة يعود ملا يفعله  اإىل  ك��اردي بي  واأ���س��ارت 
و�سفتها  اأع���م���ال  م���ن  ترامب   الأم���ريك���ي  دون���ال���د  ال��رئ��ي�����س 

بالوح�سية.
اأح���د مواقع  ب��ي ع��رب ح�سابها اخل��ا���س ع��ل��ى  ك����اردي  وك��ت��ب��ت 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ت��ع��ل��ي��ق��اً ج���اء ف��ي��ه: "من امل���ح���زن اأن 
يعر�س  ترامب"  دون��ال��د  الأم���ريك���ي  "الرئي�س  ال��رج��ل  ه���ذا 

الأمريكيني للعي�س يف خطر".


