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م�شت�شفى ثومبي عجمان يحتفي 
بتجاوز عدد املولودين فيه 
تاأ�شي�شه منذ  مولود  األف   60

مي �سليم: 

التمثيل خطفني من 
الغناء ب�شكل كبري

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

لهذا ال�سبب جتنب الأطعمة النيئة
الأكرث  الغذائية  الأنظمة  اجت��اه��ات  من  واح��د  هو  النيء  الطعام  تناول 
اإما  �شعبية يف هذه الأي��ام.  وبات الكثريون يتبعون هذا النظام الغذائي 
اأو جمرد حماولة للحفاظ على لياقتهم البدنية، حيث  ال��وزن،  لفقدان 

يعتقد اأنه غني باملواد املغذية والألياف وفقري بال�شعرات احلرارية.
الغذائية  العنا�شر  يدمر  طعام  اأي  ت�شخني  اأن  هي  ذل��ك،  وراء  الفكرة   
اله�شمي،  للجهاز  �شارة  تكون  اأن  ميكن  والتي  الطبيعية،  والأن��زمي��ات 
وميكن اأن توؤدي اإىل مر�ض مزمن. لكن الأيورفيدا )منظومة من تعاليم 
امل�شاألة،  ه��ذه  ب�شاأن  خمتلف  م��وق��ف  لديها  ال��ه��ن��دي(  التقليدي  ال��ط��ب 

بح�شب �شحيفة تاميز اأوف اإنديا.
الغذائية  امل���واد  ك��ل  لي�شت  الأي��ورف��ي��دا،  الأي��ورف��ي��د؟: ح�شب  تقول  م��اذا 
جيدة لال�شتهالك اخلام. يجب اأن تاأكل فقط الفواكه النيئة واملك�شرات 
وال�شلطات، لكن بخالف ذلك، من ال�شروري طهي جميع املواد الغذائية 

الأخرى.
ال��ط��ع��ام ي�شاعدنا  اأن ط��ه��ي  ال��ق��دمي  ال��ه��ن��دي  ال��ط��ب��ي  ال��ن��ظ��ام  وي��ع��ت��ق��د 

بطريقتني:
الأوىل: الطعام الدافئ يزيد من تدفق الدم اإىل الأمعاء ويح�شن عملية 

اله�شم.
ثانياً: ينهار الطعام املطبوخ ب�شهولة يف املعدة ويتم امت�شا�ض العنا�شر 

الغذائية من قبل اجل�شم ب�شكل �شحيح.
ماذا يقول العلم؟: لي�ض فقط الأيورفيدا، وحتى العلم احلديث يدعم هذا 
اأن تناول الطعام  ال��راأي، وهناك بع�ض الأبحاث التي توؤكد بو�شوح على 
الدرا�شات،  اإحدى  اأكرث فائدة من تناول الطعام اخلام. وح�شب  املطبوخ 

يحتوي الطعام املطبوخ يف املاء على ن�شبة اأكرب من م�شادات الأك�شدة.

يف اأي ُعمر يكتمل منو عيون الطفل؟
والكالم.  امل�شي  يتعّلم  مثلما  الوقت،  م��رور  مع  الروؤية  الطفل  يتعّلم 
الدقيق  الجت���اه  ويف  ت��ام  بتوافق  العيون  وحت��ري��ك  الب�شر،  فرتكيز 
يتطّلب متريناً، ويكت�شب الطفل هذه القدرات مع التكرار. كما يحتاج 
التي  الب�شرية  واملعلومات  البيانات  ي�شتفيد من  لتعّلم كيف  ال�شغري 
من  العامل  وحركة  ال�شورة  عمق  ليفهم  الدماغ،  اإىل  العيون  تر�شلها 
وتكون  اكتمل،  ق��د  العيون  من��و  يكون  ل  الطفل  ولدة  وعند  ح��ول��ه. 
الروؤية �شبابية ب�شكل عام اأمام ال�شغري، ول ي�شتطيع اأن يرى ما هو 
الأم  لكنه مييز وج��ه  اأ�شهر،   4 يبلغ  �شم حتى   25 اإىل   20 اأبعد من 
الأول والثاين من  ال�شهر  ذل��ك. وخ��الل  اأبعد من  والأب على م�شافة 
ُعمر الطفل ل تعمل العينان بتوافق كامل، وقد يبدو اأن لديه بع�ض 
احلول يف هذه املرحلة نتيجة عدم اتقان التوافق احلركي بني العينني. 
وعندما يبلغ ال�شغري ال�شهر الثالث ي�شتطيع تتبع حركة ج�شم معني. 
بني  احل��رك��ي  ال��ت��واف��ق  يتح�شن  اخلام�ض  ال�شهر  الر�شيع  بلوغ  وم��ع 
اإدراك  ي�شتطيع  اأي  اأك��رب،  عمق  ذات  اأمامه  ال�شورة  وت�شبح  العينني، 
الأبعاد الثالثية لالأ�شياء. كما ت�شبح ح�شا�شية العني لالألوان اأف�شل، 
فت�شبح ال�شورة اأو�شح من حيث التباين اللوين. وعندما يبداأ ال�شغري 
يحبو يف ال�شهر الثامن تكت�شب العينان مزيداً من املهارات. ويف ال�شهر 
التوافق  م��ه��ارات  ذل��ك تطور  الأ���ش��ي��اء، ويعني  ي��ب��داأ يف ج��ذب  العا�شر 
الب�شري احلركي بني اليدين والعينني، ثم مع بلوغ العام الأول يبداأ 

يف امل�شي، ويعني ذلك تطّور مهارات تقدير امل�شافات والأبعاد.

حيل ب�سيطة لتزيني منزلك للحفالت
يلجاأ الكثريون اإىل �شراء عنا�شر الزينة عند اإقامة احلفالت واملنا�شبات 
ال�شعيدة، غري مدركني اأن بالإمكان ت�شنيعها يف املنزل باأدوات ب�شيطة 
وتكلفة منخف�شة.  وفيما يلي جمموعة من احليل الب�شيطة لتزيني 

املنزل للحفالت، بح�شب موقع اأميزنغ اإنتريير ديزاين:
وو�شعها يف �شلة معدنية  زاهية  األوان  بعدة  ال�شنوبر  اأكواز  ر�ض   -  1

معاد تدويرها.
الورق على �شكل حلقة تثبت عليها جمموعة  من  طوق  ت�شميم   -  2

من اأوراق الأ�شجار امللونة.
حبات  م��ن  جم��م��وع��ة  �شكل  ع��ل��ى  ورق��ي��ة  ق�����ش��ا���ش��ات  ت�شميم   -  3

اليقطني امللونة.
ملزيد من  ومزينة  ملونة  يقطني  حبة  لت�شميم  اأخرى  طريقة   -  4

الأجواء الحتفالية.
الأ�شكال  من  العديد  لت�شميم  امللونة  اخل��رز  حبات  ا�شتخدام   -  5

النباتية واحليوانية.
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تدابري ب�سيطة لعالج 
التهاب احللق

ال�شوائل  من  الكثري  بتناول  الأملانية  اأوم�شاو"  "اأبوتيكن  جملة  ن�شحت 
وعدم التدخني وا�شتن�شاق الهواء النقي من اأجل عالج التهاب احللق، الذي 

ت�شببه الفريو�شات يف اأغلب الأحيان.
 �شرب ال�شوائل

تفيد ال�شوائل يف املحافظة على رطوبة الأغ�شية املخاطية، ويعترب املاء هو 
األ يتم تناوله �شاخنا جداً،  اأف�شل هذه ال�شوائل، يليه ال�شاي، لكن ينبغي 
حتى ل ي�شر بالأغ�شية املخاطية، وت�شري املجلة الأملانية اأي�شاً اإىل اأن تناول 

العلكة وال�شكاكر ُيحفز من اإفراز اللعاب، وهو ما يعزز من رطوبة احللق.
ا�شتن�شاق الهواء النقي

يتعني على املرء، الذي يبقى يف املنزل احلر�ض على تهويته جيداً للح�شول 
على الهواء النقي، مع العلم اأن الهواء ال�شاخن يعمل على جتفيف الأغ�شية 
امل�شاب  يتعني على  الفريو�شات، كما  يقلل من مقاومة  ما  املخاطية، وهو 

جتنب اجلري والريا�شات الأخرى وا�شتبدالهما بامل�شي.
طلب امل�شاعدة الطبية

ت��ه��داأ م��ن الأمل  ق��د  اأق��را���ض ال�شتحالب  ف��اإن  للغاية  ق��وي��اً  الأمل  ك��ان  اإذا 
الأمل  م�شكنات  ت��ن��اول  ميكن  كما  الل��ت��ه��اب،  مو�شع  يف  امل��خ��در  ب��ت��اأث��ريه��ا 
العادية يف احلالت ال�شديدة، ويتعني على امل�شاب ا�شت�شارة الطبيب يف حال 
ا�شتمرار الأمل لأكرث من �شتة اأيام اأو �شاحب اللتهاب حمى اأو م�شكلة يف 

التنف�ض. 

فرياري تطلق اأيقونتها Roma اجلديدة 
ك�����ش��ف��ت ����ش���رك���ة ف��������رياري ال���ن���ق���اب عن 
بت�شميم  اجل��دي��دة،   Roma �شيارتها 
اأداء  ب��ال��ق��وة وم���ع���دلت  ري��ا���ش��ي م��ف��ع��م 
واأو�شحت  ح�����ش��ان��اً.   620 اإىل  ت�����ش��ل 
اجلديدة  �شيارتها  اأن  الإيطالية  ال�شركة 
4.65 م، وتقف على قاعدة  تاأتي بطول 
2.67 م، وي��زاأر بداخلها  عجالت بطول 
 V8 حم��رك ت��رب��و ث��م��اين الأ���ش��ط��وان��ات
مرت  نيوتن  ح�شان760-   620 ب��ق��وة 
ل��ع��زم ال����دوران الأق�����ش��ى، وي��ت��م نقل قوة 
املحرك لعجالت الدفع عرب ناقل حركة 
ثمان  م��ن  القاب�ض  م���زدوج  اأوتوماتيكي 
الكبرية  ال��ق��وة  ه��ذه  وبف�شل  تع�شيقات. 
بوزنها اجلاف  توريزمو،  تت�شارع اجلران 
 100 اإىل  ال��ث��ب��ات  م��ن  ك��ج��م،   1475
وت�شل  ث��ان��ي��ة،   3.4 غ�شون  يف  ك��ل��م/���ض 
كلم/�ض،   320 اإىل  الق�شوى  �شرعتها 
املحرك  اأن  اإىل  ف���رياري  �شركة  واأ���ش��ارت 
اجلديد يفي باملوا�شفة الأوروبية للعادم 
مبظهر  ال�شيارة  وتتمتع   .Euro 6d
ريا�شي جذاب يعود بالأذهان اإىل اأ�شطورة 
من  خلوها  م��ع   ،Daytona ف���رياري 
اخل���ط���وط غ���ري ال�����ش��روري��ة واحل�����واف، 
رقمية  ب�شا�شة  ال�شيارة  مق�شورة  وتزخر 
على  مركزية  و�شا�شة  بو�شة   16 قيا�ض 

الكون�شول الأو�شط قيا�ض 8.4 بو�شة. 
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ما يجب اأن تفعله بعد �سن الأربعني
من  ملجموعة  اجل�شم  يتعر�ض  الأربعني  �شن  بعد 
ال��ت��غ��ريات ال��ت��ى ت��وؤث��ر ع��ل��ى ال�����ش��ح��ة وت��زي��د من 
خ��ط��ر الإ���ش��اب��ة ب���الأم���را����ض ل��ذل��ك ي��ج��ب اتباع 
بع�ض التعليمات بعد �شن الأربعني للحفاظ على 
موقع  ذك���ره  م��ا  وح�شب  اجل�شم،  ور���ش��اق��ة  �شحة 

الآتي اتباع  فيجب   goodmenproject
ن�شائح بعد �شن الأربعني

1 - الهتمام بتناول الأطعمة ال�شحية التى حتتوى 
على فيتامينات وعنا�شر غذائية وخ�شو�شا التى 
تعمل  فهى  لالأك�شدة،  امل�شادة  امل��واد  على  حتتوى 
على  واحلفاظ  املناعى  اجلهاز  �شحة  تعزيز  على 

�شحة اجل�شم ووقايته من الأمرا�ض.
2 - البتعاد عن الأطعمة وامل�شروبات التى حتتوى 
ال�شعرات احلرارية حتى ل  على ن�شبة عالية من 
ت�شبب زي���ادة ال���وزن وت��راك��م ال��ده��ون ف��ى اجل�شم 
وب��ال��ت��اىل ق��د ت��ع��ر���ش��ك مل��ر���ض ال�����ش��ك��ر، وم��ن��ه��ا " 
البيتزا،الكافيني،  الغازية،  امل�شروبات  املعجبنات، 

ال�شكريات".
3 - اإجراء الفحو�شات ال�شاملة بعد �شن الأربعني 
وعدم  وال�شغط  القلب  �شحة  على  لالطمئنان 

الإ��������ش�������اب�������ة ب�����اأي�����ة 
اأمرا�ض.

-4 اإذا كنت مري�ض 
���ش��غ��ط و���ش��ك��ر يجب 

عليك تناول الأدوي��ة فى 
لتجنب  امل�شبوطة  مواعيدها 

حدوث اأي م�شاعفات.
اجل�شم  وزن  ع��ل��ى  احل���ف���اظ   -  5
م��ن خ���الل الب��ت��ع��اد ع��ن الوجبات 

مبمار�شة  اله���ت���م���ام  م���ع  وال�����ش��ري��ع��ة  ال��د���ش��م��ة 
التمارين الريا�شية يوميا.

6 - الهتمام بتناول الربوتني للحفاظ على قوة 
من  والوقاية  العظام  و�شحة  الع�شالت 

ه�شا�شة العظام.

ففي تعرجات الأمعاء - التي ت�شبه اأي�شا تعرجات املخ- هناك 
وترابطها  عددها  يف  ت�شاوي  ع�شبية،  خلية  مليون   500
الأع�شاب  نظام  على  العلماء  ويطلق  الكلب.  اأو  القط  مخ 
يف الأمعاء، باجلهاز الع�شبي املعوي، بينما يطلق على املخ 
باجلهاز الع�شبي املركزي. وترى درا�شات علمية حديثة اأن 
اأن  "املخني" يوؤثران على بع�شهما ب�شكل م�شتمر، بل  كال 
طريقة عملهما مت�شابهة جداً اإذ ي�شتخدمان نف�ض ال�شبكة 
من  اأ�شلهما  اأن  بل  الع�شبية،  الناقالت  ونف�ض  الع�شبية، 
"لكوميد"  موقع  ينقل  ح�شبما  اجلذعية،  اخلاليا  نف�ض 

الطبي.
يف  كولومبيا  جامعة  من  غري�شون،  مي�شائيل  الربوف�شور 
نيويورك، يقول يف تقرير نقلته قناة "arte" الأوروبية اإن 
عالقة اجلهاز الع�شبي املركزي مع اجلهاز املعوي املركزي 
فكالهما  طاولة.  على  املو�شوع  الكومبيوتر  عالقة  ت�شبه 

يعمالن معا.
غري اأن الربوف�شور مي�شيل نويله يف جامعة ني�ض بفرن�شا 
املخ  اأن  التلفزيوين  التقرير  نف�ض  �شمن  حديثه  يف  ي��رى 
ن�����ش��اأت اخلاليا  امل��رك��زي، حيث  امل��ع��وي  ه��و اجل��ه��از  الأول 
الع�شبية اأول مع تطور الإن�شان، وحيث كان تناول الطعام 
هو الأ�شا�ض. وقبل 1.5 مليون �شنة، حدث النقالب، حني 
اإريكتو�ض" ويعني الإن�شان الواقف  "هومو  اإن�شان  اكت�شاف 

من  �شاعفت  التي  الطفرة  فحدثت  ال�شواء،  قدميه،  على 
ع���دم م�شغ  نتيجة  اجل�����ش��م  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة  كمية 
اجل�شم  وف��ره��ا  طاقة  وه��ي  �شعفاً.   16 اإىل  الني  الطعام 
لنمو اجلهاز الع�شبي املركزي، واإىل بلوغ الإن�شان مرحلة 

العاقل. الإن�شان  �شابين�ض" اأي  "هومو 

عقل ثالث؟
يذهب العلماء اأبعد من ذلك ويتحدثون عن مخ ثالث، اإل 
وهو مئات مليارات من البكرتيا التي تعي�ض يف م�شتعمرات 
داخل اأمعائنا، وبعك�ض ما يظن كثريون، فاإن هناك نحو األف 
نوع من البكرتيا ال�شاحلة التي توؤثر يف حياتنا و�شحتنا 
هذه  اأن  كيف  التقرير  نف�ض  ينقل  اإذ  الأم��ع��اء.  يف  تعي�ض 
توؤثر يف عملها حتى على قرارتنا و�شلوكنا، على  البكرتيا 

�شبيل املثال اأن يكون املرء متحفظا يف �شلوكه اأو ع�شبيا. 
اأك��رب جمتمع  ه��و  الكائنات احلية  م��ن  الهائل  ال��ع��دد  ه��ذا 
لكائنات حية تعي�ض يف نظام حياتي على وجه الأر�ض. كما 
الب�شري.  اجل�شم  خاليا  عدد  �شعف  مائة  يبلغ  عددها  اأن 
وي�شور علماء تواجد هذا العدد الهائل من الكائنات احلية 
داخ��ل الأم��ع��اء وك���اأن الإن�����ش��ان ل يعي�ض م��ف��ردا ب��ل يحمل 
الإن�شان  م��ع  يفكر  التعقيد،  ه��ائ��ل  حياتيا  نظاما  داخ��ل��ه 

وي�شاركه يف اتخاذ القرارات.

�شتيفن  البكرتيا،  علوم  يف  املتخ�ش�ض  الربوف�شور  ويقول 
كولن�ض من جامعة مكا�شرت يف كندا، اإننا نحمل يف اأج�شامنا 
عددا اأكرب من احلم�ض النووي للبكرتيا، مقارنة باحلم�ض 
التي ت�شنع منا ما  الكائنات احلية  الب�شري. هذه  النووي 
اأن  اإذ  العلماء.  يرى  كما  باحل�شنى،  نعاملها  ل  عليه  نحن 
اأو  ال�شريع  الطعام  يتناول  امل��دن  يف  يعي�ض  ال��ذي  الإن�شان 
اأو  حتى ال�شيء، ول يغذي البكرتيا غذاء �شحيا ، فتموت 
متر�ض ومنر�ض معها. فهي اأهم جهاز مناعة يف اج�شامنا. 
وين�شح التقرير بتناول اخل�شروات والفاكهة كثريا، التي 
احلياة  قيد  على  وبقائها  البكرتيا  ه��ذه  منو  على  ت�شاعد 
والبتعاد عن الطعام املعلب وكذلك عدم الإفراط يف تناول 
والنافعة  ال�شارة  البكرتيا  تقتل  التي  احليوية  امل�شادات 

معا.
اأمريكا  اأن ب�شرا يعي�شون يف غابات  التقرير، كيف  واأو�شح 
ما  اأ�شعاف  �شتة  اأمعائهم  يف  يحملون  وتنزانيا  اجلنوبية 
يحمله النا�ض الذين يعي�شون يف املدن الكبرية حول العامل، 

وميتلكون �شحة اأكرث.
اأمعائنا  مع  تعاملنا  طريقة  من  �شنغري  هل  ه��ذا،  كل  بعد 
وكيف  معنا،  وتفكر  الليل،  ورمب��ا  النهار  طيلة  تعمل  التي 
ت�شحبنا  التي  النافعة  البكرتيا  مليارات  مئات  ن�شت�شيف 

طيلة حياتنا؟ 

اأ�ستاذان يف اجلامعة 
ي�سنعان امليثامفيتامني

الكيمياء  مب���ادة  اأ���ش��ت��اذان  ي��واج��ه 
ب�شناعة  ت��ت��ع��ل��ق  غ���ري���ب���ة  ت��ه��م��ة 
م�����ادة خم�����درة يف خم��ت��رب اإح����دى 
ما  وفق  اأركن�شا�ض،  ولي��ة  مدار�ض 
"وا�شنطن بو�شت"  ذكرت �شحيفة 

الأمريكية.
تريي  الأ�شتاذين  اإن  امل�شدر  وق��ال 
دايفيد بامتان )45 عاما( وبراديل 
اللذين  األ��ني رولن��د )40 عاما(، 
يدر�شان الكيمياء يف جامعة ولية 
مت  اأركاديلفيا،  مبدينة  هندر�شون 

اعتقالهما يوم اجلمعة املا�شي.
اتهامات  يواجهان  اأنهما  واأ���ش��اف 
وا�شتخدام  امليثامفيتامني،  ب�شنع 

اأدوات لتعاطي املخدرات.
تاأثري  له  من�شط  وامليثامفيتامني 
هو�ض  اإح���داث  ميكنه  العقل،  على 
يوؤدي  اأن��ه  كما  بالن�شوة،  م�شاحب 

اإىل الإدمان.
وك�شف بيان ال�شرطة اأن الأ�شتاذين 
بعدما  للتحقيق،  حاليا  يخ�شعان 
لرئي�ض  اأي�����ش��ا  ال���ش��ت��م��اع  ج����رى 

�شرطة اجلامعة.
وج������رى اك���ت�������ش���اف ال���واق���ع���ة بعد 
رائحة  وج���ود  ع��ن  ت��ق��اري��ر  انت�شار 
كيميائية "غري حمددة" يف مركز 

اجلامعة العلمي.
هذا ومت ب�شكل موؤقت اإغالق اأبواب 
املركز العلمي، حيث تقول اجلامعة 
اإن "�شالمة طالبنا واأع�شاء هيئة 
التدري�ض واملوظفني لدينا اأولوية 
ق�شوى، ونحن نوا�شل التعاون مع 

ال�شلطات".
تعد  امل��ي��ث��ام��ف��ي��ت��ام��ني  و����ش���ن���اع���ة 
عقوبها  ت�����ش��ل  اأن  مي��ك��ن  ج��ن��اي��ة 
اأن  ك��م��ا  ���ش��ن��ة،   40 اإىل  احلب�شية 
تعاطي  اأدوات  با�شتخدام  الإدان����ة 
املخدرات قد تعني عقوبة باحلب�ض 

قد ت�شل اإىل 20 عاما.

حتذير طبي من خماطر 
مقلقة لـ »فرا�ش الري�ش« 
ال��ن��وم، ل  اإىل  ال��ن��ا���ض  ح��ني يخلد 
العادة  ك��ب��ريا يف  اه��ت��م��ام��ا  ي��ول��ون 
الو�شادة  داخل  املوجودة  للمكونات 
اأو ال��غ��ط��اء، ل��ك��ن ه���ذا الأم�����ر قد 

تكون له عواقب �شحية خطرية.
�شحيفة  ن���ق���ل���ت  م�����ا  وب���ح�������ش���ب 
عن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة،  "غارديان" 
الفرا�ض  ف���اإن  ال�شحة،  يف  خ���رباء 
امل�����ش��ن��وع م��ن ال��ري�����ض ق��د ي�شيب 
الرئة،  يف  خطري  بالتهاب  النائم 
النائم  اأن  ه��و  ذل����ك،  يف  وال�����ش��ب��ب 
ي�شتن�شق عددا كبريا من جزيئات 

الغبار التي ت�شتوطن الفرا�ض.
اإىل ح�شا�شية  ال��ع��ادة  وت���وؤدي ه��ذه 
اأعرا�ض  مفرطة يف الرئة، وتظهر 
ال��ت��ع��رق ليال،  م��ن قبيل  م��زع��ج��ة 
جانب  اإىل  اجل��������اف،  وال�������ش���ع���ال 

�شعوبة يف التنف�ض.

بعك�ش ما هو �سائع.. علماء يتحدثون 
عن اأكرث من مخ لدى الإن�سان!

مُخ يتحكم ب�سلوكنا وطبيعتنا  اأننا نحمل خمًا واحدًا فقط،  تعلمنا 
ويقرر �سحتنا من عدمها اأو درجة ذكائنا. لكن احلقيقة �سيء اآخر، 

كما يرى علماء، اإذ بجانبه هناك خمني اأحدهما ُيعترب املخ الأول!
ال�سعبي  املثل  ويقول  قلبه،  اأو  بعقله  ل  ببطنه  يحب  من  هناك 
يتمكن  مل  اإذا  اأي�سا،  الأمل��ان  ويقول  تاأكل،  ما  تكون،  اأنت  الأمل��اين: 
لي�ست  الأمثلة،  هذه  بطني.  �ساأ�ساأل  ما  ب�ساأن  قرار  اتخاذ  من  املرء 

ال��ط��ع��ام ف��ق��ط، ومل  ب��ت��ن��اول  لها ع��اق��ة 
تبتعد عن الواقع العلمي، كما يقول علماء 

متخ�س�سون يف علم الأع�ساب.
وي�ساعد  يفكر  اأج�سادنا،  يف  ثانيًا  خما  هناك  اأن  اإذ 

القرارات، بل حتى  راأ�س الإن�سان يف اتخاذ  الواقع يف  املخ 
يف  حتى  دور  له  يكون  اأن  وميكن  تفكرينا  وطريقة  مزاجنا  يف 

اأمرا�س نف�سية وع�سبية. والأ�سح القول، ح�سبما يرى علماء: اأن 
بطن  يف  يقع  الأول  واملخ  الثاين،  املخ  هو  عرفناه  الذي  الإن�سان  مخ 

الإن�سان، وبالذات يف الأمعاء.

عند بلوغ 
اخلم�سني.. 
اأغذية   10
حافظ على 

تناولها
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�ش�ؤون حملية

احتفاًء بعام الت�سامح والتعاي�س وحوار الثقافات

جناح جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون يف فن اأبوظبي ي�سلط ال�سوء على مبادرات املجموعة يف دعم الت�سكيل الإماراتي

م�ست�سفى ثومبي عجمان يحتفي بتجاوز عدد املولودين فيه 60 األف مولود منذ تاأ�سي�سه

امل�ست�سفى ي�سجع على تطبيق اأ�ساليب رعاية الكنجارو والإر�ساع الطبيعي يف التعامل مع حديثي الولدة 

م�سلم بن حم يكرم اأف�سل كاتب اإماراتي

•• اأبوظبي - الفجر

ت�شارك جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون جمددا يف 
اأبوظبي" 2019، وذلك �شمن جهودها لت�شليط  "فن 
ال�شوء على م�شهد الفن الإماراتي من خالل املعر�ض 
ال�شناعات  امل��ن��ط��ق��ة، وحت��ف��ي��ز  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال���رائ���د 
اإط���ار روؤي��ت��ه��ا لإث����راء ال��روؤي��ة الثقافية  الإب��داع��ي��ة يف 
يف  ال�شتثمار  يف  منها  واإ�شهاماً  والإم����ارات،  لأبوظبي 

القدرات واملواهب الفنية.
بقيمة  والفنون  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  وحتتفي 
املوؤ�ش�ض  ال��وال��د  روؤي��ة  جت�شد  التي  العظيمة  الت�شامح 
اآل نهيان،  املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ط��ّي��ب اهلل ث����راه، وذل���ك ب��ت��ق��دمي اأع��م��ال خم��ت��ارة من 
ت�شلط  التي  الفنية  الأع��م��ال  م��ن  املجموعة  مقتنيات 
ال�شوء على حوار الثقافات والنفتاح على الآخر، وبينها 
ماريا  الذاكرة" للفنانة  التكليف احل�شري"لون  عمل 

اأعمال احلروفية  اإ�شكولر، مت�شمنًة  رودريغز  خو�شيه 
العربية والر�شم والنحت واخلامات املتعددة.

والفنون  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  جناح  يعّرف  كما 
التي  الرائدة  الإماراتي" املبادرة  الفن  "رواق  مببادرة 
حا�شنة  لت�شكيل   ،2010 العام  يف  املجموعة  اأطلقتها 
معرفية اإلكرتونية ملنجز الفن الت�شكيلي يف الإمارات، 
والتي باتت ت�شم اليوم اأكرث من 135 فناًنا �شاهموا 
وتر�شيخ  ال��دول��ة،  يف  امل��زده��ر  الفنون  م�شهد  تعزيز  يف 

مكانتها وجهًة عامليًة لالإبداع واملبدعني.
وخالل املعر�ض، يقدم جناح جمموعة اأبوظبي للثقافة 
الفنون لزواره فر�شة التعرف عن قرب على الأعمال 
يت�شمن جل�شات  م��ت��ن��وع  ب��رن��ام��ج  خ���الل  م��ن  ال��ف��ن��ي��ة 

حوارية وجولت اإر�شادية.
وي�شتقبل جناح جمموعة اأبوظبي للثقافة الفنون زواره 
بالتزامن مع افتتاح "فن اأبوظبي" يوم 21 وحتى 23 

نوفمرب 2019 يف منارة ال�شعديات.

•• عجمان - الفجر

امل�شت�شفى  ’ثومبي‘،  م�شت�شفى  اأع���ل���ن   
الرعاية  ق�����ش��م  يف  ال����رائ����د  الأك�����ادمي�����ي 
ثومبي،عن  ملجموعة  وال��ت��اب��ع  ال�شحية 
احلافلة  م�شريته  يف  باهر  اإجن���از  حتقيق 
م��ع و���ش��ول ع��دد الأط��ف��ال امل��ول��ودي��ن فيه 
بداية  منذ  طفل  من60000  اأك��رث  اإىل 
افتتاحه، وهو رقم قيا�شي جديد يف قطاع 

الرعاية ال�شحية اخلا�ض. 
 وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، اأُق���ي���م ح��ف��ل خ��ا���ض يف 
 ،2019 ن��وف��م��رب   20 ي����وم  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
ب��ح�����ش��ور م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ماجد 
دي��وان �شاحب  رئي�ض  النعيمي،  �شعيد  بن 
اأك��رب حمي  وال�شيد  ال�شمو حاكم عجمان 
الدين ثومبي، نائب رئي�ض ق�شم الرعاية 
وال�شيد  ثومبي‘  ’جمموعة  يف  ال�شحية 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ض  اأب������وف������ارة،  حم���م���د 
عجمان  ث��وم��ب��ي   م�شت�شفى’  للعملياتب 
حمي  ثومبي  الدكتور  برئا�شة  وذل��ك   ،‘
وموؤ�ش�ض  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال��دي��ن، 
احلفل  ح�����ش��ر  ثومبي‘.كما  ’جمموعة 
اأي�شاً جمموعة من الأطفال الذين ُولدوا 
�شمن امل�شت�شفى خالل ال�شبعة ع�شر عاماً 
ال�شابقة. وعالوًة على ذلك، وتقديراً لهذا 
ثومبي  ’م�شت�شفى  ق���دم  امل��ه��م،  الإجن�����از 
بقيمة  �شحّية  خ��دم��ات  ق�شائم  عجمان‘ 
5000 درهم اإماراتي لأول خم�شة اأطفال 

ولدوا يف امل�شت�شفى. 
الدكتور  اأ�شار  املنا�شبة،  هذه  على  وتعليقاً 
الرقم  ه��ذا  اأن  اإىل  ال��دي��ن  حم��ي  ثومبي 
املميز من الأطفال املولودين يف ’م�شت�شفى 
ثومبي عجمان‘ والذي مت ت�شجيله خالل 
يعك�ض جودة  ال��وق��ت  م��ن  ق�����ش��رية  ف���رتة 
اخلدمات التي يقّدمها امل�شت�شفى. اإذ قال: 
"تغمرنا �شعادة كبرية لت�شجيل ’م�شت�شفى 
ثومبي عجمان‘ولدة اأكرث من 60000 
بالفخر  ن�شعر  ع��ام��اً.   17 خ���الل  ط��ف��ل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ه�����ذا الإجن���������از، وي�����ش��رف��ن��ا ما 
قدمناه من خدمات طبية لأطفال جميع 
امل�شت�شفى،  اف��ت��ت��اح  م��ن��ذ  الأ���ش��ر.ح��ر���ش��ن��ا 
يف  املجموعة،  يف  اأك��ادمي��ي  م�شت�شفى  اأول 
�شامية  مهمة  تطوير  على   2002 ع��ام 
وتطبيق اأهدافها بكل نزاهة وجد. ولطاملا 
ان�شب تركيزنا على الهتمام باملر�شى يف 

املقام الأول".
الأخ�شائيني  الأط����ّب����اء  ف��ري��ق  جن���ح  ك��م��ا 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة وحديثي  الأم����را�����ض  ق�����ش��م  يف 
من  ع���دد  ب���اإج���راء  امل�شت�شفى  يف  ال�����ولدة 
وتنفيذ  اخل��ط��ورة  عالية  ال���ولدة  عمليات 
املبّكرة  ال���������ولدات  م����ن  م���ع���ق���دة  ح������الت 
وال��ت��وائ��م ال��ث��الث��ي��ة وغ��ريه��ا، وق���د بلغت 
ن�شبة الأطفال الإن��اث %58 من جممل 
بلغت  بينما   ،2002 ع��ام  منذ  ال����ولدات 

ن�شبة الأطفال الذكور 42%.
وتعّد املرافق عالية اجلودة التي يحت�شنها 

الطبي  الطاقم  اإىل  بالإ�شافة  امل�شت�شفى 
اأف�������ش���ل الأط�����ب�����اء يف امل���ن���ط���ق���ة من  م����ن 
الأ���ش��ب��اب ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ال��ت��ي ع����ززت �شهرة 
وريادة امل�شت�شفى.اأ�ش�شت �شبكة م�شت�شفيات 
ثومبي منوذجاً متكاماًل للرعاية ال�شحية 
التي تتمحور حول رعاية املري�ض قبل كل 
الحتياجات  العتبار  بعني  وتاأخذ  �شيء، 
اإ�شافة  للمر�شى  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ع��اط��ف��ي��ة 
تكاليف  مقابل  الطبّية  احتياجاتهم  اإىل 

مقبولة ومعقولة.
املنا�شبة،  ه��ذه  على  تعليقه  معر�ض  ويف   
قال ال�شيد اأكرب حمي الدين ثومبي، نائب 
رئي�ض ق�شم الرعاية ال�شحية يف ’جمموعة 
ثومبي  ’م�ش�شتفى  "حظي  ثومبي‘: 
عجمان‘على مدى �شنوات عديدة بفر�شة 

م�����ش��ارك��ة ال��ع��دي��د م���ن ال���ع���ائ���الت فرحة 
اأهم  ب��ني  اجل���دد.وم���ن  امل��وال��ي��د  ا�شتقبال 
�شهرةامل�شت�شفى  من  ع��ززت  التي  الأ�شباب 
ب�����الأم والطفل،  ل��ل��ع��ن��اي��ة  رائ�����دة  ك��وج��ه��ة 
م�شتوى  بتوفري  امل�شت�شفى  ال��ت��زام  ي��ربز 
رع���اي���ة ع��ال��ي��ة اجل������ودة وخ���دم���ة �شحية 
ل ت�����ش��اه��ى واحل���ر����ض ع��ل��ى ت��وف��ري هذه 
اخلدمات باأ�شعار مقبولة جلميع املر�شى. 
يف  بنا  ثقتهم  على  مر�شانا  جميع  ن�شكر 
ون�شكر  ال�شحية،  الرعاية  خدمات  توفري 
الذي  الرائع  العمل  امل�شت�شفى على  طاقم 
يوا�شلون تقدميه حتى اليوم، وكل الذين 
ن�شحوا اأ�شدقاءهم وعائالتهم بخدماتنا 

واأ�شادوا بها".
وميتلك ’م�شت�شفى ثومبي عجمان‘وحدة 

ع���ن���اي���ة م����رك����زة حل���دي���ث���ي ال���������ولدة من 
كاإحدى  ج��ي��داً  جم��ّه��زة  ال��ث��ال��ث،  امل�شتوى 
املجال  املتخ�ش�شة يف هذا  الوحدات  اأك��رب 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  م�شتوى  على 
ويت�شّمن طاقم امل�شت�شفى اأطّباء خمت�شني 
الن�شاء وطب الأطفال ورعاية  اأمرا�ض  يف 
يتمتعون مبوؤهالت  ال��ولدة ممن  حديثي 
ع��ال��ي��ة مت��ّك��ن��ه��م م��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع جميع 
ح�����الت ال��������ولدات امل���ب���ك���رة ب���اأع���م���ار 24 
اأ�شبوعاً حملياً اأو اأكرث. وعالوًة على ذلك، 
يّتبع امل�شت�شفى �شيا�شة �شارمة تن�ّض على 
"اأقل م�شتويات التعامل مع املولود" فيما 
يعني  م��ا  اأوان���ه���م،  قبل  امل��ول��ودي��ن  يخ�ض 
التدّخل يف  اأدن��ى قدر ممكن من  ممار�شة 
جيدة.  �شحّية  بحالة  الطفل  ولدة  حالة 

اأ�شلوب  باّتباع  اأي�شاً  امل�شت�شفى  ين�شح  كما 
الأمهات  ُي�شّجع  الذي  الكنجارو‘  ’رعاية 
اأوانهم  اإبقاء الأطفال املولودين قبل  على 
ال�����ش��ت��اء لتجّنب  م��ن��ه��ّن خ����الل  ب��ال��ق��رب 
خ��ط��ر ان��خ��ف��ا���ض درج���ة احل����رارة لديهم، 
ف�شاًل عن �شيا�شة الإر�شاع الطبيعي التي 
ال�شناعي  احلليب  عن  البتعاد  اإىل  تدعو 
حتى  الطبيعي  الأم  بحليب  وا���ش��ت��ب��دال��ه 

بلوغ عمر 6 اأ�شهر.
ل�  يت�شع  امل�شت�شفى  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 
250 �شرير وهو اأول م�شت�شفى معتمد من 
قبل اللجنة الدولية امل�شرتكة يف عجمان، 
وبقّدم خدماته يف خمتلف الخت�شا�شات 
الطبية الكربى وت�شمل مرافقه املتطورة 
العناية  القلبية ووحدة  الق�شطرة  خمترب 
واخلدمات  الكلى  غ�شيل  ووح��دة  امل�شّددة 
والأ�شعة  املتقّدمة  وامل��خ��ربي��ة  ال�شعاعية 
التداخلي  الع�شبي  وال��ط��ب  ال��ت��داخ��ل��ي��ة 
والعمليات  ال���ب���دان���ة  ع����الج  وج����راح����ات 
الطفال  وعمليات  احلديثة  النموذجية 
ما  والت�شخي�ض  امل�����راأة  ���ش��ّح��ة  وخ���دم���ات 
ال������ولدة وم���رك���ز ل��الأ���ش��ن��ان متعدد  ق��ب��ل 
وغريها.  �ض  التخ�شّ ع��ايل  التخ�ش�شات 
مميزة  جم��م��وع��ة  امل�شت�شفى  ُي���ق���ّدم  ك��م��ا 
اإ�شافًة  ل��ل��ولدة  ال�شابقة  اخل��دم��ات  م��ن 
تنفيذياً  وج��ن��اح��اً  اأمل  ب���دون  ال����ولدة  اإىل 
خل�����دم�����ات امل����خ����ا�����ض وال�����������ولدة )ج���ن���اح 
خا�ض( ف�شاًل عن املعّدات فائقة احلداثة 
اليوم  يقّدمها على مدار  التي  واخلدمات 

للحالت الإ�شعافية واملر�شى املقيمني. 
ُي�شّغل ق�شم الرعاية ال�شحية يف ’جمموعة 
ثومبي‘ 8 م�شت�شفيات اأكادميية يف مواقع 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  م��ن  خمتلفة 
التي  ث��وم��ب��ي  ع��ي��ادات  �شبكة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
�شيدلية  و60  عائلية  ع��ي��ادًة   12 ت�شم 
ة  واأكرب �شبكة خمتربات ت�شخي�شية خا�شّ
الأمريكية  اجلمعية  اعتماد  على  حا�شلة 
 5 م��ن  م��وؤّل��ف��ة   CAP الأم���را����ض  لعلم 
وُتعّد جميع  للمجموعة.  تابعة  خمتربات 
ال�شحي  ال��ن��ظ��ام  م��ن  ج���زءاً  املن�شاآت  ه��ذه 
الطّبية‘.  اخلليج  ’جامعة  يف  الأك��ادمي��ي 
اأكرب  ث��وم��ب��ي  م�شت�شفيات  ���ش��ب��ك��ة  وُت���ع���ّد 
يف  ة  خا�شّ اأك��ادمي��ي��ة  م�شت�شفيات  �شل�شلة 
امل��ن��ط��ق��ة وت�����ش��ت��ق��ب��ل امل��ر���ش��ى م���ن حوايل 
’جمموعة  ومت���ت���ل���ك  ج��ن�����ش��ّي��ة.   175
ح�شرّية  طبّية  �شياحية  �شركة  ثومبي‘ 
التي  العالجية‘  لل�شياحة  ’ثومبي  وه��ي 
87 بلداً. ويعّد  متلك مكاتب متثيلية يف 
عجمان  يف  �شيتي‘  م��ي��د  ’ثومبي  جم��ّم��ع 
مركزاً  ثومبي‘  ’جمموعة  ل����  وال���ت���اب���ع 
اإقليمياً يف جمال التعليم الطّبي والبحث 
مرافقه  ت�شتقطب  اإذ  ال�شحّية،  والرعاية 
والباحثني  والأط���ّب���اء  ال��ط��الب  احل��دي��ث��ة 
اأن��ح��اء ال��ع��امل. كما  وامل��ر���ش��ى م��ن جميع 
يتاألف فريق العمل من اأكرث من 4000 

موّظف �شمن فروع املجموعة املختلفة.

•• العني - الفجر

ال��ع��ام��ري ع�شو  ب��ن ح��م  ���ش��امل  ب��ن  ك��رم ال�شيخ م�شلم 
جمل�ض  رئي�ض  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  ال���ش��ت�����ش��اري  املجل�ض 
املرخانية  مبنطقة  جمل�شه  يف  حم  بن  جمموعة  اإدارة 
بن  �شالح  الإم��ارات��ي  وامل��خ��رج  الكاتب  العني  مبدينة 
اأف�شل  جائزة  على  ح�شوله  مبنا�شبة  العامري  كرامة 
كاتب اإماراتي يف جمال الإبداع من قبل �شاحب ال�شمو 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
هام�ض  على  ال�شارقة  حاكم  لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ض 
ال�شيخ  بح�شور  ذل��ك  و    ، للكتاب   ال�����ش��ارق��ة  معر�ض 

عبداهلل بن  م�شلم بن حم العامري .
ت��ق��دي��ره جل��ه��ود امل�شرحية التي  ب��ن ح��م ع��ن  واأع����رب 

قدمها �شالح يف م�شريته الطويلة.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  ال��دول��ة  اإع��ت��زاز  م��وؤك��دا 

اآل نهيان رئي�ض الدولة- حفظه اهلل-  خليفة بن زايد 
واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي، 
اآل نهيان ويل  و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
امل�شلحة.   للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
باإبداعات اأبنائها يف خمتلف املجالت الأدبية والثقافية 
خا�شة  ب�شفة  ميثل  امل�شرح  اأن  م�شيفاً  والجتماعية 

واجهة متميزة للحركة الثقافية يف الدولة.، 
بهذا  �شعادته  اأع��رب �شالح بن كرامة عن  ومن جانبه 
اللقاء والحتفاء من قبل ال�شيخ م�شلم بن حم موؤكداً 
ي�شهم  وال��ك��ت��اب،  واملفكرين  املبدعني  ورع��اي��ة  دع��م  اأن 
دف��ع حقيقي لإجناز  و  للعطاء،  توفري مناخ حمفز  يف 
يف  امل�شاركة  على  ال��دائ��م  حر�شه  كرامة  واأك��د  اأف�شل، 
دائم  حافز  من  ت�شكله  ملا  امل�شرحي،  التاأليف  م�شابقة 

للمبدعني امل�شرحيني

يف الأبحاث والتعليم ال�سحي املتكامل 
جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم 

ال�سحية ت�ستقطب كفاءات اأكادميية عاملية
•• دبي - الفجر

ا�شتقطابها  ع��ن  ال�شحية  وال��ع��ل��وم  للطب  را���ش��د  ب��ن  حممد  جامعة  ك�شفت 
يتوافق  مبا  مرموقة،  اأكادميية  موؤ�ش�شات  من  العاملية  الكفاءات  من  لنخبة 
مع احتياجاتها امل�شتقبلية وحتقيقاً مل�شتهدفات خطة اجلامعة ال�شرتاتيجية 
املجتمعية  وامل�شاركة  والأبحاث  التعليم  هي  اأ�شا�شية  حماور   6 على  القائمة 
والتوطني وال�شتدامة واحلوكمة، وذلك يف اإطار روؤيتها لتغدو حموراً عاملياً 
متخ�ش�شاً يف الأبحاث والتعليم ال�شحي املبتكر وال�شامل خلدمة الإن�شانية، 

وتر�شيخ مكانة اجلامعة عاملياً.
ب��ن را���ش��د للطب  اأح��م��د �شريف م��دي��ر جامعة حممد  ال��دك��ت��ور ع��ام��ر  واأك���د 
التعليمية،  العملية  بجودة  الرتقاء  على  اجلامعة  حر�ض  ال�شحية،  والعلوم 
من خالل ا�شتقطاب اأكفاأ الكوادر التدري�شية املتخ�ش�شة، لتجمع بني التعليم 
الأكادميي والتدريب املهني ال�شريري والأبحاث العلمية لإعداد اجليل القادم 
من الخت�شا�شيني وقادة الرعاية ال�شحية وفق اأعلى املعايري العاملية، وتلبية 

لحتياجات دولة الإمارات واملنطقة.
را�شد للطب  بن  تن�شرها جامعة حممد  التي  العلمية  الأبحاث  اأن  اإىل  ونوه 
والعلوم ال�شحية منذ ن�شاأتها قد جتاوزت 260 بحثاً علمياً يف دوريات علمية 
حمكمة عاملياً يف جمالت الطب وطب الأ�شنان يف موا�شيع خمتلفة من �شمنها 
واجلهاز  القلب  واأم��را���ض  النف�شية،  وال�شحة  وال�شكري،  ال�شرطان،  اأبحاث 
التنف�شي، والأمرا�ض املعدية، واأبحاث طب الأ�شنان يف جمالت الوقاية من 
اأمرا�ض الفم والأ�شنان لدى الأطفال مبا يف ذلك ذوي الإحتياجات اخلا�شة، 
وطب الأ�شنان الرقمي،   والت�شوهات الفكية، واملعاجلات اللبية. وقد جنحت 
اجلامعة يف بناء �شمعة لئقة يف البحث العلمي يف اأو�شاط املوؤ�ش�شات التعليمية 
والدوريات العلمية حول العامل ، وذلك يف اإطار جهودها الهادفة ل�شتقطاب 
التي تعزز من جودة  الكفاءة  الطبية عالية  الكوادر  وا�شعة من  وبناء قاعدة 
التعليم ال�شحي والأبحاث وت�شاهم يف اإثراء �شبكة اخلرباء واملتخ�ش�شني يف 

جمال الرعاية ال�شحية يف الدولة.
للجامعة  ان�شمت  التي  املتميزة  والإداراي��ة  الأكادميية  الكفاءات  ومن �شمن 
للعالقات  اجلامعة  مدير  نائب  بقاعني،  هاين  زيد  الدكتور  الأ�شتاذ  حديثاً، 
الفم  واأ�شتاذ جراحة  الأ�شنان  الدولية وعميد كلية حمدان بن حممد لطب 
والوجه والفكني باجلامعة. وقد �شغل الأ�شتاذ الدكتور بقاعني �شابقاً من�شب 
الكليات  ل�شوؤون  الأردن��ي��ة  اجلامعة  رئي�ض  ونائب  الأ�شنان  طب  كلية  عميد 
العلمية، حيث ح�شلت كلية طب الأ�شنان حتت قيادته على 3 جنوم يف تقييم 
العاملي. وهو نائب رئي�ض املجل�ض العلمي جلراحة الفم   )QS STARS(
لخت�شا�ض  العلمي  باملجل�ض  المتحانات  جلنة  يف  وع�شو  والفكني  والوجه 
جراحة الفم والوجه والفكني، وزميل الكلية امللكية للجراحني يف اإجنلرتا، 
اأيرلندا، ومراجع وع�شو  وممتحن معتمد لدى الكلية امللكية للجراحني يف 
يف هيئة حترير العديد من الدوريات العلمية املحكمة، ولديه اأكرث من 50 

من�شوًرا يف جمالت طبية دولية مرموقة.
بالإ�شافة اإىل الأ�شتاذ الدكتور ديفيد هيكي، اأ�شتاذ اجلراحة يف كلية الطب، 
للربنامج  ال�شابق  امل��دي��ر  من�شب  و�شغل  م��ع��روف  اأع�شاء  زراع���ة  ج��راح  وه��و 
وقد  ع��ام��اً،   25 من  لأك��رث  اأيرلندا  يف  والبنكريا�ض  الكلى  ل��زراع��ة  الوطني 
تتلمذ على يد الأ�شتاذ الدكتور توما�ض �شتارزل، خبري زراعة الأع�شاء وامللقب 
ب� "والد  الزرع احلديث"، ولعب دوراً رئي�شياً يف اأول عملية زراعة كلى اأجريت 
للطب  را���ش��د  ب��ن  الأع�����ش��اء يف جامعة حممد  زراع���ة  برنامج  دب��ي �شمن  يف 
عدة  تعليمية  موؤ�ش�شات  يف  هيكي  الدكتور  الأ�شتاذ  وعمل  ال�شحية.  والعلوم 
منها الكلية امللكية للجراحني باأيرلندا وجامعة بيت�شربغ بالوليات املتحدة 
الأوروبية للجراحة يف ق�شم  املجال�ض  الأمريكية، وهو ممتحن معتمد لدى 

زراعة الأع�شاء. 
برنامج  اأ�شتاذ ومدير  األك�شندر ميلو�شيفيت�ض،  الدكتور  الأ�شتاذ  يتمتع  بينما 
ال�شتعا�شات ال�شنية يف كلية حمدان بن حممد لطب الأ�شنان، بخربة تعليمية 
وا�شعة حيث حا�شر يف عدة جامعات مرموقة يف اململكة املتحدة. وح�شل عام 
احلياة يف اجلمعية الربيطانية لطب الأ�شنان.  مدى  ع�شوية  على   2017
وُمقّيم يف كلية جراحة  �شارك كممتحن  املا�شية،  �شنة  الع�شرين  وعلى مدار 
الأ�شنان يف الكلية امللكية للجراحني باإدنربة وكذلك يف امتحانات الزمالة من 
لندن ومان�ش�شرت  كارديف ودندي وكوين ماري  2012-2014 يف جامعة 

وغريها.
كما ي�شم الكادر الأكادميي الأ�شتاذ الدكتور هومريو ريفا�ض، العميد امل�شارك 
لالبتكار وامل�شتقبل واأ�شتاذ اجلراحة يف كلية الطب، ومدير اجلراحة املبتكرة 
ال�شابق يف جامعة �شتانفورد بالوليات املتحدة الأمريكية، وي�شارك يف رئا�شة 
رائد   وهو  وال�شمنة،  الأي�ض  جلراحات  الأمريكية  للجمعية  الدولية  اللجنة 
يف جمال اجلراحة الروبوتية وال�شحة الرقمية، وله اأبحاث يف عدة جمالت 
طبية منها بحث عن ا�شتخدام النظارات الذكية لتعزيز ال�شالمة يف العمليات 
اجلراحية. والأ�شتاذ الدكتور ريفا�ض ع�شو يف "جمل�ض دبي مل�شتقبل ال�شحة 
ت�شرف عليها موؤ�ش�شة دبي  13 جمل�شاً  وج��ودة احلياة" وهو واح��د من بني 
العلوم  ق�شم  رئي�ض  ه��و،  ب.  �شاميول  الدكتور  الأ�شتاذ  وين�شط  للم�شتقبل. 
ال�شريرية واأ�شتاذ الطب يف اجلامعة يف جمال الأبحاث حيث ن�شر اأكرث من 
لديه  اأن  كما  املتخ�ش�شة،  الطبية  وال��دوري��ات  املجالت  اأه��م  يف  بحثاً   180
التعليم  وجمعية  اله�شمي  اجلهاز  لأمرا�ض  الأمريكية  اجلمعية  من  زمالة 
الطبي الأوروبية. و قبل ان�شمامه للجامعة، كان الأ�شتاذ الدكتور هو اأ�شتاذاً 
للطب بجامعة كاليفورنيا يف �شان دييغو ورئي�شاً لأمرا�ض اجلهاز اله�شمي يف 
نظام �شوؤون قدامى املحاربني يف �شان دييغو للرعاية ال�شحية يف كاليفورنيا 
بالوليات املتحدة الأمريكية، وهو مهتم بالتعليم الطبي والبحوث النتقالية 
املتعلقة بتاأثري امليكروبيوم املعوي على اأمرا�ض الكبد، وا�شتخدام املعلوماتية 
الطبية لتح�شني الرعاية الطبية، والتجارب ال�شريرية املتعلقة بالتهاب الكبد 
املزمن، وال�شمنة، وفح�ض ال�شرطان. كما يتميز الأ�شتاذ الدكتور نبيل زاري، 
اأ�شتاذ التعليم الطبي يف اجلامعة، والأ�شتاذ امل�شاعد الزائر يف جامعة نانيانغ 
التكنولوجية يف �شنغافورة، باأبحاثه املتخ�ش�شة يف التقنيات النا�شئة يف �شياق 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  وت�شمل  الرقمية،  وال�شحة  الرقمي  ال�شحي  التعليم 

والواقع املعزز لدعم كفاءة العاملني يف الرعاية ال�شحية. 
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كلما تقدم املرء يف ال�سن، طراأت على ج�سمه بع�س التغيريات. لذلك، 
ب��اإدراج  اخلام�س  عقدهم  جت��اوزوا  ال��ذي  الأ�سخا�س  ُين�سح 
اأطعمة معينة يف نظامهم الغذائي لتعزيز طاقة اجل�سم.

ويف هذا التقرير الذي ن�سره موقع )اآف بي.ري( الرو�سي، 
يجب  التي  الأطعمة  تكات�س  كاتيا  الكاتبة  ا�ستعر�ست 
على الأ�سخا�س الذين جتاوزوا �سن اخلم�سني ت�سمينها يف 

حميتهم الغذائية:

 1 - الفا�سوليا والبقوليات
مع القرتاب من �شن اخلم�شني يزداد خطر الإ�شابة بالأمرا�ض 
الغذائي  النظام  اإىل  اجلافة  البقول  اإ�شافة  تعد  لذلك  املزمنة، 

طريقة مثالية لتقليل خماطر الإ�شابة بهذه الأمرا�ض.
العد�ض ب�شكل يومي  اإن تناول ن�شف كوب من  ويقول اخل��رباء، 
وت�شاعد   .5% بن�شبة  الكولي�شرتول  ارتفاع  احتمال  من  يقلل 
يتعلق  فيما  اأم��ا  ال��دم،  يف  ال�شكر  م�شتوى  خف�ض  يف  الفا�شوليا 
نظرا  ا�شتهالكها  قبل  بغ�شلها  ين�شح  فاإنه  املعلبة،  بالفا�شوليا 
واملكونات  امللح  من  كثري  على  املنتجات  من  النوع  ه��ذا  لحتواء 

غري ال�شحية.

ال�سوفان  دقيق   -  2
التي  غلوكان”،  “بيتا  للذوبان  القابلة  بالألياف  غني  ال�شوفان 
اإزال��ة الكولي�شرتول من اجل�شم ومنعه من البقاء يف  ت�شاعد يف 
غرامات  ثالثة  ع��ن  يقل  ل  م��ا  با�شتهالك  وُيو�شى  ال�شرايني. 
من الألياف القابلة للذوبان ب�شكل يومي لتقليل الكولي�شرتول 
بن�شبة %5 اأو %10. كما اأظهرت درا�شات اأن الأ�شخا�ض الذين 
يتناولون ال�شوفان بكميات كبرية يعي�شون لفرتة اأطول مقارنة 

بغريهم.

التفاح  -  3
وتوفر كل حبة تفاح ما ل يقل عن خم�شة غرامات من الألياف. 
كما يحتوي التفاح على مادة الكري�شيتني، التي ت�شاعد يف خف�ض 
الأك�شدة  وم�����ش��ادات  “�شي”  فيتامني  ع��ن  ف�شال  ال���دم،  �شغط 

والبوتا�شيوم.

املك�سرات  -  4
ا�شتهالك ثالثني غراما  اأن  اإىل  الدرا�شات  العديد من  تو�شلت 
من املك�شرات يوميا، يقلل من خطر الإ�شابة بالأمرا�ض املزمنة 

بن�شبة 28%.

اخل���������س����روات   -  5
الورقية

اأث�������ب�������ت�������ت ال��������درا���������ش��������ات 
الأ�شخا�ض  اأن  احل��دي��ث��ة 
نظامهم  يت�شمن  ال��ذي��ن 
ال�����غ�����ذائ�����ي اخل���������ش����روات 
ال�شبانخ  م��ث��ل  ال���ورق���ي���ة، 
والبقدون�ض،  وال�������ش���ب���ت 
معرفية  بقدرات  يتمتعون 

اأع��ل��ى بكثري م��ق��ارن��ة ب��اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ن����ادرا م��ا ي��ت��ن��اول��ون هذه 
اخل�شروات.

اأنواعه مبختلف  التوت   -  6
وفقا لبع�ض الدرا�شات، يعترب التوت من املنتجات الغنية باملواد 
التي تزيد من م�شتوى تدفق الدم اإىل الدماغ، وتقلل يف الوقت 
نف�شه من اللتهابات، وتعزز قوة الذاكرة والقدرات املعرفية. كما 

اأن التوت من الفواكه الغنية بالألياف واملعادن والفيتامينات.

الزبادي  -  7
ب�������ع�������د جت�����������������اوز �����ش����ن 

الربوتني،  م��ن  كافية  كمية  اإىل  امل���رء  ج�شم  يحتاج  اخلم�شني، 
الزبادي  كما يحتوي  ال��زب��ادي.  ال��ذي ميكن احل�شول عليه من 

على كثري من الكال�شيوم الذي ي�شاعد يف تقوية العظام.

اجلزر  -  8
ال��ت��ي ت�شاعد يف  ال�����ش��روري��ة  امل��ن��ت��ج��ات  تعترب اخل�����ش��روات م��ن 
احلفاظ على ال�شحة، وعلى وجه اخل�شو�ض 
العينني  ����ش���ح���ة 
وامل��������ع��������دة 

واجللد والقلب. وي�شاعد اجلزر يف خف�ض �شغط الدم، وتنظيم 
م�شتوى الكولي�شرتول، وتعزيز وظائف اجلهاز اله�شمي، بالإ�شافة 
اإىل تقوية املناعة والتقليل من خطر الإ�شابة بالأمرا�ض. ويتميز 
 ”A /اجلزر برتكيبة فريدة من نوعها، ت�شمل فيتامينات “اأي
واملعادن  K” والأل��ي��اف  C” و”كي/  و”�شي/   B8″ و”بي8/ 
اإىل  بالإ�شافة  والنحا�ض،  واملنغنيز  واحل��دي��د  البوتا�شيوم  مثل 

م�شادات الأك�شدة، مبا يف ذلك 
البيتا كاروتني.

البنجر  -  9
الفيتامني  مثل  الفيتامينات،  من  العديد  على  البنجر  يحتوي 
“اأي/ A” و”�شي/ C”، ف�شال عن الألياف وحم�ض الفوليك 
واحلديد،  وال��ب��وت��ا���ش��ي��وم  وال��ك��ال�����ش��ي��وم  املنغنيز  م��ث��ل  وامل���ع���ادن 
بالإ�شافة اإىل م�شادات الأك�شدة، التي ميكن اأن تقلل من خطر 
الإ���ش��اب��ة ب��الأم��را���ض امل��زم��ن��ة. ووف��ق��ا لبع�ض ال��درا���ش��ات، يوؤثر 
البنجر على الن�شاط البدين، ويعمل على حت�شني 

وظائف املخ وخف�ض �شغط الدم.

-الأفوكادو  10
يعد الأفوكادو من املنتجات الغنية 
بالعنا�شر الغذائية، مثل النحا�ض 
والفيتامينات.  وال��ب��وت��ا���ش��ي��وم 
املنتظم  ال����ش���ت���ه���الك  وي�����وؤَّم�����ن 
ال��الزم��ة من  ل��الأف��وك��ادو الكمية 

الدهون غري امل�شبعة.

لتعزيز طاقة اجل�سم

عند بلوغ اخلم�سني.. 10 اأغذية حافظ على تناولها

على  م��وؤخ��راً  ال�شحية  للرعاية  املوجهة  الن�شائح  ورّك���زت 
فيما  ال���ولدة،  حديث  والطفل  احلامل  امل��راأة  تغذية  اأهمية 
 - الهند  اإىل  الفلبني  – من  العامل  ت�شلط احلكومات حول 
للطفل  املقدمة  الرعاية  حت�شني  اإىل  احلاجة  على  ال�شوء 
خالل تلك الفرتة. اإل اأن الأبحاث احلديثة تبني اأن الهواء 

النظيف ي�شكل اأ�شا�شاً للنمو اجل�شدي والعقلي ال�شليم لدى 
انبعاثات  وازدياد  امل�شتمر  ال�شناعي  للتطور  الطفل. ونظراً 
املزيد  اأ�شبح  البيئي، فقد  ال�شرر  املركبات وارتفاع م�شتوى 
الهواء  تلوث  مل�شتويات مرتفعة من  الأطفال معر�شني  من 

مما يوؤثر على �شحتهم بعدة طرق. 

•الربو 
حول  الأط��ف��ال  بني  �شيوعاً  املزمنة  الرئة  م�شاكل  اأك��رث  هو 
العامل، حيث اأن ا�شتن�شاق الهواء الداخلي واخلارجي امللوث 
يزيد من خطر الإ�شابة بالربو يف الطفولة. وت�شري درا�شة 
م�شابني  ط��ف��اًل   190 اأن  اإىل   2019 اأك��ت��وب��ر  يف  اأج��ري��ت 
بالربو ويعي�شون يف اأحياء مدينة نيويورك التي ت�شهد تلوثاً 
مرتفعاً عانوا من تكرار نوبات الربو ب�شكل اأكرب واحتاجوا 
للرعاية الطبية الطارئة ب�شكل متكرر مقارنة مع املقيمني 

يف مناطق اأقل تلوثاً.
 

الرئة  • منو 
ل��ل��ت��اأخ��ري ع��ن��دم��ا ي�شتن�شق  ي��ت��ع��ر���ض  ال��وظ��ي��ف��ي  وت��ط��وره��ا 
حول  لن�شيت  اأجرتها  لدرا�شة  وفقاً  امللوث،  الهواء  الطفل 
ال�شحة العامة. فتلوث الهواء يعيق تطور الرئة ووظائفها، 
فيما تقل �شعة الرئة مبا ي�شل اإىل 10 باملائة لدى الأطفال 
بني عمر 8 و 10 �شنوات وفقاً لدرا�شة اأجريت على اأطفال 
يقيمون يف مناطق عالية التلوث يف لندن. وي�شري الباحثون 
اإىل اأنهم قد ل ي�شتعيدون �شعة الرئة الكاملة طوال حياتهم 

ب�شبب ما اأ�شاب رئاتهم خالل منوها.

• ال�سمنة: 
ي�����ش��اه��م ال��ت��ع��ر���ض امل��ب��ك��ر مل�����ش��ت��وي��ات م��رت��ف��ع��ة م��ن امللوثات 
الديزل،  حمركات  من  النيرتوجني  اأك�شيد  وثاين  الدقيقة 
وبخا�شة خالل العام الأول من العمر، يف التعر�ض لل�شمنة 

يف مراحل الطفولة. ويبني تقرير اأعده باحثون من جامعة 
اأدخنة  يتنف�شون  ال��ذي��ن  الأط���ف���ال  اأن  كاليفورنيا  ���ش��اذرن 
حمركات الديزل اأكرث مياًل لزيادة الوزن، كما يرتفع لديهم 
اأكرث عر�شة  ويكونوا  18 عاماً  �شن  موؤ�شر كتلة اجل�شم يف 

للربو من غريهم. 

•التعّلم:
 تقّدر منظمة اليوني�شيف باأن 17 مليون طفل ر�شيع دون 
�شن العام الواحد يعي�شون يف مناطق يبلغ فيها تلوث الهواء 
�شتة اأ�شعاف احلدود الدولية املو�شى بها على الأقل، حيث 
منو  على  للتاأثري  بال�شموم  امل��ل��وث  ال��ه��واء  ا�شتن�شاق  ي���وؤدي 
الدماغ وتطوره. فمن املمكن اأن يوؤدي التعر�ض لتلوث الهواء 
اإىل تلف يف بع�ض وظائف الدماغ وقدرات التعلم ب�شكل دائم 
الدقة  فائقة  باملواد  التلوث  ي�شببها  التي  اللتهابات  ب�شبب 

والتي تدخل جمرى الدم و�شوًل اإىل الدماغ. 

حماية الأطفال من تلوث الهواء 
الداخلية  امل�شاحات  الهواء يف  اأن  الكثريون هو  ما ل يعرفه 
اخلارجي  ال��ه��واء  م��ن  اأك��رث  ملوثاً  يكون  اأن  ميكن  واملغلقة 
مبا ي�شل اإىل خم�شة اأ�شعاف. ومن ح�شن احلظ، فاإن هناك 
عدة طرق ميكن من خاللها التحكم بالهواء يف املنزل، حيث 
يق�شي الأطفال ال�شغار معظم وقتهم – و�شت�شاعد القائمة 
اأماًنا  اأكرث  التالية يف حت�شني جودة الهواء الداخلي وجعله 

ع: لالأطفال الر�شّ

جتنب ما يلي: 
 •دخان ال�شجائر- ل ت�شمح بالتدخني يف الأماكن املغلقة ، 

املنظفات الكيماوية للمنزل 
 •منتجات العناية ال�شخ�شية ذات الروائح القوية واملركزة، 

كالعطر ومثبت ال�شعر ، ال�شموع املعطرة
واأغطية  ال�شجاد   ، جيدة(  تهوية  )ب��دون  النار  اإ�شعال   •
الأر����ش���ي���ات م���ن ال��ف��ي��ن��ي��ل وال��ل��ي��ن��ول��ي��وم ، الأق��م�����ش��ة غري 

الطبيعية

احر�س على ما يلي: 
مبنظف  ا�شتعمالها  قبل  الر�شيع  الطفل  ثياب  غ�شل   •
لطيف ،ت��ه��وي��ة ك��اف��ة ق��ط��ع الأث����اث اجل��دي��دة ج��ي��داً وقبل 
م��ول��د ال��ط��ف��ل ب��ف��رتة ك��اف��ي��ة، ع���دم ط���الء امل��ن��زل اأو و�شع 
الطفل،  مولد  ت�شبق  التي  ال�شتة  الأ�شهر  ف��رتة  يف  ال�شجاد 
مراقبة جودة الهواء يف غرفة الطفل، ا�شتخدام جهاز تنقية 

الهواء على مدار ال�شاعة 
• اقتناء الألعاب اخلالية من البال�شتيك فقط، كامل�شنوعة 
الأقم�شة  ا���ش��ت��ع��م��ال  ال��ط��ب��ي��ع��ي،  امل���ط���اط  اأو  اخل�����ش��ب  م���ن 

واملن�شوجات الع�شوية والطبيعية . 
املناخية  وال��ع��وام��ل  ال�شناعي  ال��ت��ل��وث  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
اتخاذ  الوالدين  بو�شع  اأن  اإل  �شيطرتنا،  نطاق  عن  خارجة 
الإجراء املنا�شب لتح�شني �شحة الطفل الر�شيع، فمن غري 

املالئم اأن يتنف�ض الطفل الهواء امللوث مب�شتويات خطرة. 

كيف نقّلل اأثر الهواء امللوث على �سحة الطفل  
•• بقلم �سارة األ�سن

تعّد تكون اجلنني وحتى عمر ال�سنتني، فرتة حرجة يف حياة كل طفل وتطوره. وت�سري منظمة اليوني�سيف اإىل تلك ال�سنوات 
بكونها فرتة الفر�س الفريدة التي تت�سكل فيها الأ�س�س املثلى لل�سحة والنمو والتطور الع�سبي على امتداد حياته. فعلى 
�سبيل املثال، يكون ن�ساط دماغ الطفل يف عمر ال�سنتني �سعف ن�ساط دماغ ال�سخ�س البالغ من حيث العمل على بناء الروابط 
بني اخلايا الع�سبية لا�ستخدام امل�ستقبلي. كما اأن القدرة على معاجلة ال�سور )الب�سر( وال�سوت )ال�سمع( والتعرف على 

اللغة وتذّكرها وا�ستذكار ال�سور كالوجوه تتطور جميعًا يف اأول 1000 يوم من حياة الطفل. 
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العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
 اإنذار عديل بالن�شر  رقم )2019/8275(

                        املنذر : جا�شم حممد ا�شد �شهابي - بحريني اجلن�شية 
   املنذر اليه : �شلطان �شيف حممد العريف الظاهري - اإماراتي اجلن�شية - جمهول حمل الإقامة 

حيث ان املنذر قد حرر الإنذار اعاله �شدكم طلبا ل�شداد مبلغ )830.000( درهم )ثمامنائة وثالثون الف درهم(
حيث انه مبوجب التواريخ وارقام ال�شيكات اأدناه. 

 

حرر املنذر اليه عدد )4 �شيك( باجمايل مبلغ )830.000( درهم م�شحوبة من ح�شاب املنذر اليه لدى بنك م�شر ارجتعت ال�شيكات لعدم 
وجود ر�شيد كايف يقابل قيمتها ، وقد طالب املنذر املنذر اليه ب�شداد املبلغ حمل الإنذار مرارا وتكرارا ومل يتلقى رد ومل يقوم ب�شداده 
حتى تاريخه ، لذلك نخاطب املنذر اليه ب�شداد قيمة ال�شيكات املرجتعة خالل فرتة )7( ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار ويف حال عدم 
�شداد املبلغ املذكور اعاله ف�شوف يقوم املنذر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ حقوقه مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شايف 

والفائدة القانونية بالإ�شافة اىل اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل     

    

البنك امل�شحوب عليه 
بنك م�شر 
بنك م�شر 
بنك م�شر 
بنك م�شر 

التاريخ 
2014/6/1
2014/9/7

2014/11/7
2014/11/22

القيمة 
190.000
110.000
270.000
260.000

رقم ال�شيك 
060556
060550
060551
060542

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : توريكو لل�سياحة - �س ذ م م  
خليفة  ب��رج   - بردبي   - كوربوري�شن  بي�شن�ض  هيل  جرين  ملك   2307 مكتب   : العنوان 
القيد  رق��م   657097  : الرخ�شة  رق��م  حم����دودة.  م�شوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�شكل   -
باأنه  التنمية القت�شادية بدبي  بال�شجل التجاري : 1080024 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د 
العدل حماكم دبي  بتاريخ 2019/10/16 واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/10/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
ال�شعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�سبة  اجلريودي 
العنز - هاتف  2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 م�شطحباً معه كافة  - ديرة - هور 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�شعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  توريكو 
لل�سياحة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/16 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/16 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اإعالن بالن�شر باللغتني العربية والإجنليزية

بناء على قرار املحكمة املوقرة 
املو�شوع/الدعوى 2019/217 عمايل كلي

ال�شادة املدعي عليها/رمال اخلليج للمقاولت - �ض ذ م م 
اأمام  مراد  ال�شيد  عبدالوهاب  املدعي/احمد  قبل  من  �شدكم  مرفوعة  دعوى  هنالك  ان  مبا 
فاإننا  به  ال�شادر  احلكم  اعاله  مبوجب  بالدعوى  املعني  احل�شابي  واإننا اخلبري  دبي  حماكم 
ال�شاعة  متام  يف   2019/11/26 املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك  اخلربة  اجتماع  حل�شور  ندعوكم 
: دبي -  التايل  بالعنوان  املالية وذلك  احلادية ع�شر �شباحا مبقر مكتبنا انرتا لال�شت�شارات 
حمي�شنة 4 - �شارع بريوت - بناية امليزان )اجلزيرة �شابقا( - الطابق الثالث - مكتب 303 ،،،  
مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات - وبذات البناية هيئة كهرباء ومياه دبي ، هاتف : 
2206899-04 ، 2206244-04 يرجى الإطالع واإح�شار كافة ما لديكم من م�شتندات واحلر�ض 

على احل�شور يف املوعد اأعاله.
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

اإعــالن بالن�شـر

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
 اإعالن احلكم ال�شادر

يف الدعوى املدنية رقم 2019/138 مدين جزئي خورفكان 
)ن�شرا باللغة العربية(

املدعي : حممد �شعيد باكري
املدعية عليه : حممد زهري اإ�شماعيل �شحادات

ليكن معلوما لديكم ان الق�شية املدنية امل�شار اأعاله قد حكم فيها 
مبثابة احل�شوري بيوم 2019/11/14 امام الدائرة املدنية اجلزئية 
بالآتي : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 5500 درهم مع 

الر�شوم وامل�شروفات.
القا�شي/�شليمان را�شد �شليمان الكعبي 
رئي�س حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية            

          دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : ند ال�سبا للزراعة  
العنوان : مكتب رقم )307( ملك حممد هالل املن�شوري - بردبي - الو�شل - ال�شكل 
بال�شجل  القيد  الرخ�شة : 719002 رقم  ، رقم  : ذات م�شوؤولية حم��دودة  القانوين 
التجاري : 1232554 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/11/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2019/11/18
ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد 
بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�ض : 
2973071-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : ند ال�سبا خلدمات متابعة املعامات �س ذ م م
العنوان : مكتب رقم 307 ملك حممد هالل �شامل بن طراف املن�شوري الو�شل - ال�شكل 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 730372 رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1162036 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
 2019/11/18 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/11/18 بتاريخ  دبي 
ات�س  ات العنوان    اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  ام  ايه 
را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�ض : 
2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 
ال�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�ض : 04-2973071  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي 
حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  للزراعة  ال�سبا  ند  لت�شفية  اأع���اله  امل��ذك��ور 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/11/18 بتاريخ   دب��ي 
امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  وعلى من   2019/11/18
معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 
ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 
ال�شباب - ديرة - بور�شعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�ض : 04-2973071  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي 
وذلك  م  م  ذ  �س  املعامات  متابعة  خلدمات  ال�سبا  ند  لت�شفية  اأع��اله  املذكور 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/11/18 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  وعلى من  بتاريخ 2019/11/18  دبي  حماكم 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
 اعالن بالن�شر يف دعوى التحكيم 

يف ال�شتئناف رقم 977 ل�شنة 2019 م جتاري 
اىل املحتكم �شده : اماليا الدولية للعطورات 

نعلنكم بان املحتكم : الواحة اللوج�شتية - ذ م م 
قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الق�شية املدنية رقم 5846 ل�شنة 2016 اإداري كلي ال�شارقة - 
وقد ناأمر بامل�شادقة والأمر بتنفيذ حكم املحكم الفرد ال�شتاذ / حممد عبداهلل اجلابري 
ال�شادر بتاريخ 2017/10/26 يف دعوى التحكيم رقم 5846 ل�شنة 2016 جتاري كلي ال�شارقة 
)اماليا  �شدها  املحتكم  �شد  وال�شادر  م  م  ذ  اللوج�شتية  الواحة  املحتكمة  من  املرفوعة 
مببلغ  املحتكمة  ل�شالح  )احلكم   2017/10/26 بتاريخ  ق�شى  وال��ذي  للعطور(  الدولية 
وقدره )1.271.194 درهم( مليون ومائتني وواحد و�شبعون الف ومائة واربعة وت�شعون 
درهما( ملحوظة : ين�شر هذا العالن على نفقة امل�شتاأنف دون اأية م�شوؤولية على املحكمة 

جتاه حقوق الغري
  رئي�س قلم الكتاب 

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/90 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف 
 3244594826  : مكاين  رقم   0508650437 هاتف   04/2946945

املنفذ �شده : علي �شمد �شعر باف �شعار  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة مر�شى دبي - مبنى مارينا تاور - 1 - 
العقار رقم 2006 - رقم مكاين : 3244594826 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/11/27 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات : �شقة �شكنية - املنطقة :  ايام  كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
مر�شى دبي - رقم الر�ض : 156 رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مارينا تاور - رقم العقار : 2006 - امل�شاحة : 172.21 

مرت مربع - املقدرة ب��� )2.409.746( درهم - ويباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   
فى الدعوى رقم 2018/90 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف 

 3244594826  : مكاين  رقم   0508650437 هاتف   04/2946945
املنفذ �شده : علي �شمد �شعر باف �شعار  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة مر�شى دبي - مبنى مارينا تاور - 1 - 

العقار رقم 2006 - رقم مكاين : 3244594826 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/11/27 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات : �شقة �شكنية - املنطقة :  كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
مر�شى دبي - رقم الر�ض : 156 رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مارينا تاور - رقم العقار : 2006 - امل�شاحة : 172.21 

مرت مربع - املقدرة ب��� )2.409.746( درهم - ويباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر

فى الدعوى رقم 2019/245 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: فهد بن هاجد بن وزير املطريي - واآخرون 

عنوانه : اململكة العربية ال�شعودية ، مدينة الريا�ض ، احلمراء ، �شارع احلياة ، فيال رقم 29 
املنفذ �شده : عائ�شة بنت هاجد بن وزير املطريي  - عنوانه : ال�شعودية 

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  الي����ام  ويف  م�����ش��اء   5.00 ال�����ش��اع��ة   2019/11/27 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي���وم  يف  ان���ه 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل 
�شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن 
على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : 1 - عبارة عن �شقة فندقية - املنطقة 
: اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 248 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : Days Edge  - رقم العقار : 602 - امل�شاحة : 37.27 
مرت مربع - مببلغ )682.004( درهم.  2 - عبارة عن �شقة فندقية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 248 - رقم املبنى : 
1 - ا�شم املبنى : Days Edge - رقم العقار  904 - امل�شاحة : 110.18 مرت مربع - مببلغ )1.659.603( درهم 3 -  عبارة عن 
 : العقار  Days Edge - رق��م   : املبنى  ا�شم   - 1  : املبنى  248 - رق��م   : التجاري - رق��م الر���ض  املنطقة : اخلليج  �شقة فندقية - 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    )684.598( مببلغ   - مربع  مرت   37.44  : امل�شاحة   -  509
رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/215 بيع عقار مرهون   
اإم��ارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية  اأبوظبي الوطني )�شابقا( - بنك ابوظبي الأول )حاليا( - عنوانه :  طالب التنفيذ: بنك 

البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف : 04/2946945 رقم مكاين : 32445 94826 
311 - رقم  العقار رقم   - 11 البادية ريزيدن�ض  اإم��ارة دبي - منطقة اخل��ريان - مبنى   : املنفذ �شده : �شينجيو لو - عنوانه 
التالية  الثالث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2019/11/27 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف   -  90354  35366  : مكاين 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى 
%20 من الثمن  موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم 
املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�ض : 32 - املنطقة : اخلريان - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : البادية 

ريزيدن�ض 11 - رقم العقار : 311 - امل�شاحة : 209.56 مرت مربع - التقييم )2.481.251( درهم ، يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2018/215 بيع عقار مرهون   

اإم��ارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية  اأبوظبي الوطني )�شابقا( - بنك ابوظبي الأول )حاليا( - عنوانه :  طالب التنفيذ: بنك 
البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف : 04/2946945 رقم مكاين : 32445 94826 

311 - رقم  العقار رقم   - 11 البادية ريزيدن�ض  اإم��ارة دبي - منطقة اخل��ريان - مبنى   : املنفذ �شده : �شينجيو لو - عنوانه 
التالية  الثالث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2019/11/27 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف   -  90354  35366  : مكاين 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى 
%20 من الثمن  موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم 
املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�ض : 32 - املنطقة : اخلريان - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : البادية 

ريزيدن�ض 11 - رقم العقار : 311 - امل�شاحة : 209.56 مرت مربع - التقييم )2.481.251( درهم ، يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/8416(

املنذر : �شركة ال�شكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ض الواحد م�شاهمة خا�شة بوكالة املحامي / احمد اأنوهي
املنذر اليه : ذا بلي�ض لبيوت العطالت - �ض ذ م م 

املرت�شدة  والثالثة  والثانية  الأوىل  اليجارية  القيمة  دفعات  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر  بهذا 
والبالغ  الرابعة  اليجارية  الدفعة  ب�شداد  اللتزام  اىل  بالإ�شافة  دره��م(   30187.5( وق��دره  مبلغ  بذمتكم 
لنا ب�شفتنا  �شدادها  او  للمنذرة  ا�شتحقاقها 2020/1/1 وذلك مبا�شرة  مقدارها 10062.50 درهم يف موعد 
وكال عن املنذرة ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، واإل �شت�شطر املنذرة ملطالبتكم ق�شائيا 
ب�شداد القيمة اليجارية امل�شتحقة عليكم عن املدة املبينة ب�شلب الإن��ذار و الخالء مع �شداد كافة القيمة 
املياه  ا�شتهالك  فواتري  قيمة  �شداد  اىل  بالإ�شافة  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  عليكم حتى  امل�شتحقة  اليجارية 
كامل  ���ش��داد  م��ع  احلكومية  وللجهات  للمرافق  اخل��دم��ات  ع��ن  امل�شتحقة  الر�شوم  كافة  و���ش��داد  والكهرباء 
الغرامات املن�شو�ض عليها مبوجب عقد اليجار املربم بني الطرفني ، بالإ�شافة اىل اتخاذ اإجراءات احلجز 
التحفظي على اموالكم النقدية واملنقولة وفقا للقانون والإجراءات ، مع حتميلكم  كافة ما ينتج عن ذلك 

من ر�شوم وم�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده

فى الدعوى رقم  2017/196 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحدة  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة 

الني�شان لل�شيارات - هاتف 04/2946945  - هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 
املنفذ �شده : �شارلز كري�شتوفر �شميث - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة جممع دبي لال�شتثمار الثاين - مبنى 

ريتاج G - الطابق رقم 1 - العقار رقم 112 - رقم مكاين : 1521766151 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2019/11/27 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات :
حق منفعة )31-12-2008 اىل 30-12-2098( املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار الثاين - رقم الر�ض : 5 - ا�شم املبنى : 
ريتاج G - رقم الوحدة : 112 - الطابق 1 - امل�شاحة : 316.07 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� )3.402.145.00( درهم ، 

يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم 2017/196 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: البنك العربي املتحدة  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة 
الني�شان لل�شيارات - هاتف 04/2946945  - هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 

املنفذ �شده : �شارلز كري�شتوفر �شميث - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة جممع دبي لال�شتثمار الثاين - مبنى 
ريتاج G - الطابق رقم 1 - العقار رقم 112 - رقم مكاين : 1521766151 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2019/11/27 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات :
حق منفعة )31-12-2008 اىل 30-12-2098( املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار الثاين - رقم الر�ض : 5 - ا�شم املبنى : 
ريتاج G - رقم الوحدة : 112 - الطابق 1 - امل�شاحة : 316.07 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� )3.402.145.00( درهم ، 

يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/8407(

املنذر : احمد �شعيد جمعه الهويدي - الإمارات اجلن�شية 
املنذر اليها : طريق اخلري لإدارة املن�شاآت - �ض ذ م م  - رخ�شة جتارية رقم 825923  )جمهول حمل القامة( 

درهم   196.600  /= وق��دره  مبلغ  ب�شداد  ب�شرورة   : بالآتي  لنذارها  اليها  املنذر  اىل  الإن��ذار  بهذا  املنذرة  تتوجه 
ب��داأت بتاريخ 2019/7/1 وتنتهي يف 2020/6/30  التي  ال�شنة الأوىل  مف�شلة  مبلغ وق��دره / 96.000 بدل ايجار 
ال�شروط الإ�شافية  العقارية وذلك ح�شب التفاق بني الطرفني مبوجب  املنذر وموؤ�ش�شة دبي  للعقد املربم بني 
ال�شرط رقم  11 + مبلغ وقدره / 92.000 درهم ر�شوم موؤ�ش�شة دبي العقارية عن التاأجري من الباطن التي متثل 
من  املوقعة  اليجار  لعقد  ال�شافية  ال�شروط  ح�شب  وذل��ك  الوىل  اليجارية  ال�شنة  ايجار  بدل  من   %20 ن�شبة 
الطرفني البند رقم 10 + مبلغ وقدره 4.800 درهم التي لل�شنة اليجارية الوىل التي متثل 5% �شريبة القيمة 
امل�شافة امل�شتحقة ملوؤ�ش�شة دبي العقارية عن مبلغ بدل اليجار ال�شنوي املحدد ب��� 96.000 درهم + مبلغ وقدره = 
4.600 درهم التي متثل 5% من مبلغ 92.000 درهم امل�شتحق كر�شوم موؤ�ش�شة دبي العقارية عن التاأجري من الباطن 
ال�شواغل  املوؤجرة خالية من  العني  الإخ��الء وت�شليم  واإل  ن�شر هذا الخطار  تاريخ  �شهر واحد من  وذلك خالل 

وال�شاغلني مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل اليجار عن فرتة �شغل املاأجور دون �شداد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
انذار عديل بالن�شر

املحرر رقم )2019/8372(
املنذرة : الإحتاد العقارية - �ض م ع - بوكالة املحامي / �شلطان  العوي�ض 

املنذر اليها : عكا للمقاولت الكهروميكانيكية )�ض ذ م م(  جمهول حمل الإقامة 
اخطار عديل 

 191.859.51( وق��دره  جمامكو  ل�شركة  بذمتكم  م�شتحق  ر�شيد  يوجد  ان��ه  حيث 
، ولذلك نخطركم بدفع  القوز  العمال مبنطقة  اعمال �شكن  دره��م( وذلك نظري 
مبلغ الر�شيد امل�شتحق بالكامل خالل �شبعة )7( ايام من تاريخ الن�شر ، ويف حال 
تخلفكم عن �شداد الر�شيد امل�شتحق �شيتم اتخاذ اجراءات قانونية �شارمة �شدكم 

مبوجب القوانني ال�شارية.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/8272(

املنذرة : الفردان لإدارة العقارات ملالكها ح�شني علي فردان الفردان 
املنذر اليها : ادفايزرز خلدمات رجال العمال - �ض ذ م م  - جمهول حمل الإقامة 

انذار ب�شداد املرت�شد والخالء 
حيث انه مبوجب عقد اليجار مربم بني الطرفني ا�شتاأجرت املنذر اليها من املنذر ما هو عبارة 

عن مكتب رقم 404 مقابل ايجار �شنوي 105000 درهم ، بناء عليه ينذر املنذر اليها 
- فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شرورة )�شداد مبلغ 26250 درهم( قيمة اليجار عن الفرتة من 
العني  ، واخالء  �شنويا  امل�شتجد بواقع 105000 درهم  2019/8/7 ولغاية 2019/11/6 واليجار 
ا�شفني اىل  واإل �شن�شطر  الن�شر  ا�شتالمكم لهذا  امل�شتاأجرة خالل مدة ثالثني يوم من تاريخ 
اللجوء اىل الق�شاء للمطالبة بتلك املبالغ مع ما ي�شتجد من ايجار واإخالء العني املوؤجرة مع 

حتميلكم الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/8406(

املنذر : بها�شكاران كاليباتي ارونا�شالم 
املنذر اليه : اجيت كوما �شوري�ض �شوري�ض )جمهول حمل الإقامة( 

ا�شتنادا لحكام القانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�شداد م�شتحقات موكلنا لديكم حيث انه 
تر�شد بذمتكم مبلغ وقدره =/ 200.000 درهم ل�شالح موكلنا عن قيمة ال�شيكات املرجتعة ملوكلنا 
اإل انكم  املتكررة وقد مت توجيه اكرث من مطالبة ل�شركتكم  ومل تلتزموا بال�شداد رغم وعودكم 

مل تقوموا بال�شداد.
وحر�شا منا على العالقات الودية طلب موكلنا ان ننذركم ب�شداد املبالغ املرت�شدة بذمتكم وقدرها 
الن�شر ما مل فان موكلنا واحلق بجانبه �شيقوم  ايام من تاريخ  =/ 200.000 درهم خالل خم�شة 
باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم الر�شوم وامل�شاريف والتعوي�شات 

املقررة عن تاأخركم يف ال�شداد. مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/8410(

املنذر : �شركة امطار لالإ�شتثمار - �ض ذ م م 
بوكالة املحامي / عبدالعزيز الهنائي 

املنذر : 1- فريد فرياين نور - باك�شتاين اجلن�شية   2- �شيد حممد وجيه الدين 
�شهاب الدين - باك�شتاين اجلن�شية  )جمهولني حمل الإقامة( 

)اإحدى  اإماراتي  درهم   11.300.000 مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليهم  املنذر  املنذر  ينذر 
ع�شر مليونا وثالثمائة الف درهم( خالل خم�شة ايام من تاريخ الن�شر واإل �شوف 
ن�شطر اآ�شفني لتخاذ كافة الإجراءات الق�شائية �شدكم ، وحتميلكم كافة الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1285
اجلن�شية  اإماراتي   - احلمادي  احمد  عبداهلل  احمد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ش�شه البالغة 100% يف طريق النهدة لنقل الركاب 
باحلافالت ، مبوجب رخ�شة رقم )626381( وذلك اىل ال�شيد/ احمد حممد علي �شامل 

املهريي ، اإماراتي اجلن�شية  تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لخر. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/8341(

املنذر :  �ض �ض لوتاه خلر�شانة اجلاهزة - �ض ذ م م 
�شد املنذر اليها : طائف املدينة للمقاولت )�ض ذ م م( 

حيث ان املنذرة قد قامت بتزويد املنذر اليها بكميات من اخلر�شانة اجلاهزة يف عام 2018 وذلك بناء على 
للمنذرة مبلغ 2.871.281.88 درهم )اثنان  وبناء على ذلك فقد تر�شدت  انه  اليها - وحيث  املنذر  طلب 
مليون وثمامنائة واحد و�شبعون الف ومائتني واحد وثمانون درهما وثمانية وثمانون فل�شا( وان املنذر 
اليها قد ف�شلت حتى تاريخه يف �شداد املبلغ املذكور رغما عن مطالبات املنذرة املتكررة.   لذلك ، تنذر املنذرة 
املنذر اليها ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد لها بذمتها والبالغ قدره )2.871.281.88 درهم( )اثنان مليون 
وثمامنائة واحد و�شبعون الف ومائتني واحد وثمانون درهما وثمانية وثمانون فل�شا( يف خالل خم�شة ايام 
من تاريخ هذا الإنذار ، ويف حال عدم ال�شداد خالل املدة املحددة فان املنذرة �شتكون م�شطرة لتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية والق�شائية يف مواجهة املنذر اليها ومن ميثلها للمطالبة باملبلغ املرت�شد لها بذمة 

املنذر اليها والر�شوم وامل�شروفات مع احتفاظ املنذرة بكافة حقوقها القانونية الخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/8423(

املنذر :  �شركة البحار ال�شبع للتجارة - ذ م م 
املنذر اليهما الأوىل : ال�شركة الهند�شية ملواد البناء - ذ م م 

املنذر اليه الثاين : �شالم �شعد الدين �شليم ابو زهرة 
تنبه املخطرة على املخطرة اليهما مبوجب هذا الإخطار وحثهما على الوفاء 
الإجراءات  اتخاذ كافة  ب�شداد مبلغ 288.633 درهم حتت طائلة  بالتزاماتهما 
الق�شائية  وامل�شروفات  للر�شوم  بالإ�شافة  املذكور  باملبلغ  والزامه  القانونية 
اق�شاها  م��دة  خ��الل  وذل��ك جميعة  ال�شداد  ع��ن  الإم��ت��ن��اع  ال�شتمرار يف  ح��ال 

خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالم املخطر اليهما لهذا الخطار قانونا. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/5109   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- ع�شام الدين حيدر ماديا جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�شركة الغزال لالعمال احلديدية - ذ م م وميثله / علي 
اإ�شماعيل حممد عبداهلل الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
درهم  وق��دره )647143(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  بالت�شامن 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2273 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- عبداهلل احمد لطف الزبريي  2-ماك فاليت �شبورت 
ال��زب��ريي - جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان  م م ح - ملك عبداهلل احمد لطف 
مالك  ب�شفته  الروي�شان  ناجي  بن  يحيى  بن  حممد  التنفيذ/ال�شيخ  طالب 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ح�شني  عبداهلل  كلندر  خالد   / وميثله  �شبا  �شركة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )506958( درهم 
بالت�شامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/5163   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- عبداهلل علي حممد احمد احلمادي  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري - �ض م ع وميثله / 
نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )410982.62(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
ف���ان املحكمة  امل��ح��ك��م��ة.  وع��ل��ي��ه  او خ��زي��ن��ة  التنفيذ  دره���م اىل ط��ال��ب 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/5216   تنفيذ جتاري  
م  جمهول حمل  م  ذ  �ض   - للتجارة  ا�شرف ميتال  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/فينتورا غورميت لتجارة املواد الغذائية 
- �ض ذ م م وميثله / احمد عبداهلل حممد ملك اأنوهي - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)286299.90( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/5464   تنفيذ جتاري  
والتحكم  الت�شغيل  مفاتيح  ل�شناعة  ام  ا���ض  ا���ض  اي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  م  جم��ه��ول حم��ل  م  ذ  ���ض   - الكهربائية 

ليجراند اأ�ض. اأن. �شي - م م ح وميثله / حنان �شامل البي�ض ال�شميلي - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1298007.60( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4522   تنفيذ جتاري  
جمهول  البلو�شي   عبداهلل  ابراهيم  ا�شحاق  احمد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف الإمارات ال�شالمي - �ض 
م ع وميثله / جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1988417.43( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/5353  تنفيذ جتاري  
ذ  )�ض  �شي�شتيمز  �شكيوريتي  اوتومي�شن  بزني�ض  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
م م( 2- النور رحمت اهلل ناكجي - جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
عبدالرحمن   / وميثله  م(  م  )ذ  ال�شيارات  لتاأجري  دبي  التنفيذ/�شركة 
ح�شن حممد املطوع - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  دره��م   )71817.61( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5308/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/1418 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 649490.5 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : �شتيم تامي للخدمات الفنية والتنظيف - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله :  حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- كيلي للمقاولت - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهويل حمل الإقامة 
املبلغ  اع��اله وال��زام��ك بدفع  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  مو�شوع الإع���الن : قد 
املنفذ به وقدره )649490.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
رقم الرخ�شة : 98098

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعالن وحل وت�شفية 

ال�شم التجاري : �شليمان �شامل لتجارة الفواكه واخل�شروات - ذ م م   
الفواكه  لتجارة  �شامل  �شليمان   : هي  اع��اله  املذكورة  ال�شركة  بان  للجميع  نعلن 
عجمان  ام���ارة  يف  تا�ش�شت  حم���دودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  م  م  ذ   - واخل�����ش��روات 
مبوجب قانون ال�شركات الحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة 
يف دائرة التنمية القت�شادية و�شجلته  بالتنمية القت�شادية  حتت رقم )98098( 

وقد قرر ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
  جمال لتدقيق احل�سابات     

م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�شفي 
امل��ذك��ورة اع��اله خ��الل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�شر الع��الن وعلى  القانوين 

العنوان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف : 7447771  ، �ض.ب : 1131

دائرة التنمية القت�شادية    
حكومة عجمان

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
يف الق�شية رقم )2019/404( نزاع تعني خربة جتاري - دبي  

ب�شفتي اأنا / رمي حممد اأحمد كاجور النعيمي خبريا حما�شبيا مكلفا من قبل مقام حمكمة دبي الإبتدائية 
املوقرة باإجراء اخلربة احل�شابية يف الدعوى رقم )2019/404( نزاع تعني خربة جتاري - دبي 

املرفوعة من : املتنازعني : خالد حممد �شاحي �شعيد املهريي  -  �شاحي حممد �شاحي �شعيد املهريي 
�شعيد حممد �شاحي �شعيد املهريي   فاطمة حممد �شاحي �شعيد املهريي 

اأمل حممد �شاحي �شعيد املهريي   مرمي حممد �شاحي املهريي 
حمده حممد �شاحي املهريي   ح�شة حممد �شاحي املهريي 

هند حممد �شاحي املهريي   امنة حممد �شاحي املهريي  - عليا حممد �شاحي املهريي 
�شد املتنازع �شدها / مريفيتي براكني  فاإننا قد قررنا دعوة ال�شيدة /  مريفيتي براكني ب�شفتها : املتنازع 
�شدها بالدعوى املذكورة بالرقم اعاله  للح�شور اىل مقر بدبي - �شارع الرقة - مقابل بنك ابوظبي التجاري 
- بناية الزرعوين - الطابق ال�شاد�ض - مكتب رقم )602( ت : 2517720-04 - ف : 2517721-04 وذلك يوم 
اإح�شار كافة  العا�شرة �شباحا )10.00( �شباحا. ويرجى منكم  ال�شاعة  الحد القادم املوافق 2019/11/24 

امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالإجتماع. 
اخلبري احل�شابي 
رمي حممد احمد كاجور النعيمي  

اإعــــــالن بالن�شــــر 
دعوة حل�شور اإجتماع خربة ح�شابية 

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
املدعي عليه : خالد علي عبدالرحيم احلمادي 

 2019/2329 الدعوى  يف  البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذ 
جتاري جزئي - املقامة �شدكم من املدعية / �شركة رمي للتمويل - �ض م خ 

فقد مت ندبنا خبريا م�شرفيا يف الدعوى امل�شار اليها ،  وعليه فقد مت حتديد 
لجتماع  موعدا  ظهرا   12.00 ال�شاعة   2019/11/26 املوافق  الثالثاء  يوم 
اخلربة يف مقر مكتبنا الكائن يف دبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج ن�شيمة - مكتب 
، راجني احل�شور  ، فاك�ض رقم  2501250 04  رقم 303 ، هاتف 2200556 04 
كافة  عن  �شورة  معكم  م�شطحبني  املحدد  املوعد  يف  قانونا  ميثلكم  من  او 

امل�شتندات املوؤيدة لدفوعكم.
عبد احلميد زيتون 
خبري حما�سبي وم�سريف   

اعالن حل�شور اجتماع اخلربة  

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1858/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2014/733 جتاري كلي ، واملعدل 

بالإ�شتئناف رقم 2017/248 اإ�شتئناف جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 54386159 درهم( 
، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : بنك الإمارات دبي الوطني )�ض م ع( �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله :  احمد ح�شن رم�شان اآل علي -  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �شليمان عبدالكرمي الفهيم  - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن ا�شهم لدى �شوق 
ابوظبي لالوراق املالية )ال�شركة العاملية القاب�شة 6000 �شهم - �شركة القدرة القاب�شة 168658 
�شهم - �شركة راأ�ض اخليمة العقارية 6819 �شهم( وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )54386159( يف 

امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2472/2019/60  امر اداء    

مو�شوع الدعوى :املطالبة با�شدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 182719 
والر�شوم وامل�شاريف   

طالب الإعالن : ك�شارة الكوثر - ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي 
حمود  ا�شماعيل   : وميثلها   - م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  ارواد   -1  : اإعالنه  املطلوب 

ال�شنيح �شوري اجلن�شية - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهويل حمل الإقامة 
املدعي  بالزام  بتاريخ 2019/10/18  الإبتدائية  الإعالن : قررت حمكمة دبي  مو�شوع 
عليها ارواد للتجارة العامة - �ض ذ م م بان توؤدي للمدعي ك�شارة الكوثر - ذ م م مبلغ 
والر�شوم  دره��م(  ع�شر  وت�شعة  و�شبعمائة  الف  وثمانون  واثنني  )مائة  دره��م   182719
وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي الإبتدائية التجارية 
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 5261/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/648 جتاري جزئي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 93.951 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : �شركة ال�شوي�ض للمواد العازلة - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله :  فتوح يو�شف حممد ح�شني الن�شار  -  �شفته بالق�شية : وكيل
ذ م م - فرع دبي - �شفته بالق�شية :  اإعالنه : 1- �شركة كومودور للمقاولت -  املطلوب 
منفذ �شده  - جمهويل حمل الإقامة  مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )93951( درهم اىل طالب التنفيذ او 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  خزينة 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5617/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/4985 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 241499 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : بنك دبي التجاري - �ض م ع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله :  نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- كابي عبداهلل اندراو�ض  - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )241499( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5477/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/2683 اإ�شتئناف جتاري ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 352612.49 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : �شركة ليمنار للتكييف - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله :  علي اإ�شماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- هايدون للمقاولت امليكانيكية والكهربائية - ذ م م - �شفته بالق�شية : 

منفذ �شده - جمهويل حمل الإقامة 
املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�شوع 
املنفذ به وقدره )352612.49( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5612/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/105 جتاري جزئي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )436266.17 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : بنك دبي التجاري )�ض م ع(  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله :  نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- م�شطفى كامل حممد �شدقي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )436266.17( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4640/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/2158 جتاري جزئي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 39892 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

- �شفته  ذات م�شوؤولية حم��دودة   - للتجارة  اك�شنت جلف كمبيوتر   : الإع��الن  طالب 
بالق�شية : طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- اآي ام جي ثيم بارك - �ض ذ م م  - �شفته 

بالق�شية : منفذ �شده  - جمهويل حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )39892( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1283
يرغب  اجلن�شية  باك�شتان   - احمد  احمد منظور  ال�شيد/ مق�شود  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف )مق�شود احمد ملقاولت الفنية ( والتي 
احمد  حمبوب  ال�شيد/   اىل  وذلك   )748938( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 
ملقاولت  احمد  )مق�شود  من  التجاري  ال�شم  تغيري  مت  اجلن�شية   باك�شتان   - احمد  منظور 
التجاري من  الن�شاط  تغيري  التكييف(  تركيب وحدات  ملقاولت  احمد  الفنية( اىل )حمبوب 
)ا�شباغ ، تركيب وحدات التكييف ، �شحي ، مقاولت فئة �شاد�شة( اىل )تركيب وحدات التكييف 
، مقاولت فئة �شاد�شة(  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 

الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 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 12788 بتاريخ 2019/11/21   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1514/2019/100 احوال نف�س م�شلمني 

مو�شوع الدعوى : حيث ان املدعية م�شلمة وقد تزوجت باملدعي عليه وهو غري م�شلم وكون املدعية حديثة 
وبطالنه  النكاح  هذا  بحرمة  علم  على  تكن  ومل   2015/8/27 بتاريخ  ا�شالمها  ا�شهرت  اذ  بال�شالم  العهد 
بينهما  والتفريق  عليه  املدعي  من  املدعية  زواج  عقد  ببطالن  احلكم  املحكمة  عدالة  من  نلتم�ض  وعليه   ،
لختالف الدين ،،   طالب الإعالن / 1-كري�شتينا مورافيفا - �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله :  مرمي علي 
�شالح حميد حياز العليلي -  �شفته بالق�شية : وكيل  املطلوب اإعالنه :  1-  كري�شتوف اوم -  �شفته بالق�شية 
: مدعي عليه  - جمهول حمل القامة  - مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها حيث ان 
املدعية م�شلمة وقد تزوجت باملدعي عليه وهو غري م�شلم وكون املدعية حديثة العهد بال�شالم اذ ا�شهرت 
عدالة  من  نلتم�ض  وعليه   ، وبطالنه  النكاح  هذا  بحرمة  علم  على  تكن  ومل   2015/8/27 بتاريخ  ا�شالمها 
املحكمة احلكم ببطالن عقد زواج املدعية من املدعي عليه والتفريق بينهما لختالف الدين ،، وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2019/11/26 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )9( يف مبنى الأحوال ال�شخ�شية يف 
منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  الأحوال  ال�شخ�شية 

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4047   تنفيذ جتاري  
2-راكي�ض  م   م  ذ  �ض   - اي�شت  ميدل  جي  ام  تي  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  جي  �شاندي  اك��ال  كارميوند  جيورجي 
اإ�شماعيل  م وميثله / علي  م  ذ  - �ض  الإم���ارات  التنفيذ/ مطبعة  طالب 
حممد عبداهلل الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
دره��م اىل  وق��دره )282913.34(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2019/492 عقاري كلي
اىل املدعي عليه/1- حممد احمد دلبذير  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك دبي ال�شالمي 
يف    2019/10/13 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  عامة(  م�شاهمة  )�شركة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/بنك دبي ال�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( اول:بف�شخ التفاقية 
امل�شماة )الجارة الجلة( ومالحقها مو�شوع الدعوى وبالزام املدعي عليه بت�شليم الوحدة العقارية 
املنتهية  )الج��ارة  العقاري  القيد  ا�شارة  وبالغاء  ال�شواغل  من  خالية  للمدعية  الدعوى  مو�شوع 
بالتملك( الواردة ب�شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليه التي مفادها )مت تطبيق اجارة تنتهي بالتملك 
املدعي  ي��وؤدي للبنك  بان  ال��زام املدعي عليه   : من تاريخ 2015/6/2 اىل تاريخ 2040/6/2 - ثانيا 
مبلغ وقدره )113.332.7( درهم كاق�شاط ايجارية م�شتحقة - ثالثا : والزام املدعي عليه بالر�شوم 
وامل�شروفات ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 1502/2019/300 ا�شتئناف مدين 
مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2170/2019 مدين جزئي 

الر�شوم وامل�شاريف والتعاب  
طالب الإعالن : ا�شعد علوي  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

وميثله :  جو�شلني �شبلي خري اهلل - �شفته  بالق�شية : وكيل
 املطلوب اإعالنه : 1- عاي�شة اح�شن اح�شن كمال  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده.

جمهول حمل الإقامة 
رق����م 2019/2170  ب���ال���دع���وى  ال�������ش���ادر  احل���ك���م  ا����ش���ت���اأن���ف  ق���د   : الإع�������الن  م���و����ش���وع 
بتاريخ:2019/10/31   وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�ض املوافق 2019/11/28  ال�شاعة 
ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5016/2019/209 تنفيذ عمايل 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى العمالية رقم 2019/4161 عمايل 

جزئي ، ب�شداد املبالغ املنفذ بها وقدرها ) 71894 درهم( ، ل�شالح العامل ومبلغ )3661( 
درهم ر�شوم ل�شالح املحكمة 

طالب الإعالن : مانيكاندان �شيلفارا�شو  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- �شركة الفارعة للمقاولت العامة ذ.م.م - فرع دبي - �شفته بالق�شية : 

منفذ �شده   - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )71894( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ 
)3661( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  555/2019/211 تنفيذ عقاري 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/228 عقاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره ) 47475 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه

طالب الإعالن : بنك دبي ال�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- ارمان عارف ر�شيد قري�شي عا�شم - �شفته بالق�شية : منفذ �شده   

 جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
 2014/4/28 امل��وؤرخ��ه  الج���ارة  التفاقية  2-ف�شخ  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )47475(
ومالحقها وبالزام املدعي عليه بت�شليم العقار مو�شوع الدعوى للمدعي خاليا من ال�شواغل وبالغاء ا�شارة 
القيد العقاري )الجارة املنتهية بالتملك( الواردة ب�شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليه التي مفادها )تخ�شع 
املودع  بالتملك وملحقاته  املنتهي  بالتملك طبقا لعقد اليجار  املنتهية  العقار اىل ترتيبات الجارة  ملكية 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  ال��دائ��رة(.   لدى 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 1629/2019/60 امر اداء    
مو�شوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ )40000( درهم والفائدة القانونية بواقع 

12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف  
طالب الإعالن : اوميجا لو�شطاء التاأمني �ض.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله :  فتوح يو�شف حممد ح�شني الن�شار  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- عرفان كل طارق حممود مري - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : 

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/8/27 بالزام املدعى عليه  بان بان يوؤدي للمدعية 
والزمته  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %9 والفائدة  دره��م   )40000( مبلغ 

بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم اتعاب املحاماة .
ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن 

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 412/2019/72 تظلم جتاري  
مو�شوع الدعوى :  تظلم من القرار ال�شادر رقم يف المر على عري�شه رقم 593/2019 حجز 

حتفظي جتاري   
طالب الإعالن / 1-  بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع  - �شفته بالق�شية : متظلم 

وميثله : جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي  �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه :1- كيلي للمقاولت �ض.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : متظلم �شده 

 جمهول حمل القامة
مو�شوع الإعالن : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف 
المر على عري�شة رقم:593/2019 حجز حتفظي جتاري  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق  
اأو من ميثلك  Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  2019/12/8 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 
العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2023/2019/60 امر اداء    

مو�شوع الدعوى :املطالبة با�شدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )541704016( درهم 
والر�شوم وامل�شاريف  

طالب الإعالن : ديا �شتار جيم�ض �ض.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله :  احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �شياو�ض اكرب بناهي فر - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : 
فر   بناهي  اكرب  �شياو�ض  املدعى عليه  بالزام   2019/9/23 بتاريخ  البتدائية  دبي  قررت حمكمة 
بان توؤدي للمدعية ديا �شتار جيم�ض �ض.ذ.م.م مبلغ )مائة و�شبعة واربعون الف ومائتني دولر 
امريكي واثنني وع�شرون �شنت( او ما يعادله الدرهم الماراتي والفائدة القانونية 9%�شنويا من 
درهم  الف  ومبلغ  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  ال�شتحقاق يف:2017/12/19 وحتى  تاريخ 

مقابل اتعاب املحاماة 
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 
العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 11349/2019/13 عمايل جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )4200( درهم وتذكرة عودة مببلغ 
 mb198473631ae 2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(

طالب الإعالن / 1-احمد حممد حممود �شليمان  �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  فا�شت غرو للمقاولت  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�شوع 
وقدرها )4200( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى 
mb198473631ae. وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2019/12/15  ال�شاعة 
08.30 �ض بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  188/2018/250 بيع عقار مرهون 

مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلجز التنفيذي على قطعة الر�ض رقم 81 والبالغ م�شاحتها )50.95( مرت 
مربع منطقة ح�شيان الوىل وبيعها وفقا لالجراءات املعمول بها بدائرة الرا�شي والمالك نظري مبلغ 

وقدره )1.040.001.65( درهم والت�شريح لطالب التنفيذ با�شتالم ثمن البيع 
طالب الإعالن : نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور ال�شالمي �ض.م.ع )�شابقا( �شفته بالق�شية : طالب 

التنفيذ 
وميثله :  جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- غالم ح�شرت �شايف حاجي عبدالقدو�ض - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/2/4 اعالنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )1.040.001.65( 
درهم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل الرهن بطريق 
املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار ار�ض - املنطقة ح�شيان الوىل - رقم 

الر�ض 81 - م�شاحة العقار:95.50 مرت مربع(.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1588/2019/20 جتاري كلي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )27595076.44( درهم والر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 
طالب الإعالن / 1-بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع  �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي - �شفته بالق�شية:وكيل
املطلوب اإعالنهما :  1-  7 �شي ا�ض لتجارة الملا�ض واملجوهرات �ض.ذ.م.م 2- ريهن هار�شاد ميهتا

�شفتهم بالق�شية : مدعي عليهما  - جمهول حمل القامة 
وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع����الن  م��و���ش��وع 
)27595076.44( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�شتحقاق 
بالقاعة  ���ض   9.30 ال�شاعة  امل��واف��ق  2019/12/8   الح���د   ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�����ش��داد  وح��ت��ى 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1593/2019/20 جتاري كلي 

مو�شوع الدعوى : دعوى بطلب �شطب ا�شم املدير من الرخ�شة التجارية للمدعي والزام 
املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف والتعاب 

طالب الإعالن / 1-برمي كومار بورو�شوتامان اف -  �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  قوادريجا ميدل اي�شت - منطقة حرة ذ.م.م

�شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 
املدير من  ا�شم  دع��وى بطلب �شطب  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�شوع 
لها  وح��ددت  والت��ع��اب.  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعي  وال��زام  للمدعي  التجارية  الرخ�شة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت  جل�شة يوم الثنني  املوافق  2019/12/16  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5509/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/1760 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره ) 9140476 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : �شركة احليل اوريك�ض للتمويل - حاليا - م�شاهمة خا�شة - عرفت �شابقا با�شم �شركة 

ماف اوريك�ض للتمويل - م�شاهمة خا�شة  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : 1- م�شت�شفى ليف لين ���ض.ذ.م.م وميثلها قانونا/هاري�ض نارايندا�ض بهامباين 
2- هاري�ض نارايندا�ض بهامباين 3- ادفيت مببهاين )ب�شفته �شامن( 4- �شوبهنا بهامباين )ب�شفته 
ناريندا�ض بهامباين  الطبي )موؤ�ش�شة فردية( وميثله مالكه/هاري�ض  �شامن( 5- مركز خط احلياة 

)ب�شفه مالك و�شامن( - �شفته بالق�شية : منفذ �شده   - جمهول حمل الإقامة 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  مو�شوع الإع��الن : قد 
وقدره )9140476( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 4180/2019/16 جتاري جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )176.133( درهم مع 
فوائدهم القانونية بواقع 9% �شنويا تبداأ من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد مع الزامه 

بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-�شركة قوانتيم لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي �ض.ذ.م.م وميثلها/ب�شار اليا�ض النجار  

�شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله :  احمد عبداهلل �شاحي عبداهلل ال بوعميم -    �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإعالنه :  1-  رامي ا�شالن  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية 
مبلغ وقدره )176.133( درهم مع فوائدهم القانونية بواقع 9% �شنويا تبداأ من تاريخ املطالبة الق�شائية 
وحتى متام ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  2019/11/28  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2369/2019/11 مدين جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )15000( درهم والر�شوم وامل�شاريف 

والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب الإعالن :  هيثم بن بديوي بن مليح بيت �شنجور  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- وائل ابراهيم ال�شيد حممد عا�شور -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه
 جمهول حمل الإقامة 

وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد   : الإع��الن  مو�شوع 
و�شمول احلكم  التام  ال�شداد  املطالبة وحتى  والفائدة 12% من  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )15000(
بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2019/11/26  ال�شاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

املحكمة البتدائية  املدنية  
العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 4122/2019/16 جتاري جزئي 

مو�شوع الدعوى : ت�شجيل الدعوى وحتديد اقرب جل�شة لنظرها واعالن املدعي عليهما بالئحتها الزام املدعي 
عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )36.435.00( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 

ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد - ثالثا:الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-م�شنع كال�شيك لل�شفائح املعدنية ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله :  ح�شني علي ح�شن علي البناي -    �شفته بالق�شية : وكيل 
����ض.ذ.م.م  �شفته  لال�شتثمار  نا�شيونال جلف   -2 ����ض.ذ.م.م  نا�شيونال جلف لالن�شاءات    -1   : اإعالنهما  املطلوب 

بالق�شية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها ت�شجيل الدعوى وحتديد اقرب جل�شة لنظرها واعالن  :  قد  الإع��الن  مو�شوع 
املدعي عليهما بالئحتها الزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )36.435.00( درهم مع الفائدة 
ال�شداد - ثالثا:الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف  القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام 
بالقاعة  ���ض   8.30 ال�شاعة  امل��واف��ق  2019/11/26   ال��ث��الث��اء   ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب  وم��ق��اب��ل 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/8444 (

املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 
املنذر اإليه : �شاجي تيكايل عبداهلل      .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )91،835.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 76918/ خ�شو�شي /K/ دبي ( من نوع ) جيب راجنلر _ 
ا�شتي�شن ( موديل )2016( _ لون ) احمر(_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/8445 (

املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 
املنذر اإليها : مطبعة ما�شرت �ض ذ م م    .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )24،344.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
كامري  تويوتا   ( نوع  من   ) دبي   /M/ خ�شو�شي  ال�شيارة رقم ) 71232/ 
من  ل�شاحلكم  واملمولة  ف�شي(_   ( لون   _  )2013( موديل   ) �شالون   _

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/8442 (

املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 
املنذر اإليه : اخرت علي �شكندر خان   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )33،854.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 56290/ خ�شو�شي /R/ دبي ( من نوع ) تويوتا كامري _ 
واملمولة ل�شاحلكم  ل��وؤل��وؤي(_  ابي�ض   ( لون  ( موديل )2012( _  �شالون 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 8281 /2019 (

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �ض.م.ع
املنذر اإليها : جالنجر لتاأجري ال�شيارات ذ م م .

درهم   )151،190.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�����ش��اط  ب�شداد  الإخ���الل  نتيجة 
الإجراءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  وذلك 
( من نوع )  ال�شيارة رقم )13844 / خ�شو�شي /V/ دبي  التنفيذية على 
AUDI A3_ �شالون( موديل )2018( _ لون ) ر�شا�شي(_ واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 8443 /2019 (

املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 
املنذر اإليه : توما�ض كيريان ماكينتريي     .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )36،193.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 36760/ خ�شو�شي /R/ دبي ( من نوع ) XF جاكوار _ 
�شالون ( موديل )2013( _ لون ) ف�شي(_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/8280 (

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �ض.م.ع
املنذر اإليها : جالنجر لتاأجري ال�شيارات ذ م م .

درهم   )151،220.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�����ش��اط  ب�شداد  الإخ���الل  نتيجة 
الإجراءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  وذلك 
( من نوع )  ال�شيارة رقم )13843 / خ�شو�شي /V/ دبي  التنفيذية على 
AUDI A3_ �شالون( موديل )2018( _ لون ) ر�شا�شي(_ واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  نوفمرب  2019 العدد 12788 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  21  نوفمرب  2019 العدد 12788 

العدد 12788 بتاريخ 2019/11/21   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/8103 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/11/25 الثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده توب كواليتي ل�ساح ال�سيارات او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                          الو�سف    �سعر التقييم  
                                                     معدات كراج          16،845 

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثاثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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بنك �سادرات اإيران
فروع الإمارات العربية املتحدة 

الك�سوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�ستقل

لل�سنة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2018
 ان. آر. دو��� وشر�اه محاسبون قانونيون 

 تقر�ر املدقق القانو�ي املستقل املعد ملديري بنك صادرات إيران  

 ايران بنك صادرات  
 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة 

 الكشوفات املالية   تدقيق   تقر�ر بخصوص 

 الرأي 

") وال�� تتألف  البنك ) (" فروع اإلمارات العر�ية املتحدة (   بنك صادرات إيران قمنا بتدقيق الكشوفات املالية املرفقة ال�� تخص  
حقوق  ، وكشف األر�اح وا��سائر واإليرادات الشاملة األخرى وكشف التغ��ات ��  2018د�سم��    31من بيان املركز املا�� ح��  

التفس��ية األخرى    واملالحظات والتدفقات النقدية للسنة املن��ية بتار�خ ذلك التار�خ، وموجز  ل��طط  ا��اس�ية ال�امة    امللكية 
 . 103  -   22شوفات املالية وفقًا ملا �و مب�ن �� الصفحات  بخصوص الك 

  2018د�سم��    31وفقًا لرأينا، فإن الكشوفات املالية تظ�ر بصورة عادلة، من جميع النوا�� األساسية، املركز املا�� للبنك بتار�خ  
ية إلعداد التقار�ر املالية (املعاي�� الدولية إلعداد  وأدائه املا�� وتدفقاته النقدية للسنة املن��ية �� ذلك التار�خ، وفقًا للمعاي�� الدول 

 التقار�ر املالية). 

 أساس الرأي 

قمنا بإجراء عمليات التدقيق بما يتوافق مع املعاي�� الدولية املتبعة للتدقيق، حيث تكمن مسؤولي�نا وفقًا ل�ذه املعاي�� �� البنود  
فيما يتعلق �عملية تدقيق ا��زء ا��اص بالكشوفات املالية من التقر�ر.  املنصوص عل��ا بموجب "مسؤوليات املدقق"، وذلك  

علمًا أننا �عمل �ش�ل مستقل عن البنك بما يتوافق مع لوائح السلوك امل�� للمحاسب�ن امل�ني�ن لدى ا��لس الدو�ّ� ملعاي��  
الذي تم إجراؤه للكشوفات املالية �� دولة  ) إضافة إ�� متطلبات السلوك امل�ّ� املتعلقة بالتدقيق IESBA Codeا��اسب�ن ( 

اإلمارات العر�ية املتحدة، كما أننا حرصنا ع�� اس�يفاء املسؤوليات امل�نية األخرى ع�� ضوء �ذه املتطلبات املعنية ولوائح  
قديم أساس لرأي  السلوك امل�� للمحاسب�ن امل�ني�ن. و�التا�� فإننا �عتقد أن دليل التدقيق الذي حصلنا عليه �اف ومناسب لت 

 التدقيق ا��اص بنا. 

 

 

 ال��ك�� ع�� املسائل 

 دون إبداء رأي متحفظ من قبلنا، نلفت االن�باه إ�� ما ي��: 

 بخصوص الكشوفات املالية:   32وفقًا ملا تمت مناقشته �� املالحظة  .  1

�ان البنك خاضعًا ملذكرات تنفيذية صادرة عن مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي ن�يجة للقيود ال�� تم فرض�ا من قبل مجلس    - 
ات  األمن التا�ع ملنظمة لألمم املتحدة ع�� �عض الكيانات واألفراد اإليراني�ن. و�عتقد اإلدارة أن البنك قد قام باالل��ام بجميع املذكر 

عن البنك املركزي لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة. و�عتقد إدارة البنك أيضًا أنه ع�� الرغم من فرض �ذه القيود، فإن مبدأ  الصادرة  
 ال يزال مناسبًا.   2018د�سم��    31امل�شاة النا��ة املستمرة املستخدم �� إعداد الكشوفات املالية للسنة املن��ية بتار�خ  

") التا�ع لوزارة ا��ز�نة األمر�كية أيضًا فرض قيود ع�� �عض الكيانات واألفراد اإليراني�ن،  OFACألجن�ية (" قرر مكتب مراقبة األصول ا   - 
 بما �� ذلك بنك صادرات إيران. و�عتقد إدارة البنك أنه ل�س ل�ذه القيود تأث�� كب�� ع�� قدرة البنك ع�� االستمرار كم�شأة نا��ة؛ و 

قرار مجلس االتحاد  قام عدد من البلدان بفرض/ �شديد عقو�ات ع�� البنوك اإليرانية. واأل�م من ذلك،  املاضية،    القليلة   �� السنوات   - 
املتخصصة  ة  املالي   الرسائل والذي ينص ع�� فرض حظر ع�� توف�� خدمات    ٢٠١٢الصادر �� آذار/مارس    CFSP/2012/152األورو�ي  

  جمعية االتصاالت املالية العاملية ب�ن البنوك  البنوك اإليرانية. ونتج عن ذلك قيام بعض ل تبادل البيانات املالية املستخدمة �� 
 ")SWIFr'  (" آذار/مارس    ١٧��    القرار   العمل ��ذا إيران من شبك��ا العاملية و�دء    صادرات �عض البنوك اإليرانية، بما �� ذلك بنك    بطرد

٢٠١٢ . 

مليون در�م    220الكشوفات املالية، وال�� تذكر بأن البنك قد تكبد خسائر بقيمة  من    34. و�حسب ما تمت مناقشته �� املالحظة  2
  31(األر�اح ا��تجزة ��  2018د�سم��  31مليون در�م بتار�خ  1,013) و�ان لديه خسائر م��اكمة بقيمة مليون در�م   1,239: 2017( 

:  2017د�سم��    31(   2018د�سم��    31كما ��  %  3.85   (ELAR)  املؤ�لة بلغت �سبة األصول السائلة   مليون در�م).    204:  2017د�سم��  
 % 10مقابل ا��د األد�ى املطلوب و�و  %)  9

�ش�� �ذه الشروط إ�� وجود حالة من عدم اليق�ن املادي ال�� قد تث�� ش�وً�ا كب��ة ع�� قدرة البنك ع�� االستمرار كم�شأة مستمرة ،  
  الكشوفات يق أصوله والوفاء بال��اماته �� سياق األعمال املعتادة. ومع ذلك ، فقد تم إعداد �ذه  و�التا�� ، قد ال يتمكن البنك من تحق 

الرئ���� حالًيا بمواصلة العمل كم�شأة مستمرة ، وسوف يقدم أمواًال إضافية عند   مقره مستمر. يل��م البنك مع  ع�� أساس املالية 
 تقبل املنظور. االقتضاء للوفاء بال��اماته عند استحقاق�ا �� املس 

لة  و�عتقد إدارة البنك أنه نظرًا لعدم امتالك البنك �عامالت / عالقات أعمال مع أي من البنوك �� البلدان املشار إل��ا أعاله لف��ة طو� 
لم    من الزمن ول�ونه يتعامل �ش�ل أسا��� مع بنوك إيرانية تملك ترت�بات اتصاالت داخلية خاصة ��ا، فإن األ�شطة التجار�ة للبنك 

تتأثر �ش�ل كب�� �س�ب عدم القدرة ع�� استخدام السو�فت. وعالوة ع�� ذلك، وردًا ع�� ذلك، قام البنك بوضع تداب�� لضمان  
 التحو�ل املستمر واملوثق واملصدق للرسائل واستمرار األ�شطة التجار�ة بما �� ذلك تحو�ل األموال. 

ات املستقبلية ا��تملة للقيود ا��الية وأية قيود أخرى قد يفرض�ا مجلس األمن  وال تأخذ �ذه الكشوفات املالية �� ا��سبان التأث�� 
  التا�ع لألمم املتحدة ومكتب مراقبة األصول األجن�ية التا�ع لوزارة خزانة الواليات املتحدة والقيود ال�� قد يتم فرض�ا من قبل بلدان 

 أخرى. 

 املسائل الرئ�سية للتدقيق 

  31املسائل ال�� بحسب تقديرنا امل��، �عت�� األ�م �� عملية تدقيق الكشوفات املالية للعام املا�� املنت�� ��    مسائل التدقيق الرئ�سية �� 
 . حيث تمت معا��ة �ذه املسائل �� سياق تدقيق الكشوفات املالية ك�ل، وكذلك فيما يتعلق بصياغة رأينا امل�ّ�. 2018د�سم��  

 عا��ت عملية التدقيق املسائل الرئ�سية كيف      مسائل التدقيق الرئ�سية 

 9املالية رقم    للمعيار الدو�� إلعداد التقار�ر ) وفًقا  ECLقياس خسائر االئتمان املتوقعة (  .1

من األدوات املالية ساري املفعول    9أصبح املعيار املا�� رقم  
واس�بدل معظم اإلرشادات   2018يناير  1اعتباًرا من 

لألدوات املالية: االع��اف   39الواردة �� املعيار الدو�� 
، تم اس�بدال نموذج انخفاض  و�ش�ل خاص والقياس. 

  39ا��سائر املتكبدة بموجب معيار ا��اسبة الدو�� 
اعتمد البنك   كما   ). ECLوذج خسائر االئتمان املتوقع ( بنم 

  1اعتباًرا من  9التقار�ر املالية رقم  إلعداد املعيار الدو�� 
والذي أدى إ�� �غي��ات �� السياسات   2018يناير 

وفًقا ملرحلة انتقالية من املعيار الدو�� للتقار�ر  و ا��اس�ية.  
إعادة بيان األرقام املقارنة  ، اختار البنك عدم    9املالية رقم  

مليون در�م ع�� أر�احه ا��تجزة    997و��ل �عديًال قدره  
 2018يناير    1االفتتاحية كما ��  

لقد حصلنا ع�� ف�م مفصل للعمليات التجار�ة للبنك  
وعملية االنتقال ال�� اعتمد�ا البنك لنموذج انخفاض  

يتعلق    القيمة ا��ديد. لذلك قمنا بتحديث وج�ات نظرنا فيما 
با��اطر املرتبطة باالنتقال إ�� نموذج انخفاض قيمة املعيار  

 لت�ون م�مة.   9الدو�� للتقار�ر املالية  

، بما    9ش�لنا ف�ًما لتب�� البنك للمعاي�� الدولية للتقار�ر املالية  
�� ذلك تحديد أي مخاطر جديدة لوجود أخطاء جو�ر�ة  

� ف�م  و�جراءات التدقيق ذات الصلة. لقد حصلنا ع� 
للضوابط الداخلية بما �� ذلك الضوابط ع�� مستوى الكيان  
ال�� اعتمد�ا البنك للمحاسبة والعمليات واألنظمة �� ظل  
معيار ا��اسبة ا��ديد وتقييم التأث�� ا��تمل ع�� أنظمة  

 تكنولوجيا املعلومات ذات الصلة. 

�عت�� التغي��ات األساسية �� العمليات واألنظمة  
متثال للمعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية  والضوابط لال 

�امة ومعقدة ألن املعيار يتطلب إجراء �غي�� أسا��� ��   9
). �ان �ناك  ECLتقدير وقياس خسائر االئتمان املتوقعة ( 
جعل   الكشوفات خطر من أن عدم كفاية وعدم توحيد 

من الصعب تطو�ر نماذج �انت �افية ملتطلبات انخفاض  

درسنا مدى ��ة نماذج ا��سارة االئتمانية املتوقعة ال��  
طور��ا شركة إماراتية خارجية �عي��ا البنك ، من خالل إجراء  
حسابات ع�� أساس �ل نموذج للتحقق من دق��ا ا��سابية.  

، استفسرنا من البنك عن االف��اضات ال�� تم إجراؤ�ا  كما 
عند  ) وا��سارة  PDعن السداد (   التع�� أثناء حساب احتمال  

. عالوة ع��  9ا للمعاي�� الدولية للتقار�ر املالية القيمة وفًق 
االختالفات ب�ن املتطلبات التنظيمية   قد تحد ذلك ، 

فيما يتعلق   9لل��و�د واملعاي�� الدولية للتقار�ر املالية 
  عند التع�� ) وا��سارة    PDباحتمال التخلف عن السداد ( 

 )LGD  وكذلك عدم توفر البيانات والنماذج السابقة ، (
ديد التقدير املستقب�� من دقة أنظمة االئتمان. كما  لتح 

�ان مطلوً�ا من البنك إصدار عدد من األح�ام  
واالف��اضات والتقديرات ، وال�� تضمنت تحديد  

التع��  احتمال  و �� األصل ،    التخلف عن السداد   احتماالت 
، ونماذج االقتصاد الك�� مع  ع�� مدى عمر ال�س�يالت 

 الحتماالت ل�ل س�نار�و. عدد من الس�نار�و�ات وا 

) للتحقق من ثبا��ا  EAD) والتعرض االف��ا��� ( LGD(   التع�� 
 ومعقولي��ا. 

 

يتطلب تقييم مخصصات انخفاض القيمة للقروض  
بت�و�ن   والسلف املقدمة إ�� العميل أن تقوم إدارة البنك 

أح�ام و�ختبارات �امة أثناء تطبيق معاي�� التدر�ج ع��  
  خسائر االئتمان املتوقعة   األدوات املالية و�� تطو�ر نماذج 

ECL  ركزت املراجعة ع�� �ذه املسألة �س�ب أ�مية .
من إجما��    % 51القروض والسلفيات للعمالء (ال�� تمثل 

ت  األصول) و�عقيد األح�ام واالف��اضات والتقديرا 
 ). ECLاملستخدمة �� قياس ا��سائر املتوقعة ( 

السياسة ا��اس�ية للبنك واإلفصاحات املتعلقة   تم إدراج 
  الكشوفات من  29و  2 املالحظة بإدارة ا��اطر املالية �� 

 املالية. 

�رجات  ا� أعدنا إجراء حسابات نموذجية محددة لتأكيد 
    ECL خسائر االئتمان املتوقعة  لمخاطرة ومبالغ ل  األساسية 
اعتمدنا ع��  و أ��ا مناسبة و�افية �ش�ل معقول.  نا وقد وجد 

ا��طاب الصادر عن البنك املركزي لدولة اإلمارات العر�ية  
 CBUAE / BSDرقم املرجع  ب ،    2019يوليو    2  بتار�خ املتحدة.  

ال �ع��ض ع�� توف�� املبلغ املطلوب  الذي  2019/2610 /
و    2019مليون در�م �� عامي    523.2بقيمة  ��صص محدد  

لقد حصلنا ع�� تأكيد معقول من البنك فيما يتعلق  . 2020
بج�ود�م ل���يل أك�� قدر ممكن من ا��صصات  

 . 2019املذ�ورة أعاله �� عام  

 انخفاض قيمة قروض وسلف العمالء .2
�عـد حســــــــــــــاب بـدل انخفـاض قيمـة قروض وســـــــــــــلف 
العمالء بمثــابــة مجــال يتطلــب من إدارة البنــك إبــداء 
ــــم ع�� �ل من توقيت تحديد �ذا  حكم معقد وحاسـ
االنخفـــــاض �� القيمـــــة و��مـــــه أيضــــــــــــــــــًا. لقـــــد تركز 
التدقيق ع�� �ذه املسألة وذلك نظرًا أل�مية أرصدة 

% من إجما�� األصــول) 51القروض والســلف (تمثل  

ـــــة من العمالء ال�� بيلغ  ـــــة املعينـ ـــــة للمجموعـ ـــــبـ ـــ ـــــال�ســـــ بـ
د�ســـم��  31مليون در�م ��  1,934إجما�� مســـتحقا��ا  

  96/806937، قمنـــــــا بـــــــالرد ع�� ا��طـــــــاب رقم 2018
ـــــة 2017نوفم��  7بتــــــار�خ  ـــــاقيـ ـــــك اتفـ ـــــث أبرم البنـ ، حيـ

قسـطًا شـ�ر�ًا  114�سـو�ة ل�سـو�ة املبلغ املسـتحق ع�� 
�نــاء ع�� و  . 2018ر�ــل م�ســــــــــــــاو�ــًا اعتبــارًا من شـــــــــــــ�ر أب

ذلك الطبيعة املوضـوعية ل��سـابات. وكما �و �� وك
ـــــم��   31 ، بلغ إجما�� القروض والســــــــــلف 2018د�ســـــ

مليون در�م وذلــــــك إ�� جــــــانــــــب ��ـــــــــــــ�يــــــل  12,872
مخصـــــصـــــات النخفاض قيمة القروض والســـــلفيات 

ـــــــــافـة لـذلـك، فقـد  مليون در�م. 4,283بقيمـة  بـاإلضـــــ
مجـمـوعـــــــة معـيـنـــــــة من ركزت عمـلـيـــــــة التـــــــدقيـق ع�ـ� 

ـــــــ�ب أ� ـــ مية القروض ورصـــــــــــيد الســـــــــــلف العمالء �سـ
% مــن إجــمـــــــا�ــ� 15لــلــعــمــيـــــــل ا�ــ�ـــــــدد (والــ�ــ� تــمــثـــــــل 

 القروض والسلف)

ــــام ــــت خالل العـ ــــة ال�� لوحظـ ـــــوعيـ ـــ ــــة املوضـــــ أقر ، األدلـ
ــــائر انخفاض القيمة البالغة  ــــات خسـ ــــصـ البنك بمخصـ

من   املعينةمليون در�م مقابل �ذه ا��موعة   1,1160
العمالء. قمنــــا بتقييم مســـــــــــــتوى مخصـــــــــــــص خســــــــــــــــائر 
انخفـاض القيمـة بنـاًء ع�� املنـاقشــــــــــــــة مع اإلدارة العليـا 

ملفصـــــــلة عن القروض واألطراف املقابلة ، واملعلومات ا
 وال�� تحتفظ ��ا اإلدارة �� ملف االئتمان.

ـــــية من ا��افظ   ـــ لقد قمنا بتقييم دقة البيانات الرئ�سـ
، وحســـــــــــــــــــابـــــــات ا�ـــــ�صـــــــــــــصـــــــــــــــــــات وتـــــقـــــــديـــــرات اإلدارة 
واالف��اضـات ال�� تم تقييم�ا �شـ�ل نقدي املسـتخدمة 

حصلنا و �� تحديد مخصص خسائر انخفاض القيمة.  
ع�� تـــــأكيـــــد معقول من البنـــــك فيمـــــا يتعلق بج�ود�م 
ل��ـــــــ�يل أك�� قدر من ا��صـــــــصـــــــات املطلو�ة �� عام 

وفًقا ل��طاب الصــادر عن البنك املركزي لدولة  2019
رقم ب 2019يوليو  2اإلمــــارات العر�يــــة املتحــــدة بتــــار�خ 

�عدم االع��اض   CBUAE / BSD / 2019/2610املرجع.  
ــــة ع�� تقـــــديم املبلغ ا ـــــص محـــــدد بقيمـ ـــ ملطلوب ��صـــــ

 2020و  2019مليون در�م ��  523.2
 التقييم العادل للممتل�ات املر�ونة املوجودة �� إيران كضمان .3

يمنح البنك قروضـــــًا وســـــلفًا إ�� العمالء �عد ا��صـــــول 
ع�� الضـــــــــــــمـــــانـــــات الالزمـــــة وتقييم�ـــــا. و�عـــــد ممتل�ـــــات 
ـــــيـة  ـــ ـــــمـانـات الرئ�ســـــ ـــ الر�ن املوجودة �� إيران أحـد الضـــــ
ال�� يقـــدم�ـــا العمالء. وقـــد ركزت عمليـــة التـــدقيق ع�� 
ـــــ�ـــب أ�ميـــة القيمـــة العـــادلـــة ل�ـــذه  ـــ ــألـــة �ســـــ ــ ـــ ـــ �ـــذه املســـــ

إجما�� مبلغ القروض % من  43الضــــمانات (ال�� تمثل  
ـــــ�ـل  ـــ ـــــلف من العمالء وال�� �شـــــ ـــ % من إجمـا�� 86والســـــ

ــا ��  ـــــ�ـــب أ�مي��ـ ـــ ــانـــات من �ؤالء العمالء) و�ســـــ ـــــمـ ـــ الضـــــ
 حساب مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف.

ـــــمن إجراء التــدقيق  ـــ تقييم املن��يــات  ا��ــاص بنــاتضـــــ
واملدخالت واالف��اضــات املســتخدمة من قبل البنك �� 

ـــــــــــ  ــــــصــــ ـــ ــة تقييم مــــدى كفــــايــــة مخصـــــ ات انخفــــاض القيمـ
ــ�ـــــــل فـردي. اخـتـ�ـ�نـــــــا  لـلـقـروض الـ�ـ� يـتـم تـقـيـيـمـ�ـــــــا �شـــــــــــ
ـــــــلة  ـــ ـــــــوابط ذات الصـ ـــ ـــــــغيل للضـ ـــ ـــــــميم وفعالية ال�شـ ـــ تصـ
لتحــديــد ا��صـــــــــــــصــــــــــــــات مقــابــل القروض منخفضــــــــــــــة 
القيمـــــة. لقـــــد اخت��نـــــا �عض عينـــــات القروض املتع��ة 
الختبار التقدير الك�� وتقييم الضـــــــمانات األســـــــاســـــــية 

ـــــ��داد عنــــد التق ـــ ـــــ��. يمثــــل التقييم وتقــــديرات االســـــ ـــ صـــــ
الـعـــــــادل لـلـمـمـتـلـ�ـــــــات ا�ـ�ـتـفـظ �ـ�ـــــــا �ـ� إيـران مـقـــــــابـــــــل 

من إجمــــا�� قيمــــة  %75القروض منخفضــــــــــــــــة القيمــــة 
ـــــمـــــــانـــــــات ـــ ال�� يحتفظ ��ـــــــا البنـــــــك مقـــــــابـــــــل �ـــــــذه  الضـــــ

الـقـروض. تـم تـقـــــــديـر الـقـيـمـــــــة الـعـــــــادلـــــــة لـلـمـمـتـلـ�ـــــــات  
ــا  ـــ ـــــدر قيم��ـ ــا �� إيران ، وال�� تقـ ـــ ـــــة ا��تفظ ��ـ املر�ونـ

اســـــــــــــطـة و�ـاالت عقـار�ـة خـارجيـة بـالـدر�م اإلمـارا�ي ، بو 
 الرئ���� للبنك. املقرمقر�ا إيران ، معتمدة من قبل 

ــارجيـــة  ــا ع�� التقر�ر املعتمـــد للقيمـــة ا��ـ ــدنـ لقـــد اعتمـ
ـــــطس   24  بتار�خ 98/886404املرجع رقم.  ب  2018أغسـ

لـغـرض تـقـيـيـم الـتـقـيـيـم الـعـــــــادل لـلـمـمـتـلـ�ـــــــات اإليـرانـيـــــــة 
 و�التا�� كفاية مخصص انخفاض القيمة.

 واس��داد�ا األصول الضر��ية املؤجلةباالع��اف 
ـــــر�بــة الــدخــل  ـــ ـــــع البنــك لقوان�ن ضـــــ ـــ ذات  إلمــارةليخضـــــ

الصـالحية اإلمارات العر�ية املتحدة �� نطاق  الصـلة ��
ـــــــــائيـة ال�� �عمـل ف��ـا ـــــرائـب القضـــــ ـــ ـــــ�يـل الضـــــ ـــ . يتم ��ـــــ

ـــــــــتــقــبــلــيـــــــة لـألحـــــــداث الـ�ــ� تـم  املـؤجـلـــــــة لـلــعــواقـــــــب املســـــ
ـــــــــوفـــــــاتاالعـ�ــ�اف �ـ�ـــــــا �ـ�  املـــــــالـيـــــــة أو اإلقـرارات  الـكشـــــ

الضرائب املعمول   وأسعارالضر��ية ، بناًء ع�� قوان�ن  
��ــا. يتم االع��اف بــأصـــــــــــــــل الضـــــــــــــر�بــة املؤجلــة للفروق 
ـــــر��يـة غ��  ـــ ـــــــــائر الضـــــ ـــــم وا��ســـــ ـــ املؤقتـة القـابلـة ل��صـــــ

دمة واالئتمانات الضــر��ية غ�� املســتخدمة إ�� املســتخ
ا��ـد الـذي ي�ون فيـه من ا��تمـل توفر ر�ن خـاضـــــــــــــع 
للضـــــــــــــر�بـــة يمكن مقـــابلـــه اســـــــــــــتخـــدام الفروق املؤقتـــة 

 القابلة ل��صم.
قـام البنـك بتقييم أصــــــــــــــل الضـــــــــــــر�بـة املؤجلـة بنـاًء ع�� 
الفروق املؤقتـــة القـــابلـــة ل��صـــــــــــــم كمـــا �و متـــاح لـــدى 

بأصـل الـضر�بة املؤجلة ل��ـصول   البنك. يتم االع��اف
ع�� ائتمان ضــــــــر��� غ�� مســــــــتخدم فقط عندما ُ�عت�� 
أنه ســـــــي�ون �ناك ر�ح مســـــــتقب�� خاضـــــــع للضـــــــر�بة �� 
ــيد  ـــ ـــــــتخدام الرصـــــ ـــ ـــــــه اسـ ـــ ـــــــاسـ ـــ ـــــــتقبل يمكن ع�� أسـ ـــ املسـ

ــــل   ممااملرحل.   ــــأن االع��اف وقياس أصـــــ يث�� القلق �شـــــ
الضـــــــــــــر�بـة املؤجلـة حيـث أن اإلدارة مطلو�ـة ل�شـــــــــــــكيل 

اســــتعرضــــنا عملية تحديد األصــــول الضــــر��ية املؤجلة. 
ـــــرائــب لــدينــا ��  ـــ ـــــ�ن �� الضـــــ ـــ ـــــصـــــ ـــ ـــــــــاركنــا املتخصـــــ لقــد شـــــ

 .ب املؤجلةإجراءات التدقيق املتعلقة بأصــــول الضــــرائ
ـــــتخــــدام و  ـــ قمنــــا بتقييم األدلــــة ال�� قــــدم�ــــا البنــــك الســـــ

األصــــــــــــول الضــــــــــــر��ية املؤجلة مقابل الدخل ا��اضــــــــــــع 
ـــــــات  ـــ ـــ ـــــتقبـــــل من البنـــــك واالف��اضـــــ ـــ ـــــر�بـــــة �� املســـــ ـــ للضـــــ
الرئ�ســـــــــــــيــة املســـــــــــــتخــدمــة من قبــل اإلدارة ع�� التنميــة 

 االقتصادية املستقبلية.
 ركزنا ع�� فحص البنك للقيمة الدف��ية لألصــــــــول لقد 

ــايـــة ف��ة  ــا �� ��ـ ـــــر��يـــة املؤجلـــة ال�� تمـــت مراجع��ـ ـــ الضـــــ
 لألصـــــــــــــول القيمـــــــة الـــــــدف��يـــــــة ـبــــــ  االع��افالتقر�ر. يتم 

الـضر�بة املؤجلة إ�� ا��د الذي ي�ون فيه من ا��تمل 
ـــــتخدام   يكفيتوفر ر�ح خاضــــــع للضــــــر�بة  ـــــماح باسـ للسـ

 ة املؤجلة.يالضر�� األصول  جميعأو  �عض
ــــــــ  ـــأكيــــد الــــذي تم اـســــ تالمــــه من إدارة اعتمــــدنــــا ع�� التـ

ـــــا�� ( ـــــدقيق املـ ) لتقييم األصـــــــــــــول الضـــــــــــــر��يــــــة FADالتـ
ـــــم��  31املؤجلـــــــة كمـــــــا ��  ـــ وتقر�ر التقييم  2017د�ســـــ

ــــة من فرع  ـــــتحقـ ـــ ــــة املســـــ ـــــر�بـ ـــ ـــــر��� ع�� الضـــــ ـــ ــــكالضـــــ  بنـ
ـــــــنة املالية املن��ية ��  فرع  -إيران  صـــــــــــادرات ـــ  31د�ي للسـ

و�عداد توقعات لألر�اح ا��اضـعة للضـر�بة    اف��اضـات
ــيد الضـــر���  ــ��داد الرصـ ــتقبل لتقييم قابلية اسـ �� املسـ

ـــــع املؤجل.   �ذه االف��اضــــــات والتوقعات لظروف تخضـ
الســــــــــــوق واالقتصــــــــــــادية املســــــــــــتقبلية ال�� تنطوي ع�� 
درجــــــة عــــــاليــــــة من عــــــدم اليق�ن. كمــــــا �و مو�ـــــــــــــ� �� 

ــــة  ــــاتع��  11املالحظـ ـــــوفـ ـــ ــا  الكشـــــ ــ ــــة ، كمـ ــاليـ ــ  31�� املـ
ـــــم��  ـــ مليون در�م  819، أقر البنـــك بمبلغ  2018د�ســـــ

ــــم��   31( ـــ مليون در�م) من األصـــــــــــول  555: 2017د�ســـــ
 الضر��ية املؤجلة �� بيان املركز املا��.

ـــــل ا  أل�ميـةركز تدقيقنـا ع�� �ذه املســـــــــــــألة نظًرا  ي ـــ ألصـــــ
ـــــــــر�ــ�ــ� املــؤجـــــــل ( مــن إجــمـــــــا�ــ�  %12يــمــثـــــــل الـــــــذي الضـــــ

ــ��دادهاألصــــــــــول)   ـــ ــ�ب اال   و�م�انية اســـــ ـــ ع��اف الذي �ســـــ
ـــــمن حكم ـــ ــد إ�� عـــدد من  يتضـــــ ـــــ�نـ ـــ البنـــك ، والـــذي �ســـــ

العوامــــــل بمــــــا �� ذلــــــك مــــــا إذا ســـــــــــــي�ون �نــــــاك أر�ـــــاح 
خاضــــعة للضــــر�بة �افية �� الف��ات املســــتقبلية لدعم 

 االع��اف.

لوصـــول إ�� القيمة اإلجمالية لألصـــول ل 2017د�ســـم��  
 .2018د�سم��  31لة كما �� الضر��ية املؤج

 ) ELARكفاية �سبة األصول السائلة املؤ�لة ( . 5
 بمثابة) ELAR�ســـــــبة األصـــــــول الســـــــائلة املؤ�لة (�عت��  

ـــــد األد�ى من  ـــــا��ـ ـــــاظ البنوك بـ ـــــان احتفـ ـــــمـ ـــ إجراء لضـــــ
ا��ازن املؤقتة لألصــول الســائلة. تتطلب �ذه ال�ســبة 

من إجمـــا��  % 10من البنـــك أن يحتفظ بمبلغ �عـــادل 
ال��امات امل��انية العمومية (باســـــــــــت�ناء تلك املدرجة �� 
ــائلـــــة عـــــاليـــــة  رأس املـــــال التنظي��) �� األصـــــــــــــول الســـــــــــــــ

 رقم  لتعميمللتفصـــيل وفقا ا��ودة، كما �و مو�ـــ� با
ـــــيولـــة لـــدى البنوك من  – 33/2015 ـــ لوائح إعـــادة الســـــ

صـــــــــــــــادر عن البنـــك املركزي لـــدولـــة اإلمـــارات العر�يـــة ال
التدقيق ع�� �ذا األمر �س�ب انخفاض   يركزاملتحدة.  

ال�ســـــــــــبة عن اإلرشـــــــــــادات املقررة الصـــــــــــادرة عن البنك 
 املركزي لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة

ـــــغيــــل  ـــ ــــة ال�شـــــ ــــاليـ ـــــميم وفعـ ـــ ــــار تصـــــ ــــا بتقييم واختبـ قمنـ
ــال لل ــة االمتثـ ـــــيطرة ع�� إجراءات مراقبـ ـــ ـــــرف للســـــ ـــ مصـــــ

"). لقـد ان��ينـا CBU("اإلمـارات العر�يـة املتحـدة املركزي 
معتدل من التصميم والفعالية ال�شغيلية من مستوى  

ــــيطرة ع�� كفاية االل��ام �ســـــبة األصـــــول الســـــائلة ب  للسـ
ــة ELAR  املؤ�لة ــ ــــوابط تلك ا��اصـ ـــمنت �ذه الضـ . تضــ

باألصـــــــــول الســـــــــائلة ال�� يتع�ن ع�� البنوك الوفاء ��ا ، 
وال�� تت�ون من النقـــــد الفع�� �� البنـــــك ، وأرصــــــــــــــــــدة 

ــــات ��  ــابـ ـــ ـــــــ ــــدة مصـــــــــــــرف اإلمـــــارات العر�ا��ســـــ ــــة املتحـ يـ
" ، وشـــــــــــــ�ــــــادات إيــــــداع البنــــــك املركزي ، CBU"املركزي 

ـــــنــدات ا���ومــة   ـــ اإلمــاراتيــة والصـــــــــــــ�وك  االتحــاديــةوســـــ
ـــــالميــة) ) ،  ـــ ـــــنــدات اإلســـــ ـــ ، ة تطلبــات االحتيــاطيــ وامل(الســـــ

ـــــنـدات ا���وموال ـــ ة ا��ليـة لـدولـة اإلمـارات العر�يـة يـ ســـــ
 املتحدة وأدوات الدين السيادي األجن��.

، بلغت �ســـبة األصـــول الســـائلة  2018ســـم��  د� 31�� و
، مقـــــابـــــل ا��ـــــد األد�ى  %3.85للبنـــــك  ELARاملؤ�لـــــة 

 .%10املطلوب و�و 
قمنا بمراجعة محضـــــــــر اجتماع ��نة األصـــــــــول واملطلو�ات   

("ALCO")  بـــــــمـــــــرجـــــــع رقـــــــم  2018أكـــــــتـــــــو�ـــــــر  28بـــــــتـــــــار�ـــــــخ

والـذي يفيـد بـأنـه لـدى البنـك رصـــــــــــــيـد    182/2/176/2018

أقــل لــدى البنــك املركزي لــدولــة اإلمــارات العر�يــة املتحــدة ،  

 والذي �عت�� مصدر قلق كب�� وأحد مخاطر السيولة.

ــائلة ، اق��ح البنك إجراء مختلف  لتحســــــــــ�ن األصــــــــــول  الســــــــ

مثل اق��اض األموال من قبل املقر الرئ���� للبنك من بنك  

إيران املركزي �ســـــــعر مناســـــــب من خالل مصـــــــرف اإلمارات 

الـعـر�ـيـــــــة املـتـحـــــــدة املـركـزي. كـمـــــــا اقـ�ـ�ح املـز�ـــــــد مـن الـودا�ـع  

وترت�بات الصــــناديق ، وال�� تتم معا����ا عن طر�ق خطط  

 ء.إيداع جديدة للعمال

قمنـا بتقييم التـداب�� ال�� اتخـذ�ـا البنـك لتحســـــــــــــ�ن وضـــــــــــــع 

الســـــــــــــيولة لديه. وتم تزو�دنا بتأكيد معقول حول تحســـــــــــــن  

ســـــــــــــيولـة البنـك ، من أجـل تلبيـة ا��ـد األد�ى من املتطلبـات  

كما �و منصــــــــوص عليه �� التعميم الصــــــــادر عن مصــــــــرف  

 .CBUاإلمارات العر�ية املتحدة املركزي 

لتحقق من �ـ�ة اإلجراء اإلداري  التقييم الالحق ضـروري ل 

 �� �ذا ا��ال.

 الرئ���� وفروعه �� ا��ارج للمقر التعرض الكب�� . 6
ــحـــو  لــــقـــــــد تــــجـــــــاوز الــــبــــنـــــــك حـــــــدود الــــتــــعــــرض عــــ�ــــ� الــــنـ

 بتـــــار�خ 32/2013املنصـــــــــــــوص عليـــــه �� التعميم رقم. 
ـــــأن اللوائح املتعلقـة بمراقبـة حـدود  11/11/2013 ـــ �شـــــ

 وجدول ا��د و�عديالتهالتعرض الكب�� 
ــ��    ــادر عن   الكب�� ��دود التعرضاألق�ـ  مصـــرفالصـ

ا للمــادة ( املركزي  اإلمــارات العر�يــة املتحــدة ) من 2وفقــً
، ال  11/11/2013بـــتـــــــار�ـــخ  32/2013الـــتـــعـــمـــيـــم رقـــم 

ـــــمح للتعرض للبنوك العـاملـة خـارج دولـ  ـــ ة اإلمـارات �ســـــ

لقد راجعنا ســــــــــــياســــــــــــة االئتمان لغرض تقييم ا��اطر 
والتعرضـات الناشـئة ع��ا. نظًرا ألن البنك يحمل درجة 

 املقرعــــاليــــة من التعرض لألرصــــــــــــــــدة املســـــــــــــتحقــــة من 
تداب�� ال�� الرئ��ــ�� وفروعه �� ا��ارج ، قمنا بتقييم ال

اتخــذ�ــا البنــك لتقليــل حــدود التعرض الكب��ة لــه مثــل 
ـــــ�� للبنــك وتقــديم  املقرا��ــد من التعي�نــات ��  ـــ الرئ��ـــــ

 مـــقـــرهقـــروض ألجـــــــل إ�ـــ� الـــبـــنـــوك األخـــرى نـــيـــــــابـــــــة عـــن 
 .الرئ����  األرصدة املستحقة منه

العر�ية املتحدة ، �غض النظر عن تار�خ اســتحقاق�ا ، 
من قاعدة رأس مال البنك. األمر نفســــــه  % 30بتجاوز  

يـنـطـبـق عـ�ـ� �ـعـرض فـروع الـبـنـوك األجـنـ�ـيـــــــة ملـ�ـــــــاتـ�ـ�ـــــــا 
ع��   ركز التدقيقالرئ�سية والفروع األخرى �� ا��ارج.  

الرئ��ـــ�� وفروعه ��  للمقر�ذا األمر ألن �عرض البنك  
ـــــبــة ا��ــد ا��ــدد  تجــاوز رج ا��ــا ـــ ٪ من قــاعــدة 30 ب�ســـــ

 .2018د�سم��  31رأس مال البنك كما �� 
تم تزو�ــدنــا بتــأكيــد معقول لتخفيض التعرض املتعلق  

الرئ��ـــــــــــــ�� وفروعــه �� ا��ــارج من أجـل  املقربــأرصــــــــــــــدة 
الوفاء باملتطلبات املنصــوص عل��ا �� التعميم الصــادر 

ـــــرفعن  ـــ ــارات العر�يــــة املتحــــدة مصـــــ . لقــــد املركزي  اإلمـ
ــــرفي أصـــــــــدره البنك إ�� ذال  ا��طابتحققنا من    مصـــــ

ـــــل  14بتــــــار�خ  ملركزي ا اإلمــــــارات العر�يــــــة املتحــــــدة أبر�ـ
ــمــــــرجــــــع رقــــــم  2019 ــــ� 2019/076/3/182 بــــ ـــ ـــــــ ـــــو�ـــــ  يـ

اإلجـراءات الـ�ـ� اتـخـــــــذ�ـــــــا الـبـنـــــــك لـ�ـ�ـــــــد مـن الـتـعـرض 
أجر�نا و ا��د املسموح به.    ضمنالرئ����    للمقرالكب��  

نظـرة عـــــــامـــــــة ع�ـ� خطـــــــة العـمـــــــل ال�ـ� قـــــــدم�ـــــــا البـنـــــــك 
ـــــ�ن حـدود التعرض الكب��ة ال�� تتطلـب التنفيـذ  ـــ لتحســـــ

ـــــــامل واملراقبة   ـــ ـــــــبة الالحقة من اإلدارة.  الشـ ـــ للر�ع بال�سـ
، انخفض �عرض  2019مــــارس  31القــــادم املنت�� �� 

 %83الرئ��ـــــ�� وفروعه �� ا��ارج ب�ســـــبة    للمقرالبنك  
 قاعدة رأسماله.من 

 
 

 

 الكشوفات املالية حوكمةمسؤوليات اإلدارة واملسؤول�ن عن 

مســـــــــــــؤولـة عن إعـداد والعرض العـادل للكشـــــــــــــوفـات املـاليـة وفقـًا للمعـاي�� الـدوليـة إلعـداد التقـار�ر املـاليـة   إدارة البنـكت�ون  
ـــــنــة  2وكــذلــك بمــا يتوافق مع القــانون االتحــادي لــدولــة اإلمــارات العر�يــة املتحــدة رقم  ـــ ـــــوابط  2015لســـــ ـــ ، وكــذلــك عن الضـــــ

ن إعداد الكشـوفات املالية وال�� ت�ون خالية من األخطاء الداخلية ال�� تحدد�ا اإلدارة وترا�ا ضـرور�ة من أجل التمكن م
 ا��و�ر�ة سواء �انت ألغراض احتيالية أو ناتجة عن س�و غ�� متعمد.

ع�� االسـتمرار كشـركة قائمة ومسـتمرة،   البنكومن أجل إعداد الكشـوفات املالية، ت�ون اإلدارة مسـؤولة عن تقييم قدرة  
وكذلك اإلفصــاح، عند اللزوم، عن املســائل املتعلقة بالكيان القائم واملســتمر واســتخدام أســاس الكيان القائم واملســتمر 

 لديه بديل عن القيام بذلك. ي�ون  أو �عليق عملياته أو البنك�� ا��اسبة ما لم ترغب اإلدارة �� تصفية 

 عن إجراءات ا��وكمة، مسؤولون أيضًا عن مراقبة عملية تقديم التقار�ر املالية ا��اصة بالبنك. �عت�� املسؤولون 

 مسؤوليات املدقق عن تدقيق الكشوفات املالية

تتمثـل أ�دافنـا �� ا��صـــــــــــــول ع�� ضـــــــــــــمـانات منطقيـة عمـا إذا �انت الكشـــــــــــــوفات املاليـة ك�ـل خاليـة من األخطـاء ا��و�ر�ة 
ـــــــواء �انت ألغراض احتيال ـــ ية أو ناتجة عن ســـــــــــ�و غ�� متعمد و�صـــــــــــدار تقر�ر خاص باملدقق والذي �شـــــــــــمل رأينا. و�عت�� سـ

الضـــمانات املنطقية بمثابة ضـــمانات عالية املســـتوى ولك��ا ل�ســـت بمثابة ضـــمان ع�� أن التدقيق الذي تم إجراءه يتوافق 
ـــــأ عن  مع املعاي�� الدولية بخصــــــوص التدقيق ومن ثم يقوم برصــــــد أي خطأ جو�ري �� حال وقوعه. يمكن لألخطاء أن ت�شـ

ـــــ�و غ�� متعمد و�عت�� جو�ر�ة �� حال، �انت فردية أو تراكمية، �ان من املمكن توقع أن  ـــ أعمال احتيالية أو ناتجة عن ســـــ
 تؤثر ع�� القرارات االقتصادية للمستخدم�ن ال�� يتم اتخاذ�ا ع�� أساس �ذه الكشوفات املالية.

ـــــــبة الدوليةملعايوكجزء من التدقيق وفقًا  ـــ ـــــــكك امل�� ع�� مدار   �� ا��اسـ ـــ ـــــــك بال�شـ ـــ ـــــــتخدم األح�ام امل�نية ونتمسـ ـــ فإننا �سـ
 عملية التدقيق. كما أننا أيضًا:

ـــــــواء �انت ألغراض احتيالية أو  - ـــ ـــــــوفات املالية، سـ ـــ ـــيمة �� الكشـ ـــ نقوم بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء ا��ســـــ
ــــميم وأداء إجراءات تد��  ـــ ــــ�و غ�� متعمد وتصـــــ ـــ مالية تتوافق مع تلك ا��اطر وا��صــــــــــــول ع�� ناتجة عن ســـــ

أدلة تدقيق �افية ومناســــبة لتقديم أســــاس لرأينا. ت�ون مخاطر عدم رصــــد األخطاء ا��ســــيمة الناتجة عن 
ـــــمل التواطؤ  ـــ عمل احتيا�� أع�� من تلك الناتجة عن األخطاء غ�� املتعمدة، حيث أن األعمال االحتيالية �شـ

 أو اإلفادات املضللة أو مخالفة الضوابط الداخلية. أو ال��ييف أو اإلغفال املتعمد

ـــــبة  - ـــ ـــــميم إجراءات تدقيق مناســـــ ـــ ـــــوابط الداخلية فيما يتعلق بالتدقيق من أجل تصـــــ ـــ ـــــل إ�� ف�م للضـــــ ـــ التوصـــــ
 .للبنكللظروف ولكن ل�س �غرض إبداء الرأي بخصوص فعالية الضوابط الداخلية 

ــــتخدمة    مدى  تقييم - ــبة املالية املسـ ــ ــــات ا��اسـ ــياسـ ــ ــابية وعمليات مالئمة سـ ــ وكذلك مالئمة التقديرات ا��سـ
 اإلفصاح ذات الصلة وال�� تقوم ��ا اإلدارة.

 ؛أعمال ا��اســبة بالتوصــل إ�� اســت�تاجات بخصــوص اســتخدام اإلدارة ألســاس الشــركة القائمة باســتمرار   -
أو   بناء ع�� أدلة التدقيق ال�� يتم ا��صــــــــــــول عل��ا، ســــــــــــواء �ان �ناك �شــــــــــــكك أســــــــــــا�ــــــــــــ�� متعلق باألحداث

الظروف ال�� قد يقوم ع�� أســـــاســـــ�ا الشـــــك �� قدرة الشـــــركة ع�� االســـــتمرار كشـــــركة قائمة بذا��ا. �� حال 
توصـــــلنا إ�� وجود شـــــك جو�ري، فإنه يجب علينا �ســـــليط الضـــــوء �� تقر�ر املدقق ا��اص بنا ع�� عمليات 

ــــاح �ذ ـــ ــــوفات املالية أو �� حال �انت عمليات اإلفصـ ـــ ــــلة �� الكشـ ـــ ــــاح ذات الصـ ـــ ه غ�� �افية فإنه يجب اإلفصـ

�عــديــل الرأي ا��ــاص بنــا. تقوم اســـــــــــــت�تــاجــاتنــا ع�� أدلــة التــدقيق ال�� تم ا��صـــــــــــــول عل��ــا ح�� تــار�خ تقر�ر 
ــتقبلية قد تؤدي إ�� توقف الشــــــركة عن �و��ا  التدقيق ا��اص بنا. ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف املســــ

 كيان مستمر وقائم بذاته.

وا��توى ا��اص بالكشوفات املالية بما �� ذلك عمليات اإلفصاح   العام، ل�ي�ل يتم تقييم العرض الك�� وا -
وسواء �انت الكشوفات املالية تمثل املعامالت واألحداث الفعلية بذلك الش�ل الذي يحقق عملية العرض  

 العادلة.

�دد للتدقيق والنتائج بخصــوص، من ب�ن أشــياء أخرى، النطاق والتوقيت ا�  ا��وكمةتواصــل مع املســؤول�ن عن  نقوم بال
 ا��و�ر�ة للتدقيق بما �� ذلك أي عيوب م��وظة �� الضوابط الداخلية وال�� نحدد�ا خالل التدقيق ا��اص بنا.

بيانًا �شــــــــــــ�� إ�� أننا قد تقيدنا باملتطلبات األخالقية ذات الصــــــــــــلة واملتعلقة   ا��وكمةكما أننا نقدم ل�ؤالء املســــــــــــؤول�ن عن  
ل��م �افة العالقات واملســـائل األخرى ال�� ُ�عتقد �شـــ�ل معقول أ��ا �شـــ�� إ�� اســـتقاللي�نا و�ن أمكن باالســـتقاللية ونرســـل إ

 تلك الضمانات األخرى.

ــائل األك�� أ�مية �� ا��وكمةومن ب�ن تلك املســــائل ال�� تم إرســــال�ا إ�� �ؤالء املســــؤول�ن عن   ، فإننا �عمل ع�� تحديد املســ
ا��الية ومن ثم املســــائل ال�امة �� التدقيق. إننا �عمل ع�� توضــــيح �ذه املســــائل �� تقر�ر  تدقيق الكشــــوفات املالية للف��ة

املدقق ا��اص بنا ما لم يمنع القانون أو أي لوائح اإلفصـاح للعامة عن املسـألة أو �� حال، �� ظروف نادرة جدًا، قررنا أن 
نظرًا للنتائج الســــلبية للقيام بذلك ومن ثم فإنه من املتوقع  �ذه املســــألة ال يجب اإلشــــارة إل��ا �� التقر�ر ا��اص بنا وذلك

 �غليب املص��ة العامة �� تلك املراسالت.

 التنظيمية األخرى املتطلبات ر�ر عن الشروط القانونية و اتقتقديم ال

 فإننا �ش�� إ�� ما ي��: 2015لسنة  2كما �و مطلوب بموجب القانون االتحادي اإلمارا�ي رقم 

 حصلنا ع�� �افة املعلومات والتفس��ات ال�� اعت��نا�ا مناسبة من أجل التدقيق ا��اص بنا.لقد  .1
��  2015لســـنة  2تتقيد الكشـــوفات املالية، من �افة النوا�� ا��و�ر�ة باألح�ام الســـار�ة للقانون االتحادي رقم  .2

 دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.
 املناسبة كما أن الدفاتر البنكية تتوافق مع�ا.ال��الت ا��اس�ية ب يحتفظ البنك .3
 لم يقم البنك �شراء أي حصص أو أس�م خالل العام املا��. .4
ـــــــف املالحظة   .5 ـــ ـــــــائل متعلقة بمعامالت أحد األطراف  7تكشـ ـــ ـــــــة بالبنك عن مسـ ـــ ـــــــوفات املالية ا��اصـ ـــ من تلك الكشـ

 .املعنية، وكذلك األح�ام ال�� تمت �ذه املعامالت بموج��ا 
قد   البنكعلومات ال�� تم توف���ا لنا فإنه لم ي�نا�� إ�� علمنا أي �ــ��ء من شــأنه أن يجعلنا �عتقد أن  بناء ع�� امل .6

ـــــم��   31ارتكبت أي مخالفة خالل العام املا�� املنت�� ��  ـــ ألي من األح�ام الســـــــــــــار�ة للقانون االتحادي  2018د�ســـــ

مع �عديالته، و�و  1980لســــنة  10التحادي رقم �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة والقانون ا 2015لســــنة  2رقم  
 املا�� و/أو نتائج عملياته. البنكما من شأنه أن ي�ون له تأث�� جو�ري ع�� وضع 

 (يوجد توقيع) 
 تم التوقيع من قبل:

 كيناري را�ول دو��� باكول غاندي
 شر�ك

 ان. آر. دو��� وشر�اه محاسبون قانونيون 
 840ال���يل رقم 
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 يوجد ختم شركة/ ان. آر. دو��� وشر�اه محاسبون قانونيون 
  

 بنك صادرات إيران 

 اإلمارات العر�ية املتحدة   فروع  

 املركز املا��   بيان 

 2018د�سم��    31كما �� ��    

 جميع األرقام الواردة �� بآالف الدر�م 

 

 2017/ 12/ 31  2018/ 12/ 31 املالحظة  

 در�م   '000  در�م   '000  

     األصول 

 822,425  205,226 6 املبالغ النقدية واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي 

 3,315,256  2,018,531 (أ)   7 املستحقات من املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج 

 531,115  7,500 (أ)   8 املستحقات من البنوك األخرى 

 1,851,051  232,540 9 كمبياالت التصدير ا��صومة للبنوك اإليرانية �� ا��ارج 

 4,874,930  3,494,125 10 القروض والسلف 

 626,200  909,429 11 أصول أخرى 

 28,200  26,325 12 امللكيات واآلالت واملعدات 

 12,049,177  6,893,676  إجما�� األصول 

     وحقوق امللكية االل��امات املالية  

     االل��امات املالية 

 2,550,280  1,083,632 (ب)   8 املستحقات للبنوك األخرى 

 4,540,426  3,666,232 13 إيداعات العمالء 

 1,964,748  392,234 (ب)   7 املستحقات للمقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج 

 600,000  0 14 القروض الثانو�ة  

 167,994  142,536 15 االل��امات املالية األخرى 

 (أ)   إجما�� االل��امات املالية 
5,284,634 

 
9,823,448 

     

     حقوق امللكية 

 1,500,000  2,100,000 ) أ ( 1 رأس املال ا��صص 

 521,553  521,553 22 االحتياطي القانو�ي 

 204,176  ) 1,012,511(   األر�اح ا��تجزة (ا��سائر امل��اكمة)/  

 2,225,729  1,609,042 (ب)  حقوق امللكية   صا�� 

 12,049,177  6,893,676 (أ + ب)  وحقوق امللكية إجما�� االل��امات املالية  

 

نا قمنا  �ذه الكشوفات املالية ونؤكد أننا مسؤول�ن ع��ا، بما �� ذلك اختيار ا��طط  ا��اس�ية وتنفيذ األح�ام الواردة ضم��ا. ونؤكد أيضًا أن     إننا �عتمد ونصادق ع��   
 إلعداد�ا.   ذات الصلة بإتاحة جميع ال��الت ا��اس�ية واملعلومات  

 وتم التوقيع عل��ا بالنيابة عن فروع اإلمارات العر�ية املتحدة من قبل؛   2019  يوليو   24بتار�خ    103  -   22  من   تم اعتماد �ذه الكشوفات املالية الواردة �� الصفحات 

 يوجد توقيع/ /   يوجد توقيع/ / 

 سعيد مرز�ان تاف��   / السيد 

 املدير اإلقلي�� 

 سيد نقي عباس جفري   / السيد  

 املدير املا��  

 . 8إ��    1تم إيراد تقر�ر املدقق املستقل ع�� الصفحات  

 (يوجد ختم ان ار  دو��� وشر�اه محاسبون قانونيون) 
  

 بنك صادرات إيران

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة 

 كشف األر�اح أو ا��سائر اإليرادات الشاملة األخرى 

   2018د�سم��    31السنة املن��ية بتار�خ:  

 الواردة �� بآالف الدر�م جميع األرقام  

  

 2018/ 01/ 01 املالحظة  

 2018/ 12/ 31إ��  

 01 /01 /2017 

 2017/ 12/ 31إ��  

 در�م   '000  در�م   '000  

 429,318  65,066 16 إيراد الفوائد 

 ) 287,966(   ) 215,616(  17 نفقات الفوائد 

ائد (نفقات)/    صا��    141,352  ) 150,550(   إيراد الفو

 7,909  5,463 18 الرسوم والعموالت صا�� إيراد  

 ) 30,821(   ) 12,349(  19 صا�� النفقات األخرى 

 ) 86,432(   ) 77,065(  20 النفقات العامة واإلدار�ة 

 ) 901,055(   ) 93,867(  11(د)،    10 خسائر انخفاض القيمة ع�� القروض والسلف وصا�� األصول األخرى 

 0  ) 102,217(  (د)   7 الرئ���� وفروعه �� ا��ارج   املقر انخفاض قيمة املستحق من    ئر خسار 

 ) 347,722(   0 ) 1(أ)( 5 خسائر انخفاض قيمة املستحق من البنوك 

ائب   ا��سائر    ) 1,216,769(   ) 430,585(   قبل الضر

 ) 22,207(   211,059 21 ضرائب السنة 

ائب السنة   ا��سائر    ) 1,238,976(   ) 219,526(  (أ)  �عد ضر

 0  0  البنود ال�� لن �عاد تص�يف�ا �� كشف األر�اح أو ا��سائر 

 0  0  البنود ال�� قد يتم تص�يف�ا الحقًا �� كشف األر�اح أو ا��سائر 

 ) 1,238,976(   ) 219,526(  (ب)  للسنة   ة الشامل   ا��سائر إجما��  

ائب املسندة إ��:   ا��سائر       �عد الضر

 ) 1,238,976(   ) 219,526(   املقر الرئ���� للبنك 

 0  0  ا��صص غ�� املسيطرة 

 ) 1,238,976(   ) 219,526(  (أ)  

     إجما�� ا��سائر الشاملة امل�سو�ة إ��: 

 ) 1,238,976(   ) 219,526(   املقر الرئ���� للبنك 

 0  0  ا��صص غ�� املسيطرة 

 ) 1,238,976(   ) 219,526(  (ب)  

 

 بالنيابة عن فروع اإلمارات العر�ية املتحدة من قبل؛ وتم التوقيع عل��ا    2019  يوليو   24بتار�خ    103  -   22تم اعتماد �ذه الكشوفات املالية الواردة �� الصفحات  

 يوجد توقيع/ /   يوجد توقيع/ / 

 سعيد مرز�ان تاف��   / السيد 

 املدير اإلقلي�� 

 سيد نقي عباس جفري   / السيد  

 املدير املا��  

 (يوجد ختم ان ار دو��� وشر�اه محاسبون قانونيون) 

 (يوجد ختم بنك صادرات إيران) 
  

 بنك صادرات إيران

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة 

 حقوق امللكية ��    التغي��ات  كشف  

 2018د�سم��    31السنة املن��ية بتار�خ:  

 بآالف الدر�م جميع األرقام الواردة ��  

 (متاح للمقر الرئ���� للبنك)     

 
أس�م رأس املال  

 ا��صص 

 
االحتياطي  

 القانو�ي 

(ا��سائر   
اكمة)/   األر�اح  امل��

 ا��تجزة 

 

 اإلجما�� 

 در�م   '000  در�م   '000  در�م   '000  در�م   '000 

  2016د�سم��    31رصيد املبلغ بتار�خ  
 (املعاد) 

1,500,000  521,553  1,443,152  3,464,705 

 ) 1,238,976(   ) 1,238,976(   0  0 السنة   خسائر 

 0  0  0  0 اإليرادات الشاملة األخرى للسنة 

 2,225,729  204,176  521,553  1,500,000 2017د�سم��    31رصيد كما �و �� ال 

  9املعيار الدو�� للتقار�ر املالية    اعتماد أثر  
أ    2(راجع املالحظة    2018يناير    1كما ��  

 )5 (( 

0  0   )997,161 (   )997,161 ( 

 1,228,568  ) 792,985(   521,553  1,500,000 2018  يناير   1  رصيد كما �و �� ال 

التحو�ل من القروض الثانو�ة (راجع  
 ) 14املالحظة  

600,000  0  0  600,000 

 ) 219,526(   ) 219,526(   0  0 خسائر السنة 

 0  0  0  0 اإليرادات الشاملة األخرى للسنة 

 1,609,042  ) 1,012,511(   521,553  2,100,000 2018د�سم��    31الرصيد ��  

 بنك صادرات إيران 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة 

 كشف التدفقات النقدية 

 2018د�سم��    31السنة املن��ية بتار�خ:  

 جميع األرقام الواردة �� بآالف الدر�م 

 

 2018/ 01/ 01 املالحظة   

 2018/ 12/ 31إ��  

 01 /01 /2017 

 2017/ 12/ 31إ��  

 در�م   '000  در�م   '000   

     التدفقات النقدية من أ�شطة ال�شغيل  . 1

 ) 1,216,769(   ) 430,585(   األر�اح قبل ضرائب السنة  

     التعديالت ع�� اإليرادات والنفقات غ�� النقدية:  

 2,580  2,509 12 إ�الك امللكية والتج���ات واملعدات  

 1,697  1,965 15 مخصصات �عو�ضات ��اية خدمة املوظف�ن   

 901,055  93,867 11(د)،    10 األخرى    - خسائر انخفاض القيمة ع�� القروض والسلف وصا�� األصول   

 0  102,217 (د) 7 خسائر انخفاض قيمة املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج  

 347,722  0 ) 1(أ)( 5 خسائر انخفاض قيمة املستحق من البنوك  

 ) 32(   ) 11(  19 والتج���ات واملعدات أر�اح بيع امللكية   

 

 

   )230,038 (  36,253 

     التغ��ات �� األصول واالل��امات املالية ال�شغيلية  

 3,932  7,935 6 اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي   مصرف انخفاض اإليداعات القانونية لدى   

 ) 165,999(   1,194,508 (أ)   7 �� املستحقات من املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج   االنخفاض/(الز�ادة)  

 ) 375,342(   523,615 (أ)   8 �� املستحقات من البنوك األخرى   االنخفاض/(الز�ادة)  

 ) 20,652(   1,618,511 9 �� كمبياالت التصدير ا��صومة للبنوك اإليرانية �� ا��ارج     االنخفاض/(الز�ادة)  

 248,355  289,777 10 �� القروض والسلف   االنخفاض  

 25,829  ) 19,429(  11 االنخفاض �� األصول األخرى (الز�ادة)/  

 ) 376,868(   ) 874,194(  13 االنخفاض �� إيداعات العمالء  

 ) 16,474(   ) 91,342(  (ب)   7 االنخفاض �� مستحقات املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج  

 925,929  ) 1,466,648(  (ب)   8 �� مستحقات البنوك األخرى   (االنخفاض)/ الز�ادة  

 5,131  ) 16,318(  15 الز�ادة �� االل��امات املالية األخرى (االنخفاض)/  

 290,094  936,377  من العمليات   التدفقات النقدية صا��   

 ) 518(   ) 4,515(  15 �عو�ضات ��اية خدمة املوظف�ن املدفوعة   

 ) 161,516(   ) 59,331(  21 الضرائب املدفوعة  

 128,060  872,531  من أ�شطة ال�شغيل التدفقات النقدية  صا��   

     التدفقات النقدية من األ�شطة االس�ثمار�ة  . 2

 ) 911(   ) 634(  12 امللكيات والتج���ات واملعدات شراء   

 32  11 12 عوائد بيع امللكيات والتج���ات واملعدات  

 ) 879(   ) 623(   صا�� النقد املستخدم �� األ�شطة االس�ثمار�ة  

     التدفقات النقدية من األ�شطة التمو�لية  . 3

 126,982  ) 1,481,172(  (ب)   7 �� مستحقات املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج   (االنخفاض)/ الز�ادة  

 126,982  ) 1,481,172(   األ�شطة التمو�لية   (املستخدم ��)/ متدفق من النقد   

 254,163  ) 609,264(  ) 3+    2+    1(  واملعادالت النقدية   صا�� (االنخفاض) / الز�ادة �� النقد   

 473,476  727,639 ) 23ه، 4(املالحظة   واملعادالت النقدية �� بداية السنة النقد   

 727,639  118,375 ) 23ه،  4(املالحظة   النقد واملعادالت النقدية �� ��اية السنة  

     معلومات كشف التدفق النقدي اإلضا��  

ائد:        التدفقات النقدية ال�شغيلية من الفو

 363,871  407,297  املستلمة الفائدة   

 298,363  221,033  املدفوعة الفائدة   

     املعامالت غ�� النقدية  

 0  600,000  رأس املال ا��صص   حصص   التحو�ل من القروض الثانو�ة إ��  

      

 
  

 بنك صادرات إيران 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة 

 مالحظات ع�� الكشوفات املالية 

 2018د�سم��    31املن��ية بتار�خ:  السنة  

 جميع األرقام الواردة �� بآالف الدر�م  

 . معلومات عامة 1

 أ. الوضع القانو�ي 

تم تأس�س بنك صادرات إيران �� جم�ور�ة إيران اإلسالمية. و�قوم البنك ب�نفيذ أعمال ا��دمات البنكية التجار�ة �� دولة اإلمارات  
 لثمانية التالية (�شار إل��ا �ش�ل جما�� باسم "البنك"): العر�ية املتحدة من خالل فروعه ا 

  6الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية التا�عة ���ومة د�ي بتار�خ  206725. فرع آل مكتوم الذي يحمل الرخصة التجار�ة رقم 1
 . 1969أكتو�ر  

  6دائرة التنمية االقتصادية التا�عة ���ومة د�ي بتار�خ الصادرة عن   206597. فرع مرشد بازار الذي يحمل الرخصة التجار�ة رقم 2
 . 1969أكتو�ر  

  16الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية التا�عة ���ومة د�ي بتار�خ    544166. فرع الشيخ زايد الذي يحمل الرخصة التجار�ة رقم  3
 . 2003أبر�ل  

يناير    1عن دائرة التنمية االقتصادية التا�عة ���ومة د�ي بتار�خ    الصادرة   206454. فرع بر د�ي الذي يحمل الرخصة التجار�ة رقم  4
1968 . 

الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية التا�عة ملركز أبوظ�� لألعمال    CN-1002012. فرع أبوظ�� الذي يحمل الرخصة التجار�ة رقم  5
 . 1969د�سم��    31بتار�خ  

الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية التا�عة ملركز أبوظ�� لألعمال    CN-1005792. فرع الع�ن الذي يحمل الرخصة التجار�ة رقم  6
 . 1972أكتو�ر    13بتار�خ  

  22الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية التا�عة ���ومة الشارقة بتار�خ    12271. فرع الشارقة الذي يحمل الرخصة التجار�ة رقم  7
 . 1974يوليو  

 . 1978مارس    11الصادرة عن دائرة البلدية والتخطيط، ��مان بتار�خ    2692خصة التجار�ة رقم  . فرع ��مان الذي يحمل الر 8

 ، د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة. 4182وعنوان املقر الرس�� للبنك �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة �و ص.ب:  

 و�قع املقر الرئ���� للبنك �� ط�ران، جم�ور�ة إيران اإلسالمية. 

ه الكشوفات املالية أ�شطة البنك �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة فقط و�س�ث�� جميع املعامالت واألصول واالل��امات املالية  وتب�ن �ذ 
 ا��اصة باملقر الرئ���� والفروع األخرى للبنك. 

ز�ادة رأس املال    ت مليون در�م). خالل السنة ا��الية ، تم   1,500:  2017د�سم��    31مليون در�م (   2,100بلغ رأس املال ا��صص للبنك  
مليون در�م عن طر�ق تحو�ل مبلغ معادل من القروض الثانو�ة. تمت املوافقة ع�� �ذا التحو�ل حسب   600ا��صص للبنك بمبلغ 

  بمرجع  2019يوليو  2 ��  خ املؤر  وصدق مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي بموجب خطابه الرئ����.  املقر األصول من قبل 
CBUAE/BSD/2019/2611   .ع�� �ذا التحو�ل 

 ب. األ�شطة التجار�ة   

 �عمل البنك �� مجال ا��دمات البنكية التجار�ة. 

 ج. اإلدارة 

 يتحمل املقر اإلقلي�� للبنك �� إمارة د�ي املسؤولية عن إدارة عمليات فروع اإلمارات العر�ية املتحدة. 

  

 ) IFRSsا��ديدة واملعدلة ( املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية. تطبيق 2

   :  2018إن املعاي�� و�عديالت وتفس��ات املعاي�� الصادرة التالية إلزامية للسنة ا��اس�ية  
ــــاري  إلعداد   عاي�� الدوليةاملاعتماد  )2016 د�سم��( 1املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية  ـــ ـــ التقار�ر املالية ألول مرة (ســ

ـــــ�يـــة ال�� تبـــدأ �� أو �عـــد  ـــ ـــ ينـــاير  01املفعول من الف��ات ا��ـــاســ
2018( 

ــــ�ية   ) 2016 يونيو( 2املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية  ــــاري املفعول للف��ات ا��اســ ــــ�م (ســ ــــاس األســ الدفع ع�� أســ
 )2018يناير  01ال�� تبدأ �� أو �عد 

عقود التأم�ن (سـار�ة املفعول للف��ات ا��اسـ�ية ال�� تبدأ �� أو   ) 2016 س�تم��( 4املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية 
 )2018يناير  01�عد 

ــار�ــــة املفعول من الف��ات  ) 2013 نوفم��( 7املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية  ـــ ـــ ـــ ـــ ــاحــــات (ســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاليــــة: اإلفصــ األدوات املــ
 )2018يناير  01ل�� تبدأ �� أو �عد ا��اس�ية ا

األدوات املالية (ســـار�ة املفعول من الف��ات ا��اســـ�ية ال�� تبدأ  ) 2014 يوليو( 9املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية 
 )2018يناير  01�� أو �عد 

ـــار�ــة املفعول من الف��ات اإليرادات من  ) 2015 س�تم��( 15املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية  ـــ ـــ ـــ العقود مع العمالء (ســ
 )2018يناير  1ا��اس�ية ال�� تبدأ من 

ـــار�ــة املفعول من الف��ات  ) 2016(أبر�ل    15املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية   ـــ ـــ ـــ اإليرادات من العقود مع العمالء (ســ
 )2018يناير  1ا��اس�ية ال�� تبدأ من 

ـــــار�ة   ) 2016  د�سم�� (   28معيار ا��اسبة الدو��   ـــــ��كة (ســ ـــــار�ع املشــ ـــــر�ات الزميلة واملشــ ـــــ�ثمارات �� الشــ االســ
 )2018يناير  01املفعول للف��ات ا��اس�ية ال�� تبدأ �� أو �عد 

ـــاري املفعول  ) 2013  نوفم�� (   39معيار ا��اسبة الدو��   ـــ ـــ ـــ ـــ للف��ات األدوات املـــــاليـــــة: االع��اف والقيـــــاس (ســ
 )2018يناير  01ا��اس�ية ال�� تبدأ �� أو �عد 

ــ�ثمار�اال   اتعقار ال ) 2016  د�سم�� (   40معيار ا��اسبة الدو��   ــ ــ�ية ال��  ةســ ــ ــاري املفعول للف��ات ا��اســ ــ (ســ
 )2018يناير  01تبدأ �� أو �عد 

  املالية لتقار�ر  عداد ا �نة املعاي�� الدولية إل الصادر عن �   22التفس�� رقم  
 ) 2016(د�سم��  

ـــــاري املفعول  واملقــــابــــل املقــــدممعــــامالت العمالت األجن�يــــة  ـــ ـــ ـــ (ســ
 )2018يناير  01للف��ات ا��اس�ية ال�� تبدأ �� أو �عد 

  
 األدوات املالية 9 رقم الدولية إلعداد التقار�ر املالية للمعيار التطبيق األو��  . أ

ـــــيغتــــه املعــــدلــــة �� يوليو ا 9�� العــــام ا��ــــا�� ، طبق البنــــك املعيــــار الــــدو�� إلعــــداد التقــــار�ر املــــاليــــة رقم  ـــ ـــ ) 2014ألدوات املــــاليــــة (بصــ
�� أو  ال�� تبدأ ســنو�ةالف��ة لاألخرى وال�� ت�ون ســار�ة ل إلعداد التقار�ر املاليةوالتعديالت امل��تبة ذات الصــلة ع�� املعاي�� الدولية 

 للكيان �عدم تكرار املقارنة. 9 رقم الدو�� إلعداد التقار�ر املالية للمعيارأح�ام االنتقال �سمح . 2018يناير  1�عد 
ـــــ�يف وقيــاس األدوات املــاليــة. تم إدراج أي  ـــ ـــ ع�� القيمــة الــدف��يــة  �عــديالتلقــد اختــار البنــك عــدم تكرار املقــارنــة فيمــا يتعلق بتصــ

 االنتقال �� األر�اح املفتوحة ا��تجزة واالحتياطيات األخرى للف��ة ا��الية. املالية �� تار�خ واالل��امات لألصول 
ــــافة إ�� ذلك ، اعتمد البنك  ــــاحات  - 7ع�� املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم   امل��تبةتعديالت  الباإلضــ األدوات املالية: اإلفصــ

ف��ة املقارنة تكرر تلك اإلفصــاحات ال�� تم إجراؤ�ا ��  ع�� الحظاتملا. إن إفصــاحات  2018ال�� تم تطبيق�ا ع�� اإلفصــاحات لعام 
 السنة السابقة.

 :بخصوص ما ي��متطلبات جديدة  9لتقار�ر املالية عداد اقدم املعيار الدو�� إل 

 املالية ؛ واالل��اماتتص�يف وقياس األصول املالية  -

 انخفاض قيمة األصول املالية ؛ و -

 محاسبة التحوط. -
ـــــموح بــه بموجــب أح�ــام  ـــ ـــ ا ملــا �و مســ ـــــلــة تطبيق  9الواردة �� املعيــار الــدو�� للتقــار�ر املــاليــة رقم  االنتقــالوفقــً ـــ ـــ ، اختــار البنــك مواصــ

 .9 رقم لتقار�ر املاليةعداد اعند اعتماد املعيار الدو�� إل  39الدو�� رقم  ا��اسبةمتطلبات محاسبة التحوط �� معيار 
 املالية للبنك. الكشوفاتبات ا��ديدة وتأث���ا ع�� فيما ي�� تفاصيل �ذه املتطل
ا ألح�ــام  9لتقــار�ر املــاليــة رقم عــداد اطبق البنــك املعيــار الــدو�� إل  ـــــوص عل��ــا �� املعيــار الــدو�� إل  االنتقــالوفقــً ـــ ـــ لتقــار�ر عــداد ااملنصــ

 .9 رقم املالية
 تص�يف وقياس األدوات املالية .1

ـــــولـــهتـــار�خ تقـــديم الطلـــب األو�� (أي التـــار�خ الـــذي قـــام فيـــه البنـــك بتقييم  ـــ ـــ املـــاليـــة ا��ـــاليـــة من حيـــث  واالل��امـــاتاملـــاليـــة  أصــ
ا لـذلـك ، طبق البنـك متطلبـات املعيـار الـدو�� إل 2018ينـاير  1) �و 9لتقـار�ر املـاليـة عـداد امتطلبـات املعيـار الـدو�� إل  عـداد . وفقـً

ولم تطبق املتطلبـــات ع�� األدوات ال�� تم  2018ينـــاير  1�� األدوات ال�� ال يزال يتم االع��اف ��ـــا �� ع 9 رقم لتقـــار�ر املـــاليـــةا
 .2018يناير  1بالفعل �� االع��اف ��ا إلغاء 

ـــــول املـاليـة املع��ف ��ـا وال�� تـدخـل �� نطـاق املعيـار الـدو�� إل يجـب قيـاس  ـــ ـــ ا بـالت�لفـ  9لتقـار�ر املـاليـة عـداد اجميع األصــ ة ، الحقـً
ـــــاس نموذج أعمـال  ـــ ـــ ـــــائص التـدفق النقـدي التعـاقـدي  الكيـان املطفـأة أو القيمـة العـادلـة ع�� أســ ـــ ـــ ـــــول املـاليـة وخصــ ـــ ـــ إلدارة األصــ

 :و�ش�ل خاصلألصول املالية. 

ــــيل التدفقات النقدية التعاقدية ،  - ـــ ــــمن نموذج عمل وال�� ��دف إ�� تحصــ ـــ يتم قياس أدوات الدين ا��تفظ ��ا ضــ
ـــــوى تـدفقـات نقـديـة � وال�� ل�ـا ـــ ـــ ـــــ�� دفعـاتعـاقـديـة ال تمثـل ســ ـــ ـــ ـــــتحق ،  املبلغ األصــ ـــ ـــ ـــــ�� املســ ـــ ـــ والفـائـدة ع�� املبلغ األصــ

 بالت�لفة املطفأة ؛

ــــمن نموذج عمل ��دف إ�� جمع التدفقات النقدية التعاقدية يتم قياس  - األدوات املتعلقة بالديون ا��تفظ ��ا ضــ
ـــــوى  ـــ ـــ ـــــ�� دفعــاتو�يع أدوات الــدين ، وال�� ل�ــا تــدفقــات نقــديــة �عــاقــديــة ال تمثــل ســ ـــ ـــ والفــائــدة ع�� املبلغ  املبلغ األصــ

 ) ؛FVTOCI( األخرى  ةلالشام اإليراداتاألص�� املستحق ، الحًقا بالقيمة العادلة من خالل 

ــــ�ثمارات الديون  - ـــ ـــ ــــ�م الحًقا بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو  األخرى   يتم قياس جميع اســ ـــ ـــ ــــ�ثمارات �� األســ ـــ ـــ واالســ
 ).FVTPL األر�اح وا��سائرالقيمة العادلة من خالل ( ا��سارة

ـــــبقع�� الرغم ممـا  ـــ ـــ ، يجوز للبنـك إجراء عمليـة اختيـار / �عي�ن غ�� قـابلـة لإللغـاء التـاليـة عنـد االع��اف املبـد�ي  ســ
 بأصل ما��:

ــ�ثمار ��  - ــ�م ال يحتفظ األ يجوز للبنك أن يختار �شـــ�ل ال رجعة فيه تقديم �غي��ات الحقة �� القيمة العادلة السـ سـ
 ؛ و ضمن اإليرادات الشاملة األخرى عمال األ جموعة به للتداول أو مقابل طارئ مع��ف به من قبل املستحوذ �� م

القيمة العادلة من  يجوز للبنك أن �ع�ن �شـــــ�ل غ�� قابل لإللغاء اســـــ�ثمارًا للديون يل�� الت�لفة املطفأة أو معاي�� -
ى إذا أد FVTPLاألر�اح وا��سائر القيمة العادلة من خالل   كما تم قياس�ا �� FVTOCI الشامل اآلخر اإليرادخالل  

 ذلك إ�� إلغاء أو تقليل عدم تطابق ا��اسبة �ش�ل كب��.
 FVTOCIأدوات الدين بالت�لفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشامل اآلخر 

 األصل.يقيم البنك تص�يف وقياس األصل املا�� بناًء ع�� خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل ونموذج أعمال البنك إلدارة 
ــــــامل اآلخر ــــــه بالت�لفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشــ ــــــل وقياســ ــــــ�يف األصــ ، يجب أن تؤدي  FVTOCI  ل�ي يتم تصــ

معاي�� ســـداد املبالغ ( والفائدة ع�� أصـــل الرصـــيد املســـتحق دفعات املبلغ األصـــ��شـــروطه التعاقدية إ�� تدفقات نقدية تمثل فقط 
 ).SPPI األصلية. وفوائد�ا

، فإن األصــــل �و القيمة العادلة لألصــــل املا�� عند االع��اف األو��. قد  SPPIمعاي�� ســــداد املبالغ األصــــلية. وفوائد�ا  لغرض اختبار
ـــــ��يتغ�� �ذا املبلغ  ـــــل). تت�ون الفائدة من  األصــ ـــــداد لألصــ ـــــ�يل املثال ، إذا �ان �ناك ســ ـــــل املا�� (ع�� ســ  املقابلع�� مدى عمر األصــ

ـــــ��، ومخـاطر االئتمـان املرتبطـة بـاملبلغ    للمبـالغ النقـديـةلزمنيـة للقيمـة ا ـــ ـــ ـــــتحق خالل ف��ة زمنيـة معينـة و��ـاطر وت�ـاليف  األصــ ـــ ـــ املســ
بالعملة ال�� يتم  SPPIمعاي�� ســــداد املبالغ األصــــلية. وفوائد�ا  اإلقراض األســــاســــية األخرى ، وكذلك �امش الر�ح. يتم إجراء تقييم

 األصل املا��. تقييم��ا 
ــــلية. وفوائد�ا  لمعاي�� �عت�� توافق التدفقات النقدية التعاقدية ال�� ت ــــداد املبالغ األصــ ــــ��. إن   اتفاقيةمع  SPPIســ ــا�ــ ــ اإلقراض األســ

اإلقراض   باتفاقيةالشروط التعاقدية ال�� �عرض التعرض للمخاطر أو التقلبات �� التدفقات النقدية التعاقدية ال�� ال عالقة ل�ا 
معاي�� ســـــداد  ال تؤدي إ�� تدفقات نقدية �عاقدية تمثلو عرض للتغ��ات �� أســـــعار األســـــ�م أو أســـــعار الســـــلع ، ، مثل الت ةاألســـــاســـــي

لإلقراض �غض النظر عما إذا �ان  أساسًية اتفاقيةأو املك�سب  الناتج. يمكن أن ي�ون األصل املا�� SPPIاملبالغ األصلية. وفوائد�ا 
ــــــ�له القانو�ي.  ـــ ا �� شــ ــــــً ـــ ــــــول املالية أمر تقييم نمو�عد قرضــ ـــ ــــــي اً اذج األعمال إلدارة األصــ ـــ ــــــاســ ـــ ــــــل املا��.  اً أســ ـــ ــــــ�يف األصــ ـــ تحدد حيث لتصــ

ـــــول املالية مًعا لتحقيق �دف مع�ن  ـــ ـــــتوى �عكس كيفية إدارة مجموعات األصــ ـــ . ال �عتمد لألعمال ا��موعة نماذج األعمال ع�� مســ
ـــــوص نموذج أعمـــال البنـــك ع�� نوايـــا اإلدارة  ـــ ـــ ـــــتوى أع�� من بخصــ ـــ ـــ أداة فرديـــة ، و�ـــالتـــا�� يتم إجراء تقييم نموذج األعمـــال ع�� مســ

 التجميع ول�س ع�� أساس �ل أداة ع�� حدة.
ا بـالت�لفـة املطفـأة أو  ـــــ�ـا الحقـً ـــ ـــ ـــــع أدوات الـدين ال�� يتم قيـاســ ـــ ـــ ــــــامـل اآلخربـالقيمـة العـادلـة من خالل اإليراد التخضــ ـــ ـــ إ��  FVTOCI  شــ

 انخفاض القيمة.
 FVTPLالقيمة العادلة من خالل األر�اح وا��سائر باألصول املالية 
 ��: FVTPL بالقيمة العادلة من خالل األر�اح وا��سائراألصول املالية 

 ؛ SPPIاألصول ذات التدفقات النقدية التعاقدية ال�� ال تمثل معاي�� سداد املبالغ األصلية. وفوائد�ا  )1(
ا��تفظ ��ا لتحصــــيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ا��تفظ ��ا   األصــــول ا��تفظ ��ا �� نموذج أعمال غ��  األصــــول  )2(

 للتحصيل والبيع ؛ و
 باستخدام خيار القيمة العادلة. FVTPL الل األر�اح وا��سائربالقيمة العادلة من خاألصول املعينة  )3(

 بالقيمة العادلة ، مع االع��اف بأي م�اسب / خسائر ناتجة عن إعادة القياس �� الر�ح أو ا��سارة. األصول يتم قياس �ذه 
ـــــ�ثمــارات للــديون تل�� معــاي�� الت�لفــة املطفــأة أو معــاي� ـــ ـــ القيمــة العــادلــة من خالل اإليراد  ��� العــام ا��ــا�� ، لم يحــدد البنــك أي اســ

 .FVTPL بالقيمة العادلة من خالل األر�اح وا��سائركما تم قياس�ا  FVTOCI  الشامل اآلخر
، يتم إعادة تص�يف  FVTOCI  بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشامل اآلخراملقاس عندما يتم إلغاء التحقق من اس�ثمار الدين  

ــــــابًقا ��  ـــ ــــــارة امل��اكمة املع��ف ��ا ســ ـــ ــــــو�ة إلعادة  اإليرادالر�ح أو ا��ســ ـــ ــــــارة ك�ســ ـــ ــــــامل اآلخر من حقوق امللكية إ�� الر�ح أو ا��ســ ـــ الشــ
ـــــ�يف. عندما يتم إلغاء تحقق ا ـــــ�م ال التصــ ـــــ�ثمار �� األســ ـــــامل اآلخراملقاس ســ  ه، فإن FVTOCI  بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشــ

 األر�اح أو ا��سائر امل��اكمة املع��ف ��ا سابًقا �� الدخل الشامل اآلخر الحًقا إ�� أر�اح محتجزة. يتم تحو�ل
ا بـالت�لفـة املطفـأة أو  ـــــ�ـا الحقـً ـــ ـــ ـــــع أدوات الـدين ال�� يتم قيـاســ ـــ ـــ ــــــامـل اآلخرتخضــ ـــ ـــ إ��  FVTOCI  بـالقيمـة العـادلـة من خالل اإليراد الشــ

 ).5أ ( 2انخفاض القيمة. راجع املالحظة 
ـــــول املالية ا��الية للبنك كما ��  ـــــائدة   2018يناير   1قام مجلس إدارة البنك بمراجعة وتقييم األصــ بناًء ع�� ا��قائق والظروف الســ

التأث�� التا�� ع�� األصول املالية  9الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم  للمعيارلتطبيق األو��  ل ه �ان إ�� أن واستخلصوا�� ذلك التار�خ 
 للبنك فيما يتعلق بتص�يف�ا وقياس�ا:

ع�� النحو   2018يناير  1��   9إلعداد التقار�ر املالية رقم   الدو�� واملعيار 39تتم مقارنة فئة التصــ�يف وفًقا ملعيار ا��اســبة الدو��  
 التا��:

 
 فئة التص�يف 

الدو�� إلعداد املعيار   39ا��اسبة الدو�� معيار  
 9التقار�ر املالية رقم 

 محتفظ ��ا للتحصيل  القروض والذمم املدينة  النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات املركزي 

 محتفظ ��ا للتحصيل  القروض والذمم املدينة  املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج

 محتفظ ��ا للتحصيل  القروض والذمم املدينة  البنوك األخرى املستحق من 

 محتفظ ��ا للتحصيل  القروض والذمم املدينة  �فضة للبنوك اإليرانية �� ا��ارجا�فوات�� التصدير 

 محتفظ ��ا للتحصيل  القروض والذمم املدينة  القروض والسلف 

 للتحصيلمحتفظ ��ا   القروض والذمم املدينة  األصول األخرى 

 ع�� النحو التا��:  2018يناير  1��  9واملعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية رقم  39تتم مقارنة فئة القياس وفًقا ملعيار ا��اسبة الدو�� 

 القياسفئة  

الدو�� إلعداد املعيار   39ا��اسبة الدو�� معيار  
 9التقار�ر املالية رقم 

 الت�لفة املطفأة   الت�لفة املطفأة  مصرف اإلمارات املركزي النقد واألرصدة لدى 

 الت�لفة املطفأة   الت�لفة املطفأة  املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج

 الت�لفة املطفأة   الت�لفة املطفأة  املستحق من البنوك األخرى 

 الت�لفة املطفأة   املطفأة الت�لفة  �فضة للبنوك اإليرانية �� ا��ارجا�فوات�� التصدير 

 الت�لفة املطفأة   الت�لفة املطفأة  القروض والسلف 

 الت�لفة املطفأة   الت�لفة املطفأة  األصول األخرى 

 لم تكن �ناك �غي��ات �� قياس األصول املالية.

 انخفاض قيمة األصول املالية .2

بنموذج "ا��سارة  39الدو�� رقم  ا��اسبةنموذج "ا��سارة املتكبدة" �� معيار  9 رقم لتقار�ر املاليةعداد ا�س�بدل املعيار الدو�� إل 
ا��سائر االئتمانية  ع�� كيفية تأث�� التغي��ات �� العوامل االقتصادية ع�� إصدار حكم كب��س�تطلب �ذا  .(ECL) "االئتمانية املتوقعة

. ينطبق نموذج انخفاض القيمة ا��ديد ع�� األصول املالية املقاسة ماالتترجيح االحت، وال�� س�تم تحديد�ا ع�� أساس   ECLs املتوقعة
، ولكن ل�س ع��  FVTOCI   بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشامل اآلخربالت�لفة املطفأة واألصول التعاقدية واس�ثمارات الديون 

 ، يتم االع��اف بخسائر االئتمان �� وقت مبكر عن 9الية رقم االس�ثمارات �� أدوات حقوق امللكية. بموجب املعيار الدو�� للتقار�ر امل
 .39الدو��  ا��اسبةمعيار اعتماده بموجب 

يطبق البنك ن�ً�ا من ثالث مراحل لقياس مخصصات خسائر االئتمان ، باستخدام من�� خسارة االئتمان املتوقع كما �و مطلوب بموجب 
بالقيمة العادلة   أو FVTPL  األر�اح وا��سائر  بالقيمة العادلة من خاللاملالية ال�� ال يتم قياس�ا    لألصول ،    9املعيار الدو�� للتقار�ر املالية  

يتم ترحيل األصول املالية ع�� ثالث مراحل بناًء ع�� التغي�� �� مخاطر االئتمان منذ االع��اف  FVTOCI    خالل اإليراد الشامل اآلخرمن 
 .األو��

ع�� من�� ثال�ي املراحل يقوم ع�� التغي�� �� جودة االئتمان لألصول املالية منذ االع��اف   ECL  ا��سائر االئتمانية املتوقعة  يحتوي نموذج
 األو��. 

 ش�ًرا من  12، حيث لم تحدث ز�ادة كب��ة �� مخاطر االئتمان منذ االع��اف األو�� ، س�تم ���يل مبلغ �عادل    1املرحلة    ضمن -
 .ECL ا��سائر االئتمانية املتوقعة

ولكن ال �عت�� األدوات املالية منخفضة   األو��حيث �انت �ناك ز�ادة كب��ة �� مخاطر االئتمان منذ االع��اف    ،  2املرحلة    ضمن -
 . حتماالتال ا  ع�� مدى العمر االف��ا��� ل��جيح  ECL  ل��سائر االئتمانية املتوقعةالقيمة االئتمانية ، س�تم ���يل مبلغ مساٍو  

، حيث يوجد دليل موضو�� ع�� انخفاض القيمة �� تار�خ التقر�ر ، يتم تص�يف �ذه األدوات املالية ع�� أ��ا   3املرحلة    ضمن -
 ألصول املالية.ا عمرمدى ع��  ECL ��سائر االئتمانية املتوقعةاالئتمانية وس�تم ���يل مبلغ مساٍو لـ منخفضة القيمة

إ�� األمام و�تطلب استخدام توقعات معقولة وداعمة للظروف االقتصادية املستقبلية ��  ECL عةا��سائر االئتمانية املتوق نموذجيتطلع 
 .ECL  ا��سائر االئتمانية املتوقعة تحديد الز�ادات الكب��ة �� مخاطر االئتمان وقياس

 ا��سائر االئتمانية املتوقعة وعند تقدير األو��عند تحديد ما إذا �انت مخاطر االئتمان لألصل املا�� قد ازدادت �ش�ل كب�� منذ االع��اف 
ECLs  ،تاحة. و�شمل ذلك �ل من املعلومات والتحليالت الكمية املصلة و الداعمة وذات الوثوقة و املعقولة و املعلومات امل باعتباره البنك يأخذ

 .ذلك املعلومات االس�شرافيةبما ��  املب�� ع�� املعرفةوالنوعية ، بناًء ع�� ا����ة التار�خية للبنك وتقييم االئتمان 

�و ا��د األق��� للف��ة التعاقدية ال�� يتعرض خالل�ا البنك ��اطر  ECL خسائر االئتمان املتوقعة  ا��د األق��� لف��ة النظر عند تقدير
 االئتمان ذات الصلة.

 تص�يف وقياس االل��امات املالية .3

املالية با��اسبة عن التغي��ات ��  االل��امات�� تص�يف وقياس  9يتعلق التغ�� ال�ام الذي أدخله املعيار الدو�� للتقار�ر املالية رقم 
إ�� التغ��ات �� مخاطر االئتمان  امل�سو�ة FVTPL القيمة العادلة من خالل األر�اح وا��سائرالقيمة العادلة الل��ام ما�� محدد كما �� 

 .للمصدر

 إسناد�ا إ��تقديم التغي��ات �� القيمة العادلة لالل��ام املا�� ال�� يمكن  9، يتطلب املعيار الدو�� للتقار�ر املالية رقم و�ش�ل خاص
االع��اف بآثار التغ��ات �� مخاطر  يكن من شأن ، ما لم األخرى  ةالشامل اإليراداتالتغي��ات �� مخاطر االئتمان لتلك االل��امات �� 

تم إعادة ت الأن يخلق أو يوسع عدم تطابق ا��اسبة �� الر�ح أو ا��سارة.  اإليرادات الشاملة األخرى االئتمان ا��اصة باالل��امات �� 
، بل يتم تحو�ل�ا إ�� أر�اح محتجزة خسائرأو  أر�احإ��  الحقاً املالية  االل��اماتتص�يف التغي��ات �� القيمة العادلة امل�سو�ة إ�� مخاطر 

، تقديم �امل مبلغ التغ�� �� القيمة العادلة  39بموجب معيار ا��اسبة الدو�� تم املا��. سابًقا ،  االع��اف باالل��امعندما يتم إلغاء 
 .�� الر�ح أو ا��سارة FVTPL  بالقيمة العادلة من خالل األر�اح وا��سائرلالل��ام املا�� ا��دد 

 املالية للبنك. االل��اماتأي تأث�� ع�� تص�يف وقياس  9 رقم لم يكن لتطبيق املعيار الدو�� للتقار�ر املالية

 9 رقم لتقار�ر املاليةعداد االدو�� إل  للمعيار اإلفصاحات املتعلقة بالتطبيق األو��  .4

بموجب  FVTPL  عادلة من خالل األر�اح وا��سائربالقيمة المالية سبق أن حدد�ا البنك  ال��اماتلم يكن �ناك أي أصول مالية أو 
وال�� خضعت إلعادة التص�يف أو ال�� اختار البنك إعادة تص�يف�ا عند تطبيق املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر    39معيار ا��اسبة الدو��  

   القيمة العادلة من خالل األر�اح وا��سائر كما �� تخصيص�امالية اختار البنك  ال��اماتمالية أو  أصول . لم تكن �ناك 9 رقم املالية
FVTPL  ��9  رقم إلعداد التقار�ر املالية  الدو�� للمعيار�� تار�خ التطبيق األو. 

 ع�� األداء املا�� 9 رقم إلعداد التقار�ر املالية الدو�� للمعيار تأث�� التطبيق األو��  .5

 املالية واالل��اماتاألصول ب �سو�ة

ع�� النحو   2018يناير    1��    9واملعيار الدو�� للتقار�ر املالية    39املالية وفًقا ملعيار ا��اسبة الدو��    واالل��امات  األصول تتم مقارنة �سو�ة  
 التا��:

القيمة الدف��ية  
ملعيار ا��اسبة 

    39الدو�� 

القيمة   إعادة القياس 
الدف��ية 

للمعيار الدو�� 
للتقار�ر املالية 

9    

 در�م ’ 000  ’ در�م 000  ’ در�م 000 

 822,425  0  822,425 لدى مصرف اإلمارات املركزي  النقد واألرصدة

 3,315,256  0  3,315,256 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج

 531,115  0  531,115 املستحق من البنوك األخرى 

 1,851,051  0  1,851,051 فوات�� التصدير ا��فضة للبنوك اإليرانية �� ا��ارج

 3,877,769  ) 997,161(  4,874,930 القروض والسلف

 66,643  0  66,643 األصول األخرى 

 11,461,420  )997,161 (  10,464,259 

 0  0  0 ال��امات القروض غ�� امل��و�ة (خارج امل��انية العمومية)

 10,464,259  ) 997,161(  11,461,420 اإلجما��

 .مليون در�م 997 مبلغ 2018يناير  1إعادة القياس املع��ف ��ا �� احتياطيات االفتتاح كما �� بلغ إجما�� خسارة 

 �سو�ة مخصص انخفاض القيمة

معيار ا��اسبة الدو��    ��مخصص انخفاض القيمة للف��ة السابقة الذي تم قياسه وفًقا لنموذج ا��سارة املتكبد    ب�سو�ةا��دول التا��    يقوم
يناير    1��    9رقم    إلعداد التقار�ر املالية  فاض القيمة ا��ديد الذي تم قياسه وفًقا لنموذج ا��سارة املتوقع للمعيار الدو��إ�� مخصص انخ  39

2018 : 

مخصص  فئة القياس
انخفاض القيمة 

معيار  بموجب
 ا��اسبة الدو�� 

 39    

مخصص   إعادة القياس 
انخفاض 

 القيمة بموجب
ملعيار الدو�� ا

للتقار�ر املالية 
9    

 ’ در�م 000  ’ در�م 000  ’ در�م 000 

 0  0  0 لدى مصرف اإلمارات املركزي  النقد واألرصدة

 0  0  0 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج

 0  0  0 املستحق من البنوك األخرى 

 0  0  0 ا��ارجفوات�� التصدير ا��فضة للبنوك اإليرانية �� 

 4,189,513  997,161  3,192,352 القروض والسلف

 0  0  0 األصول األخرى 

 3,192,352  997,161  4,189,513 

 0  0  0 ال��امات القروض غ�� امل��و�ة (خارج امل��انية العمومية)

 4,189,513  997,161  3,192,352 اإلجما��

 .5�ـ و  4�� املالحظة  9املعلومات حول قياس مخصص انخفاض القيمة بموجب املعيار الدو�� للتقار�ر املالية يمكن االطالع ع�� مز�د من 

 إيرادات الفوائد 

 يتم اح�ساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفع�� ع�� إجما�� القيمة الدف��ية لألصول املالية ، باست�ناء:

') ، وال�� يطبق عل��ا معدل الفائدة الفع�� األص�� املعدل ع��  POCI('  ذات التد�ي االئتما�ياألصول املالية املش��اة أو الناشئة   -
 االئتمان ع�� الت�لفة املطفأة لألصل املا��.

��ا أصبحت �� وقت الحق  " ولكPOCI" ذات التد�ي االئتما�ياألصول املالية املش��اة أو الناشئة  األصول املالية ال�� ل�ست -
عن طر�ق تطبيق معدل الفائدة الفع��  ل�ا") ، وال�� يتم اح�ساب إيرادات الفوائد 3منخفضة القيمة االئتمانية (أو "املرحلة 

 ع�� ت�لف��ا املطفأة (أي صا�� مخصص ا��سارة االئتمانية املتوقعة) .

 إعادة التص�يف .6

تتم عملية إعادة التص�يف من بداية ف��ة  حيث�عيد البنك تص�يف األصول املالية عندما يتغ�� نموذج أعماله إلدارة �ذه األصول فقط. 
 األو�� �عد التغي��. من املتوقع أن ت�ون �ذه التغي��ات نادرة جًدا ولم يحدث أي ���ء خالل �ذه الف��ة. إعداد التقار�ر

 املالية  الكشوفات��  ECL ل��سائر االئتمانية املتوقعةا��صص عرض  .7

 املالية ع�� النحو التا��: الكشوفات��  ECL االئتمانية املتوقعة �سائرل� ا��صصيتم عرض 

 املقرواملستحقة من  املركزي  اإلمارات العر�ية املتحدة مصرفلألصول املالية املقاسة بالت�لفة املطفأة (األرصدة لدى بال�سبة  )1(
الرئ���� والفروع �� ا��ارج واملستحقة من البنوك األخرى وفوات�� التصدير ا��صومة من البنوك اإليرانية والقروض والسلفيات  

 واألصول املالية األخرى): كخصم من إجما�� القيمة الدف��ية لألصول ؛ 

: كجزء من احتياطي إعادة تقييم FVTOCI يراد الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل اإل بال�سبة ألدوات الدين املقاسة  )2(
 الشامل اآلخر ؛ و اإليرادواملع��ف ��ا ��  FVTOCI    بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشامل اآلخراالس�ثمارات املعينة 

 الل��امات القروض وعقود الضمان املا��: كمخصص.بال�سبة  )3(

 اإليرادات من العقود مع العمالء -  15التقار�ر املالية رقم املعيار الدو�� إلعداد  .ب

العقود امل��مة مع العمالء (بصيغته  من يراداتاإل ع��  15�� العام ا��ا�� ، طبق البنك املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم 
باست�ناء إيرادات الفوائد املغطاة  2018يناير  1) والذي يصبح ساري املفعول لف��ة سنو�ة تبدأ �� أو �عد 2016املعدلة �� أبر�ل 

اإليرادات. ب لالع��افخطوات  5من�ً�ا من  15. قدم املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية 9بموجب املعيار الدو�� للتقار�ر املالية 
للتعامل مع س�نار�و�ات محددة. فيما ي��   15تمت إضافة إرشادات توج��ية أك�� بكث�� �� املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم  

 املالية للبنك. الكشوفاتتفاصيل املتطلبات ا��ديدة وتأث���ا ع�� 

وفًقا للن�� االنتقا�� بأثر رج�� ع�� النحو املسموح به �� املعيار الدو��   15طبق البنك املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم 
(ب) ، يدرك البنك التأث��  3ج ، الفقرة 15الدولية إلعداد التقار�ر املالية  للمعيار(ب) وفًقا  3، الفقرة ج   15إلعداد التقار�ر املالية 

ال��اك�� لتطبيق �ذا املعيار �� البداية كتعديل ع�� الرصيد االفتتا�� لألر�اح ا��تجزة �� ف��ة إعداد التقار�ر السنو�ة وال�� 
ع�� العقود  . وفًقا لطر�قة االنتقال �ذه ، يطبق البنك �ذا املعيار بأثر رج�� فقط2018يناير   1األو�� ، أي  التطبيقتتضمن تار�خ 

 .األو�� التطبيق�� تار�خ تقديم  ت�ون عقودًا غ�� منجزةال�� 

العقد" لوصف ما يمكن أن �عرف أك�� باسم  ال��اممصطل�� "أصل العقد" و " 15�ستخدم املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية 
. املا�� املركزاستخدام أوصاف بديلة �� بيان  الكيان �� "اإليرادات املستحقة" و "اإليرادات املؤجلة" ، ومع ذلك ال يحظر املعيار ع

 .لوصف �ذه األرصدة 15اعتمد البنك املصط��ات املستخدمة �� املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم وقد 

دناه. بصرف النظر �ـ أ 4 املالحظة رقميتم اإلفصاح عن السياسات ا��اس�ية للبنك فيما يتعلق بتدفقات اإليرادات بالتفصيل �� 
أي تأث��  15عن تقديم إفصاحات أك�� شموًال ملعامالت إيرادات البنك ، لم يكن لتطبيق املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم 

 .كب�� ع�� املركز املا�� و / أو األداء املا�� للبنك



اخلميس    21   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12788  29
Thursday   21   November   2019  -  Issue No   12788

بنك �سادرات اإيران
فروع الإمارات العربية املتحدة 

الك�سوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�ستقل

لل�سنة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2018
. 2018يناير  1"إيرادات العقود مع العمالء" اعتباًرا من  15ة رقم قام البنك �� البداية بتطبيق املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالي

 ال تتم إعادة بيان املعلومات املقارنة.و بموجب طر�قة النقل ا��تارة ، 

 . املعاي�� والتفس��ات الصادرة وغ�� املطبقة �عد3 

والتعديالت ع�� املعاي�� والتفس��ات صادرة ولكن ل�ست نافذة املفعول �عد ولم يقم البنك  �� تار�خ اعتماد �ذه الكشوفات املالية، �انت املعاي�� التالية 
 باعتماد�ا �ش�ل مبكر: 

  

دمج األعمال (ســـــاري املفعول للف��ات ا��اســـــ�ية ال�� تبدأ �� أو   )2017(د�سم��  3املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية 
 )2019يناير  01�عد 

األدوات املالية (ســـار�ة املفعول من الف��ات ا��اســـ�ية ال�� تبدأ  )2017 أكتو�ر(9املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية 
 )2019يناير  01�� أو �عد 

ــار�ة املفعول من الف��ات   )2017 د�سم��( 11املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية  ــ��كة (ســ ــ�ية ال�� ال��ت�بات املشــ ا��اســ
 )2019يناير  01تبدأ �� أو �عد 

ــ�ية ال�� تبدأ  )2016 يناير( 16املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية  ــ ــار�ة املفعول من الف��ات ا��اســ ــ عقود اإليجار (ســ
 )2019يناير  01من 

ــ�ية ال�� تبدأ عقود التأم�ن  )2017 مايو( 17املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية  ــ ــار�ة املفعول من الف��ات ا��اســ ــ (ســ
 )2021يناير  1من 

ــــــ�ية  )2018 أكتو�ر( 1معيار ا��اسبة الدو��  ـــ ــــــاري املفعول من الف��ات ا��اســ ـــ عرض البيانات املالية (ســ
 )2020يناير  1ال�� تبدأ من 

ـــــ�ية ،و  )2018 أكتو�ر( 8معيار ا��اسبة الدو��  ـــ ـــ ـــــات ا��اســ ـــ ـــ ـــــياســ ـــ ـــ التغي��ات �� التقديرات واألخطاء  الســ
يناير    01ا��اســ�ية (ســار�ة من الف��ات ا��اســ�ية ال�� تبدأ من 

2020( 
ضرائب الدخل (سار�ة املفعول من الف��ات ا��اس�ية ال�� تبدأ  )2017(د�سم��  12معيار ا��اسبة الدو�� 

 )2019يناير  01من 
ــــتحقاقات املوظف�ن ( )2018 ف��اير(  19معيار ا��اسبة الدو��  ــــار�ة املفعول اســ ــــ�ية    ســ من الف��ات ا��اســ

 )2019يناير  01ال�� تبدأ من 
ـــــ�يـة ال��  )2017(د�سم��  23معيار ا��اسبة الدو��  ـــ ـــ ــار�ـة املفعول من الف��ات ا��ـاســ ـــ ـــ ـــ ت�لفـة االق��اض (ســ

 )2019يناير  01تبدأ من 
ـــــار�ة   )2017 أكتو�ر( 28معيار ا��اسبة الدو��  ـــــ��كة (ســ ـــــار�ع املشــ ـــــر�ات الزميلة واملشــ ـــــ�ثمارات �� الشــ االســ

 )2019يناير  01املفعول للف��ات ا��اس�ية ال�� تبدأ �� أو �عد 
ـــــ�� رقم  ـــ ـــ ــــادر عن � 23التفســ ـــ ـــ ـــ عــداد �نــة املعــاي�� الــدوليــة إل الصــ

 )2017(يونيو  لتقار�ر املاليةا
ــاري  ــ ـــ ـــ ــر�بة الدخل (ســ ــ ـــ ـــ ــأن معامالت ضــ ــ ـــ ـــ املفعول عدم اليق�ن �شــ

 )2019يناير  01للف��ات ا��اس�ية ال�� تبدأ �� أو �عد 

أو وفق وعندما تصبح   2019يناير  1وتتوقع اإلدارة أنه س�تم اعتماد �ذه التعديالت �� الكشوفات املالية للبنك للف��ة ال�� تبدأ بتار�خ  
 العتماد �ذه التعديالت. مطبقة. ولم تحظى اإلدارة �عد بفرصة لدراسة اآلثار ا��تملة  

 

 والسياسات ا��اس�يةأسس اإلعداد  -4
 بيان االل��امأ. 

) مطبق و�ل IFRS(  الكشـــــــوفات املاليةيتم إعداد الكشـــــــوفات املالية وفقًا و�ما يل��م بمتطلبات �ل معيار دو�� إلعداد  
الكشــوفات ). و�شــمل املعاي�� الدولية إلعداد  IFRICالدولية (  الكشــوفات املاليةتفســ�� مطبق خاص ب��نة تفســ��ات  

 ).SIC) وتفس��ات ��نة التفس�� الدائمة (IASأيضًا معاي�� ا��اسبة الدولية ( املالية
 

 أساس اإلعدادب. 
تم إعداد الكشـــــــــــوفات املالية ع�� أســـــــــــاس مبدأ الت�لفة التار�خية باســـــــــــت�ناء قياس األدوات املالية املشـــــــــــتقة بالقيمة 

 وجدت. و�عتمد الت�لفة التار�خية �ش�ل عام ع�� القيمة العادلة للمبلغ املدفوع مقابل األصول.العادلة، إن 
لتحو�ل ال��ام ما�� �� معاملة منظمة   سـدادهأو    ،والقيمة العادلة �� السـعر الذي يتم اسـتالمه عند بيع أحد األصـول 

ب�ن مشــــارك�ن �� الســــوق �� تار�خ القياس، بصــــرف النظر عن ما إذا �ان �ذا الســــعر م��وظ �شــــ�ل مباشــــر أو مقدر 
باســتخدام تقنية تقييم أخرى. و�� تقدير القيمة العادلة ألصــل أو ال��ام، يأخذ البنك �� ا��ســبان خصــائص األصــل 

خذ املشار�ون �� السوق تلك ا��صائص �� ا��سبان عند تحديد سعر األصل أو االل��ام �� تار�خ أو االل��ام �� حال أ
ـــــف   ـــ ـــــاح �� كشـــــ ـــ ـــــع املا��القياس. و�تم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصـــــ ـــ ـــــاس،  الوضـــــ ـــ ع�� �ذا األســـــ

ـــــمن نطـاق املعيـار الـدو�� إل  ـــ ـــــ�م ال�� تقع ضـــــ ـــ ـــــاس الســـــ ـــ ـــــت�نـاء معـامالت الـدفع ع�� أســـــ ـــ ـــــوفـات املـاليـةعـداد بـاســـــ ـــ  2 الكشـــــ
ــــبة الدو��   ـــ ــــمن نطاق معيار ا��اسـ ـــ ــــابه مع  17ومعامالت التأج�� ال�� تقع ضـ ـــ ــــات ال�� لد��ا �عض أوجه ال�شـ ـــ والقياسـ

ـــت قيمة عادلة، مثل صــــا�� القيمة املمكن تحقيق�ا �� معيار ا��اســــبة الدو��   أو القيمة  2القيمة العادلة ولك��ا ل�سـ
 .36سبة الدو�� املستخدمة �� معيار ا��ا

 3أو   2أو  1، تم تـص�يف قياسـات القيمة العادلة �� املسـتوى  الكشـوفات املالية  إعداد و�اإلضـافة إ�� ذلك، فألغراض
ع�� أساس الدرجة ال�� ت�ون ف��ا مدخالت قياس القيمة العادلة م��وظة وتم تحديد أ�مية مدخالت قياس القيمة 

 العادلة �� ا��مل وفقًا ملا ي��:
ــــعار معلنة (غ��   1مســـــــــتوى املدخالت  . 1 ) �� األســـــــــواق ال�شـــــــــطة لألصـــــــــول أو االل��امات املتطابقة ال�� معدلة�و أســـــ

 يمكن للكيان الوصول إل��ا �� تار�خ القياس؛
أو   األصـل، م��وظة بخـصوص  1�و مدخالت، باسـت�ناء األسـعار املعلنة املشـمولة �� املسـتوى   2. مسـتوى املدخالت  2

 �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر؛ واالل��ام، سواء 
 �� مدخالت غ�� م��وظة لألصل أو االل��ام. 3. مستوى املدخالت 3

 

ــابقة. ولم يكن لدى  2واملســــتوى   1ولم توجد تحو�الت ب�ن األدوات املالية ذات املســــتوى   خالل الســــنة ا��الية أو الســ
من �سـلسـل القيمة العادلة �� ��اية السـنة  3البنك أية أدوات مالية مرحلة بالقيمة العادلة ومصـنفة ضـمن املسـتوى  

ــــ��يات أو مبيعات ألدوات  ـــ ــــابقة أية مشـ ـــ ــــنة ا��الية أو السـ ـــ ــــابقة. وعالوة ع�� ذلك، لم توجد خالل السـ ـــ ا��الية أو السـ
 من ال�سلسل ال�رمي للقيمة العادلة. 3مالية مرحلة بالقيمة العادلة ومصنفة ضمن املستوى 

 ' در�م) باست�ناء �� حال تم ذكر خالف ذلك.000كشوفات املالية ألقرب ألف (وقد تم تقر�ب جميع القيم �� ال
 االع��اف األو�� والقياس

ـــــعر املعــاملــة عنــد االع��اف    واالل��امــات لألصـــــــــــــول عنــدمــا تختلف القيمــة العــادلــة  ـــ  يــدرك الكيــان، األو��املــاليــة عن ســـــ
 الفرق ع�� النحو التا��:

عندما يتم إثبات القيمة العادلة بالســــــــعر املعروض �� ســــــــوق �شــــــــط ألصــــــــل أو ال��ام مماثل (أي مدخالت املســــــــتوى   -
األول) أو بناًء ع�� أسلوب تقييم �ستخدم فقط البيانات من األسواق ال�� يمكن مالحظ��ا ، يتم إعادة حساب الفرق 

 أو خسارة. ر�حع�� أنه 
تـأجيـل الفرق وتحـديـد توقيـت االع��اف بـالر�ح أو ا��ســـــــــــــارة �� اليوم املؤجـل �شـــــــــــــ�ل   �� جميع ا��ـاالت األخرى ، يتم -

ـــــتخـدام مـدخالت  ـــ فردي. يتم إطفـاؤ�ـا ع�� مـدى عمر األداة ، أو تـأجيل�ـا ح�� يمكن تحـديـد القيمـة العـادلـة لألداة بـاســـــ
 يمكن مالحظ��ا �� السوق ، أو تتحقق من خالل ال�سو�ة.

 أساس  ا��اسبةج. 
ذه الكشــــــوفات املالية، باســــــت�ناء معلومات التدفقات النقدية ع�� أســــــاس االســــــتحقاق ا��اســــــ��. ووفقًا تم إعداد �

  ما ملبدأ االستحقاق ا��اس��، يتم �عر�ف املعامالت واألحداث عند حدو��ا (ول�س عند استالم أو دفع مبلغ نقدي أو
 وفات املالية للف��ات ال�� تتعلق ��ا.�عادله) و�تم ���يل�ا �� ال��الت ا��اس�ية و�دراج�ا �� الكش

 أساس القياسد. 
 تم إعداد �ذه الكشوفات املالية وفق مبدأ الت�لفة التار�خية باست�ناء قياس املشتقات بالقيمة العادلة، إن وجدت.

 األصول املاليةه. 
املــاليــة وعقود معينـة   واالل��امــاتمتطلبــات االع��اف بقيــاس األصـــــــــــــول املــاليــة  9يحــدد املعيــار الــدو�� للتقــار�ر املــاليــة 

ــــبة الدو��  ــــ�ا. يحل �ذا املعيار محل معيار ا��اســـــ ــــلع غ�� مالية وقياســـــ ــــراء أو بيع ســـــ األدوات املالية: االع��اف  39لشـــــ
 والقياس.

ـــــيح ــات ا��اـســـــ  تم توضـ ـــ ــياسـ ـــ ــيل السـ ـــ ـــــ�ية تفاصـ ــات ا��اسـ ـــ ــياسـ ـــ �ية ال�امة ا��ديدة وطبيعة وتأث�� التغي��ات ع�� السـ
 أ. 2السابقة �� املالحظة 

 املالية �� بيان املركز املا�� للبنك عندما يصبح البنك طرًفا �� األح�ام التعاقدية لألداة. األصول يتم إدراج 
 قياس األصول املالية )1

أو   حيازةمباشـــرة إ��   �عودالعادلة. تضـــاف ت�اليف املعامالت ال��  يتم قياس األصـــول املالية مبدئًيا بالقيمة  
إصـــــــــــدار األصـــــــــــول املالية (بخالف األصـــــــــــول املالية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا��ســـــــــــارة) إ�� القيمة 

ــــــــرة إ�� ب  االع��افالعادلة لألصــــــــــــول املالية عند االع��اف األو��. يتم   ـــ ــــو�ة مباشـ ـــ  حيازةت�اليف املعاملة امل�ســـــ
 األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا��سارة مباشرة �� الر�ح أو ا��سارة.

املالية املع��ف ��ا الحًقا ب�امل�ا إما بالت�لفة املطفأة أو بالقيمة العادلة ، اعتماًدا   األصـــــول يتم قياس جميع  
 املالية. األصول ع�� تص�يف 

الرئ��ــــ��   املقر، واملســــتحق من  واملعادالت النقديةفأة من النقد  تت�ون األصــــول املالية املصــــنفة كت�لفة مط
وفروعـه �� ا��ـارج ، واملســـــــــــــتحقـة من البنوك األخرى ، وفوات�� التصــــــــــــــدير ا��صـــــــــــــومـة للبنوك اإليرانيـة �� 

 ا��ارج ، والقروض والسلفيات وغ���ا من األصول.
ـــــة طر�قةالطر�قة الفائدة الفعلية ��  وت�ون   ـــــصـ ــاب الت�لف�  ا��صـ ـــ ـــــيص �سـ ـــــل املا�� وتخصـ ة املطفأة لألصـ

 إيرادات الفوائد ع�� مدى الف��ة ذات الصلة.
ــــل املا�� عند االع��اف   وفقًا لهالت�لفة املطفأة للموجود املا�� �� املبلغ الذي يتم   ـــ مطروًحا   األو��قياس األصـ

ــ��الك ال��اك�� باســـتخدام طر�قة الفائدة ا الدفعاتمنه   ــافة إ�� االسـ ــية ، باإلضـ لفعلية ألي فرق ب�ن الرئ�سـ
ــــتحقاق ، املعدلة   األو���ذا املبلغ   ـــ ــــات  يوفقًا أل ومبلغ االسـ ـــ ــــصـ ـــ القيمة الدف��ية و�عت�� �ســــــــارة.  ا�  من مخصـ

 �سارة.ا� من مخصصاتالت�لفة املطفأة لألصل املا�� قبل �عديل أي  بأ��ااإلجمالية لألصل املا�� 
 

 واملعادالت النقديةالنقد 

�شــــــــتمل النقد وما �عادله ع�� أرصــــــــدة ذات توار�خ اســــــــتحقاق أصــــــــلية مد��ا ثالثة أشــــــــ�ر أو أقل من تار�خ الشــــــــراء ، 
 املركزي. اإلمارات العر�ية املتحدة مصرفو�شمل أرصدة ا��سابات ا��ار�ة النقدية وغ�� املقيدة لدى 

 السياسة ا��اس�ية السابقة لألصول املالية

ــــتحق من  واملعادالت النقديةالبنك األصــــــــــــول املالية التالية: النقد    يمتلك ـــ الرئ��ــــــــــــ�� وفروعه �� ا��ارج ،   املقر، واملســـــ
ـــــتحقات التصــــــدير ا��صــــــومة للبنوك اإليرانية �� ا��ارج ، والقروض والســــــلفيات   وفوات��من البنوك األخرى ،    واملسـ

 وغ���ا من األصول.

ــــيص إيرادات الفوائد ع�� طر�قة الفائدة الفعلية �� طر حيث أن   ــــل املا�� وتخصـــــ ــــاب الت�لفة املطفأة لألصـــــ �قة ��ســـــ
ــــلة.  ــــتقبلية و مدى الف��ة ذات الصـــــ ــــاالت النقدية املســـــ ــــم اإليصـــــ ــــبط بخصـــــ املعدل الفع�� �و املعدل الذي يقوم بالضـــــ

 ف��ة أقصر.لاملقدرة خالل العمر املتوقع لألصل املا�� ، أو ، عند االقتضاء ، 

 لنقديةواملعادالت االنقد 

ع�� أرصدة ذات توار�خ استحقاق أصلية مد��ا ثالثة أش�ر أو أقل من تار�خ الشراء   واملعادالت النقدية�شتمل النقد  
 املركزي. اإلمارات العر�ية املتحدة مصرف، و�شمل أرصدة ا��سابات ا��ار�ة النقدية وغ�� املقيدة لدى 

 املستحقات من املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج
��ــ�يل املســتحقات من املقر الرئ��ــ�� وفروعه �� ا��ارج �شــ�ل مبد�ي بالقيمة العادلة وتتم إعادة قياســ�ا فيما يتم  

 �عد بالت�لفة املس��لكة باستخدام طر�قة سعر الفائدة السائد ناقص بدل انخفاض القيمة، إن وجد.

 املستحقات من البنوك األخرى 
ـــــتحقات من البنوك   ـــــ�يل املســـــ األخرى �شــــــــــ�ل مبد�ي بالقيمة العادلة وتتم إعادة قياســــــــــ�ا فيما �عد بالت�لفة يتم ��ـــــ

 املس��لكة باستخدام طر�قة سعر الفائدة السائد ناقص بدل انخفاض القيمة، إن وجد.
 

انية �� ا��ارج  كمبياالت التصدير ا��صومة للبنوك اإلير
ـــــومة للبنوك اإليرانية ��  ـــــدير ا��صـــــ ـــــ�يل كمبياالت التصـــــ ـــــ�ل مبد�ي بالقيمة العادلة وتتم إعادة يتم ��ـــــ ا��ارج �شـــــ

 قياس�ا فيما �عد بالت�لفة املس��لكة باستخدام طر�قة سعر الفائدة السائد ناقص بدل انخفاض القيمة، إن وجد.

 القروض والسلف
يتم ��ـــــــــ�يل القروض والســـــــــلف �شـــــــــ�ل مبد�ي بالقيمة العادلة وتتم إعادة قياســـــــــ�ا �شـــــــــ�ل مبد�ي بالقيمة العادلة 
ـــــات انخفاض القيمة وأية مبالغ تم  ـــــصـــــ ـــــ��لكة ناقص الفوائد املؤجلة ومخصـــــ ـــــ�ا فيما �عد بالت�لفة املســـــ و�عادة قياســـــ
شــــط��ا. و�تم اح�ســــاب الت�لفة املســــ��لكة مع األخذ �� ا��ســــبان ألي خصــــم أو قســــط عند االســــتحواذ والرســــوم ال�� 

ـــــــــا��ـة و�تم اعتمـاد �شـــــــــــــ�ـل جزءًا ال يتجزأ من ســـــــــــــعر الفـائـدة الفع��. و�تم إدراج اإل� الك �� الفوائـد واإليرادات املشـــــ
ا��ســــــــائر الناتجة عن انخفاض قيمة القروض والســــــــلف بمثابة خســــــــائر انخفاض قيمة ع�� القروض والســــــــلف �� 

 كشف األر�اح وا��سائر واإليرادات الشاملة األخرى.
 وخسائر صرف العمالت األجن�ية أر�اح )2

ـــــعر  وتحو�ل�ــااليــة املقومــة �عملــة أجن�يــة بتلــك العملــة األجن�يــة يتم تحــديــد القيمــة الــدف��يــة لألصـــــــــــــول املــ  ـــ بــالســـــ
 . ع�� وجه التحديد؛إلعداد التقار�رالفوري �� ��اية �ل ف��ة 

املالية املقاسة بالت�لفة املطفأة وال�� ال �ش�ل جزًءا من عالقة تحوط محددة ، يتم االع��اف   لألصول بال�سبة    -
 بفروق الصرف �� الر�ح أو ا��سارة ل�ذا العام ؛

وال�� ل�ســت   FVTOCI    بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشــامل اآلخربال�ســبة ألدوات الدين ال�� تم قياســ�ا    -
طيــــة محــــددة ، يتم إدراج فروق الصـــــــــــــرف ع�� الت�لفــــة املطفــــأة ألداة الــــدين �� الر�ح أو جزًءا من عالقــــة تحو 
�تم إدراج فروق الصـــــــــــــرف األخرى �� الــــدخــــل الشــــــــــــــــامــــل اآلخر �� احتيــــاطي إعــــادة تقييم و ا��ســــــــــــــــارة للســـــــــــــنــــة. 

 االس�ثمارات.
ــبة    - ــة    لألصـــول بال�سـ ــارةاملالية املقاسـ وال�� ال �شـــ�ل جزًءا من   FVTPL     بالقيمة العادلة من خالل الر�ح وا��سـ

 عالقة تحوط محددة ، يتم االع��اف بفروق الصرف �� الر�ح أو ا��سارة ل�ذا العام ؛ و

، يتم إدراج   FVTOCI    بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشــامل اآلخربال�ســبة ألدوات حقوق امللكية املقاســة    -
 عادة تقييم االس�ثمارات.فروق الصرف �� الدخل الشامل اآلخر �� احتياطي إ

 انخفاض قيمة األصول املالية) 3
ـــــــص�ع��ف البنك   ـــ ا��ســـــــــــارة ��ســـــــــــائر االئتمان املتوقعة من االســـــــــــ�ثمارات �� أدوات الدين ال�� يتم قياســـــــــــ�ا   بمخصـ

ــامـل اآلخر ـــ ـــ ـــــمـان املـا��. يتم   FVTOCI    بـالت�لفـة املطفـأة أو بـالقيمـة العـادلـة من خالل اإليراد الشـــــ ـــ وكـذلـك �عقود الضـــــ
ــار�خ ــديـــث مبلغ خســــــــــــــــائر االئتمـــان املتوقعـــة �� �ـــل تـ ــار�ر تحـ ــان منـــذ ا ليعكس إلعـــداد التقـ ــاطر االئتمـ لتغ��ات �� مخـ

باألداة املالية املعنية. ال يتم االع��اف بخســــارة انخفاض القيمة لالســــ�ثمارات �� أدوات حقوق امللكية   األو��االع��اف  
 . FVTPL    الر�ح وا��سارةوال�� يتم إدراج�ا بالقيمة العادلة من خالل 

ـــــبة ��ميع األدوات املالية ، يقر البنك   ـــ ـــــائر االئتمانية املتوقعةبأ��بال�ســـــ ـــ مدى ا��ياة عندما ت�ون �ناك  ECL  ا ا��ســـــ
، من نـاحيـة أخرى ، لم ترتفع مخـاطر االئتمـان ع�� األداة   �� حـالز�ـادة كب��ة �� مخـاطر االئتمـان منـذ االع��اف األو��.  

ـــــ�ـل كب�� منـذ االع��اف   ـــ ـــــص، فـإن البنـك يق�س   األو��املـاليـة �شـــــ ـــ ــارة لتلـك األداة    مخصـــــ ــاوي ا��ســـــــــــ  املـاليـة بمبلغ �ســـــــــــ
 با��سـارة االئتمانية املتوقعةشـ�ًرا. �سـ�ند تقييم ما إذا �ان يجب االع��اف   12ملدة   ECL ا��سـارة االئتمانية املتوقعة

ECL   مدى ا��ياة ع�� ز�ادات كب��ة �� احتمال أو خطر حدوث تقصـــــــ�� منذ االع��اف األو�� بدًال من إثبات أن األصـــــــل
 فاض االئتما�ي �� تار�خ اإلبالغ أو حدوث تقص�� فع��.املا�� قد �عرض لالنخ

يدرس البنك ما إذا �انت �ناك ز�ادة كب��ة �� مخاطر االئتمان ع�� أســـــــــــاس مســـــــــــتمر طوال �ل ف��ة تقر�ر. لتقييم ما 
 إذا �ـانـت �نـاك ز�ـادة كب��ة �� مخـاطر االئتمـان ، يقـارن البنـك مخـاطر التخلف عن الســـــــــــــداد �� األصـــــــــــــل كمـا �� تـار�خ

 .األو��التقر�ر مع مخاطر التخلف عن السداد �� تار�خ االع��اف 
عنـد إجراء �ـذا التقييم ، يـأخـذ البنـك �� االعتبـار املعلومـات الكميـة والنوعيـة املعقولـة والـداعمـة ، بمـا �� ذلـك ا����ة 

 التار�خية واملعلومات االس�شرافية املتاحة دون ت�لفة أو ج�د غ�� م��ر.
 :�ش�ل خاصرات التالية املؤش و�تم إدراج

 توقع �� التص�يف االئتما�ي ا��ار�� (إن وجد) أو لالئتمان الداخ�� ؛املفع�� أو الكب�� التد�ور ال -
ــــلبية  التغي��ات  ال  - توقعة �� الظروف التجار�ة أو املالية أو االقتصـــــادية ال�� ُيتوقع أن تؤدي إ�� �غي�� املفعلية أو  السـ

 الوفاء بال��اماته ؛كب�� �� قدرة املق��ض ع�� 
 املق��ض ؛ عملياتتوقع �� نتائج املفع�� أو الكب�� التد�ور ال -
 كب��ة �� مخاطر االئتمان ع�� األدوات املالية األخرى للمق��ض نفسه ؛الز�ادات ال -
للمدين مما يؤدي إ�� انخفاض كب��   التقنيةتوقع �� الب�ئة التنظيمية أو االقتصادية أو  املفع�� أو السل��  التغي��  ال  -

 �� قدرة املدين ع�� الوفاء بال��اماته املتعلقة بالدين ؛
 �مة �� قيمة الضمان الداعم لالل��ام أو �� جودة ضمانات الطرف الثالث أو تحس�نات االئتمان ؛ واملغي��ات الت -
ـــــ�ن �� البنــك ملاتغي��ات ال - ـــ ـــــلوك املق��ض ، بمــا �� ذلــك التغي��ات �� حــالــة الــدفع للمق��ضـــــ ـــ �مــة �� األداء املتوقع وســـــ

 والتغي��ات �� نتائج ال�شغيل للمق��ض.

 ع�� املدين  النظر عن التحليل الوارد أعاله ، ُيف��ض حدوث ز�ادة كب��ة �� مخاطر االئتمان إذا �ان قد م�ــ��  بصــرف
ـــــديوًما  30أك�� من   ـــــتحقةلسـ الطرف املقابل ��   يخفقاألصــــــول املالية عندما    يحدث �ع��. ةالتعاقدي  اد الدفعات املسـ
ـــــــداد  ـــ يوًما من تار�خ اســـــــــــتحقاق�ا. يراقب البنك بانتظام فعالية املعاي�� املســـــــــــتخدمة  60تعاقدية خالل ال  الدفعاتسـ

القتضـــــــــــــاء للتأكد من أن املعاي�� قادرة لتحديد ما إذا �انت �ناك ز�ادة كب��ة �� مخاطر االئتمان ومراجع��ا حســـــــــــــب ا
 متأخر السداد.كب��ة �� مخاطر االئتمان قبل أن يصبح املبلغ الز�ادة الع�� تحديد 

 ذات التد�ي االئتما�ياألصول املالية 
املستقبلية " ، عندما يقع حدث واحد أو أك�� له تأث�� ضار ع�� التدفقات النقدية  ذو تد�ي ائتما�ياألصل املا�� "ي�ون  

ــــمن دليل 3املقدرة لألصـــــل املا��. �شـــــار إ�� األصـــــول املالية ال�� انخفضـــــت قيم��ا االئتمانية بأ��ا أصـــــول املرحلة   . يتضـ
انخفاض قيمة االئتمان بيانات يمكن مالحظ��ا حول األحداث التالية ال�� �شـــ�� إ�� أن املق��ض يواجه صـــعو�ة مالية 

 كب��ة.
 األجل ةطو�ل م�لةاملق��ض �� -
 املق��ض وفاة -
 املق��ض معسر-
 ) املاليةالتع�داتع�د (تللاملق��ض مخالفة  -
 �شط ل�ذا األصل املا�� �س�ب صعو�ات ماليةالسوق الاختفى  -
 امتيازات فيما يتعلق بالصعو�ة املالية للمق��ض قدم املقرض -
 اإلفالس مرحلة من ا��تمل أن يدخل املق��ض �� -
 شراء أو إ�شاء األصول املالية بخصم كب�� �عكس ا��سائر االئتمانية املتكبدة.تم  -

قد ال ي�ون من املمكن تحديد حدث منفصـــل واحد. بدًال من ذلك ، ر�ما أدى التأث�� املشـــ��ك للعديد من األحداث إ�� 
ل أصــــــــوًال مالية تقاس بالت�لفة انخفاض قيمة األصــــــــول املالية. يقوم البنك بتقييم ما إذا �انت أدوات الدين ال�� تمث

ـــــامـل اآلخر املطفـأة أو ـــ قـد انخفضـــــــــــــت قيم��ـا االئتمـانيـة �� �ـل تـار�خ   FVTOCI    بـالقيمـة العـادلـة من خالل اإليراد الشـــــ
ــــت قيم��ا االئتمانية ، ينظر البنك إلعداد التقار�ر ــــر�ات قد انخفضـ ــــيادي والشـ . لتقييم ما إذا �انت أدوات الدين السـ

 التمو�ل. تحصيلائد السندات وتص�يفات االئتمان وقدرة املق��ض ع�� �� عوامل مثل عو 
تد�ور �� الوضـع املا�� للمق��ض ، ما الُ�عت�� القرض منخفض القيمة االئتمانية عندما ُيمنح امتياز للمق��ض �سـ�ب 

ة التعـاقـديـة التـدفقـات النقـديـ  ا��صـــــــــــــول ع��لم يكن �نـاك دليـل ع�� أنـه ن�يجـة ملنح االمتيـاز ، انخفض خطر عـدم 
ا كب�ً�ا   ــً ــبة  و انخفاضـ املالية ال�� يتم ف��ا التفك�� �� ا��صـــول   لألصـــول ال توجد مؤشـــرات أخرى لضـــعف القيمة. بال�سـ

ع�� االمتيازات دون منح�ا ، �عت�� األصــــل منخفض القيمة االئتمانية عندما ي�ون �ناك دليل م��وظ ع�� انخفاض 
ـــداد (انظر أدناه) عدم قيمة االئتمان بما �� ذلك تلبية �عر�ف ا لتخلف عن الســــداد. �شــــمل �عر�ف التخلف عن السـ

 يوًما أو أك��. 30الرغبة �� دفع املؤشرات ووقف الدعم إذا تأخرت املبالغ ملدة 
 ياالئتما� ذات التد�ياألصول املالية املش��اة أو الناشئة 

ــ��اةاألصـــول املالية ال��   ــئة    املشـ ") �� األصـــول ال�� انخفضـــت قيم��ا االئتمانية POCI("  ياالئتما�  ذات التد�يأو الناشـ
ــابه ع�� أســــاس  عند االع��اف األو��. يحســــب البنك معدل الفائدة الفع�� املعدل حســــب االئتمان ، والذي يتم اح�ســ

ة �� التدفقات الت�لفة املطفأة لألصـــــــل املا�� بدًال من إجما�� قيمته الدف��ية و�تضـــــــمن تأث�� خســـــــائر االئتمان املتوقع
 النقدية املستقبلية املقدرة.

 �عر�ف التخلف عن السداد 
ــائر االئتمــانيــة املتوقعــة تحــديــدلمن األ�ميــة   ـــــــ ـــــــــداد أن ECL ا��ســـــ ـــــتخــدم �عر�ف حيــث . �عرف التخلف عن الســـــ ـــ �ســـــ

ــــداد �� قياس مقدار ــــائر االئتمانية املتوقعة  التخلف عن الســـــ ا��ســـــــــارة   مخصـــــــــصو�� تحديد ما إذا �ان   ECL ا��ســـــ
ـــــ�ند إ�� ـــــائر االئتمانية املتوقعة �سـ ـــــدادشــــــ�ًرا أو العمر االف��ا�ــــــ��، حيث أن   12ملدة  ECL  ا��سـ �و   التخلف عن السـ

ـــــداد  أحـد م�ونـات احتمـال التخلف ـــ ـــــائر االئتمـانيـة املتوقعـة ) الـذي يؤثر ع�� �ـل من قيـاسPD(  عن الســـــ ـــ  ECLs ا��ســـــ
 كب��ة �� مخاطر االئتمان.الز�ادة الوتحديد 

 :تخلف عن السداد�عت�� البنك ما ي�� بمثابة حدث 
 التعاقدية ؛ أو عن سداد دفعاتهيوًما  90املق��ض  تأخر -
 من غ�� املر�� أن يدفع املق��ض ال��اماته االئتمانية إ�� البنك بال�امل. -

 .�ش�ل مناسب ليعكس ا��صائص ا��تلفة ألنواع مختلفة من األصول  التخلف عن السداديتم �عر�ف 
ـــــرات  ـــ عنـــد تقييم مـــا إذا �ـــان من املر�� أن يـــدفع املق��ض ال��امـــه االئتمـــا�ي ، يـــأخـــذ البنـــك �� االعتبـــار �ـــل من املؤشـــــ
النوعية والكمية. �عتمد املعلومات ال�� تم تقييم�ا ع�� نوع األصــــــل ، ع�� ســــــ�يل املثال ، �� إقراض الشــــــر�ات ، ي�ون 

ــــتخدم �و   ـــ ــــر النو�� املسـ ـــ ــــرات الكمية ،   ،مخالفة التع�داتاملؤشـ ـــ ــــب إلقراض التجزئة. �عد املؤشـ ـــ و�و أمر غ�� مناسـ
مدخالت رئ�سية �� �ذا التحليل. �ستخدم بمثابة  ال��ام آخر للطرف املقابل ،   �شأنوعدم السداد    التأخرمثل حالة 

ا أو ا��صـــــــــــــول عليـه من  البنـك مجموعـة متنوعـة من مصــــــــــــــادر املعلومـات لتقييم التقصـــــــــــــ�� الـذي يتم تطو�ره داخليـً
 مصادر خارجية.

 ) ECLقياس خسائر االئتمان املتوقعة ( 
�ان قد ) أو مدى ا��ياة اســ�ناًدا إ�� ما إذا  شــ�ر 12شــ�ًرا ( 12) ع�� أســاس  ECLيتم قياس خســارة االئتمان املتوقعة (

ــــت القيمـــة االئتمـــانيـــةز�ـــادة كب��ة �� مخـــاطر االئتمـــان منـــذ االع��اف األو�� أو مـــا إذا �ـــانـــ  حـــدث ـــ ـــ حـــد أل  ت قـــد انخفضـــــ
 ��طر) ، والتعرض  PDا��ســـــــائر االئتمانية املتوقعة �� املنتج ا��صـــــــوم الحتمال التخلف عن الســـــــداد (فاألصـــــــول.  

 ) ، كما �و محدد ع�� النحو التا��:LGD) ، والتخلف عن السداد �س�ب ا��سارة (EADالتخلف عن السداد (
ــ   PD  احتمال التخلف عن السداد  يمثل  - ـــ  12احتمال تخلف املق��ض عن الوفاء بال��اماته املالية ، سواء ع�� مدار الــ

ـــــــدادشـــــــــــ�ًرا القادمة ( ـــ ـــــــداد  ، أو ع�� مدى العمر املتبقي (شـــــــــــ�رًا) 12ملدة  PD   تخلف عن السـ ـــ مدى   PDتخلف عن السـ
 .ا��ياة) لالل��ام

التخلف ع�� املبالغ ال�� يتوقع البنك أن ت�ون مســـــتحقة �� وقت  EAD  �عتمد التعرض ��طر التخلف عن الســـــداد  -
ـــــداد ــ   عن السـ ـــــ ـــ ـــ ) أو ع�� مدى العمر شــــــ�رًا من التعرض ��طر التخلف عن الســــــداد 12شــــــ�ًرا القادمة ( 12، خالل الــــــ

، يتضــــمن دوريســــ�يل املثال ، بال�ســــبة الل��ام    مدى ا��ياة). ع��  EAD(التعرض ��طر التخلف عن الســــداد  املتبقي

البنك الرصـــيد امل�ـــ�وب ا��ا�� باإلضـــافة إ�� أي مبلغ آخر من املتوقع �ـــ�به إ�� ا��د التعاقدي ا��ا�� بحلول وقت 
 ، �� حالة حدوثه.التخلف عن السداد

��طر التخلف ) توقعات البنك ملدى ا��سارة عند التعرض  LGD(  تمثل ا��سارة الناجمة عن التخلف عن السداد  -
 .عن السداد

ــــب نوع الطرف املقابل ونوع وأقدمية املطالبة وتوافر   LGD  ا��ســــــــارة الناجمة عن التخلف عن الســــــــداد ختلفت ـــ حسـ
ـــــمان أو الدعم االئتما�ي اآلخر. يتم التعب�� عن ـــــبة مئو   LGD  ا��ســــــارة الناجمة عن التخلف عن الســــــداد  الضـ �ة ك�سـ

ا��ســـــــارة الناجمة   ). يتم اح�ســـــــابEAD(  التخلف عن الســـــــداد�� وقت   ل��طر  من ا��ســـــــارة ل�ل وحدة من التعرض
ت�ون ا��ســارة الناجمة عن التخلف عن شــ�ًرا أو مدى ا��ياة ، حيث   12ع�� أســاس    LGD  عن التخلف عن الســداد

 12 مدة��   تخلف عن السـداد�ا �� حالة حدوث ال�سـبة املئو�ة ل��سـارة املتوقع حدو�  �شـ�ًرا � 12ملدة   LGD  السـداد
املتوقع   ال�ســــــــبة املئو�ة ل��ســــــــارة ��  ا��ياةمدى  LGD   ا��ســــــــارة الناجمة عن التخلف عن الســــــــداد شــــــــ�ًرا التالية و

 ع�� مدى ا��ياة املتبقية املتوقعة للقرض. التخلف عن السداد حال حدث��  احدو��
ا��سارة الناجمة  و  PD  احتمال التخلف عن السداد  من خالل إسقاط ECL  ا��سائر االئتمانية املتوقعة  يتم تحديد

ـــــداد ـــــداد و  LGD  عن التخلف عن الســـــ ـــــ�ر مقبل ول�ل عرض فردي أو  EAD  التعرض ��طر التخلف عن الســـــ ل�ل شـــــ
ــــر�حة جماعية.   ـــ البقاء ع�� قيد ا��ياة (أي أن   تم مضــــــــــــاعفة �ذه امل�ونات الثالثة مًعا و�عديل�ا بحًثا عن احتمالتشـــــ

 ا��سائر االئتمانية املتوقعة  �ذا  �� الش�ر السابق). يحسب  متخلف عن السدادالتعرض لم يكن مدفوًعا مسبًقا أو  
ECL   معدل و��ون  .  وجمع�ال�ل شـــــ�ر �� املســـــتقبل ، وال�� يتم �عد ذلك خصـــــم�ا مرة أخرى إ�� تار�خ التقر�ر  بفعالية

 �و سعر الفائدة الفع�� األص�� أو تقر�به. ECL ا��سائر االئتمانية املتوقعة سابا��صم املستخدم �� ح
ـــــــــداد تم تطو�ر ـــــتحقـاق ع��مـدى ا��يـاة    PD احتمـال التخلف عن الســـــ ـــ احتمـال  عن طر�ق تطبيق ملف �عر�ف االســـــ

عن الســداد   . يبحث ملف االســتحقاق �� كيفية تطور حاالت التخلفًا ا��اليةشــ�ر  12 ملدة  PD التخلف عن الســداد
�� محفظة من نقطة االع��اف األو�� طوال مدة القروض. �ســــــــ�ند ملف االســــــــتحقاق إ�� البيانات التار�خية امل��وظة 

 التحليل التار���.بئتما�ي. و�دعم �ذا اال نطاق ال�فظة و ا�و�ف��ض أن ي�ون �و نفسه �� جميع األصول داخل 
ــــداد يتم تحديد ـــ اســــــــــــ�ناًدا إ�� ملف �عر�ف الدفع   ودى العمرشــــــــــــ�ًرا   12ملدة   EADs التعرض ��طر التخلف عن الســـــ

 املتوقع ، والذي يختلف حسب نوع املنتج.
ـــــتحقـة ع��  الـدفعـات، �عتمـد ذلـك ع�� دفعـة واحـدةبـال�ســـــــــــــبـة إلطفـاء املنتجـات وقروض الســـــــــــــداد   - ـــ التعـاقـديـة املســـــ

ا �عديل �ذا املبلغ ألي مدفوعات زائدة متوقعة يقوم ��ا شـــــــ�ًرا أو مدى ا 12املق��ض ع�� أســـــــاس   ��ياة. ســـــــ�تم أيضـــــــً
 اف��اضات السداد / إعادة التمو�ل املبكرة �� ا��ساب. إدراجاملق��ض. يتم أيًضا 

عن طر�ق أخذ الرصـــــــيد امل�ـــــــ�وب  ��طر التخلف عن الســـــــداد، يتم الت�بؤ بالتعرض الدور�ةبال�ســـــــبة للمنتجات    -
ــــــــافة " ـــ عامل تحو�ل االئتمان" الذي �ســــــــــــمح بالتخفيض املتوقع ل��د األق�ــــــــــــ�� بحلول وقت التخلف عن ا��ا�� و�ضـ

 البنك األخ�� الســـداد. تختلف �ذه االف��اضـــات حســـب نوع املنتج ونطاق اســـتخدام ا��د ا��ا�� ، اســـ�ناًدا إ�� تحليل
 . التخلف عن السدادبيانات ل

اس�ناًدا إ�� العوامل ال�� تؤثر   ودى العمرش�ًرا   12ملدة   LGDs  ا��سارة الناجمة عن التخلف عن السداد  يتم تحديد
 حسب نوع املنتج. �ذا ختلفو�. التخلف عن السدادع�� عمليات االس��داد ال�� تمت �عد 

ا ع�� نوع الضــــــــمان وقيم الضــــــــمان املســــــــقطة ، وا��صــــــــومات   - بال�ســــــــبة للمنتجات املضــــــــمونة ، �عتمد ذلك أســــــــاســــــــً
 �س�ب املبيعات القسر�ة ، ووقت إعادة التملك وت�اليف االس��داد امل��وظة. يةق / الدف�� التار�خية ع�� قيم السو 

ع�� مســــــــتوى   LGD  ا��ســــــــارة الناجمة عن التخلف عن الســــــــداد بال�ســــــــبة إ�� املنتجات غ�� املضــــــــمونة ، يتم �عي�ن  -
ـــ�ن. تتأثر   لالختالفاملنتج نظًرا   ـــ��داد ال�� تم تحقيق�ا ب�ن مختلف املق��ضـ ا��ســــارة الناجمة ا��دود �� عمليات االسـ

 باس��اتيجيات التحصيل ، بما �� ذلك مبيعات الديون املتعاقد عل��ا والسعر.�ذه  LGD عن التخلف عن السداد
ا تضـــــــــم�ن املعلومات االقتصـــــــــادية التطلعية �� تحديد ــــداد  يتم أيضـــــــــً التعرض ��طر   و  PD  احتمال التخلف عن الســـــ

تختلف و .  ودى ا��ياةشـــــــ�ًرا   12ملدة   LGD  ا��ســـــــارة الناجمة عن التخلف عن الســـــــداد و EAD  التخلف عن الســـــــداد
 �ذه االف��اضات حسب نوع املنتج.

ـــــائر االئتمانية املتوقعة  االف��اضـــــــــات ال�امنة وراء حســـــــــاب  تتم مراقبة ومراجعة ـــ ـــــتحقاق مثل ك -  ECL ا��سـ ـــ يفية اسـ
 �ل ثالثة أش�ر. - إ�� قيم القروضوكيف تتغ��  PDS احتمال التخلف عن السدادملف �عر�ف 

 ع�� النحو التا��: ECL ا��سائر االئتمانية املتوقعة بال�سبة للتعرضات غ�� املمولة ، يتم قياس
ـــــــائر االئتمانية املتقعة بال�ســـــــــــبة الل��امات القروض غ�� امل�ـــــــــــ�و�ة ، فإن  - ـــ �� الفرق ب�ن القيمة ا��الية  ECL  ا��سـ

للفرق ب�ن التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة للبنك إذا ��ب صاحب االل��ام القرض والتدفقات النقدية ال�� 
 يتوقع البنك استالم�ا إذا تم ��ب القرض ؛ و

ــائر االئتما بال�ســـــــبة لعقود الضـــــــمان املا�� ، فإن  - �� الفرق ب�ن املدفوعات املتوقعة لســـــــداد   ECL نية املتوقعةا��ســـــ
 حامل أداة الدين املضمونة مطروحًا م��ا أي مبالغ يتوقع البنك استالم�ا من املالك أو املدين أو أي طرف آخر.

 ال يتم إدراج خسائر انخفاض القيمة �� االس�ثمارات �� األس�م.

 األصول املاليةالسياسة ا��اس�ية السابقة النخفاض قيمة 

 األصول املرحلة بالت�لفة املس��لكة
�� حالة وجود دليل، يتم ��ـــــــــــ�يل أية خســـــــــــائر انخفاض قيمة �� كشـــــــــــف اإليراد الشـــــــــــامل و�تم إظ�ار�ا �� حســـــــــــاب 
مخصــــــــص مقابل تلك األصــــــــول املالية. وعندما ي�ســــــــ�ب حدث الحق بانخفاض مبلغ خســــــــارة انخفاض القيمة، فيتم 

 خسارة انخفاض القيمة �� كشف اإليراد الشامل.إظ�ار انخفاض 
 

وقد �شــــمل دليل انخفاض القيمة مؤشــــرات ع�� أن املق��ض أو مجموعة مق��ضــــ�ن يواج�ون صــــعو�ة أو تقصــــ��ًا أو 
تأخرًا كب��ًا �� دفعات الفائدة أو أصـــل الدين، واحتمال �عرضـــ�م لإلفالس أو إلعادة �ي�لة مالية أخرى وعندما �شـــ�� 

ـــــتقبليـة املتوقعـة، مثـل التغ��ات �� البيـانـات  ـــ امل��وظـة إ�� وجود انخفـاض ممكن القيـاس �� التـدفقـات النقـديـة املســـــ
 املتأخرات أو الظروف االقتصادية املرتبطة بالتقص��. فيتم تحديد انخفاض القيمة وفقًا ملا ي��:

ب�ن القيمة املرحلة والقيمة ا��الية   بال�ســـــبة لألصـــــول املرحلة بالت�لفة املســـــ��لكة، فإن انخفاض القيمة �و الفرق   - 
 ؛ أواألص��ّ للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مخصومة �سعر الفائدة الفع�� 

بال�ســــــبة لألصــــــول املرحلة بالقيمة العادلة، فإن انخفاض القيمة �و الفرق ب�ن الت�لفة والقيمة العادلة ناقص أي   -
 ؛ أوةاملالش اتانخفاض قيمة م��ل سابقًا �� اإليراد

بال�ســــــبة لألصــــــول املرحلة بالت�لفة، فإن انخفاض القيمة �و الفرق ب�ن القيمة املرحلة والقيمة ا��الية للتدفقات   -
 النقدية املستقبلية املقدرة مخصومة �سعر السوق ا��ا�� لعوائد أصل ما�� مشابه.

 
ـــــتو��ن ا��ـاص وا��مـا��. و�تم تق ـــ ييم جميع األصـــــــــــــول الفرديـة و�عتمـد البنـك الـدليـل ع�� انخفـاض القيمـة ع�� املســـــ

ال�امة النخفاض قيمة محدد. ثم يتم تنفيذ تقييم جما�� ��ميع األصـــــــــــول ال�امة الفردية ال�� ي�ب�ن أنه لن تنخفض 
ـــــوص أي انخفــاض قيمــة تم تكبــده ولكن لم يتم تحــديــده �عــد. و�تم إجراء تقييم  ـــ ـــــ�ــل خــاص وذلــك بخصـــــ ـــ قيم��ــا �شـــــ

ة بخصـــــــــــــوص انخفـاض القيمـة من خالل تجميع األصـــــــــــــول املـاليـة ذات جمـا�� لألصـــــــــــــول ال�� ل�ســـــــــــــت ل�ـا أ�ميـة فرديـ 
 خصائص ا��اطر املتماثلة.

 
 
 

محســـــــــــــو�ة وفقًا   املر��ة  ا��اطر  ذات٪ من األصـــــــــــــول  1.5و�ســـــــــــــتخدم البنك ل��صـــــــــــــول ع�� انخفاض قيمة جما�� 
 مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي.لتوج��ات 

 
 القروض املعاد التفاوض عل��ا

يقوم البنك، حيثما أمكن ذلك، بالســـــــــ�� إ�� إعادة �ي�لة القروض بدًال من ا��صـــــــــول ع�� ضـــــــــمانات إضـــــــــافية. وقد 
�شــمل ذلك تمديد ترت�بات الســداد واالتفاق ع�� شــروط جديدة للقرض. و�مجرد إعادة �ي�لة القرض، يظل مدرجًا 

ــ�التقيد املُ م يت�� فئة القروض املعاد التفاوض عل��ا ضـــــمن "القروض والســـــلف" ح��   ــ بالشـــــروط املعدلة ملدة ال   �ر�ـ
تقل عن ثالثة أشــــــــ�ر من تار�خ إعادة ال�ي�لة. وتقوم اإلدارة �شــــــــ�ل مســــــــتمر بمراجعة القروض املعاد التفاوض عل��ا 
للتـــأكـــد من تحقيق جميع املعـــاي��، ومن أر��يـــة ســـــــــــــــداد الـــدفعـــات املســـــــــــــتقبليـــة. وتظـــل القروض خـــاضـــــــــــــعـــة لتقييم 

 جما��، محسوب باستخدام سعر الفائدة الفع�� األو�� للقرض.انخفاض قيمة فردي أو 
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يقوم البنك �� �عض األحيان بتعديل شــــــــروط القروض املقدمة للعمالء �ســــــــ�ب عمليات إعادة التفاوض التجار�ة أو 
 .التحصيلالقروض املتع��ة ، ��دف تحقيق أق��� قدر من 

�ســـ�ند ســـياســات و الدفع.   من  عفاءاإل ال�ي�لة �ذه ترت�بات تمديد ف��ة الدفع و�جازات الدفع و تتضـــمن أ�شـــطة إعادة 
تبقى و وممارسات إعادة ال�ي�لة إ�� مؤشرات أو معاي�� �ش�� ، �� رأي اإلدارة ، إ�� أن الدفع سوف �ستمر ع�� األر��.  

 ع�� القروض ألجل. �� معظم األحوال تطبيق إعادة ال�ي�لة حيث يتم�ذه السياسات قيد املراجعة املستمرة. 

ــــداديتم تقييم مخـــاطر  ـــ ـــ �ـــذه األصـــــــــــــول �عـــد التعـــديـــل �� تـــار�خ التقر�ر ومقـــارن��ـــا بـــا��ـــاطر بموجـــب  التخلف عن ســـــ
األصـــل األصـــ��.   اســـ�بعاد، عندما ال ي�ون التعديل جو�رً�ا و�التا�� ال يؤدي إ��  األو��الشـــروط األصـــلية عند االع��اف  

ــــ�ل م��وظ �عد و ء الالحق لألصــــــــول املعدلة. يراقب البنك األدا ـــ ــــ�ت �شـ ـــ قد يحدد البنك أن مخاطر االئتمان قد تحسـ
ـــــــائر االئتمانية املتوقعة( 2أو املرحلة   3إعادة ال�ي�لة ، بحيث يتم نقل األصـــــــــــول من املرحلة   ـــ  مدى ا��ياة)  ECL ا��سـ

ــائر االئتمانية املتوقعةإ�� املرحلة األو��   ــ �ذا �و ا��ال فقط بال�ســـــــــبة لألصـــــــــول ال�� تم شـــــــــ�ًرا).   12ملدة   ECL(ا��ســـــ
 تنفيذ�ا وفًقا للشروط ا��ديدة ملدة ستة أش�ر متتالية أو أك��.

يواصـــــــــــــل البنـك مراقبـة مـا إذا �ـانـت �نـاك ز�ـادة كب��ة الحقـة �� مخـاطر االئتمـان فيمـا يتعلق ��ـذه األصـــــــــــــول من خالل 
 استخدام نماذج محددة لألصول املعدلة.

 ) الشطب5

خلص إ�� أنه ال يوجد �نك األصول املالية ، �ليًا أو جزئيًا ، عندما �س�نفد جميع ج�ود االس��داد العملية و �شطب الب
) وقف �شـــاط 1ما ي��: ( لالســـ��داد. �شـــمل املؤشـــرات ال�� �شـــ�� إ�� عدم وجود توقع معقول  الســـ��داد�اتوقع معقول  

ـــمان  ال  ��ز) حيث ت�ون طر�قة االســـــ��داد ا��اصـــــة بالبنك  2اإلنفاذ و ( ـــ�ل ضــ ـــمان غ�� قابلة للتوقع �شــ وقيمة الضــ
 �امل.

ـــــــاح عن  يجوز للبنك شـــــــــــطب األصـــــــــــول املالية ال�� ال تزال خاضـــــــــــعة ل�شـــــــــــاط اإلنفاذ.   ـــ املبالغ التعاقدية غ�� تم اإلفصـ
. ال يزال البنك د 10د و  7�� املالحظة   2018د�ســـــــم��   31خالل الســـــــنة املن��ية �� املســـــــددة ل�ذه األصـــــــول املشـــــــطو�ة  

ا �ســـــــــــــ�ـب عـدم وجود توقعـات معقولـة  ا بـال�ـامـل ، لكن تم شـــــــــــــط��ـا جزئيـً �ســـــــــــــ�� الســـــــــــــ��داد املبـالغ املســـــــــــــتحقـة قـانونـً
 الس��داد�ا بال�امل.
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صـــول املالية فقط عند ان��اء صـــالحية ا��قوق التعاقدية للتدفقات النقدية يقوم البنك ب�نفيذ عمليات اســـ�بعاد األ 
ـــــل إ�� كيـان آخر. و�� حـال عـدم قيـام   مزايـامن األصـــــــــــــل؛ أو عنـد تحو�ـل األصـــــــــــــول املـاليـة وجميع مخـاطر و  ـــ ملكيـة األصـــــ

امللكيــة واســـــــــــــتمر بــالســـــــــــــيطرة ع�� األصــــــــــــــل ا��ول، فيقر البنـك  مزايــاالبنــك بتحو�ــل أو بــاالحتفــاظ بجميع مخــاطر و 
ـــــل واالل��ام املتعلق به للمبلغ الذي قد يتوجب عليه دفعه. و�� حال احتفاظ البنك بجميع  بالفائدة ا��تجزة �� األصـ

�� ملكية أصــــــــــــل ما�� محول، ف�ســــــــــــتمر البنك بإقرار األصــــــــــــل املا�� و�قر أيضــــــــــــًا االق��اض بضــــــــــــمان عي  مزايامخاطر و 
 للعائدات املستلمة.

وعند اسـ�بعاد أصـل ما�� بالت�لفة املسـ��لكة، يتم ��ـ�يل الفرق ب�ن القيمة الدف��ية لألصـل و�جما�� املقابل املسـتلم 
 .ةالشامل اتواملستحق �� اإليراد

 -و
 والتج���ات واملعداتاملمتل�ات  

ــــع ال   مطروحًا   ،بالت�لفة التار�خية  ،والتج���ات واملعدات األخرى املمتل�ات  . و�تم إدراج جميع لإل�الك  األرا�ـــــ��تخضـ
 اإل�الك امل��اكم وخسائر انخفاض القيمة امل��اكمة، إن وجدت. م��ا

 
و�تم إدراج الت�اليف الالحقة �� القيمة الدف��ية لألصــــــل أو يتم ��ــــــ�يل�ا �أصــــــل منفصــــــل، حســــــب الضــــــرورة، فقط 

اقتصـــــــادية مســـــــتقبلية مرتبطة بالبند و�م�انية قياس ت�لفة البند   مزاياعندما ي�ون من ا��تمل حصـــــــول البنك ع��  
�تم إدراج جميع عمليات اإلصـــالح والصـــيانة األخرى �شـــ�ل موثوق. و�تم اســـ�بعاد القيمة الدف��ية ل��زء املســـ�بدل. و 

 �� كشف األر�اح وا��سائر و الشاملة األخرى خالل الف��ة املالية ال�� يتم تكبد�ا ف��ا.
و�تم ��ـــــ�يل اإل�الك لشـــــطب ت�لفة األصـــــول ناقص قيم�ا املتبقية طوال عمر�ا اإلنتا��، وذلك باســـــتخدام طر�قة 

 القسط الثابت وفقًا ملا ي��:
 

 سنة   20 املبا�ي 
 سنوات   4أقل شروط عقد اإليجار و  تحس�نات امللكيات املستأجرة 

 سنوات   4- 1 األثاث والتج���ات وال��كيبات واملعدات املكت�ية 
 سنوات   3 ارات ي الس 

 

�غي��ات �� وتتم مراجعـة األعمـار اإلنتـاجيـة املقـدرة والقيم املتبقيـة وطر�قـة اإل�الك �� ��ـايـة �ـل ســـــــــــــنـة، مع تـأث�� أيـة 
 التقدير املعتمد ع�� أساس مستقب��.

 
و�تم تحـديـد الر�ح أو ا��ســـــــــــــارة النـاتجـة عنـد بيع أو اســـــــــــــ��داد بنـد ملكيـة وتج���ات ومعـدات بمثـابـة الفرق ب�ن عوائـد 

 البيع والقيمة الدف��ية لألصل و�تم ���يله �� الر�ح أو ا��سارة.

 انخفاض قيمة األصول غ�� املالية - ز
ألصــــول ال�� ل�س ل�ا عمر إنتا�� لإل�الك و�تم فحصــــ�ا ســــنو�ًا بخصــــوص انخفاض القيمة. وتتم مراجعة األصــــول  ال تخضــــع ا

ا��اضـــــــــعة لإل�الك بخصـــــــــوص انخفاض القيمة عند وقوع أحداث أو �غ��ات �� الظروف �شـــــــــ�� إ�� أن القيمة الدف��ية قد ال  
مبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدف��ية لألصــــــــــل املبلغ القابل  ت�ون قابلة لالســــــــــ��داد. و�تم ��ــــــــــ�يل خســــــــــارة انخفاض القيمة لل 

لالســـــ��داد ا��اص به. واملبلغ القابل لالســـــ��داد �و األع�� من ب�ن القيمة العادلة لألصـــــل  مطروحًا م��ا ت�اليف البيع والقيمة  
توجد ف��ا تدفقات نقدية قابلة  االســــــــتعمالية. وألغراض تقييم انخفاض القيمة، يتم تجميع األصــــــــول �� أد�ى املســــــــتو�ات ال�� 

للتحديد �شـــ�ل منفصـــل (الوحدات املنتجة للنقد). وتتم مراجعة األصـــول غ�� املالية، خالفًا للســـمعة التجار�ة، ال�� �عرضـــت  
 النخفاض قيمة وذلك بخصوص العكس ا��تمل النخفاض القيمة �� تار�خ �ل تقر�ر.

 

 الصادرة عن البنكاالل��امات املالية وأدوات ا��صص   - ح
 التص�يف كديون أو حقوق ملكية

حقوق ملكيـة وفقـًا ملضـــــــــــــمون   بـاعتبـار�ـامـا ال��امـات مـاليـة أو بـاعتبـار�ـا إيتم تصـــــــــــــ�يف أدوات الـديون وحقوق امللكيـة  
 االتفاقيات التعاقدية.

 
 أدوات حقوق امللكية )1

دة متبقية �� أصــــــــــــول كيان �عد خصــــــــــــم فائوجود تمثل أداة حقوق امللكية رأس مال محول من املقر الرئ��ــــــــــــ�� يث�ت  
جميع ال��اماته. و�تم ��ــــ�يل أدوات حقوق امللكية الصــــادرة من قبل البنك �� العوائد املســــتلمة �عد خصــــم ت�اليف 

 اإلصدار املباشرة.
  

 االل��امات املالية  )2
 ألح�ام التعاقدية لألداة.يتم إدراج املطلو�ات املالية �� بيان املركز املا�� للبنك عندما يصبح البنك طرًفا �� ا

�تم خصـــــــم ت�اليف املعامالت ال�� ت�ســـــــب مباشـــــــرة إ�� إصـــــــدار و املالية مبدئًيا بالقيمة العادلة.   االل��اماتيتم قياس 
ــادلـــة   االل��امـــات ــادلـــة من خالل الر�ح أو ا��ســــــــــــــــارة) من القيمـــة العـ ــالقيمـــة العـ ــاليـــة بـ ــاليـــة (بخالف االل��امـــات املـ املـ

 االل��اماتت�اليف املعاملة امل�ســــو�ة مباشــــرة إ�� ا��صــــول ع�� ب  االع��اف. يتم األو��لالل��امات املالية عند االع��اف  
 مباشرة �� الر�ح أو ا��سارة.املالية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا��سارة 

 املالية الحًقا بالت�لفة املطفأة باستخدام طر�قة الفائدة الفعلية. االل��اماتيتم قياس جميع 
ـــــنفة كت�لفة مطفأة من  االل��اماتتت�ون   ـــــتحقات  املالية املصـــــ  للمقرخرى وودا�ع العمالء واملســــــــــتحق  األ بنوك  لل  املســـــ

 األخرى. واالل��اماتانو�ة الرئ���� وفروعه �� ا��ارج والقروض الث
طر�قة الفائدة الفعلية �� طر�قة ��ســـــــــــــاب الت�لفة املطفأة الل��ام ما�� وتخصـــــــــــــيص مصـــــــــــــروفات الفائدة ع�� مدى 

ـــــلـة.  ـــ ـــــم املـدفوعـات النقـديـة حيـث أن الف��ة ذات الصـــــ ـــ ـــــبط بخصـــــ ـــ معـدل الفـائـدة الفع�� �و املعـدل الـذي يقوم بـالضـــــ
رســـــــوم والنقاط املدفوعة أو املســـــــتلمة ال�� �شـــــــ�ل جزًءا ال يتجزأ من ســـــــعر املســـــــتقبلية املقدرة (بما �� ذلك جميع ال

الفائدة الفع�� وت�اليف املعامالت واألقســــــاط أو ا��صــــــومات األخرى) من خالل العمر املتوقع لالل��ام املا�� أو (عند 
 االقتضاء) ف��ة أقصر ، إ�� الت�لفة املطفأة الل��ام ما��.

 املالية لالل��اماتالسياسة ا��اس�ية السابقة 
الرئ��ـــ�� وفروعه �� ا��ارج ،  للمقرودا�ع العمالء ، واملســـتحق  و املالية املســـتحقة للبنوك األخرى ،   االل��امات�شـــمل  

 األخرى.  واالل��اماتوالقروض الثانو�ة 
 مستحقات البنوك األخرى 

يتم ��ـــــــــــــ�يـل مســـــــــــــتحقـات البنوك األخرى �شـــــــــــــ�ـل مبـد�ي بـالقيمـة العـادلـة وتتم إعـادة قيـاســـــــــــــ�ـا فيمـا �عـد بـالت�لفـة 
 املس��لكة باستخدام طر�قة سعر الفائدة السائد. 

 
 إيداعات العمالء

ـــــ�ـل مبـد�ي بـالقيمـة العـادلـة  ـــ ـــــ�يـل إيـداعـات العمالء �شـــــ ـــ ــــــــ   مطروحـًا م��ـايتم ��ـــــ �ا ت�ـاليف املعـامالت وتتم إعـادة قيـاـســــ
 عند ال�سو�ة. قسطبالت�لفة املس��لكة، و�تم حساب الت�لفة املس��لكة مع األخذ �� ا��سبان ألي خصم أو  الحقاً 

 مستحقات املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج
وتتم إعادة قياســــ�ا فيما  ،بالقيمة العادلة ،�شــــ�ل مبد�ي  ،يتم ��ــــ�يل مســــتحقات املقر الرئ��ــــ�� وفروعه �� ا��ارج

 لفة املس��لكة باستخدام طر�قة سعر الفائدة السائد.�عد بالت�

 القروض الثانو�ة
ت�اليف املعامالت وتتم إعادة قياســـ�ا   مطروحًا م��ا  ،يتم ��ـــ�يل القروض الثانو�ة �شـــ�ل مبد�ي بالقيمة العادلة ل�ا

 املس��لكة، باستخدام طر�قة سعر الفائدة السائد. باستخدام ت�لف��افيما �عد 

 وخسائر صرف العمالت األجن�ية أر�اح) 3( 

بالســــــــــــعر الفوري  وتحو�ل�ايتم تحديد القيمة الدف��ية لالل��امات املالية املقومة �عملة أجن�ية بتلك العملة األجن�ية  
 ؛و�ش�ل خاص. إعداد تقار�ر �� ��اية �ل ف��ة

ـــــبة   - ـــ املالية املقاســـــــــة بالت�لفة املطفأة وال�� ال �شـــــــــ�ل جزًءا من عالقة تحوطية محددة ، يتم إدراج   لالل��اماتبال�سـ
 و ،فروق الصرف �� الر�ح أو ا��سارة ل�ذا العام

 أر�احاملالية املقاسـة بالت�لفة املطفأة وال�� �شـ�ل جزًءا من عالقة تحوطية محددة ، يتم إدراج    لالل��اماتبال�سـبة    -
 و�تم تجميع�ا �� عنصر منفصل من حقوق امللكية. األخرى  ةالشامل اف��اداتوخسائر صرف العمالت األجن�ية �� 

 
 اس�بعاد االل��امات املالية) 4

ــ�بعاد اال ــ ال��امات البنك أو إلغاؤ�ا أو ب الوفاءل��امات املالية عندما وفقط عندما يتم  يقوم البنك ب�نفيذ عمليات اسـ
ان��اؤ�ا. و�� حال اســــــــــــ�بدال ال��ام ما�� حا�� بآخر من نفس املقرض �شــــــــــــروط مختلفة �شــــــــــــ�ل جو�ري أو تم �عديل 

ــــ�� شــــــــروط االل��امات ا��الية �شــــــــ�ل كب��، فتتم معاملة �ذا االســــــــ�بدال أو التعديل   ـــ ــــ�بعاد لالل��ام األصـ ـــ بمثابة اسـ
 و�قرار لالل��ام ا��ديد، و�تم ���يل الفرق �� القيم الدف��ية املعنية �� كشف اإليراد الشامل.

و�تم ��ـــــــ�يل الفرق ب�ن القيمة الدف��ية لالل��امات املالية املســـــــ�بعدة واملقابل املدفوع واملتوجب الدفع، بما �� ذلك  
 �� كشف اإليراد الشامل ،أو ال��امات مالية مف��ضة أية أصول غ�� نقدية محولة

 مخصصات �عو�ضات ��اية خدمة املوظف�ن - ط
بخصـــوص موظفيه من املواطن�ن، يقوم البنك بدفع اشـــ��ا�ات �� صـــندوق تقاعد تم تأســـ�ســـه من قبل ال�يئة العامة 

ــــر ال��امات البنك ع�� للمعاشـــــــــات والتأمينات االجتماعية و�تم حســـــــــا��ا ك�ســـــــــبة مئو�ة من رواتب   املوظف�ن. وتقتصـــــ
 �ذه االش��ا�ات، ال�� يتم دفع�ا عند استحقاق�ا.

 

. و�عتمـد اســـــــــــــتحقـاق �ـذه امل�ـافـآت عـادة ع�� طول ف��ة خـدمـة املغ��ب�نو�قـدم البنـك م�ـافـآت ��ـايـة ا��ـدمـة ملوظفيـه  
ف��ة ا��ـــدمـــة. وت��اكم الت�ـــاليف املتوقعـــة ل�ـــذه امل�ـــافـــآت طوال ف��ة التوظيف وال ا��ـــد األد�ى من و�تمـــام  ،املوظف

 الوافدينتقل عن االل��ام الناجم بموجب قانون العمل ا��اص بدولة اإلمارات العر�ية املتحدة. و�ال�سبة للموظف�ن  
ــا�ــــ�� ا��اص7، يتم خصــــم مســــا�مة بمقدار  1980يناير  1املعين�ن قبل  ��م و�حد أق�ــــ�� �ســــاوي   ٪ من الراتب األســ

در�م شـــــــــ�ر�ًا لصـــــــــا�� صـــــــــندوق التأم�ن االجتما��. و�ســـــــــا�م البنك بضـــــــــعف �ذا املبلغ و�ضـــــــــيفه إ�� مســـــــــا�مة  290
 تعو�ض ��اية ا��دمة للموظف�ن.ا��اصة باملوظف�ن 

 ا��صصات  ي
ـــــص ��  ـــــ�يل ا��صـــــ ـــــم��عندما ي�ون ع�� البنك ال��ام قانو�ي أو    ،املا��  بيان املركزيتم ��ـــــ ـــــابق  ضـــــ  ،ن�يجة ��دث ســـــ

 واحتمال ا��اجة إ�� تدفق خار�� ملزايا اقتصادية ل�سو�ة االل��ام، و�م�انية القيام بتقدير موثوق ملبلغ االل��ام.
أفضــــل تقدير للمقابل املطلوب ل�ســــو�ة االل��ام ا��ا�� �� ��اية ف��ة التقر�ر، مع ،  املبلغ امل�ــــ�ل كمخصــــص و�شــــ�ل

باالل��ام. وعند القيام بقياس مخصص باستخدام التدفقات النقدية   والاليق�ن املرتبطانللمخاطر    االعتباراألخذ �� 
ـــ�لاملقدرة ل�ســـــــــــو�ة االل��ام ا��ا��،   ـــ ل�ذه التدفقات النقدية (�� حال �ان القيمة الدف��ية له �� القيمة ا��الية    �شـــــ

 ).كب��اً تأث�� القيمة الزمنية للنقود 
ــــ��داد �عض أو    ــــص من طرف ثالث �افةوعند توقع اســـــ ــــو�ة مخصـــــ ــــادية املطلو�ة ل�ســـــ ــــ�يل  ،املزايا االقتصـــــ فيتم ��ـــــ

ياس مبلغ املســتحق و�م�انية ق  املبلغ املع��ّ �أصــل �� حال �ان من املؤكد فعليًا أنه ســ�تم اســتالم    تحصــيله،  املســتحق
 �ش�ل موثوق.

  
 عقود الضمان املا�� وال��امات القروض  - ك

  إخفاق عن ا��سارة ال�� تكبد�ا �س�ب    املالك   لتعو�ض عقود الضمان املا�� �� عقود تتطلب من اُملصدر �سديد مدفوعات محددة  
املدين ا��دد �� سداد املدفوعات عند استحقاق�ا ، وفًقا لشروط أداة الدين. يتم تقديم �ذه الضمانات املالية للبنوك واملؤسسات  

 املالية وغ���ا نيابة عن العمالء لتأم�ن القروض وال��ب ع�� املكشوف وغ���ا من ال�س�يالت املصرفية. 
 يمة العادلة و�تم قياس�ا الحًقا ع�� النحو التا��: يتم قياس عقود الضمان املا�� مبدئًيا بالق 

 ؛ و   9ا��سارة ا��دد وفًقا ملعيار إعداد التقار�ر املالية الدولية رقم    مخصص مبلغ    - 
 . 15وفقًا ملبادئ املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية    ا املع��ف ��   اإليرادات القسط املستلم عند االع��اف األو�� ناقص    - 

يتم قياس ال��امات القروض املقدمة من البنك بمبلغ مخصص ا��سارة. لم يقدم البنك أي ال��ام بتقديم قروض �سعر فائدة أقل  
 من السوق ، أو يمكن �سو�ته صافًيا نقًدا أو عن طر�ق تقديم أو إصدار أداة مالية أخرى. 

سبة الل��امات القروض وعقود الضمان املا�� ، يتم االع��اف ببدل ا��سارة كمخصص. ومع ذلك ، بال�سبة للعقود ال�� �شتمل  بال� 
تحديد منفصل ��سائر االئتمان املتوقعة ع�� عنصر االل��ام غ�� امل��وب  القيام ب ع�� قرض وال��ام غ�� م��وب وال يمكن للبنك  

، يتم االع��اف بخسائر االئتمان املتوقعة ع�� االل��ام غ�� امل��وب مع مخصص ا��سارة. للقرض.  عن تلك املتعلقة بم�ون القرض  
�تم االع��اف بخسائر االئتمان  و بالقدر الذي تتجاوز فيه خسائر االئتمان املتوقعة مجتمعة إجما�� القيمة الدف��ية للقرض ، 

 املتوقعة كمخصص. 
ائب  - ل  الضر

 ضر�بة الدخل 
 ضرائب فروع البنوك األجن�ية العاملة �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.   بتقييم الضرائب وفقًا للوائح ا��لية ا��اصة    فرض يتم  

�ذه    إال إ�� ا��د الذي تتعلق فيه الضرائب ا��الية واملؤجلة و�تم ���يل�ا �� اإليراد الشامل   ع�� الضرائب السنو�ة  و�شتمل 
 ب�نود تم ���يل�ا �ش�ل مباشر �� حقوق امللكية أو �� دخل شامل آخر.   الضرائب 

أو ا��سارة   ا��اضع للضر�بة،  اإليراد ع�� التحصيل و�ش�ل الضر�بة ا��الية الضر�بة املتوقعة املتوجبة الدفع أو مستحقة 
السنوات السابقة. و�تم قياس�ا باستخدام  عن  مستحقة التحصيل وأية �عديالت ع�� الضر�بة املتوجبة الدفع أو  ، السنو�ة 

 سعر الضر�بة املطبق �� تار�خ تقديم التقر�ر. 
 املؤجلة باستخدام طر�قة االل��ام ع�� جميع الفروقات املؤقتة �� تار�خ تقديم التقر�ر.   الدخل و�تم تحديد ضر�بة  

ع�� أساس األسعار الضر�بة ال�� يتوقع أن تطبق ع�� الف��ة ال�� يتوقع   ، املؤجلة   الدخل س أصول وال��امات ضر��ية �تم قيا و 
 �س�يل األصل ف��ا أو ال�� يتوقع �سو�ة االل��ام ف��ا، وفقًا للقوان�ن ال�� تم فرض�ا �� تار�خ التقر�ر. 

  ا��د الذي جلة، إن وجدت، �� تار�خ تقديم �ل تقر�ر و�تم تخفيض�ا إ��  وتتم مراجعة القيمة الدف��ية ألصول ضر�بة اإليراد املؤ 
 من ا��تمل وجود أر�اح خاضعة للضرائب تكفي للسماح باستخدام جميع أو جزء من أصل ضر�بة اإليراد املؤجلة.   ه ال �عود في 

 ضر�بة القيمة املؤجلة 
 ملضافة ، باست�ناء: يتم االع��اف باملصروفات واألصول �عد خصم مبلغ ضر�بة القيمة ا 

، و�� �ذه  �يئة الضرائب عندما ت�ون ضر�بة القيمة املضافة املتكبدة عند شراء األصول أو ا��دمات غ�� قابلة لالس��داد من  - 
 ا��الة ، يتم االع��اف بضر�بة القيمة املضافة كجزء من ت�لفة اقتناء األصل أو كجزء من بند املصار�ف ، حسب االقتضاء ، 

 الذمم املدينة والدائنة مع مبلغ ضر�بة القيمة املضافة املدرجة.   ���يل عندما يتم    - 
أو املستحقة الدفع كجزء من الذمم املدينة أو    الضرائب   �يئة يتم إدراج املبلغ الصا�� لضر�بة القيمة املضافة القابلة لالس��داد من  

 الدائنة �� بيان املركز املا��. 

 القانو�ياالحتياطي  -م

ـــــنـة  10من القـانون االتحـادي رقم   82تنص املـادة  ـــ ـــــبـة ع�� تحو�ـل  1980لســـــ ـــ ــا�� الر�ح،٪ من 10�ســـــ ـــ ـــ إ�� احتيـاطي  صـــــ
 ٪ من رأس املال. و�ذا االحتياطي غ�� قابل للتوز�ع.50 ل�سبة �ذا االحتياطي لغاية اس�يعابخاص 

 -ن

1( 

 اتاإليراد ���يل

ائد  إيرادات ونفقات  الفو
ـــــــــاب إيرادات الفوائــد  ��ميع األدوات املــاليــة ال�� تحمــل فــائــدة من خالل تطبيق معــدل الفــائــدة  والنفقــاتيتم اح�ســـــ

ــبة   4الفع�� (راجع املالحظة   ـــــ) ع�� إجما�� القيمة الدف��ية لألداة املالية. بال�ســ ـــــــ املالية ال�� أصــــبحت فيما   لألصــــول �ــــــ
وال�� يتم اح�ســــاب اســــتحقاق الفائدة من خالل�ا عن طر�ق تطبيق  ) ،3�عد منخفضــــة القيمة االئتمانية (أو املرحلة 

معـدل الفـائـدة الفع�� ع�� ت�لف��ـا املطفـأة (أي صــــــــــــــا�� مخصـــــــــــــص ا��ســــــــــــــارة االئتمـانيـة املتوقعـة) ، يتم االع��اف ��ـا 
 .املركزي  اإلمارات العر�ية املتحدة مصرفمباشرة للتعليق وفًقا لشروط تنظيم 

أخرى   إيراداتوأي اسـتحقاقات    باإليرادموضـع شـك ، يتوقف االع��اف   املبلغ الصـ��دة أو عندما ي�ون اسـ��داد الفائ
 املركزي. اإلمارات العر�ية املتحدة مصرف�ش�ل مباشر وفًقا للوائح 

 اإليرادات من العقود مع العمالء )2

باســــتخدام طر�قة التأث�� ال��اك�� (بدون وســــائل عملية) ،  15التقار�ر املالية رقم    إلعداداعتمد البنك املعيار الدو��  
، كما �و مو��  2017. وفًقا ملا �و مسموح به ، لم تتم إعادة بيان املعلومات املقدمة لعام 2018يناير   1اعتباًرا من  

 والتفس��ات ذات الصلة. 11 و 18ا��اسبة الدو��  ي سابًقا بموجب معيار 

ما ي�� تفاصـــيل الســـياســـات ا��اســـ�ية ال�امة ا��ديدة وطبيعة التغي��ات �� الســـياســـات ا��اســـ�ية الســـابقة فيما في
 من تقديم ا��دمات. ا��ققة يتعلق بإقرار البنك باإليرادات

تطلـــب و�، يتم إثبـــات اإليرادات عنـــدمـــا يتلقى العميـــل ا��ـــدمـــات.  15بموجـــب املعيـــار الـــدو�� إلعـــداد التقـــار�ر املـــاليـــة 
 حكم. إصدارتحديد توقيت نقل السيطرة ، �� وقت ما أو بمرور الوقت ، 

�ع��ف البنك باإليرادات الناتجة عن تقديم ا��دمات بناًء ع�� نموذج من خمس خطوات كما �و مو�ـــــــــــــ� �� املعيار 
 :15الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم 

 العقد (العقود) مع العميل: �عر�ف - 1ا��طوة 

يتم �عر�ف العقـد ع�� أنـه اتفـاق ب�ن طرف�ن أو أك�� ي��ـــــــــــــ�� حقوق وال��امـات قـابلـة للتنفيـذ و�حـدد املعـاي�� ا��اصـــــــــــــة 
 ب�ل عقد يجب الوفاء به.

 ال��امات األداء �� العقد: �عر�ف - 2ا��طوة 

 ات للعميل.مع عميل لتقديم ا��دم م��م �� عقد �ع�د واردال��ام األداء �و 

 تحديد املعاملة - 3ا��طوة 

ـــــعر املعــاملــة �و مقــدار  ـــ الــذي يتوقع البنــك ا��صـــــــــــــول عليــه مقــابــل تقــديم ا��ــدمــات إ�� العميــل ،  املقــابــل املــاديســـــ
 باست�ناء املبالغ ا��صلة نيابة عن أطراف ثالثة.

 تخصيص سعر املعاملة الل��امات األداء �� العقد: - 4ا��طوة 

وي ع�� أك�� من ال��ام أداء واحد ، ســــيقوم البنك بتخصــــيص ســــعر املعاملة ل�ل ال��ام أداء بمبلغ بال�ســــبة لعقد يحت
 الذي يتوقع البنك ا��صول عليه مقابل الوفاء ب�ل ال��ام أداء. املقابل املادييو�� مقدار 

 اإليرادات عندما يفي الكيان (أو عليه) بال��ام األداء.ب االع��اف - 5ا��طوة 

 أنبمرور الوقت ، إذا �ان أحد املعاي�� التالية  و�ع��ف ��ايفي البنك بال��ام األداء 

 . يتلقى العميل �� وقت واحد و�س��لك الفوائد ال�� يوفر�ا أداء البنك أثناء أداء البنك ؛ أو1

 حس�نه ؛ أو. يقوم أداء البنك بإ�شاء أو تحس�ن األصول ال�� يتحكم ف��ا العميل عند إ�شاء األصل أو ت2

ــــتخدام بديل للبنك ب. ال ُي��ـــــ�� أداء البنك أصـــــًال  3 ــــداد مقابل األداء   و��ون للكياناسـ ح��   ال�املا��ق �� فرض السـ
 .تار�خه

اإليرادات �� الوقت ب  االع��افبال�ســـــــــــبة الل��امات األداء �� حالة عدم اســـــــــــ�يفاء أحد الشـــــــــــروط املذ�ورة أعاله ، يتم  
 م األداء.الذي يتم فيه الوفاء بال��ا

املقابل ، فإنه ي��ـــــ�� أصـــــل عقد بناًء ع�� مقدار    املتع�د ��اعندما يفي البنك بال��ام األداء من خالل تقديم ا��دمات  
ـــــــل عليه  املادي ـــ األداء. عندما يتجاوز مبلغ املقابل املســـــــــــتلم من العميل مقدار اإليرادات املع��ف  من خالل  الذي حصـ

 لتعاقد.��ا ، فإن �ذا يؤدي إ�� ال��ام با

 إيرادات الرسوم والعموالت

ــيم  ـــ ـــــوم والعموالت من مجموعة متنوعة من ا��دمات ال�� يقدم�ا لعمالئه. يمكن تقســـــ ـــــب البنك إيرادات الرســـــ يكســـــ
 دخل الرسوم إ�� الفئت�ن التاليت�ن:

ــبة مقابل تقديم ا��دمات ع�� مدار ف��ة زمنية خالل تلك الف��ة. �شـــمل �ذه الرســـوم   - يتم تحصـــيل الرســـوم املك�سـ
رسـوم االل��ام بالقروض للقروض ال��   تأجيلوغ���ا من الرسـوم اإلدار�ة واالسـ�شـار�ة. يتم    والكفالةدخل العموالت  

ـــــافية) و�تم االع��اف ��ا كتعديل ملعدل  �ــــــــــ���ا والرســــــــــوم األخرى ذات الصــــــــــلة باالئتمان (مع  يحتمل أي ت�اليف إضـــــ
�تم االع��اف برسـوم االل��ام بالقرض ع�� و الفائدة الفع�� ع�� القرض. عندما ي�ون من غ�� ا��تمل �ـ�ب قرض ، 

 القسط الثابت. االل��ام ع�� أساس ف��ة مدى

 �يفاء املعاي�� ذات الصلة.يتم اح�ساب الرسوم أو م�ونات الرسوم املرتبطة بأداء مع�ن �عد اس -

 اإليراداتب لإلقرار السياسة السابقة 

يتم ��ـــــــــــــ�يـل إيرادات أو مصـــــــــــــروفـات الفوائـد بمعـدل الفـائـدة الفع�� ، و�و املعـدل الـذي يقوم بـالضـــــــــــــبط بخصـــــــــــــم 
ب املدفوعات أو اإليصــــــــــــاالت النقدية املســــــــــــتقبلية املقدرة خالل العمر املتوقع لألداة املالية أو لف��ة أقصــــــــــــر ، حـســـــــــــ 

االقتضـــاء ، إ�� صـــا�� القيمة الدف��ية لألصـــل املا�� أو املســـؤولية املالية. تؤخذ األر�اح أو ا��ســـائر الناتجة إ�� الدخل 
ــــنة.  ــــامل للسـ �أخذ ا��ســـــاب �� االعتبار جميع الشـــــروط التعاقدية لألداة املالية و�تضـــــمن أي رســـــوم أو ت�اليف و الشـ

ــافية يمكن   ــ ـــ ــــبإضـ ـــ ــــرة إ�� األداة و�  أن ت�سـ ـــ شــــــــ�ل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفع�� ، ولكن ل�س خســــــــائر مباشـ
ـــــــــل املــا�� أو االل��ام املــا�� إذا قــام البنــك بمراجعــة تقــديراتــه  ـــــتقبليــة. يتم �عــديــل القيمــة الــدف��يــة لألصـــــ ـــ االئتمــان املســـــ

ـــــعر الفائدة الفع��  ـــــاس ســـــ ـــــاب القيمة الدف��ية املعدلة ع�� أســـــ ـــــاالت. يتم اح�ســـــ ـــــ�� و�تم للمدفوعات أو اإليصـــــ األصـــــ
 فائدة. نفقات���يل التغي�� �� القيمة الدف��ية �إيرادات أو 

ما أن يتم تخفيض القيمة امل�ــــــــ�لة لألصــــــــل املا�� أو مجموعة من األصــــــــول املالية املماثلة �ســــــــ�ب خســــــــارة انخفاض 
ـــــ�� املطبق ع��  ـــــعر الفائدة الفع�� األصـــــ ـــــتخدام ســـــ ـــــتمر االع��اف بإيرادات الفوائد باســـــ القيمة الدف��ية القيمة ، �ســـــ

موضـــــــع شـــــــك ، يتوقف االع��اف بالدخل وأي اســـــــتحقاقات   املبلغ األصـــــــ��ا��ديدة. عندما ي�ون اســـــــ��داد الفائدة أو  
 املركزي. اإلمارات العر�ية املتحدة مصرفدخل أخرى �ش�ل مباشر وفًقا للوائح 

 األخرى عند اك�سا��ا أو تكبد�ا. والنفقاتيتم االع��اف بإيرادات الرسوم 

 التعامالت بالعمالت األجن�ية -ش
ــــتخدمة ��  ـــ ــــة بالبنك بالعملة املسـ ـــ ــــوفات املالية ا��اصـ ـــ ــــية ال�� �عمل التعامالت يتم عرض الكشـ ـــ ــــادية الرئ�سـ ـــ االقتصـ

 الوضـــــــع املا��املالية، يتم التعب�� عن النتائج و   إعداد الكشـــــــوفات). ولغرض العملة ال�شـــــــغيلية للبنك(  بموج��االبنك  
 مارا�ي، و�� العملة الوظيفية للبنك وعملة عرض �ذه الكشوفات املالية.للبنك بالدر�م اإل 

 . يتم تحو�ل التعامالت بالعمالت األجن�ية إ�� الدر�م اإلمارا�ي باألسعار السائدة عند تنفيذ�ا.1

ـــــع   تقر�ر . يتم تحو�ل أرصــــــدة العمالت األجن�ية النقدية إ�� الدر�م اإلمارا�ي �ســــــعر الصــــــرف الســــــائد �� تار�خ  2 الوضـ
 . املا��

 .للعامكشف األر�اح وا��سائر واإليرادات الشاملة األخرى  ��. يتم إدراج الر�ح أو ا��سارة الناتجة 3

ـــــ�ـا بـالقيمـة العـادلـة  4 ـــ ـــــ�ـا. تتم إعـادة تحو�ـل البنود غ�� النقـديـة ال�� يتم قيـاســـــ ـــ ـــــعـار   ،بـالعمالت األجن�يـة  وقيـاســـــ ـــ بـاألســـــ
 السائدة �� تار�خ تحديد القيمة العادلة.

 �عملة أجن�ية. الت�لفة التار�خية �ا ع�� أساس. ال تتم إعادة تحو�ل البنود غ�� النقدية ال�� يتم قياس5

 اإليجار ع
ــــــــرةيتم اعتبار ترت�بًا ما، أو اعتبار اشــــــــــــتماله ع��، إيجار، ُبناًء ع�� طبيعة ال��ت�ب �� تار�خ   ـــ ، و�ل �عتمد الوفاء املباشـ

 ال��ت�ب حقًا متعلقًا باستخدام أصل.ينقل �ل ��ذا ال��ت�ب ع�� استخدام أصل محدد أو أصول محددة، أو 

 بنك بمثابة مستأجرال

 عقود اإليجار ال�شغي��  -

تص�يف اإليجارات ال�� يتم يحتفظ ف��ا طرف آخر أو املؤجر بجزء كب�� من مخاطر وعوائد امللكية بمثابة عقود يتم 
إيجــار �شـــــــــــــغي��. و�تم ��ـــــــــــــ�يــل الــدفعــات، بمــا �� ذلــك الــدفعــات املــدفوعــة مقــدمــًا، املســــــــــــــددة بموجــب عقود إيجــار 

 ل ع�� أساس القسط الثابت طوال ف��ة اإليجار. �شغيلية (بدون أية حوافز واردة من املؤجر) �� كشف اإليراد الشام
 

 البنك بمثابة مؤجر

 عقود اإليجار ال�شغي��  -
ـــــل بمثـابـة عقود إيجـار  ـــ ـــــ�يف عقود اإليجـار ال�� ال يقوم ف��ـا البنـك بتحو�ـل جميع مخـاطر ومزايـا ملكيـة األصـــــ ـــ يتم تصـــــ

ـــــــف   ـــ ـــــــغي�� بمثابة دخل �� كشـ ـــ ـــــــتحقات عقد اإليجار ال�شـ ـــ ـــــــ�يل مسـ ـــ ـــــــغي��. و�تم ��ـ ـــ األر�اح وا��ســـــــــــائر واإليرادات �شـ
الشــــاملة األخرى ع�� أســــاس القســــط الثابت طوال ف��ة اإليجار. و�تم ��ــــ�يل اإليجارات ا��تملة �إيرادات �� الف��ة 

 ال�� يتم كس��ا ف��ا.
 

 :قبول العمالء - ع
ـــــــأ ـــ قبول العمالء عندما ي�ون البنك ملزمًا ب�ســـــــــــديد املدفوعات مقابل املســـــــــــ�ندات امل�ـــــــــــ�و�ة بموجب خطابات   ي�شـ

ـــــداد لـهوالتـار�خ وال�ـــــــــــــ�ص   املبلغ املـا�� تحـدد  عمليـات القبول حيـث أن  اعتمـاد.   ـــ ـــــتحق الســـــ ـــ �تم االع��اف و . الـذي �ســـــ

ــــل ما��. بقبول العمالء �ال��ام ما�� �� بيان املركز املا�� مع حق �عاقدي م ـــ ــــداد من العميل املع��ف به �أصـ ـــ ماثل �� السـ
 مالية. وال��اماتلذلك ، تم اعتبار االل��امات املتعلقة �عمليات القبول �أصول مالية 

  

 املشتقات -ف
 مخــاطريقوم البنــك بــإبرام عقود صـــــــــــــرف عمالت أجن�يــة آجلــة بــالنيــابــة عن العمالء و�ــاألصـــــــــــــــالــة عن نفســـــــــــــــه إلدارة 

لتقلبات �� أســـــــــعار الصـــــــــرف. و�تم قياس املشـــــــــتقات بالقيمة العادلة. وقد تم إدراج املشـــــــــتقات ذات القيمة العادلة ا
ـــتقات ذات القيمة العادلة الســــلبية (خســــائر غ�� وتم إدراج    ،أصــــول أخرى بند املوجبة (األر�اح غ�� ا��ققة) ��  املشـ

 املا��. بيان املركز��  ال��امات أخرى بند محققة) �� 
وحيث أن املشــــــــــتقات ال�� تم التعامل ��ا غ�� مؤ�لة ��اســــــــــبة التحوط، فيتم �شــــــــــ�ل مباشــــــــــر ��ــــــــــ�يل أية أر�اح أو 

  الشاملة األخرى. اتخسائر تنجم عن التغ�� �� القيمة العادلة للمشتقات �� اإليراد
 

 ا��اسبة التجار�ة وتار�خ ال�سو�ة -س
يتم ���يل جميع مش��يات ومبيعات األصول املالية  ال�� تتم "باألسلوب العادي" �� تار�خ ال�سو�ة، أي التار�خ الذي 

مش��يات أو مبيعات لألصول  باألسلوب العادي، ��تم فيه �سليم األصل للطرف اآلخر. وتمثل املش��يات أو املبيعات  
ــــائدة �� املالية تتطلب �ســــــــــــليم األصــــــــــــول ضــــــــــــمن اإلطار الزم� ـــ ــــ�ل عام من خالل اللوائح أو األعراف الســـــ ـــ � ا��دد �شـــــ

 السوق.
 

 األصول االئتمانية -ق
و�ناًء ع�� ذلك  ،للبنك تا�عة  بمثابة أصــول   ،أو بصــفة ائتمانية  ،مانةع�� ســ�يل األ ال تتم معاملة األصــول ا��تفظ ��ا  

 لم يتم إدراج�ا �� �ذه الكشوفات املالية.
 

 ال�سو�ة - ر
املا�� عند وجود حق قانو�ي   تقر�ر الوضع��   املذ�ور وصا�� املبلغ  ،تتم �سو�ة األصول املالية واالل��امات املالية فقط

�شـــ�ٍل   و�نوي البنك إما ال�ســـو�ة ع�� أســـاس صـــاف أو �ســـ�يل األصـــل و�ســـو�ة االل��ام  ،املبالغ امل�ـــ�لة  ب�ســـو�ةملزم 
و�تم إدراج األصول واالل��امات املعنية �ش�ل إجما�� ��   ،تفاقيات املعاوضة الرئ�سيةال  الدائمة. و�ذه ا��الة  م��امن

 املا��. بيان املركز
 

 ا��و�ر�ة، واملصادر ا��و�ر�ة للتقديرات ا��اصة �عدم اليق�ن:األح�ام ا��اس�ية ذات األ�مية  -5
ـــــوفــات املــاليــةيتطلــب إعــداد  ـــ ـــــــوفــات املــاليــةللمعــاي�� الــدوليــة إلعــداد وفقــًا  الكشـــــ ـــ ـــــــــدار الكشــ ح�ــام، اإلدارة أل ، إصـــــ

�خ محدد، املتعلقة بالوضــع املا�� �� تار   ،واف��اضــات، واالســ�ناد إ�� املصــادر األخرى للتقديرات ا��اصــة �عدم اليق�ن
بتعديالت �ـ�مة �� القيمة الدف��ية لألصـول واالل��امات والدخل والنفقات  ترتبطو�و ما �شـ�ل مخاطرة جسـيمة  

 خالل العام املا�� التا��، وفقًا للمو�� أدناه:

و�تم تقييم التقديرات واألح�ام �شــــــــ�ٍل مســــــــتمر، اســــــــ�نادًا إ�� ا����ة الســــــــابقة وعوامل أخرى، بما �� ذلك توقعات 
 أ��ا منطقية وفقًا للظروف.األحداث املستقبلية ال�� ُ�عتقد 

 

 األح�ام ا��اس�ية ذات األ�مية ا��و�ر�ة -أ 
�انت األح�ام ال�امة ال�� اتخذ��ا �� و مارســـــــــت اإلدارة حكم�ا �� عملية تطبيق الســـــــــياســـــــــات ا��اســـــــــ�ية للبنك. 

من التقدير �� نفس األح�ام املطبقة ��   اليق�نتطبيق الســياســات ا��اســ�ية للبنك واملصــادر الرئ�ســية لعدم 
ــــوفاتإعداد   ــنة املن��ية ��   الكشـ ــ ــم��   31املالية للبنك كما �� ��اية السـ ــ ــبة لألح�ام  2017د�سـ ــ ــت�ناء بال�سـ ــ ، باسـ

ال�ـامـة ا��ـديـدة واملصـــــــــــــادر الرئ�ســـــــــــــيـة لعـدم اليق�ن �� التقـدير املتعلقـة بتطبيق املعيـار الـدو�� إلعـداد التقـار�ر 
 .2، املوصوفة �� املالحظة  9لتقار�ر املالية عداد اإل  الدو�� واملعيار 15املالية 

 تقييم نموذج العمل )1
واختبار  SPPI�عتمد تصــ�يف األصــول املالية وقياســ�ا ع�� نتائج اختبار معاي�� ســداد املبالغ األصــلية وفوائد�ا  

). يحــدد البنــك نموذج األعمــال ع�� 4و  2نموذج العمــل (ير�� مراجعــة أقســـــــــــــــام األصـــــــــــــول املــاليــة �� املالحظــة 
ـــــمن �ذا التقييم مســــــتوى �عكس كيفية إدارة مجموعات األصــــــول املالية مًعا لتحقيق � دف أعمال مع�ن. يتضـ

ا��كم الـذي �عكس جميع األدلـة ذات الصـــــــــــــلـة بمـا �� ذلـك كيفيـة تقييم أداء األصـــــــــــــول وقيـاس أدا��ـا وا��ـاطر 
ال�� تؤثر ع�� أداء األصـــــــــــــول وكيفيـة إدار��ـا وكيفيـة �عو�ض مـديري األصـــــــــــــول. و�راقـب البنـك األصـــــــــــــول املـاليـة 

ــة بـالت�لفـة املطفـأة أو القي ـــ ـــ ــاملـة األخرى ال�� تم إلغـاء تحقق�ـا قبـل املقـاســـــ مـة العـادلـة من خالل اإليرادات الشـــــــــــ
ـــــباب تتفق مع �دف العمل الذي تم االحتفاظ ��ا من  ـــــرف ف��ا وما إذا �انت األسـ ـــــ�ب التصـ ـــــتحقاق�ا لف�م سـ اسـ

ــا إذا �ـــان نموذج العمـــل الـــذي يتم االحت فـــاظ أجلـــه. �عت�� املراقبـــة جزًءا من التقييم املســـــــــــــتمر للبنـــك حول مـ
ا ومـا إذا �ـان من غ�� املنـاســـــــــــــب مـا إذا �ـان �نـاك �غي�� �� نموذج العمـل  بـاألصـــــــــــــول املـاليـة املتبقيـة فيـه منـاســـــــــــــبـً

 و�التا�� �غي�� محتمل �� تص�يف تلك األصول. ولم تكن �ذه التغي��ات مطلو�ة خالل الف��ات املعروضة.
ات�� املعاد تمو� )2 ات�� لتحديد اإليرادات ا��اصة بالفو  ا��صومة متأخرة السداد �ا والفو

اك�ســــاب دخل الفائدة ع�� ع�� أســــاســــه  ، الذي تم  الفع��معدل الفائدة بأصــــدَرت اإلدارة أح�امًا متعلقة  
ـــــــومةالفوات��   ـــ ـــــــعر   ،واملســـــــــــتحقة ال�� تم ا��صـــــــــــول عل��ا وخالل ف��ة الفائدة املتأخرة  ا��صـ ـــ تم تحديد سـ

الفــائــدة الفع�� بنــاًء ع�� اتجــا�ــات الســـــــــــــوق �� ذلــك الوقــت ، واتجــاه معــدالت الفــائــدة التــار�خيــة للبنــك ، 
أي ومن شــأن والقدرة ع�� التفاوض �شــأن ســعر الفائدة لدى البنك ، ثم الب�ئة االقتصــادية والســياســية.  

ــــعر الفائدة الفع�� ، وف��ة الفائدة و /   ـــ ــــيل  أتباين �� سـ ـــ ــــابه �� �ذه  �ذه الفائدة الذي تمدخل و تحصـ ـــ حسـ
ـــــوفـات ـــ يؤثر ع�� أداء الف��ة ال�� تحققـت ف��ـا بـالفعـل. خالل العـام ، تكبـد البنـك  أن �� حينـه املـاليـة الكشـــــ

ــائر انخفاض �� القيمة بلغت  ــ ــم��   31مليون در�م ( 102خسـ ــ مليون در�م) �ســـــ�ب تباين  348: 2017د�سـ
 فائدة الفع�� ا��سوب �� السنوات السابقة.عن سعر ال الساري سعر الفائدة الفع�� 

 
 املصادر ا��و�ر�ة للتقديرات ا��اصة �عدم اليق�ن: -ب

ووفقًا للتعر�ف، �ســـاوي النتائج   قلما،تقديرات واف��اضـــات بخصـــوص املســـتقبل. و�� تقديرات بإعداد  البنك   يقوم
الفعلية املعنية. إال أن اإلدارة �عتقد أن �ناك مخاطر جســــــيمة مرتبطة بالتقديرات واالف��اضــــــات التالية، ُتؤدي إ�� 

 �عديالت جو�ر�ة �� القيمة الدف��ية لألصول واالل��امات خالل العام املا�� التا��.

 مبدأ استمرار ال�شاط: )1(
عتقد بخصــوص إم�انية البنك �� االســتمرار وفقًا ملبدأ اســتمرار ال�شــاط، و�ُ   اتقدير�البنك    ت إدارةأصــدر 

أن لدى البنك املصـــــــادر ال�� تمكنه من االســـــــتمرار �� ال�شـــــــاط لف��ة الحقة. و�اإلضـــــــافة إ�� ذلك، ال �عتقد 
ـــــــيمةحاالت عدم يق�ن    ةأيبوجود اإلدارة   ـــ ـــــــتمرار وف ع��، قد تؤدي للشـــــــــــك �� قدرة البنك  جسـ ـــ قًا ملبدأ االسـ

ــــتمر إعداد   ـــ ــــاط، وعليه، �سـ ـــ ــــتمرار ال�شـ ـــ ــــوفات املاليةاسـ ـــ وفقًا ملبدأ اســــــــتمرار ال�شــــــــاط. ير�� أيضــــــــًا   الكشـ
 ).32االطالع ع�� املالحظة رقم (

 قياس بدل خسارة االئتمان املتوقع  )2(
�القيمة العادلة من املالية املقاســـــــة بالت�لفة املطفأة و   لألصـــــــول  ة�عد قياس بدل خســـــــارة االئتمان املتوقع

ــــامل اآلخر ــــات �امة   FVOCI  خالل اإليراد الشـ ــــتخدام نماذج معقدة واف��اضـ أحد ا��االت ال�� تتطلب اسـ
ـــــدادحول الظروف االقتصـــــــــــــاديـة وســـــــــــــلوك االئتمـان �� املســـــــــــــتقبـل (مثـل احتمـال تخلف العمالء عن  ـــ  الســـــ

م توضيح تفاصيل املدخالت واالف��اضات وأساليب التقدير املستخدمة �� وا��سائر الناتجة عن ذلك). ت
ـــــيل �� املالحظة   ECL  ةخســـــــــارة االئتمان املتوقع قياس ـــ ا ا��ســـــــــاســـــــــيات   4بالتفصـ �ـــــــــــــــــــــــ ، وال�� تحدد أيضـــــــــً

 للتغي��ات �� �ذه العناصر. ECL ة�سارة االئتمان املتوقع�األساسية 
ــً امل�نـاك عـدد من األح�ـام امل�مـة   ـــــ�يـة لقيـاسطلو�ـة أيضـــــــــــ ـــ ــارة االئتمـان  ا �� تطبيق املتطلبـات ا��ـاســـــ خســـــــــــ

 ، مثل: ECL ةاملتوقع
 تقييم الز�ادة الكب��ة �� مخاطر االئتمان

يقوم البنك بمراقبة جميع األصــــول املالية وال��امات القروض الصــــادرة وعقود الضــــمان املا�� ال�� تخضــــع 
ادة كب��ة �� مخـاطر االئتمـان منـذ االع��اف األو��. ملتطلبـات انخفـاض القيمـة لتقييم مـا إذا �ـانـت �نـاك ز�ـ 

إذا �انت �ناك ز�ادة كب��ة �� مخاطر االئتمان ، فســــــيقوم البنك بقياس بدل ا��ســــــارة ع�� أســــــاس العمر 
 ش�رًا. 12لف��ة  ECLة خسارة االئتمان املتوقع االف��ا��� بدًال من

،   األو��عنـد تقييم مـا إذا �ـانـت مخـاطر االئتمـان ع�� األداة املـاليـة قـد زادت �شـــــــــــــ�ـل م��وظ منـذ االع��اف  
االســـــــتحقاق  ف��ةاألداة املالية �� تار�خ التقر�ر بناًء ع��   �شـــــــأنيقارن البنك مخاطر التخلف عن الســـــــداد  

ــــداد  الحدوث  خطرلألداة مع    ةاملتبقي ـــ ــــتحقاق املتبقياال  املتوقع لف��ةتخلف عن الســـــ ـــ �� تار�خ التقر�ر   ةســـــ
ا��ــــا�� عنــــدمــــا تم االع��اف بــــاألداة املــــاليــــة ألول مرة. عنــــد إجراء �ــــذا التقييم ، ينظر البنــــك �� �ــــل من 
املعلومــــات الكميــــة والنوعيــــة املعقولــــة واملــــدعومــــة ، بمــــا �� ذلــــك ا����ة التــــار�خيــــة واملعلومــــات التطلعيــــة 

 ، بنـاًء ع�� ا����ة التـار�خيـة للبنـك وتقييم ائتمـان ا����اء بمـا �� ذلـك  املتـاحـة دون ت�لفـة أو ج�ـد غ�� م��ر
 االس�شرافية. املعلومات

�شـــــــ�ل الســـــــ�نار�و�ات االقتصـــــــادية املتعددة أســـــــاس تحديد احتمال التخلف عن الســـــــداد عند االع��اف 
ــــتؤدي الالالحقة.   التقار�راألو�� وتوار�خ   ـــــادية  االســـــــــ�نار�و�ات  ســـــ ـــ من   ةمختلف  تتماال �تلفة إ�� احا�قتصـ

املر�� ترجيح �ذه الســـ�نار�و�ات ا��تلفة أســـاس احتمالية املتوســـط    حيث �شـــ�لالتخلف عن الســـداد. 
 للتخلف عن السداد ال�� يتم استخدام�ا لتحديد ما إذا �انت مخاطر االئتمان قد زادت �ش�ل كب�� أم ال.

ــــمل املعلومات التطلعية اآلفا ـــ ــــر�ات ، �شـ ـــ ــــبة إلقراض الشـ ـــ ــــناعات ال�� �عمل ف��ا بال�سـ ـــ ــــتقبلية للصـ ـــ ق املسـ
ــار�ر ا����اء االقتصـــــــــــــــادي�ن وا��لل�ن املـــالي�ن  ــا من تقـ ــابلـــة للبنـــك ، وال�� تم ا��صـــــــــــــول عل��ـ األطراف املقـ

وكذلك النظر �� مختلف املصادر الداخلية وا��ارجية   وال�يئات ا���ومية وغ���ا من املنظمات املماثلة ،
ف�� بال�سـبة ملعلومات اإلقراض املسـتقب�� إلقراض التجزئة ،    ة واملتوقعة.للمعلومات االقتصـادية الفعلي

ــــمل نفس  ــــر�ات مع  التوقعات�شـ ــــادية مثل إقراض الشـ ــــادية  توقعاتاالقتصـ ــــرات االقتصـ ــــافية للمؤشـ إضـ
ا��لية ، ال ســــيما بال�ســــبة للمناطق ال�� تركز ع�� صــــناعات معينة ، وكذلك املعلومات ال�� يتم إ�شــــاؤ�ا 

 عن سلوك دفع العمالء. داخلًيا
يخصــــــص البنك نظرائه إ�� درجة مخاطر االئتمان الداخلية ذات الصــــــلة حســــــب جودة االئتمان ا��اصـــــة 

ـــــــــداد عنـد االع��اف  كمـا ��م.  ـــــــــل ومـا إذا �ـانـت �نـاك بـا األو��ينظر البنـك �� احتمـال التخلف عن الســـــ ألصـــــ
كب��ة . لتقييم ما إذا �انت �ناك ز�ادة  تقار�رز�ادة كب��ة �� مخاطر االئتمان ع�� أساس مستمر �� �ل ف��ة  

�� مخاطر االئتمان ، يقارن البنك مخاطر التخلف عن الســـــداد �� األصـــــل كما �� تار�خ التقر�ر مع مخاطر 
داعمة العقولة و املتوج��ية  العلومات  امل  يأخذ باالعتبار. ف�و الو��التخلف عن الســــــــــداد �� تار�خ االع��اف  

 املؤشرات التالية: و�درج �ش�ل خاص
 درجة ا��طر الداخلية ؛ -
 التص�يف االئتما�ي ا��ار�� (قدر اإلم�ان) ؛ -
 توقعة �� ظروف العمل أو املالية أو االقتصادية املتوقعة ؛املفعلية أو السلبية التغي��ات ال -
 إلحداث �غي�� كب�� �� قدرة املق��ض ع�� الوفاء بال��اماته ؛ -
 �غي��ات كب��ة فعلية أو متوقعة �� نتائج �شغيل املق��ض ؛ -
 دات كب��ة �� مخاطر االئتمان ع�� األدوات املالية األخرى للمق��ض نفسه ؛ز�ا -
ـــــ�نــات  - ـــ ـــــمــانــات الطرف الثــالــث أو تحســـــ ـــ ـــــمــان الــداعم لالل��ام أو �� جودة ضـــــ ـــ �غي��ات م�مــة �� قيمــة الضـــــ

 االئتمان؛
 �مة �� األداء الفع�� أو املتوقع للمق��ض ، بما �� ذلك التغي��اتاملتغي��ات ال -

 حالة سداد املق��ض�ن �� البنك والتغي��ات �� النتائج ال�شغيلية للمق��ض ؛ و. �� 1
ـــــعـار النفط أو النـاتج ا���� اإلجمـا��  إدراج. يتم 2 ـــ ـــــــــاد الك�� (مثـل أســـــ ) كجزء من GDP  معلومـات االقتصـــــ

 نموذج التص�يف الداخ��.
ـــــداد  االئتمان �� نماذجتنعكس العوامل النوعية ال�� �شـــــــــ�� إ�� ز�ادة كب��ة �� مخاطر   ـــ  PD  احتمال التخلف عن السـ

 �� الوقت املناسب.

ـــــــل �� �عض العوامل النوعية لتقييم ما إذا �انت مخاطر االئتمان قد  ـــ ـــــــ�ل منفصـ ـــ ومع ذلك ، ال يزال البنك ينظر �شـ
ة" نظًرا زادت �شــ�ل م��وظ. بال�ســبة إلقراض الشــر�ات ، �ناك ترك�� خاص ع�� األصــول املدرجة �� "قائمة املراقب

 ألن التعرض مدرج �� قائمة املراقبة بمجرد وجود مخاوف من تد�ور ا��دارة االئتمانية للطرف املقابل.
ـــــائر االئتمانية املتوقعة يتم قياس ـــ ـــــائر  ، أو 1شـــــــــ�ًرا ألصـــــــــول املرحلة  12ملدة   ECLكبدل �ســـــــــاوي   ECLs  ا��سـ ـــ ا��سـ

عندما تزداد مخاطر  2. ي�تقل األصـــل إ�� املرحلة  3املرحلة   أو  2مدى ا��ياة ألصـــول املرحلة   ECL االئتمانية املتوقعة
ما الذي �شـــــــ�ل ز�ادة كب��ة ��  9االئتمان �شـــــــ�ل م��وظ منذ االع��اف األو��. ال يحدد املعيار الدو�� للتقار�ر املالية  

يأخذ البنك   �ش�ل م��وظ ،  تعند تقدير ما إذا �انت مخاطر االئتمان ا��اصة بأصل ما قد زادو مخاطر االئتمان.  
 �� االعتبار املعلومات التطلعية النوعية والكمية املعقولة والقابلة للدعم.

 �اطر االئتمان � مماثلة تأس�س مجموعة من األصول ذات خصائص
ـــــــــائر االئتمـان املتوقعـة عنـدمـا يتم قيـاس ـــــــــاس  ECLs خســـــ ـــــــــاس جمـا�� ، يتم تجميع األدوات املـاليـة ع�� أســـــ ع�� أســـــ

ـــــــ� ـــ ـــــــائص ا��اطر املشـ ـــ �كة (مثل نوع األداة ، ودرجة مخاطر االئتمان ، ونوع الضـــــــــــمان ، وتار�خ االع��اف األو�� ، خصـ
والف��ة املتبقية ح�� تار�خ االســــــــتحقاق ، والصــــــــناعة ، واملوقع ا��غرا�� للمق��ض ، ا��). يراقب البنك مدى مالءمة 

ضــمان أنه إذا لمطلوب   و��ون ذلك.  خصــائص مخاطر االئتمان �شــ�ل مســتمر لتقييم ما إذا �انت ال تزال م�شــا��ة
ــاء محافظ جديدة  ــبة لألصـــول. قد ي�تج عن ذلك إ�شـ �غ��ت خصـــائص مخاطر االئتمان ، ف�ناك إعادة تجزئة مناسـ
أو نقل أصـــــــــول إ�� محفظة حالية �عكس �شـــــــــ�ل أفضـــــــــل خصـــــــــائص مخاطر االئتمان املماثلة لبنك األصـــــــــول. ت�ون 

ـــــيم ا��قـائـب وا��ركـة ب�ن  ـــ ا عنـدمـا ت�ون �نـاك ز�ـادة كب��ة �� مخـاطر االئتمـان (أو إعـادة تقســـــ ا��ـافظ أك�� شـــــــــــــيوعـً
ـــــائر ائتمانية متوقعة ملدة  عندما تنعكس �ذه الز�ادة الكب��ة) و�التا�� ت�تقل األصـــــــــــــول من ـــ إ��   ECLsشـــــــــــــ�ًرا   12  خســـــ

ا ضــــمن ا��افظ ال�� �ســــتمر �� القياس ع�� نفس خســــائر   أســــاس مدى ا��ياة ، أو العكس ، ولكن قد يحدث أيضــــً
ـــــــــائر االئتمـان املتوقعـة  مقـدار يتغ�� لكنو شـــــــــــــ�ًرا أو مـدى ا��يـاة ،  12ملـدة  ECLs االئتمـان املتوقعـة نظًرا  ECL خســـــ

 الختالف مخاطر االئتمان ا��اصة با��فظة.
 النماذج واالف��اضات املستخدمة

لألصـــول املالية. يتم تطبيق  ECL  ةخســـائر االئتمان املتوقع �ســـتخدم البنك مختلف النماذج واالف��اضـــات �� قياس
ا��كم �� تحديد أ�ســـــــب نموذج ل�ل نوع من األصـــــــول ، وكذلك لتحديد االف��اضـــــــات املســـــــتخدمة �� �ذه النماذج ، 

 بما �� ذلك االف��اضات ال�� تتعلق بالدوافع الرئ�سية ��اطر االئتمان.
ن املنتجـات / الســـــــــــــوق وتحـديـد املعلومـات تحـديـد العـدد وال�ســـــــــــــب ال�ســـــــــــــ�يـة لســـــــــــــ�نـار�و�ـات التطلعيـة ل�ـل نوع م -

 التطلعية ذات الصلة ب�ل س�نار�و
، �ســـتخدم البنك معلومات اســـ�شـــرافية معقولة وداعمة ، �ســـ�ند إ��   ECL ا��ســـائر االئتمانية املتوقعة عند قياس
 ا البعض.��ركة املستقبلية ��تلف ا��ر�ات االقتصادية وكيف ستؤثر �ذه ا��ر�ات ع�� �عض�ا عن اف��اضات
 التخلف عن السدادإحتمالية 

ـــــ�ـل� ـــ ـــــــــداد  شـــــ ـــــــــائر االئتمـانيـة املتوقعـة  مـدخالت رئ�ســـــــــــــيـة �� قيـاس PDاحتمـاليـة التخلف عن الســـــ . �عـد ECLا��ســـــ
ـــــداد   ـــ تقـدير الحتمـال التخلف عن الســـــــــــــداد ع�� أفق زم�� محـدد ، و�شـــــــــــــمـل  بمثـابـة   PDاحتمـاليـة التخلف عن الســـــ

 حسابه البيانات التار�خية واالف��اضات وتوقعات الظروف املستقبلية.
 عند التعرض للتخلف عن السداد ا��سارة -

 �عتمدو .  التخلف عن السدادتقدير ل��سارة الناشئة عن  ال  LGDتمثل ا��سارة عند التعرض للتخلف عن السداد  
ذلك ع�� الفرق ب�ن التدفقات النقدية التعاقدية املســــتحقة والتدفقات ال�� يتوقع املقرض اســــتالم�ا ، مع األخذ �� 

 االعتبار التدفقات النقدية من التحس�نات االئتمانية املضمونة.
 

 )2018يناير  1طبق قبل ي( الدفعات املقدمةانخفاض قيمة القروض و  )3(
الدفعات انخفاض قيمة القروض و  مخصـــــــصـــــــاتتم إيضـــــــاح الســـــــياســـــــة ا��اســـــــ�ية ال�� ي�بع�ا البنك مع  

ــــاس التــدفقــات النقــديــة حيــث (ه). 4، �� املالحظــة رقم املقــدمــة ـــ ـــ ــــاب انخفــاض القيمــة، ع�� أســـــ ـــ ـــ يتم حســـــ
 التقدير�ة الالحقة ا��صـــــومة، أو ع�� أســـــاس فرض �ســـــبة معينة ع�� القرض العاِمل غ�� املصـــــنف وفقاً 
ل��عة الســـــوق والنموذج التار��� ألشـــــ�ال التقصـــــ�� ا��ســـــو�ة حســـــب األصـــــول وفقًا للظروف ال�� يمر ��ا 

 البنك. 
ــــص   ــــاس    ،ا��ســـــارة ا��اصـــــة بالقرضو�تم فتح مخصـ فرض مصـــــروفات ع�� اإليرادات الشـــــاملة، ع�� أسـ

ـــــ�ـل الـدفعـات املقـدمـةخســــــــــــــارة نـاجمـة عن انخفـاض قيمـة القروض و بـاعتبـار�ـا " ـــ " يتم االحتفـاظ ��ـا �� شـــــ
 لتغ��. و�ز�د و�نقص مخصــــــص ا��ســــــارة ا��اصــــــة بالقرض، وفقًا  مخصــــــص ا��ســــــارة ا��اصــــــة بالقرض

 ع��املقــــاي�س ا��ــــاصــــــــــــــــة بــــانخفــــاض قيمــــة القروض، وُ�نــــاًء ع�� ذلــــك، تؤثر الز�ــــادة والنقص املــــذ�وران 
 اإليرادات الشاملة. 

 

 ) 2018يناير  1قبل طبق ي(  �ش�ٍل فرديتقييم �ل قرٍض من القروض 
، من خالل تحـديـد احتمـال �عرُّض �ـل قرض �شـــــــــــــ�ـٍل فردي خســـــــــــــارة انخفـاض قيمـة �ـل قرٍض يتم تحـديـد 

ـــــنفــة  ،الـــدفعـــات املقـــدمـــة�ـــافـــة القروض و  ، إ�� �ـــذه ا��ســـــــــــــــارة، مع تطبيق �ـــذا اإلجراء ع��بمفرده ـــ املصـــــ
 ال�� ال تخضع ألسلوب اَ��افظ.  الدفعات املقدمةباعتبار�ا حسابات فردية جو�ر�ة، أو القروض و 

حيـث يراجع البنـك قروضــــــــــــــه ال�� تم تقييم�ـا ع�� أســــــــــــــاس فردي، �� �ـل تـار�خ من توار�خ إعـداد التقـار�ر، 
ـــــــ  قم��االتخاذ قرار بخصــــــــــــوص ��ــــــــــــ�يل أو عدم ��ــــــــــــ�يل خســــــــــــارة خاصــــــــــــة بانخفاض   اب األر�اح �� حـســــ

وا��ســــــائر واإليرادات الشــــــاملة األخرى. حيث ت�ون األح�ام ال�� ُتصــــــدر�ا اإلدارة، مطلو�ة �شــــــ�ل ٍخاص، 
عنـد تحـديـد خســــــــــــــارة انخفـاض القيمـة. حيـث ُيصــــــــــــــدر  ،لتقـدير مبلغ وتوقيـت التـدفقـات النقـديـة الالحقـة

 البنك �� خضم تقديره للتدفق النقدي، أح�امًا خاصًة بما ي��:
 روض العميل، إجما�� ق )1(

ل، من ذلك ع�� ســــ�يل املثال: إم�انية ممارســــة �شــــاط ُمر�ح وتحقيق نقدية يمعدل ا��اطر املرتبط بالعم )2(
 تكفي لسداد املبلغ املق�َ�ض،

 قيمة الضمان واحتمال نجاح عملية إعادة ا��يازة،  )3(
 الت�لفة املرتبطة باس��داد الديون. )4(

 مخصصات انخفاض القيمة ع�� أساٍس فردي.وتتطلب سياسة البنك مراجعة مستوى 
، ووجود جار�ة�كذا، ما لم يتم تص�يف�ا �ش�ٍل �امل باعتبار�ا  "  القروض منخفضة القيمةو�ستمر تص�يف "

 احتمال را�� لتحصيل الفائدة ا��دولة ع��، وأصل، القرض. 

 ) 2018يناير  1طبق قبل ي( تقييم القروض �ش�ٍل جما�� 
يتم فتح مخصــــــــصــــــــات التقييم ا��ما��، ل��ســــــــائر ال�� تحدث �� محاِفظ القروض ذات الســــــــمات املشــــــــ��كة، 

 وحيث ال ي�ون مبلغ القرض الفردي ��مًا. 
واألوضـــــــاع االقتصـــــــادية واالئتمانية الســـــــائدة، بتقييم إجما��   الســـــــابقةوتقوم إدارة البنك، ع�� أســـــــاس ا����ة  
اعتبـارًا من ��ـايـة ف��ة  ،فردي ل�ـذه القروضالتحـديـد  الض القيمـة، دون ��م القروض ال�� قـد تتعرض النخفـا

 التقر�ر، مع إعادة تقييم مخصصات ا��افظ املذ�ورة �ش�ٍل دوري، و�عديل ا��صصات بناء ع�� ذلك.
 

 واملعدات: والتج���اتاملمتل�ات  )4
تقوم اإلدارة بوضـــــع تقدير لف��ة اســـــتخدام، ومصـــــروفات اإل�الك املرتبطة، بتحســـــ�نات حياز��ا اإليجار�ة. و�ســـــ�ند 
�ذه التقديرات، من ب�ن أشياء أخرى، ع�� اف��اض تجديد البنك لإليجار السنوي ا��اص به خالل ف��ة االستخدام 

ار الســـــنوي، كما ســـــوف تقوم اإلدارة بز�ادة مصـــــروفات التقدير�ة. وقد يتغ�� �شـــــ�ٍل كب�� �� حال عدم تجديد اإليج
 اإل�الك �� حال أن ف��ة االستخدام أقل من الف��ة ال�� سبق تقدير�ا. 

ـــــــــاب ت�لفـة إ�الك  ـــــــــاس املمتل�ـات واآلالت واملعـدات األخرى و�تم حســـــ ـــــتخـدام التقـدير�ـة، ع�� أســـــ ـــ ، خالل ف��ة االســـــ
ــــ��الك العادي، و� ــــل، واالســـــ ــــتخدام املتوقع لألصـــــ رنامج اإلصـــــــــالح والصـــــــــيانة، والتقاُدم التكنولو�� الناجم عن االســـــ

 �غي��ات القيمة املتبقية. ولم تحسب اإلدارة أية قيمة متبقية، لضآل��ا. 

 مخاطر التعرّض للمسؤولية الضر��ية: )5
ـــــر��يـة، بمـا �� ا��� خضـــــــــــــم حســـــــــــــاب مبلغ الضـــــــــــــرائـب ا��ـاليـة واملؤجلـة، يـأخـذ البنـك �� اعتبـاره أثر   ـــ ذلـك �ـاطر الضـــــ

 ،احتمال فرض ضــــرائب وفوائد إضــــافية. و�ناك ُمعامالت وحســــابات محددة، يخضــــع ف��ا مبلغ الضــــر�بة التقديري 
ـــــــــاط.  ،لعــدم اليق�ن ـــــــــار العــادي لل�شـــــ ـــــــــابــات عن املبــالغ  ولوجود اختالف ب�نخالل املســـــ القيمــة الفعليــة ل�ــذه ا��ســـــ

ــــات الـضــــ  ــــصـ ر��ية خالل الف��ة ال�� تمت التقديرات خالل�ا. التقدير�ة األولية، فإن �ذه االختالفات تؤثر ع�� ا��صـ
حيث و�ســ�ند التقدير املذ�ور ع�� التقديرات واالف��اضــات املتعلقة �ســلســلة من األح�ام ا��اصــة بأحداث الحقة.  

ـــــر��ية ا��الية، و�� ب  املتعلقةقد ُتتاح معلومات تؤدي إ�� �غي�� البنك ألح�امه   ـــ التغي��ات ال�� كفاية االل��امات الضـ
 قد تؤثر ع�� النفقات الضر��ية خالل الف��ة ال�� تمت التقديرات املذ�ورة خالل�ا.

 

ات�� التصدير املتأخرة انخفاض قيمة  )6  �فضةا�فو

�ـــــــــــــــــــــــ. نظًرا ألن فوات��  4 املالحظةاملالية ��   الصـــــــــول تم توضـــــــــيح الســـــــــياســـــــــة ا��اســـــــــ�ية للبنك حول انخفاض قيمة 
 LGD  خســــائر التعرض للتخلف عن الســــداد  مدعومة من البنوك األخرى ، يتم اعتبار  ا��فضــــةالتصــــدير املتأخرة  

 فاتورة التصدير ا��صومة �س�ب العقو�ات املفروضة ع�� البنك.حيث تأخرت صفًرا. 
 واألرصدة املوجودة لدى مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي: النقد -6
 

 
31/12/8201 31/12/7201 

 
 

 ' در�م 000 ' در�م000

    

 47,056 34,093 �� الصندوق  النقد 

   األرصدة املوجودة لدى مصرف اإلمارات املركزي: 

 680,583 84,282 ا��سابات ا��ار�ة - 

 86,851 القانونية املُعفاة من الفائدة الودا�ع  - 
205,226 

94,786 
822,425   

  

  

 مالحظة: 
يتم االحتفــاظ بــالودا�ع القــانونيــة لــدى مصـــــــــــــرف اإلمــارات العر�يــة املتحــدة املركزي، �عملــة الــدر�م اإلمــارا�ي و�عملــة 
الدوالر األمر��ي، وال يمكن �ــــــــــ���ا دون موافقة املصــــــــــرف املذ�ور. و�تغ�� مســــــــــتوى �ذه الودا�ع �ل شــــــــــ�ر بموجب 

 ركزي. التعليمات الصادرة عن مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة امل

 :باألطراف ذات الصلةاملُعاَمالت ا��اصة  -7
من املقر الرئ��ــ�� وفروعه ا��ارجية، وطاقم اإلدارة األســا�ــ��، والكيانات   �ٍل إ�� ، ذي الصــلةالطرف    ُ�شــ�� مصــط��

 ا��اضعة للتحكم الفردي أو املش��ك من قبل، أو ا��اضعة �ش�ٍل كب�� لتأث��، �ذه األطراف. 
 الطرف�شــاطه العادي، �عامالت مع مؤســســات األعمال األخرى املشــمولة بتعر�ف لوُ���م البنك �� خضــم ممارســته  

ال   ،شـــــــروط التعامالت املذ�ورةأن  ) من املعاي�� ا��اســـــــ�ية الدولية. و�عتقد البنك  24املذ�ور �� املعيار رقم (  �ّ املع�
ـــــ�ـــلٍ كب�� عن تلـــك  ـــ شـــــــــــــروط الاملمكن إبرام�ـــا مع أطراٍف ثـــالثـــة. حيـــث �عتمـــد إدارة البنـــك ال�� �ـــان من تختلف �شـــــ

التعامالت وفقًا للشــروط ال�� يوافق عل��ا مجلس اإلدارة  التعامالت املذ�ورة مع الطرف املع�ّ�، وتتم �ذها��اصــة ب
 أو اإلدارة. 

 
 

 املا��: بيان املركز، �� تار�خ صدور تقر�ر ذات الصلةوفيما ي��، موجز لألرصدة ال�� لدى األطراف 
 من املقر الرئ���� وفروعه ا��ارجية: املستحق -أ 

  31/12/2018 
 ' در�م000

31/12/2017 
   ' در�م 000

 3,302,054 2,005,425 املقر الرئ����: 
 13,202 13,106 الفروع ا��ارجية: 
  2,018,531 3,315,256 
 

 مالحظة:
ي � مليون در�م إمارا 5.67  ع��  و�شــــــــتمل املســــــــتحقات الواجب ســــــــداد�ا من قبل املقر الرئ��ــــــــ�� وفروعه ا��ارجية،

ديون لصــــا�� حســــاب املقر   تول�ســــ   ،مليون در�م إمارا�ي) من الفوائد املســــتحقة الســــداد 172: 2017د�ســــم��   31(
 الرئ����.

 
 و�شتمل مستحقات املقر الرئ���� وفروعه ا��ارجية ع�� ما ي��: -ب 

  31/12/2018 31/12/2017 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 1,706,642 225,470 املقر الرئ���� 

 258,106 166,764 األفرع ا��ارجية 

  392,234 1,964,748 

 أخرى  -ج 

  31/12/2018 31/12/2017 
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بنك �سادرات اإيران
فروع الإمارات العربية املتحدة 

الك�سوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�ستقل

لل�سنة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2018
 ' در�م 000 ' در�م000  

رصـــــــــــــيـــد قروض غ�� مســـــــــــــــددة لـــدى طـــاقم  

 اإلدارة األسا���:

88 64 

 186,901 126,264 ودا�ع العميل: 

 3,034 879 االل��امات ا��تملة: 

ـــــرف   ـــ ـــــعر الصـــــ ـــ ـــــميـــة لعقود ســـــ ـــ القيمـــة االســـــ

 األجن�� اُ��الة:

0 200,000 

 560,891 501,215 قروض وُسلف مقدمة إ�� العمالء: 

 مالحظة: 

 4,729 :2017د�ســم��  31ألف در�م إمارا�ي ( 4,452ومن ضــمن املبالغ مســتحقة الســداد من البنوك األخرى، مبلغ 
 ألف در�م إمارا�ي) مستحقة السداد من فرع تا�ع  للمقر الرئ����.

ـــــلةفيما ي��، �عاُمالت  -د  ــاملة  األطراف ذات الصـــــ ــائر، واإليرادات الشــــــــ املدرجة ضــــــــــمن حســــــــــاب األر�اح وا��ســــــــ

 األخرى:

 

 

 

 01/01/2018من:   
 31/12/2018لغاية: 

 01/01/2017من: 
 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م000 ' در�م000  

 39,777 19,012 الفائدة ع�� الدخل: 

 90,793 49,248 نفقة الفوائد: 

مصــــــــــــروفات املقر الرئ��ــــــــــــ�� (اطلع ع�� مالحظة  

20( 

8,293 10,170 

 3,920 3,301 : األسا����عو�ضات طاقم اإلدارة  

ـــــتحقمن املقر   ـــ ــة املســـــ ـــ ـــــاض قيمـ ــــائر انخفـ ـــ ـــــــ خســـــ
 الرئ���� وفروعه با��ارج

102,217 0 

    

 املستحقات من/إ�� البنوك األخرى  -8
  31/12/2018 31/12/2017 

 ' در�م 000 ' در�م000  

   املستحق من: -أ  

 531,115 7,500 البنوك ا��ارجية - 

الـــــبـــــنـــــوك داخـــــــل اإلمـــــــارات الـــــعـــــر�ـــــيـــــــة  - 

 املتحدة

 

0 0 

 -  7,500 531,115 

 مالحظة: 
 �افة املبالغ املذ�ورة أعاله، مستحقة السداد من البنوك اإليرانية. 

 31مل املســـــــــتحقات من البنوك األخرى الفوائد املســـــــــتحقة القبض ع�� الفوات�� املعاد تمو�ل�ا بقيمة ال �ـــــــــ��ء (�ـشــــــــ 
د�ســـــــم��  31الذمم املدينة املســـــــتحقة القبض ، مبلغ بقيمة ال �ـــــــ��ء ( �امليون در�م). ومن بي� 181: 2017د�ســـــــم��  

ــــدير  فائدة ع��المليون در�م) يتعلق ب 178: 2017 ــــة فوات�� التصـــــ ــــتحقة ا��فضـــــ من   التمو�ل معادةفوات��  الو   املســـــ
 ).9ج و 8(راجع املالحظة رقم  املقابلالرئ���� للبنك والبنك  املقرمع  او�سو��� ابنك إيرا�ي تم االتفاق عل��

 7") مع املصـــــــــــــرف املركزي اإلمـارا�ي. وحســـــــــــــب االتفـاقيـة املؤرخـة: االتفـاقيـةوقـد أبرم البنـك اتفـاقيـة إعـادة تمو�ـل (" 
�عــــد التعــــديــــل املتكرر ف��ــــا، يقوم البنــــك بــــإعــــادة تمو�ــــل خطــــابــــات االئتمــــان ال�� فتح��ــــا البنوك ��  2002مــــارس 

 أمر��ي). مليون دوالر 1,100: 2017مليون دوالر أمر��ي ( 1,100اإليرانية، لغاية مبلغ  اإلسالميةا��م�ور�ة 
   31/12/2018 31/12/2017 

 ' در�م 000 ' در�م000  

   مستحق السداد إ��: -ب 

 2,550,280 1,083,632 البنوك �� ا��ارج: - 

 0 0 البنوك داخل اإلمارات العر�ية املتحدة: - 

  1,083,632 2,550,280 
 31مليون در�م إمارا�ي ( 12.97و�ســتحق �افة املبالغ املذ�ورة أعاله، الســداد إ�� البنوك اإليرانية، بما �� ذلك مبلغ  

ا�ي) مليون  12.75: 2017د�سم��   مستحقة السداد إ�� البنك املركزي اإليرا�ي.  در�م إمار

ـــــنواج)   ـــــدير لبنك إيرا�ي �� السـ ـــــم فوات�� التصـ ـــــابقة. بلغت الفائدة ال�� وافق عل��ا أبرم البنك معامالت ��صـ ت السـ

مليون در�م ، متضـــــــــــــمنـة �� مســـــــــــــتحقـات من البنوك �� ا��ـارج �� عام  439البنـك اإليرا�ي فيمـا يتعلق ��ـذه الفوات��  

مليون در�م ،  1,639، شـملت فوات�� التصـدير ا��صـومة للبنوك اإليرانية �� ا��ارج مبلغ   2017. خالل عام 2017

مليون در�م تم  1,210مستحقات البنوك �� ا��ارج مبلغ    شملتاملبلغ الرئ���� ل�ذه الفوات��. كذلك ، و�و ما يمثل  

لة �� العام الســــــــابق. خالل العام ، قام البنك  اســــــــتالم�ا مقابل فوات�� التصــــــــدير املتأخرة ا��صــــــــومة والفوات�� املموَّ

ا يتما�ــ�� مع اتفاقية ال�ســو�ة ال��ائية امل��مة مع البنك والفائدة املســتحقة بم  املبلغ األصــ��بخصــم �ذا املبلغ مقابل  

 ).9(أ) و  8املقابل (راجع املالحظة 

انية املوجودة با��ارج: -9 ات�� التصدير ا��صومة لصا�� البنوك اإلير  فو
السداد من قبل البنوك اإليرانية املوجودة با��ارج، و�ش�ل املبالغ مستحقة    �ستحق �ذا الرصيد، 

خالل  خصم�ا البنك لصا�� عمالئه. و  ،السداد عن فوات�� التصدير ال�� أصدر��ا البنوك املذ�ورة
الرئ���� للبنك والبنك املقابل ل�سو�ة أصل املبلغ  املقر العام ، تم تنفيذ اتفاقية �سو�ة مع 

 : ال ���ء) مع الفائدة املستحقة. 2017د�سم��  31مليون در�م ( 1,639الغ املستحق الب 
 

 

 :الدفعات املقدمةالقروض و  -10
 :الدفعات املقدمةوفيما ي�� محفظة مز�ج القروض و 

  31/12/2017 

  31/12/2018 

 ' در�م000

 ' در�م 000

   حسب النوع  -أ 

 8,758,266 9,279,775 م��و�ات ع�� املكشوف: 

 622,831 584,690 فوات��/ شي�ات مخصومة: 

 1,716,995 1,660,972 ألجلقروض  

 861,397 861,296 املسددة (سداد �� مقابل الوثائق)ال��امات العمالء  

 484,939 484,939 قروض �� مقابل إيصاالت أمانة 

 12,444,428 12,871,672 وضوالقر  الدفعات املقدمةإجما�� مبلغ  

   مطروحًا منه: 

 )3,192,352( )4,283,233( :الدفعات املقدمةمخصص انخفاض قيمة القروض و  

 )4,377,146( )5,094,314( الفائدة املعلقة: 

 ,9307484, 3,494,125 :الدفعات املقدمةصا�� مبلغ القروض و  

   حسب القطاع االقتصادي -ب 

 9,676,784 10,117,951 تجارة ا��ملة والتجزئة: 

 581,105 414,475 اإل�شاءات: 

 150,127 165,884 التعدين وا��اجر  

 1,316,117 1,387,200 ا��دمات: 

 31,121 90,309 القروض ال��صية: 

 566,048 570,337 التص�يع: 

 12,466 10,655 النقل واالتصاالت: 

 110,660 114,861 املؤسسات املالية: 

  12,871,672 12,444,428 

    

  31/12/2018 31/12/2017 

 ' در�م 000 ' در�م000  

   حسب املنطقة ا��غرافية : -ج 

 12,058,362 12,573,222 اإلمارات العر�ية املتحدة:داخل دولة  

 386,066 298,450 داخل ا��م�ور�ة االسالمية اإليرانية: 

  12,871,672 12,444,428 

الـــدفعــات ا��ـــاصــــــــــــ�ن بـــالقروض و  ،ومخصــــــــــــص انخفـــاض القيمـــة ،�غ��ات الفـــائـــدة املعلقـــة -د 
 :املقدمة

�� تقر�ر الوضـــع املا��، بقيمة صـــافية دون الفوائد املعلقة   الدفعات املقدمةتم ��ـــ�يل القروض و 
ـــصــــــــات انخفاض قيمة  والقروض. وفيما ي�� التغ��ات ا��ادثة �� الفائدة   الدفعات املقدمةومخصـــــ

 خالل العام: الدفعات املقدمةة ومخصص انخفاض قيمة القروض و املعلق
 

 2018 2017 
مخصص انخفاض قيمة  الفائدة املعلقة 

 الدفعات املقدمةالقروض و 
مخصص انخفاض قيمة  الفائدة املعلقة 

الدفعات  القروض و 
 املقدمة

 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 

 2,291,572 3,617,975 3,192,352 4,377,146 رصيد أول الف��ة

تــأث�� اعتمــاد املعيــار الــدو�� إلعــداد التقــار�ر املــاليــة 
 ))5أ (2(راجع الالحظة  2018يناير  1بتار�خ  9رقم 

0 997,161 0 0 

 904,416 0 105,898 0 ا��صص الذي تم فتحه خالل العام 

 0 767,089 0 739,210 الفائدة املعلقة خالل العام  

 )3,580( )7,211( ) 12,031( ) 9,025( املبلغ املسدد/املس��د خالل العام 

 ) 56( ) 707( ) 147( ) 13,017( املبالغ املشطو�ة خالل العام 

 3,192,352 4,377,146 4,283,233 5,094,314 رصيد ��اية الف��ة

ـــ�ل فردي ع��   والدفعاتبلغت القيمة اإلجمالية للقروض   املقدمة للعمالء ، وال�� تم تحديد�ا �شــ
  12,699، قبل خصــــم أي خســــائر انخفاض �� القيمة تم تقييم�ا �شــــ�ل فردي منخفضــــة القيةأ��ا  

 مليون در�م). 9,567: 2017د�سم��  31مليون در�م (
ـــــمــانــات ال�� يحتفظ � ـــ �ــا البنــك واملتعلقــة بــالقروض ال�� تم تحــديــد�ــا بلغــت القيمــة العــادلــة للضـــــ

ــــت قيم��ا ��  ــــ�ل فردي ع�� أ��ا انخفضـــــ ــــم��   31�شـــــ ــــم��  31مليون در�م (5,796،   2018د�ســـــ د�ســـــ
 مليون در�م). يت�ون الضمان من النقد واالس�ثمارات والعقارات املر�ونة. 12,653: 2017

ـــــــــل البنـك ع�� خطـاب ح ـــــرفمن  عـدم ممـا�عـةصـــــ ـــ  ٢. بتـار�خ املركزي  يـة املتحـدةاإلمـارات العر� مصـــــ
لالع��اف بالنقص �� مخصص انخفاض  CBUAE / BSD / 2019/2610رقم.    بمرجع،    2019يوليو  

 �ـافـةمع بـذل   2020و  2019مليون در�م �� عـامي  523.2بقيمـة   والـدفعـات املقـدمـةقيمـة القروض 
 .2019النقص قدر اإلم�ان �� عام  لالع��اف ��ذاا���ود املمكنة 

 أصول أخرى  -11
  31/12/2018 31/12/2017 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 65,425 70,651 فوائد الذمم املدينة: 

 4,795 3,656 النفقات مسبقة السداد: 

 554,762 818,562 :أصول الضرائب املؤجلة 

 0 507 ضر�بة القيمة املضافة املستحقة 

 9,697 24,532 أخرى  

  917,908 634,679 

: مـخصــــــــــــــص انـخـفـــــــاض قـيـمـــــــة نـــــــاقـص 
 األصول األخرى 

)8,479( )8,479( 

  909,429 626,200 

  

 العقارات، وامل�شآت، واملعدات  -12
تحس�نات املب��  األرا��� 

وا��يازة 
 اإليجار�ة

األثاث، 
ال��كيبات، 
التج���ات، 

 املكت�يةومعدات 

 اإلجما�� املركبات

 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 

  %33 %100-%25 %25-%5  معدل اإل�الك:

      الت�لفة

 122,208 2,320 33,790 76,227 9,871 :2016د�سم��  31�� تار�خ: 

 911 0 911 0 0 اإلضافات:

 )309( )150( )159( 0 0 البنود ال�� تم التصرف ف��ا:

 122,810 2,170 34,542 76,227 9,871 :2017د�سم��  31�� تار�خ: 

 634 0 634 0 0 اإلضافات:

 )419( 0 )419( 0 0 البنود ال�� تم التصرف ��ا

 123,025 2,170 34,757 76,227 9,871 : 2018د�سم��  31�� تار�خ: 

اك��       اإل�الك ال��

 92,339 2,319 32,923 57,097 0 : 2016د�سم��  31�� تار�خ: 

 2,580 0 595 1,985 0 املصروف ا��اص بالعام:

 )309( )150( )159( 0 0 :بالبندالتصرف  عندا��ذف 

 94,610 2,169 33,359 59,082 0 :2017د�سم��  31�� تار�خ: 

 2,509 0 526 1,983 0 املصروف ا��اص بالعام:

 )419( 0 )419( 0 0 عند التصرف بالبند:ا��ذف 

 96,700 2,169 33,466 61,065 0 : 2018د�سم��  31�� تار�خ: 

      القيمة الدف��ية:

 26,325 1 1,291 15,162 9,871 : 2018د�سم��  31�� تار�خ: 

      

 28,200 1 1,183 17,145 9,871 :2017د�سم��  31�� تار�خ: 

 ودا�ع العمالء -13
  31/12/2018 31/12/2017 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 354,003 262,366 ا��سابات ا��ار�ة: 

 161,283 141,261 حسابات االدخار: 

 3,941,778 3,232,238 حسابات الودا�ع: 

 83,362 30,367 ا��سابات ال�امشية: 

  3,666,232 4,540,426 

، وا��ارجة الدفعات املقدمةوالودا�ع قيد ا��يازة املر�ونة كضـمان للقروض و   ،ا��سـابات ال�امشـيةوقد بلغت 
مليون در�م  875 :2018د�ســـــــم��   31املا��) بتار�خ:   بيان املركزعن ال��امات امل��انية العمومية (غ�� امل�ـــــــ�لة �� 

 مليون در�م إمارا�ي). 1,209: 2017د�سم��  31إمارا�ي (
 القروض الثانو�ة:   -14

 �شتمل القروض الثانو�ة ع�� ثالثة قروض تم ا��صول عل��ا من املقر الرئ����: 
ـــــم��  31مليون در�م إمــــارا�ي ( 200 �عــــادلمليون دوالر أمر��ي،  54.45قرض بمبلغ  .أ ـــ د�ســـــ

مليون در�م إمــــارا�ي) تم ا��صـــــــــــــول  200مبلغ  �عــــادلمليون دوالر أمر��ي   54.45: 2017
ـــــ�ر مـايو  ـــ تم تحو�لـه إ�� رأس مـال مخصـــــــــــــص بنـاًء ع�� موافقـة وردت من ، 2002عليـه �� شـــــ

يوليو  2 ��  املؤرخ  بموجب خطابه.  املركزي   اإلمارات العر�ية املتحدة  ومصرفالرئ����    املقر
 .CBUAE / BSD / 2019/2611مرجع ب،  2019

ـــــم��  31مليون در�م إمــــارا�ي ( 100 �عــــادليون دوالر أمر��ي، مل 27.23قرض بمبلغ   .ب ـــ د�ســـــ
مليون در�م إمارا�ي) تم ا��صول عليه  100مبلغ    �عادلمليون دوالر أمر��ي   27.23: 2017

ـــــ�ر مـايو   ـــ  املقرتم تحو�لـه إ�� رأس مـال مخصـــــــــــــص بنـاًء ع�� موافقـة وردت من  ، 2004�� شـــــ
ـــــ��  ـــ ـــــرفالرئ��ـــــ ـــ يوليو  2املؤرخ ��  بموجــب خطــابــه. ركزي امل اإلمــارات العر�يــة املتحــدة ومصـــــ

 .CBUAE / BSD / 2019/2611مرجع ب،  2019
ـــــم��  31مليون در�م إمــــارا�ي ( 300 �عــــادلمليون دوالر أمر��ي،  81.68قرض بمبلغ   .ج ـــ د�ســـــ

مليون در�م إمارا�ي) تم ا��صــــــــــول عليه ��  300 �عادلمليون دوالر أمر��ي،   81.68: 2017
ـــــ�ر أكتو�ر  ـــ  املقرلـه إ�� رأس مـال مخصـــــــــــــص بنـاًء ع�� موافقـة وردت من تم تحو�، 2011شـــــ

ـــــ��  ـــ ـــــرفالرئ��ـــــ ـــ يوليو  2املؤرخ ��  بموجــب خطــابــه. املركزي  اإلمــارات العر�يــة املتحــدة ومصـــــ
 .CBUAE / BSD / 2019/2611مرجع ب،  2019

 وفًقا لذلك ، تم تحو�ل جميع القروض الثانو�ة إ�� رأس مال مخصص للبنك.
 أخرى: ال��امات   -15

  31/12/2018 31/12/2017 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 99,055 93,638 الفائدة متوجبة السداد: 

 21,608 19,058 مخصص �عو�ض م�افأة ��اية خدمة املوظف: 

 10,185 3,595 )21مخصص الضرائب (ير�� االطالع ع�� مالحظة رقم  

 37,146 26,245 بنود أخرى: 

  142,536 167,994 

 :مالحظة 
ـــــة بـالتـأم�ن   ،البنـك كًال من املعـاش مُيقـد ـــ ـــــا�مـة ا��ـاصـــــ ـــ ملواط�� دولـة اإلمـارات العر�يـة   ،الوط��واملســـــ

. كمــا يقــدم البنــك �عو�ض ��ــايــة ا��ــدمــة 1999] للعــام 7املتحــدة، بموجــب القــانون االتحــادي رقم [
 ، بموجب قانون العمل بدولة اإلمارات العر�ية املتحدة. الوافدينملوظفيه 

 وفيما ي��، التغي��ات ا��اصة بتعو�ض ��اية خدمة املوظف�ن:
لغاية:  01/01/2018من:   

31/12/2018 
  01/01/2017من: 

 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 20,429 21,608 رصيد بداية الف��ة: 

 1,697 1,965 املصروف ا��اص بالعام: 

 )518( )4,515( الدفعات املسددة خالل العام: 

 21,608 19,058 رصيد ��اية الف��ة  

 الفائدة دخل  -16

لغاية:  01/01/2018من:   
31/12/2018 

  01/01/2017من: 
 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م 000 ' در�م000  

   دخل الفائدة ع��: 

قروض وســــــــلف العمالء (بما �� ذلك فوائد التصــــــــدير  - 
 املدعمة وفوات�� التصدير ا��صومة)

35,286 387,576 

 41,730 29,774 البنوك:سوق املال واملعامالت ب�ن  - 

 12 6 أخرى: - 

  65,066 429,318 

 نفقات الفائدة  -17
لغاية:  01/01/2018من:   

31/12/2018 
  01/01/2017من: 

 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م 000 ' در�م000  

   نفقات الفائدة ع��: 

 179,484 150,628 إيداعات العمالء: - 

 108,482 64,988 املؤسسات املالية: من إيداعات - 

  
 

215,616 287,966 

 صا�� الرسوم ودخل العمولة:  -18

لغاية:  01/01/2018من:   
31/12/2018 

  01/01/2017من: 
 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 8,044 5,569 العموالت: و�يراداتم و الرس 

 )135( )106( م ونفقات العموالت:و الرس 

  5,463 7,909 

 خرى: األ  نفقات ال صا��  -19

لغاية:  01/01/2018من:   
31/12/2018 

  01/01/2017من: 
 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 32,637 15,593 الصرف األجن�� خسائر 

 )206( )135( مصروفات البنك: 

 )1,610( )3,109( أخرى:إيرادات  

  12,349 30,821 

 النفقات اإلدار�ة والعامة:  -20
لغاية:  01/01/2018من:   

31/12/2018 
  01/01/2017من: 

 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 52,442 45,555 الت�اليف والنفقات املرتبطة بطاقم املوظف�ن: 

 8,020 7,864 اإليجار والنفقات املرتبطة به: 

 10,170 8,293 (د)): 7الرئ���� (م��وظة مصروفات املقر  

 2,580 2,509 ):12إ�الك العقارات وامل�شآت واملعدات (م��وظة  

 13,220 12,844 أخرى: 

  
 
 
 

77,065 86,432 

ائب:  -21  الضر
ا��اصــة بالدخل اإلمارا�ي الســنوي ا��اضــع للضــر�بة، ،  % ســنو�اً 20يخضــع البنك إ�� ضــر�بة ب�ســبة  

أبوظ��، ود�ي، والشــــــارقة، و��مان. و�تم حســــــاب الدخل ا��اضــــــع للضــــــر�بة، �عد �عديالت �� إمارة  
 محددة �� صا�� الر�ح قبل الضرائب عن العام، اس�نادًا إ�� أفضل تقديرات اإلدارة.

 وفيما ي�� التغي��ات �� مخصص الضرائب خالل العام:  
لغاية:  01/01/2018من:   

31/12/2018 
  01/01/2017من: 

 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 4,895 10,185 رصيد أول الف��ة: 

   مصروف الضرائب: 

 10,185 3,595 عن العام ا��ا��: - 

 156,621 49,146 عن العام السابق: - 

  62,926 171,701 

 )161,516( )59,331( الضرائب املسددة خالل العام: 

 10,185 3,595 ):15مالحظة راجع رصيد آخر الف��ة ( 

 وفيما ي�� العالقة ب�ن نفقة الضرائب عن العام، والر�ح ا��اس�� قبل الضر�بة عن العام: 
لغاية:  01/01/2018من:   

31/12/2018 
  01/01/2017من: 

 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 )1,216,769( )430,585( الر�ح ا��اس��: 

 1,267,693 448,560 لألغراض الضر��ية: تالتعديالت ال�� تم 

 50,924 17,975 الر�ح ا��اضع للضر�بة: 

    

 10,185 3,595 % املتبع:20الضر�بة بمعدل  

 156,621 49,146 مصروف الضر�بة عن األعوام السابقة: 

 )144,599( )263,800( الضر�بة املؤجلة 

 22,207 )211,059( الضر�بة ا��اصة بالعام: 

 االحتياطي القانو�ي: -22
ـــــبـة 1980للعـام  10] من القـانون االتحـادي رقم 82تفرض املـادة رقم [ ـــ ـــــــــا�� 10، تحو�ـل �ســـــ % من صـــــ

% من رأس املال، دون أن 50الر�ح إ�� احتياطي خاص، إ�� أن �شــــــتمل االحتياطي املذ�ور ع�� �ســــــبة 
 يتم توز�عه. 

 النقدية واملعادالتالنقد  -23
 النقدية ع�� األرصدة التالية، بموعد استحقاق سداد ثالثة أش�ر أو أقل: واملعادالت �شتمل النقد

  31/12/2018 31/12/2017 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 822,425 205,226 وأرصدة البنك لدى مصرف اإلمارات املركزي: النقد 

   مطروحًا منه: 

 )94,786( )86,851( اإليداعات القانونية لدى مصرف اإلمارات املركزي: 

 727,639 118,375 النقد واملعادالت النقدية 

 املشتقات:  -24
  باستخداملم �عمل البنك �� أسواق مالية  ٬باست�ناء تجارة املمتل�ات ا��دودة بالصرف األجن�� 

 حسابه ا��اص.
ـــــرف األجن�� ـــ ـــــتقـــات وأدوات الصـــــ ـــ ـــــتخـــدم البنـــك املشـــــ ـــ بمتطلبـــات عمالئـــه،  للوفـــاء �� املقـــام األول  �ســـــ

 مخاطره املتعلقة بالعملة، و�الفوائد، و�مخاطر السوق األخرى. مواج�ة و 
اتفاقيات   �شـ�ل، و عقود صـرف أجن�� تمت إحال��ا  ل�ا،البنك    يتكرر اسـتخداماملشـتقات ال��  �شـ�ل  

العقود ال�� تمت   و�شـــــــ�ل�عاُقدية ب�يع أو �شـــــــراء عملة محددة �ســـــــعر محدد و�� تار�خ محدد الحق.  
ــاب تلـك العقود بـالقيمـة و �� الســـــــــــــوق املبـاشـــــــــــــر.    عقودًا معـدلـة تم التعـامـل وفقـًا ل�ـا  إحـال��ـا ـــ ـــ �تم حســـــ

بند "أصــــــــــــول أخرى" �� ح�ن يتم �� �تم إدراج املشــــــــــــتقات ذات القيمة الســــــــــــوقية االيجابية  و العادلة. 
تقر�ر الوضـــــــع املا��. و�تم �� إدراج املشـــــــتقات ذات القيمة الســـــــوقية الســـــــلبية ب�ند " ال��امات أخرى"  

 �� حساب الر�ح وا��سارة و�يرادات شاملة أخرى.  ،إدراج الر�ح وا��سارة الناتج�ن عن املشتقات
ال�� �عادل قيمة   ٬ية لألدوات املالية املشـــــــتقةالقيم العادلة االيجابية والســـــــلب  ،يو�ـــــــ� ا��دول أدناه

ـــــــافة للقيم اإلجمالية للعقد.   ٬الســـــــــــوق  ـــ يتم إدراج القيم العادلة الســـــــــــلبية واإليجابية �� " حيث باإلضـ
 ال��امات أخرى و " أصول أخرى" ع�� التوا��:

 

املبلغ ع�� املستوى    القيمة العادلة السلبية   القيمة العادلة اإليجابية  
 الوط�� 

      عقود الصرف األجن�� املرسل 
 0  0  0 2018د�سم��    31
 200,000  0  0 2017د�سم��    31

 
 يو�� ا��دول أدناه ا��دول الزم�� للسداد لألدوات املالية املشتقة:

 من ثالثة أش�ر إ�� عام   أقل من ثالثة أش�ر  
 در�م   000  در�م   000 ال�� تمت إحال��ا عقود الصرف األجن��  

 0  0 2018د�سم��    31
 0  200,000 2017د�سم��    31

 :االل��امات والتع�دات ا��تملة -25
 :الدائنةالتع�دات 

املبالغ التعاقدية ��طابات االعتماد والضمانات، تلزم البنك �عمليات سداد بالنيابة عن العمالء 
التعاقدية مخاطر االئتمان،  ا��تمل�ن حسب موافقة العميل ع�� شروط العقد. وتمثل املبالغ 

باف��اض سداد �امل املبالغ مقدمًا وانتفاء قيمة أي ضمان فر�� أو ضمان آخر. و�الرغم من ذلك،  
فل�س من الضرورة أن ُيمثل املبلغ التعاقدي االجما�� لالل��امات، املتطلبات النقدية الالحقة،  حيث  

 مو�ل.أن �ذه االل��امات سوف ت�ت�� أو يتم إ��ا��ا دون ت 
تمثل ال��امات القرض، ال��امات �عاقدية ل��صـــــــول ع�� القرض، ي�ون ل�ا �� األغلب توار�خ ان��اء أو 

ال   ٬شـروط أخرى لإل��اء، وتتطلب سـداد رسـوم. وحيث قد ت�ت�� �ذه االل��امات دون عمليات �ـ�ب 
 �ش�ل إجما�� املبالغ التعاقدية بالضرورة، متطلبات نقدية �� املستقبل.

 
 البنك باالل��امات االئتمانية اآلتية: يل��م

 

 31 /12 /2018 31 /12 /2017 
 در�م   000 در�م   000 

   ال��امات محتملة 
 337,892 140,718 الضمانات 

   
 ا��دول الزم�� للسداد ل�ذه االل��امات ا��تملة ت�ون كما ي��:

2018     
 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 
 اإلجما��  أك�� من سنة من ثالثة أش�ر إ�� سنة خالل ثالثة أش�ر 
 در�م  000 در�م  000 در�م  000 در�م  000 
     

 140,718 19,950 53,478 67,290 الضمانات
 
 

    

2017     
 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 
 اإلجما��  سنةأك�� من  من ثالثة أش�ر إ�� سنة خالل ثالثة أش�ر 
 در�م  000 در�م  000 در�م  000 در�م  000 
     

     الضمانات
 119,857 201,847 16,188 337,892 

 31مليون در�م ( 33، بمبالغ تصل إ��  2018د�سم��   31ال�س�يالت املصرفية املستحقة املعتمدة وغ�� املدرجة كما �� �� 
 البنك. من جانبالشر�حة غ�� املدرجة لل�س�يالت املعتمدة �� أي وقت يمكن إلغاء مليون در�م).  69: 2017د�سم�� 

 :تحليل االستحقاق ل�ٍل من األصول واالل��امات -26
املا��، ع�� أساس   �� بيان املركزامل��لة    واالل��اماتفيما ي��، بيان االستحقاقات ا��اصة باألصول  

ــــتحقاق املتبقية � � تار�خ التقر�ر، دون حســـــاب االســـــتحقاقات نافذة املفعول وفقًا ملا ُ�شـــــ�� ف��ة االسـ
 به تار�خ محتجزات ودا�ع البنك، و�تاحة االعتمادات �� ش�ل سيولة، �� ��اية العام:

 

 31 /12 /2018 31 /12 /2018 31 /12 /2018 31 /12 /2018 31 /12 /2018 

 اإلجما��  أعوام   5أك�� من   أعوام   5عام لغاية   أش�ر لغاية عام   3 أش�ر   3أقل من   

 در�م   000 در�م   000 در�م   000 در�م   000 در�م   000 

      األصول 

وأرصدة البنك لدى مصرف اإلمارات   النقد 

 املركزي 

205,226 0 0 0 205,226 

 2,018,531 0 0 188,337 1,830,194 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج 

 7,500 0 0 0 7,500 األخرى املستحق من البنوك  

ات�� التصدير ا��صومة لصا�� البنوك   فو

انية با��ارج   اإلير

232,540 0 0 0 232,540 

 3,494,125 0 2,903,498 62,267 528,360 الدفعات املقدمة القروض و 

 909,429 0 0 818,562 90,867 الصا��   - أصول أخرى  

 26,325 26,325 0 0 0 املعدات   ٬املمتل�ات واآلالت  

 6,893,676 26,325 2,903,498 1,069,166 2,894,687 إجما�� األصول 

      

      : االل��امات 

 1,083,632 0 0 14,550 1,069,082 املستحق إ�� بنوك أخرى 

 3,666,232 0 215,965 1,757,624 1,692,643 إيداعات العمالء 

 392,234 0 0 74,167 318,067 با��ارج املستحق إ�� املقر الرئ���� وفروعه  

 142,536 0 0 0 142,536 ال��امات أخرى 

 5,284,634 0 215,965 1,846,341 3,222,328 إجما�� االل��امات 

 1,609,042 26,325 2,687,533 ) 777,175(  ) 327,641(  إجما�� ال��ز 

      ُيمثل ذلك ما ي��: 

 رأس املال ا��صص  
    

2,100,000 

 521,553     االحتياطي القانو�ي 

اكمة   ) 1,012,511(      ا��سائر امل��

 1,609,042       صا�� حقوق امللكية 
 

 

 

 31 /12 /2017 
 أش�ر   3أقل من  

31 /12 /2017 
 أش�ر لغاية عام   3

31 /12 /2017 
 أعوام   5عام لغاية  

31 /12 /2017 
 أعوام   5أك�� من  

31 /12 /2017 
  اإلجما�� 

 در�م   000 در�م   000 در�م   000 در�م   000 در�م   000 
      األصول 

 822,425 0 0 0 822,425 وأرصدة البنك لدى مصرف اإلمارات املركزي   النقد 

 3,315,256 0 0 1,122,253 2,193,003 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج 

 531,115 0 0 0 531,115 املستحق من البنوك األخرى 

انية   ات�� التصدير ا��صومة لصا�� البنوك اإلير فو

 با��ارج 

1,851,051 0 0 0 1,851,051 

 4,874,930 0 3,856,246 41,126 977,558 الدفعات املقدمة القروض و 

 626,200 0 0 554,762 71,438 الصا��   - أصول أخرى  

 28,200 28,200 0 0 0 املعدات   ٬املمتل�ات واآلالت  

 12,049,177 28,200 3,856,246 1,718,141 6,446,590 األصول إجما��  

      

      : االل��امات 

 2,550,280 0 0 14,028 2,536,252 املستحق إ�� بنوك أخرى 

 4,540,426 0 574,898 1,862,782 2,102,746 إيداعات العمالء 

 1,964,748 0 1,149,164 73,192 742,392 املستحق إ�� املقر الرئ���� وفروعه با��ارج 

 600,000 600,000 0 0 0 قروض ثانو�ة 

 167,994 0 0 0 167,994 ال��امات أخرى 

      

 9,823,448 600,000 1,724,062 1,950,002 5,549,384 إجما�� االل��امات 

 2,225,729 ) 571,800( 2,132,184 ) 231,861( 897,206 إجما�� ال��ز 

 
 و�مثل ذلك ما ي��: 

     

 رأس املال ا��صص  
    

1,500,000 
 521,553     االحتياطي القانو�ي 

 204,176     األر�اح ا��تجزة 
 2,225,729       حقوق امللكية إجما��  

 
 

 العادلة لألدوات املالية: القيم -27

ب�ن أطراف   ،�شــــــــــ�ل القيمة العادلة، املبلغ املمكن تداُول األصــــــــــل به، أو االل��ام الذي تمت �ســــــــــو�ته
و�� �ذه ا��االت، تحدث اختالفات ب�ن القيمة �أطراٍف مســـتقلة.    تتعاُمال الُمطلعة وراغبة، ُتباشـــر 

 الدف��ية املس�ندة إ�� أسلوب الت�لفة التار�خية، و��ن التقديرات ا��اصة بالقيمة العادلة. 
، اختالفًا جســــــــــيمًا الدف��يةتختلف القيم العادلة لألصــــــــــول واالل��امات املالية للبنك، عن قيم�ا    ولم

لألصـــــــــــــول  الــدف��يــةالقيم . حيــث ي�شــــــــــــــأ ذلــك االختالف عن اف��اض اإلدارة الق��اب عنــد ��ــايــة العــام
املالية واالل��امات املالية املوجودة �� شـــــــــــ�ل ســـــــــــيولة أو تار�خ اســـــــــــتحقاق�ا قر�ب (أقل من عام)، من 

 قيم��ا العادلة. 

 تص�يف األصول واالل��امات املالية: -28
 31 /12 /2018 
 
 

 األصول املالية 

بالقيمة  
العادلة من  
خالل الر�ح  
 وا��سارة 
FVTPL 

بالقيمة 
العادلة من  

خالل 
اإليرادات 
الشاملة 

 األخرى 
FVTOCI 

الت�لفة 
 املطفأة

مخصصات  
انخفاض  
القيمة  

(ا��سائر  
االئتمانية  
املتوقعة  

ECL ( 

القيمة  
 الدف��ية 

 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 األصول املالية 
 205,226 0 205,226 0 0 واألرصدة لدى مصرف اإلمارات املركزي   النقد 

 2,018,531 0 2,018,531 0 0 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه ا��ارجية 
 7,500 0 7,500 0 0 املستحق من البنوك األخرى 

انية ا��ارجية  ات�� االست��اد ا��صومة من البنوك اإلير  232,540 0 232,540 0 0 فو
 3,494,125 ) 4,283,233(  7,777,358 0 0 القروض والدفعات املقدمة 

 86,704 ) 8,479(  95,183 0 0 أصول أخرى 
      

 6,044,626 ) 4,291,712(  10,336,338 0 0 إجما�� األصول املالية 
      

      االل��امات املالية 
 1,083,632 0 1,083,632 0 0 املستحق إ�� بنوك أخرى 

 3,666,232 0 3,666,232 0 0 العمالء إيداعات  
 392,234 0 392,234 0 0 املستحق إ�� املقر الرئ���� وفروعه ا��ارجية 

 0 0 0 0 0 قروض ثانو�ة 
 119,883 0 119,883 0 0 ال��امات أخرى 

 5,261,981 0 5,261,981 0 0 إجما�� االل��امات املالية 
   
  31 /12 /2017 
  

 املالية األصول  
قروض وذمم مدينة  

 ' در�م 000
 ت�اليف أخرى مس��لكة 

 ' در�م 000
 القيمة الدف��ية 

 ' در�م 000
 822,425 822,425 0 واألرصدة البنكية لدى مصرف اإلمارات املركزي   النقد  
 3,315,256 1,769,602 1,545,654 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه ا��ارجية  

 531,115 350,012 181,103 أخرى املستحق من بنوك   
 1,851,051 1,851,051 0 فوات�� االست��اد ا��صومة من البنوك اإليرانية ا��ارجية  
 4,874,930 0 4,874,930 القروض والدفعات املقدمة  
 66,643 66,643 0 أصول أخرى  
 11,461,420 4,859,733 6,601,687 إجما�� األصول املالية  
     
    االل��امات املالية  
 2,550,280 2,550,280 0 املستحق إ�� بنوك أخرى  
 4,540,426 4,540,426 0 العمالء إيداعات   
 1,964,748 1,964,748 0 املستحق إ�� املقر الرئ���� وفروعه ا��ارجية  
 600,000 600,000 0 قروض ثانو�ة  
 136,201 136,201 0 ال��امات أخرى  
 9,791,655 9,791,655 0 االل��امات املالية إجما��   

 
 

 إدارة ا��اطر املالية: -29
أوجد البنك أســـــاســـــًا قو�ًا إلدارة ا��اطر، دعمه باتباع أفضـــــل ممارســـــات إدارة ا��اطر، �غرض إدارة والرقابة 

 ع�� ا��اطر الكب��ة الالحقة الناجمة عن عمليا��م اليومية:
 مخاطر االئتمان، .1
 السيولة،مخاطر  .2
 ا��اطر السوقية (بما �� ذلك مخاطر معدل الفائدة، مخاطر العملة األجن�ية، ومخاطر السعر)، .3
 ا��اطر ال�شغيلية .4

وقد تم و�تحمل املدير اإلقلي��، املســـــــــؤولية �املة، عن اإلشـــــــــراف ع�� إطار إدارة ا��اطر ال�� يواج��ا البنك.  
، �غرض بتفو�ٍض �املباإلضـــافة إ�� ��نة إدارة عليا تتمتع   إعداد ســـياســـات و�جراءات تفصـــيلية ��ذا الصـــدد،

 التقيد بالسياسات املعتمدة، واإلشراف الدقيق ع�� مختلف ا��اطر املرتبطة �عمليات البنك. 
��نة االئتمان، و��نة األصــول وا��صــوم، و��نة االســ�ثمار، إ�� إشــراف املدير اإلقلي�� �ٍل من:  و�خضــع عمل  

ـــــات �عتمد �ذه ال��ان،    أنا��دود ا��اصـــــــــــــة با��اطر، و�دارة ا��اطرة اإلجمالية. حيث �� تحديد  ـــ ـــــياســـــ ـــ الســـــ
 ا��اصة بإدارة ا��اطر ال�� يواج��ا البنك، وال�� أصدر�ا قسم إدارة ا��اطر. 

س وظيفة إدارة ا��اطر �شـــ�ٍل مســـتقل عن ال�شـــاط. حيث تتحمل مســـؤولية إعداد الســـياســـات مواج�ة وُتمارَ 
وا��اطر ال�شــغيلية. وقد تم تفو�ض الصــالحية ملديري ا��اطر ا��اطر ا��اصــة ب�ٍل من االئتمان، والســوق،  

تمـانيـة. كمـا يقوم قســـــــــــــم إدارة العتمـاد واملوافقـة ع�� املُعـامالت ذات ا��ـاطر االئضـــــــــــــمن إطـار إدارة ا��ـاطر،  
ـــــم بالرقابة ع��   ،ا��اطر ـــ ـــــوقية ومخاطر العمليات. وتتحمل وحدة مخاطر االئتمان التا�عة لقســـــ ـــ ا��اطر الســـــ

 املسؤولية عن إعداد وصالحية نماذج ا��اطر املالية، املستخدمة �� تص�يف ا��اطر. إدارة ا��اطر، 

و�شـ�ل قسـم التدقيق واملطابقة، قسـمًا مسـتقًال مسـؤوًال عن مراجعة سـياسـات ا��اطر، واحتماالت التعرض 
 للمخاطر، و�دارة ا��اطر، واإلشراف ع�� إطار العمل. 

 
 :ا��ز�نة

ـــــم ا��ز�نة ـــ املســـــــــــــؤولية عن إدارة أصـــــــــــــول وال��امات البنك، و�جما�� �ي�له املا��. كما أن القســـــــــــــم   ،يتحمل قســـــ
 مسؤول �ش�ٍل أسا��� عن تمو�ل البنك وعن مخاطر السيولة ال�� يواج��ا. 

 
 :التدقيق الداخ�� 

ل من قبـ وتخضـــــــــــــع عمليـات إدارة ا��ـاطر، ال�� تتم ب�ـافـة أقســـــــــــــام البنـك و�داراتـه، إ�� التـدقيق �شـــــــــــــ�ـٍل دوري، 
ــــذه اإلجراءات.   ــــك ل�ـ ــــد البنـ ــــدة، ومن تقيـ ــــة اإلجراءات املعتمـ ــــايـ ــــداخ��، ال�� تتحقق من كفـ ــــدقيق الـ ــــة التـ وظيفـ
و�تحقق التـدقيق الـداخ�� من نتـائج �ـافـة التقـديرات لـدى اإلدارة، و�رفع نتـائج �شـــــــــــــاطـه وتوصـــــــــــــيـاتـه، إ�� املـدير 

 اإلقلي��. 
 

أنظمة، قياس ا��اطر  :ع��ااإلبالغ  و

ُبناًء ع�� ا��دود ال�� وضـــــــع�ا البنك. حيث �عكس �ذه ،  أســـــــا�ـــــــ��يتم اإلشـــــــراف والرقابة ع�� ا��اطر، �شـــــــ�ٍل  
ــــ��اتيجية العمل و��ئة العمل ال�� ُيمارس ف��ا البنك �شـــــاطه، باإلضـــــافة إ�� مســـــتوى ا��اطر الذي   ،ا��دود اسـ

ــافة إ�� ذلك، يراقب البنك ع��، مع ال��ك�� �شــــــــــــ�ٍل إضــــــــــــا�� ع�� الصــــــــــــناعات ا��تارة.  يقبل به البنك،   ــ ـــ و�اإلضـــــ
ل ا��ــاطر، �� مواج�ــة إجمــا أيــًا �ــان نوع�ــا، ل�ــا �� ا��ــاطر ا��تمــل التعرُّض و�ق�س، إجمــا�� القــدرة ع�� تحمــُّ

 وال�شاطات ال�� ترتبط ��ا. 

املسـتخلـصة من �افة أ�شـطة األعمال، �غرض تحليل، والتحكم ��، املعلومات   ، والتعاُمل مع،و�تم التحقق من
وتحـديـد ا��ـاطر �شـــــــــــــ�ـٍل مبكر. حيـث يتم تقـديم و�يضــــــــــــــاح �ـذه املعلومـات للمـدير اإلقلي��، و��نـة ا��ـاطر، 

ـــــتمــــل التقر�ر ع�� إجمــــا�� ا��ــــاطر ا��تمــــل التعرض ل�ــــا، ورئــــاســــــــــــــــة �ــــل قســـــــــــــٍم من أقســــــــــــــــام  ـــ األعمــــال. و�شـــــ
ـــــت�ناءات املتع ـــــائص ا��اطر.بلقة  واالســـــ ـــــيولة، و�غ��ات خصـــــ ع�� أســــــــــاٍس كما يتم،    ا��تجزات، ومعدالت الســـــ

، ُتحدد اإلدارة العلياكما  ، و�العميل، و�ا��اطر ا��غرافية.  شـــــ�ري، إعداد تقار�ر با��اطر املتعلقة بالصـــــناعة
� تقر�رًا شــــامًال عن و�ســــتلم املدير االقلي�  املتعلق بخســــائر االئتمان.  حدود ا��صــــص  ع�� أســــاس ر�ع ســــنوي،

ـــــت�تــاج ا��ــاطر ئتمــان �ــل ر�ع عــام، الغرض منــه تقــديم �ــافــة املعلومــات الضـــــــــــــرور�ــة لتحــديــد مخــاطر اال  ـــ واســـــ
 ال�� يواج��ا البنك.  املتعلقة باالئتمان

الع �افة أقســـــــام با��اطر، وتوز�ع�ا ع�� �افة املســـــــتو�ات   و�تم إعداد تقار�ر متخصـــــــصـــــــة �� البنك، �غرض اّطِ
 البنك ع�� املعلومات التفصيلية والضرور�ة وا��ديثة.

تقديم موجز يومي إ�� املدير اإلقلي�� و��� �افة األعضــــــــاء اآلخر�ن املعني�ن �� إدارة البنك، بخصــــــــوص كما يتم  
واالســـ�ثمارات ا��اصـــة والســـيولة، باإلضـــافة إ�� التطورات األخرى ا��اصــة فرص االنتفاع با��دود الســـوقية،  

 . با��اطر
 

 ا��د من ا��اطر:
ــاملة  وكجزٍء من إدارته   ــ للمخاطر، �ســـــتخدم البنك املشـــــتقات واألدوات األخرى �� إدارة احتماالت التعرض الشـ

ـــــعر الفـائـدة، والعمال  ـــ امللكيـة، ومخـاطر االئتمـان، األجن�يـة، ومخـاطر  تللمخـاطر النـاجمـة عن التغي��ات �� ســـــ
 وا��اطر الناجمة عن الت�بؤ باملعامالت. 

 حيث �ستخدم البنك الضمانات �ش�ل فعال للتخفيف من أخطار االئتمان.
 

 ال��ك�� املفرط للمخاطر
ــــطة داخل نفس املنطقة ينجم اإلفراط املذ�ور حينما ُيباشــــــــر عدد من   ـــ ــــطة أعمال مماثلة، أو أ�شـ ـــ النظراء أ�شـ

ر تؤدي إ��  ا��غرافية، أو �شــــــــ���ون �� ا��صــــــــائص االقتصــــــــادية ال��    ،التعاقديةوفا��م بواجبا��م  إم�انية  تأثُّ
ــياســــية وخالفه، �شــــ�ل ٍمماثل.   ــادية أو الســ ــ�� اإلفراط إ�� ا��ســــاســــية ال�ســــ�ية بتغ��ات األوضــــاع االقتصــ و�شــ

 ألداء البنك تجاه التطورات ال�� تؤثر ع�� صناعة محددة أو ع�� منطقة جغرافية محددة. 
ــات و�جراءات البنكو�غرض تجنب ا��اطر املفرطة،   ــياسـ ــتمل سـ ــادات باالل��ام ب  ،�شـ ، �نو�ع ا��افظ ع�� إرشـ

 وُ�ناًء عل��ا يتم التحكم ��، و�دارة، مخاطر االئتمان.
 :إدارة مخاطر االئتمان -1

إ�� ��نــة االئتمــان التــا�عــة لــه، تفو�ض املســـــــــــــؤوليــة عن إدارة مخــاطر االئتمــان، ب قــام املــدير اإلقلي��
 و��� قسم إدارة مخاطر االئتمان، حيث �شتمل مسؤوليا��م املذ�ورة ع�� ما ي��:

والوفاء بمتطلبات الضـمان، وتقييم إعداد سـياسـات اإلئتمان بال�شـاور مع وحدات العمل،   - أ
ــانونيــــة واإلجراءات  ــا، والقيــــام بــــاإلجراءات القــ ـــــ�يف ا��ــــاطر والتقر�ر ع��ــ ـــ االئتمــــان، وتصـــــ

 املتعلقة بالوثائق، والتقيد باملتطلبات التنظيمية والقانونية، 
ـــــيـاغـة �ي�ـل تفو�ض ��ـدف إ�� اعتمـاد وتجـ  -ب ـــ ـــــ�يالت االئتمـانيـة.  صـــــ ـــ حيـث يتم توز�ع ديـد ال�ســـــ

ـــــ�يالت األك��، حدود التفو�ض ع�� مديري   االئتمان �� وحدات العمل، وحيث تتطلب ال�ســـــ
��نة ا��صــــول ع�� موافقة ��نة ال�ســــ�يالت االئتمانية املوجودة باملقر الرئ��ــــ��، ورئاســــة 

 ة، ال�س�يالت االئتمانية أو ��نة ال�س�يالت االئتمانية اإلقليمي
مراجعة وتقييم ا��اطر االئتمانية: يقوم �ٌل من قســـــــم ال�ســـــــ�يالت االئتمانية وقســـــــم إدارة  - ج

ال�� تز�د عن ا��دود املعتمدة، و   ا��اطر، بتقييم �افة احتماالت التعرض ��اطر االئتمان
قبل أن تمنح وحدة العمل املعنية، �ذه ال�س�يالت إ�� العميل. مع خضوع تجديد ومراجعة 

 ،الت، لنفس عملية املراجعةال�س�ي
النظائر واملناطق ا��غرافية والصناعات (فيما يتعلق بالقروض ع��  ا��اطر املفرطة  قصر   -د

وفئة التصــ�يف الناجمة عن ج�ة اإلصــدار،  ع�� ا��اطر  إ�� العمالء)، و   الدفعات املقدمةو 
 االس�ثمار)،االئتما�ي، والسيولة ا��اصة بالسوق والدولة (�� حالة سندات 

تصـــــ�يف البنك للمخاطر، �غرض تصـــــ�يف احتماالت التعرض وفقًا لشـــــدة ب  واالحتفاظإعداد   -ه
ــاليـــــة ال�� تتم مواج���ـــــا،  ــائمـــــة. خطورة ا��ســــــــــــــــــارة املـــ وترك�� ان�بـــــاه اإلدارة ع�� ا��ـــــاطر القـــ

�� تحديد أحوال االحتياج إ�� مخصـصـات انخفاض القيمة   ،نظام تصـ�يف ا��اطرسـتخدم  و�ُ 
وتقع مســـــــــــــؤوليـة تحـديـد مســـــــــــــتو�ـات ا��ـاطرة ع�� عـاتق عنـد التعرض ��ـاطر ائتمـان محـددة. 

، حســــب ا��الة. وتخضــــع مســــتو�ات ا��اطرة التنفيذي أو ال��نة ال�� ُتصــــدر املوافقة ال��ائية
 ،نية، واألفرع، وقسم إدارة ا��اطرللمراجعة الدور�ة من قبل قسم ال�س�يالت االئتما

 
ــا �� ذلـــك  -و مراجعـــة تقيـــد وحـــدات العمـــل بحـــدود التعرض للمخـــاطر، ال�� تم اعتمـــاد�ـــا، بمـ

تم ا��دود ا��اصــــــة بالصــــــناعات ا��تارة، وا��اطر ا��اصــــــة بالدول، و�أنواع املنتجات. و�
ـــــوص جودة ائتمـان تقـديم تقـار�ر دور�ـة إ�� ��نـة ال�ســـــــــــــ�يالت االئتمـانيـة   ـــ اإلقليميـة، بخصـــــ

 ا��افظ ا��لية، واإلجراءات الت��يحية املالئمة ال�� تم اتخاذ�ا،
تقديم املشــــــــــــورة، واإلرشــــــــــــاد، وامل�ارات املتخصــــــــــــصــــــــــــة، إ�� وحدات العمل، ل��و�ج أفضــــــــــــل  - ز

 إدارة مخاطر االئتمان، ب�ن األفرع.ممارسات 

ـــــ�يالت االئتمـانيـة اإلقليميـ  ��نـةوتقوم  ـــ ـــــــــات املتعلقـة بـاالئتمـان. حيـث يتم ةال�ســـــ ـــــيـاســـــ ـــ ، بمراجعـة واعتمـاد الســـــ
، وفقًا لســـــــــــياســـــــــــة االئتمان املو�ـــــــــــ�ة �� دليل ســـــــــــياســـــــــــة �شـــــــــــ�ٍل مركزي بالبنك  اعتماد �افة خطوط االئتمان  

ة من الضـــــــمان، من خالل نماذج مقبولاالئتمان. و�اإلضـــــــافة إ�� ذلك، وعند إم�ان ذلك، يتم ضـــــــمان القروض  
 �غرض ا��د من مخاطر االئتمان. 

جغرافيًا، وتنو�ع�ا �� القطاعات الصـناعية و�حد البنك من ا��اطر، �شـ�ٍل إضـا��، بال��وء إ�� تنو�ع األصـول  
 ا��تلفة. 

ء ، باإلضـــــــافة إ�� إجراإدارة والرقابة ع�� �افة ال�ســـــــ�يالت االئتمانية  �تو�� قســـــــم ال�ســـــــ�يالت االئتمانية، م�مةو 
 �ُل من مدير االئتمان وأيضًا قسم ال�س�يالت االئتمانية، ملراجعات دور�ة. 

ــــات املالية    ال�� تتعرض ل�اوا��اطر    ،وتتم املوافقة ع�� حدود ا��اطر ا��ارجية ــــســـــ ســـــــــوق � فيما يتعلقاملؤســـــ
وتتم الرقابة عل��ا من   ،املال وأ�شـطة ا��ز�نة، بموجب التعليمات الـصادرة عن ��نة �سـ�يل االئتمان اإلقلي��

 قبل قسم إدارة ا��اطر.
 

 اإلقراض التجاري واملؤس���:
تخضـــــــع �افة طلبات ا��صـــــــول ع�� اإلقراض التجاري واملؤســـــــ�ـــــــ��، إ�� ســـــــياســـــــات االئتمان اإلقليمية لدى 

  البنك، و��� املتطلبات التنظيمية نافذة املفعول من وقٍت إ�� آخر.
ا��دود االئتمانية أو ال�س�يالت املوسعة، إ�� املوافقة املسبقة الصادرة عن نظام حيث ُيخِضع البنك �افة 

 السلطة املفوضة بالتوقيع، والتا�عة للسلطة العليا ل��نة �س�يل االئتمان أو للمدير اإلقلي��.
الفرديــة ل�ــل ولقــد وضـــــــــــــعــت إدارة البنــك حــدودًا للمخــاطر تخص الــدول ا��ــارجيــة. حيــث يتم تحــديــد ا��ــدود 

ـــــيليـة ال�� تحـدد احتمـاالت مخـاطر االئتمـان املقبولـة ل�ـل دولـة  ـــ ــة االئتمـان التفصـــــ ـــ ـــ ـــــيـاســـــ ـــ ـــــاس ســـــ ـــ دولـة، ع�� أســـــ
بـاإلضـــــــــــــافـة إ�� تقييم والرقـابـة ع�� ا��ـاطر ا��ـارجيـة. مع القيـام بـاملراجعـة املتكررة ل�ـذه ا��ـدود من قبـل إدارة 

 ررة من قبل ��نة �س�يل االئتمان.مخاطر االئتمان اإلقلي�� �� البنك واملراجعة املتك
 

 قروض التجزئة
ــًا لل��نـــامج ا��ـــاص بـــاملنتج، والـــذي تم يتم النظر �� �ـــل طلـــب خـــاص بقرض تجزئـــة ، قبـــل املوافقـــة عليـــه، وفقـ

��نة ال�ســـ�يالت االئتمانية اإلقليمية. وفقًا لإلرشـــادات املو�ـــ�ة �� ســـياســـة املنتج، واملعتمدة من قبل    هإعداد
ــــ�يالت االئتمانية.  حيث قام املدي ـــ ــــة باملوافقة، إ�� ��نة ال�سـ ـــ ــــالحيات ا��اصـ ـــ كما ر اإلقلي�� بتفو�ض �افة الصـ

ــــت�ناءات املتعلقة بذلك، وع��  ـــ ــــالحية مختلفة للموافقة ع�� برامج املنتج، وع�� االســـــ ـــ ــــتو�ات صـــــ ـــ تم تحديد مســـــ
ر ائتما�ي تفصــي�� (بما �� او�شــتمل �ل برنامج منتج، ع�� معيالقروض الفردية واالئتمان بموجب برامج املنتج.  

ذلك: ُمضـــــــــاعفات الراتب، كشـــــــــف ا��ســـــــــاب البن�ي، العمر، اإلقامة، ا��) واملتطلبات التنظيمية، واملتطلبات 
 ا��اصة بالتقيد و�الوثائق، باإلضافة إ�� املتطلبات ال�شغيلية األخرى. 

 
 :االعتبار ألي ضمان أو معززات ائتمان أخرى ا��د األق��� للتعرض إ�� ا��اطر االئتمانية، دون األخذ �� 

�اطر االئتمان ا��اصــــة ب�نود تقر�ر الوضــــع املا��، بما � للتعرضق�ــــ��  يو�ــــ� ا��دول املذ�ور أدناه، ا��د األ
ـــــ�ل ٍإجما��، قبل تأث�� عمليات ا��د ـــــ�� من التعرض �� شـــــ ـــــتقات. حيث يتم بيان ا��د األق�ـــــ من   ،�� ذلك املشـــــ

 لرئ�سية واتفاقيات الضمان وا��صصات امل��لة �� الدفاتر. التصفية اخالل استخدام 
 

إجما�� ا��د األق��� للتعرض    
 للمخاطر  

31 /12 /2018 
 ' در�م 000

ا��د األق���  إجما��  
 للتعرض للمخاطر 

31 /12 /2017 
' در�م 000  

 775,369 171,133 النقد واألرصدة البنكية لدى مصرف اإلمارات املركزي  
 3,315,256 2,018,531 املقر الرئ���� وفروعه ا��ارجية املستحق من   
 531,115 7,500 املستحق من بنوك أخرى  
 1,851,051 232,540 فوات�� االست��اد ا��صومة من البنوك اإليرانية ا��ارجية  
 12,444,428 12,871,672 القروض والدفعات املقدمة  
 75,122 95,183 أصول أخرى  

  15,396,559 18,992,341 

 337,892 140,718 ال��امات مشروطة  

  15,537,277 19,330,233 

 
 :ترك�� مخاطر االئتمان ذات االحتمال األع�� 

تتم إدارة تراك�� ا��اطر ع�� أســــــــــــس العميل اآلخر، املنطقة ا��غرافية وقطاع الصــــــــــــناعة. و�مكن تحليل  
أو تحليل معززات أخرى لالئتمان، ع�� أســــــــــــاس  ، ضــــــــــــمان محتجزاألصــــــــــــول املالية للبنك، قبل اعتبار أي 

 املناطق ا��غرافية كما ي��:
إجما�� ا��د األق���     

 للتعرض للمخاطر   
31 /12 /2018 

ا��د األق��� للتعرض  إجما��  
 للمخاطر   

31 /12 /2017 

   
 

 ' در�م 000 ' در�م 000

افية       املناطق ا��غر
 13,510,584 12,857,497 الشرق األوسط   
 5,450,226 2,527,431 إيران   
 31,531 11,631 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والدول املتطورة   

   15,396,559 18,992,341 

   
 قطاع الصناعة 

إجما�� ا��د األق���  
 للتعرض للمخاطر 

31 /12 /2018 

ا��د األق��� للتعرض  إجما��  
 للمخاطر 

31 /12 /2017 
 9,751,906 10,117,951 تجارة ا��ملة والتجزئة   
 581,105 414,475 اإل�شاءات   
 150,127 165,884 التعدين واستغالل ا��اجر   
 1,316,117 1,387,200 ا��دمات   
 31,121 90,309 القروض ال��صية   
 566,048 570,337 التص�يع   
 12,466 10,655 النقل واالتصاالت   
 6,583,451 2,639,748   املؤسسات املالية   

   15,396,559 18,992,341 

 إدارة خطر النماذج 

�س�يل ائتما�ي إ�� اإلبالغ   ضمان �ستخدم البنك عدًدا من النماذج الكمية �� العديد من أ�شطته املالية والتجار�ة من 
 .9عن خسائر االئتمان املتوقعة بموجب املعيار الدو�� للتقار�ر املالية 

، قام البنك بتطو�ر وتنفيذ إطار عمل النموذج الذي يتضمن سياسات وممارسات التطو�ر والتنفيذ  النماذجإلدارة مخاطر  
حديد ��م ا��اطر ال�� تم تطو�ر�ا داخلًيا أو خارجًيا وال��  لبنك. وفًقا لإلطار ، تتطلب جميع نماذج تل واسعةوالتحقق 

وت�ون  تؤثر �ش�ل مباشر ع�� التقار�ر املالية عن خسائر االئتمان املتوقعة ، املصادقة �ش�ل دوري (داخلًيا أو خارجًيا). 
إلشراف ع�� جميع تطو�ر مسؤولة عن ا "BSI IFRS 9"  9بنك صادرات إيران للمعيار الدو�� للتقار�ر املالية رقم  ��نة

 النموذج ذات الصلة ، وتنفيذ إطار وأداء النماذج. 

يحدد ب�ية   كما أنه يحدد اإلطار ن��ا منتظما إلدارة تطو�ر النماذج واملوافقة عل��ا والتحقق م��ا واالستخدام املستمر ل�ا. 
دارة مخاطر النموذج. تتم مراجعة  فعالة ل��وكمة واإلدارة مع أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح وسياسات وضوابط إل 

اإلطار �ش�ل منتظم للتأكد من مطابقته للمعاي�� التنظيمية واملمارسات الدولية. يتم اعتماد أي �غي�� رئ���� �� اإلطار من  
  9قم ة ر املالي إلعداد التقار�ر قبل ��نة االئتمان اإلقليمية و��نة سياسة ا��اطر بناًء ع�� توصية ��نة املعاي�� الدولية 

 BSI IFRS 9لدى بنك صادرات إيران 

 األدوات املالية ا��اضعة النخفاض القيمة  - ا��د األق��� للتعرض ��اطر االئتمان 

  خسائر االئتمان املتوقعة  لتعرض ��اطر األدوات املالية ال�� تم تحديد مخصصاتايحتوي ا��دول التا�� ع�� تحليل 
ECL    أدناه ا��د األق��� لتعرض  الواردة    املالية (باست�ناء النقد �� الصندوق)    لألصول ل�ا. تمثل القيمة الدف��ية اإلجمالية

 �ذه األصول.  �شأنالبنك ��اطر االئتمان 

 1املرحلة  2018د�سم��  31بتار�خ 
خسائر االئتمان 

 12املتوقعة ملدة 
 ش�راً 
ECL 

 2املرحلة  
االئتمان خسائر 

املتوقعة للعمر 
 االف��ا���

ECL 

 3املرحلة  
خسائر االئتمان 
املتوقعة للعمر 

 االف��ا���
ECL 

 اإلجما�� 

 " در�م000  " در�م000  " در�م000  " در�م000 
        األدوات املالية املدرجة بالت�لفة املطفأة

 171,133  0  0  171,133 األرصدة لدى مصرف اإلمارات املركزي 
 2,018,531  0  17,209  2,001,322 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج

 7,500  0  0  7,500 املستحق من البنوك األخرى 
انية �� ا��ارج ات�� التصدير ا��فضة للبنوك اإلير  232,540  0  181,103  51,437 فو

 12,871,672  12,698,721  3,587  169,364 القروض والدفعات املقدمة
 95,183  5,391  15,564  74,228 األصول األخرى 

 15,396,559  12,704,112  217,463  2,474,984 إجما�� األدوات املالية املدرجة بالت�لفة املطفأة
        

 اإلجما��   التعرض غ�� منخفض القيمة 2017د�سم��  31بتار�خ 

 ةاملنخفض ا��اطر 
 ةوالعادل

ة القيمة منخفض  السداد ةمتأخر  
 منفردة

 

 ’ در�م000  ’ در�م000  ’ در�م000  ’ در�م000 
        

 775,369  0  0  775,369 األرصدة لدى مصرف اإلمارات املركزي 
 3,315,256  0  11,537  3,303,719 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج

 531,115  0  0  531,115 األخرى املستحق من البنوك 
 1,851,051  0  113,496  1,737,555 فوات�� التصدير ا��فضة للبنوك اإليرانية �� ا��ارج

 12,444,428  9,566,781  1,769,657  1,107,990 القروض والدفعات املقدمة
 75,122  8,479  10,783  55,860 األصول األخرى 

 18,992,341  9,575,260  1,905,473  7,511,608 اإلجما��

 :2018فيما ي�� �غ��ات إجما�� التعرض للعام 
 1املرحلة  

خسائر االئتمان 
 12املتوقعة ملدة 

 ش�راً 
ECL 

 2املرحلة  
خسائر االئتمان 
املتوقعة للعمر 

 االف��ا���
ECL 

 3املرحلة  
خسائر االئتمان 
املتوقعة للعمر 

 االف��ا���
ECL 

 اإلجما�� 

 " در�م000  " در�م000  " در�م000  " در�م000 
        األدوات املالية املدرجة بالت�لفة املطفأة

 18,992,341  9,575,260  1,905,473  7,511,608 2018يناير  1الرصيد بتار�خ 
 0  1,688,010  ) 1,688,010(  0 3إ�� املرحلة  2النقل من املرحلة   -

 ) 3,595,782(  1,440,842  0  ) 5,036,624( التغ��ات األخرى ضمن نفس املرحلة
 15,396,559  12,704,112  217,463  2,474,984 2018د�سم��  31الرصيد �� 

        جودة االئتمان لألصول املالية 

   31/12/2018   
األصول املالية    

 األخرى 
القروض  

 والسلف
  

   در�م  ’000  ’ در�م 000   
        منخفض القيمة

   4,864,346  0   ال �ستو�� املعيار املطلوب
   2,566,506  0   املشكوك �� تحصيل�ا

   5,267,869  5,391   ا��سائر
   12,698,721  5,391   3املرحلة 
   3,587  213,876   2املرحلة 
   169,364  2,305,620   1املرحلة 
   12,871,672  2,524,887   الدف��يةالقيمة 

        
   31/12 /2017   
األصول املالية    

 األخرى 
القروض  

 والسلف
  

   ’ در�م000  ’ در�م000   
        منخفضة القيمة

   3,460,511  0   �ستفي املعيار املطلوب ال
   2,250,009  0   مش�وك �� تحصيل�ا

   3,856,261  8,479   ا��سائر
   9,566,781  8,479   إجما�� املبلغ

   1,769,657  135,816   مستحقة ول�ست منخفضة القيمة
   1,107,990  6,403,618   ال مستحقة وال منخفضة القيمة

   12,444,428  6,547,913   القيمة الدف��ية
        

ا��اطر الدقيقة واألحدث ع�� محفظة االئتمان. مما �س�ل اإلدارة املركزة  إن سياسة البنك �� ا��فاظ ع�� تص�يفات  
للمخاطر املطبقة ومقارنة التعرضات االئتمانية ع�� جميع خطوط األعمال واملناطق ا��غرافية واملنتجات. يدعم نظام  

� املدخالت الرئ�سية لقياس  التص�يف مجموعة متنوعة من التحليالت املالية ، إ�� جانب معلومات السوق ا���زة لتوف�
 مخاطر الطرف املقابل. 

 ل�ل فئة من األصول املالية:  2فيما ي�� تحليل التقادم ألصول االس�ثمار والتمو�ل �� املرحلة 

 اإلجما��  أش�ر 3أك�� من   أش�ر 3من ش�ر إ��   ش�ر واحد 
 ’ در�م 000  ’ در�م 000  ’ در�م 000  ’ در�م 000 2018د�سم��  31

 17,209  17,209  0  0 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج
انية �� ا��ارج ات�� التصدير ا��صومة للبنوك اإلير  181,103  181,103  0  0 فو

 3,587  2,226  1,255  106 القروض والسلف
 15,564  15,564  0  0 األصول األخرى 

 106  1,255  216,102  217,463 
        

التحليل التقادم ألصول االس�ثمار والتمو�ل املستحقة السداد ولكن ل�ست منخفضة القيمة ل�ل فئة من األصول  
 املالية كما ي��: 

 اإلجما��  أش�ر 3أك�� من   أش�ر 3من ش�ر إ��   ش�ر واحد 2017د�سم��  31�� 
 ’ در�م 000  ’ در�م 000  ’ در�م 000  ’ در�م 000 

 11,537  11,537  0  0 الرئ���� وفروعه با��ارجاملستحق من املقر 
 113,496  113,496  0  0 فوات�� التصدير ا��صومة للبنوك اإليرانية �� ا��ارج

 1,769,657  1,186,934  550,590  32,133 القروض والسلف
 10,783  10,783    0 األصول األخرى 

 32,133  550,590  1,322,750  1,905,473 
        

 القيمة الدف��ية ل�ل فئة من األصول املالية ال�� تم إعادة التفاوض �شأن شروط�ا: 
   31/12/2018  31/12 /2017   
   ’ در�م000  ’ در�م 000   

   1,293,237  55,141   القروض والسلف

 االئتمان األخرى  وفئاتالضمان  
ـــــمــان املطلوب، ع�� تقــدير مخــاطر  ـــ تنفيــذ  ، حيــث يتماالئتمــان املتعلقــة بــالطرف اآلخر�عتمــد مبلغ ونوع الضـــــ

وفيما ي��، األنواع الرئ�ســية للضــمان الذي اإلرشــادات املتعلقة باملوافقة ع�� أنواع الضــمان ومعاي�� التقييم.  

والذمم   ،امللكية العقار�ة، ا��زون  املفروضــــــة ع��صــــــروفات  امليتم ا��صــــــول عليه: النقدية، األوراق املالية،  
 للشر�ات واألفراد. –التجار�ة املدينة والقروض 

تراقب ��نة االئتمان اإلقليمية القيمة الســـوقية للضـــمان ، إذا لزم األمر وفًقا لالتفاقية األســـاســـية. وعموًما ، 
ـــــ�ـل فردي. وال يتم  ـــ ال يتم تحـديـث تقـديرات القيم العـادلـة إال عنـدمـا يتم تقييم أو تنخفض قيمـة القرض �شـــــ

 فاظ بالضمانات �� العادة مقابل املبالغ املقدمة للبنوك.االحت
ــــتخدام العائدات لتقليل أو  ــــتعادة بطر�قة منظمة. و�تم اسـ ــــرف �� املمتل�ات املسـ ــة البنك �� التصـ ــ ــياسـ ــ إن سـ

  سداد املطالبات املعلقة. �ش�ل عام ، ال �شغل البنك العقارات املستحوذ عل��ا لالستخدام التجاري.

 ة االئتمان وتص�يف القروض:إجراءات مراجع 
إلرشــــــادات �ٍل من اوفقًا ل ،ل��ودة ع�� أســــــاس دوري  مســــــتقالً   اً تقييمُيباشــــــر قســــــم التدقيق الداخ�� بالبنك،  

�غرض املســــاعدة �� التحديد اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي والســــياســــات الداخلية،    مصــــرفالصــــادرة عن 
  وا��تملة.  امل��اكمةشا�ل األداء ملاملبكر، 

يومًا أو أك��، يتم فرض فائدة عليه، وال يتم تصــ�يفه  90ففي حال تجاُوز تار�خ اســتحقاق ســداد ائتمان بف��ة 
ملبلغ احتمال اســ��داد اكًال من:  كما يتم فتح مخصــص النخفاض قيمة األصــول املصــنفة، ع�� أســاس كدخل.  

 غ�� املسدد وتص�يف ا��اطر املرتبطة باألصول. 
 تص�يف ا��اطر الداخلية

ا ��تلف قطاعات الصــــــــناعة /  ــً �ســــــــتخدم البنك نماذج تصــــــــ�يف مخاطر ائتمان داخلية مصــــــــممة خصــــــــيصــــــ
الطرف املقابل. يتم إدراج املعلومات ا��اصـــــة باملق��ض والقروض ال�� تم جمع�ا �� وقت تقديم الطلب (مثل 

، و�دارة   واملالكلعميل  ا��الة املالية ، ومسـتوى الـضمانات ، وحالة السـوق وقطاع األعمال للعميل ، وسـمعة ا
 إدخال البيانات ا��ارجية �� النموذج. إ���ذا  و�ضاف. التص�يف �ذا ) �� نموذجو�سي�� أمور�اا��سابات 

 ا��ددة أدناه: ECL ا��سائر االئتمانية املتوقعة تص�يفات ا��اطر �ذه �� مراحل توز�عتم 
 الدرجة املرحلة
 +Aa+, Ab+, Ac+, Ba+, Bb+, Bc+, Ca+, Cb+, Cc 1املرحلة 
 Aa, Ab, Ac, Ba, Bb, Bc, Ca, Cb, Cc 2املرحلة 
  -Aa-, Ab-, Ac-, Ba-, Bb-, Bc-, Ca-, Cb-, Cc 3املرحلة 

 
يتم �عر�ف الــدرجــات أعاله ع�� أ��ــا مز�ج من م�ون الــدرجــات املشـــــــــــــتقــة من نطــاقــات مختلفــة مخصـــــــــــــصــــــــــــــة 

 للمجموعات التالية:

 
 النطاق الدرجةمكون  ا��موعة

 A 65-100 مخاطر القدرة

 B 30-64 
 C 0-29 

 a 65-100 مخاطر األداء
 b 30-64 
 c 0-29 

 29-0 - مخاطر االئتمان
 + 65-250 
 >-< 30-64 

 
 قياس خسارة االئتمان املتوقعة 

ـــــتخدام النماذج ، حيث أن إن تقدير التعرض ��اطر االئتمان ألغراض إدارة ا��اطر أمر معقد و�تطلب  ـــ اســـــ
التعرض يختلف مع التغ��ات �� ظروف الســــــــوق والتدفقات النقدية املتوقعة وم�ــــــــ�� الوقت. �ســــــــتلزم تقييم 
مخاطر االئتمان ��فظة األصـــــــــــــول مز�ًدا من التقديرات فيما يتعلق باحتمالية حدوث التخلف عن الســـــــــــــداد 

د ب�ن األطراف املقابلة. يق�س البنك مخاطر االئتمان و�ســب ا��ســائر املرتبطة ��ا وترابط التخلف عن الســدا
ــــداد ( ـــ ـــ ـــــتخــدام احتمــال التخلف عن الســـــ ـــ ــــداد PDبــاســـــ ـــ ـــ )  (EAD)) والتعرض للمخــاطر عنــد التخلف عن الســـــ
). و�ذا مشـــــــابه للن�� املســـــــتخدم ألغراض قياس خســـــــارة LGDوا��ســـــــارة الناجمة عن التخلف عن الســـــــداد (

 أ ملز�د من التفاصيل. 2. راجع املالحظة 9ار الدو�� للتقار�ر املالية ) بموجب املعيEGLاالئتمان املتوقعة (
 خسائر االئتمان املتوقعة

 ل�ل فئة من األصول واملرحلة: 2018د�سم��  31ي��ص ا��دول التا�� مخصص انخفاض القيمة كما �� 
  
  

 

 31 /12 /2018 
 ECLمراحل خسائر االئتمان املتوقعة  

 1املرحلة   
خسائر االئتمان املتوقعة 

ECL    ش�راً   12ملدة 

 2املرحلة  
خسائر االئتمان املتوقعة  

ECL    ع�� مدى العمر
 االف��ا��� 

 3املرحلة  
 ECLخسائر االئتمان املتوقعة  

 ع�� مدى العمر االف��ا��� 

 اإلجما�� 

 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 
النقد واألرصدة البنكية لدى مصرف  

 اإلمارات املركزي 
0 0 0 0 

املستحق من املقر الرئ���� وفروعه  
 ا��ارجية 

0 0 0 0 

 0 0 0 0 املستحق من بنوك أخرى 

ات�� االست��اد ا��صومة     لصا�� فو
انية ا��ارجية   البنوك اإلير

0 0 0 0 

 4,283,233 4,116,130 72 167,031 والسلف القروض  
 8,479 8,479 0 0 أصول أخرى 

 4,291,712 4,124,609 72 167,031 إجما�� ا��صص النخفاض القيمة 

 

 :2018فيما ي�� التغ��ات �� مخصص انخفاض القيمة لعام 
 

  
  

 1املرحلة   
خسائر االئتمان املتوقعة 

ECL    ش�راً   12ملدة 

 2املرحلة  
خسائر االئتمان 

ع�� مدى  ECLاملتوقعة 
 العمر االف��ا���

 3املرحلة 
 ECLخسائر االئتمان املتوقعة 

 ع�� مدى العمر االف��ا���

 اإلجما�� 

 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 
     األدوات املالية املدرجة بالت�لفة املطفأة 

املعيار  تأث��    2017د�سم��    31الرصيد ��  
(راجع    9الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم  

 )) 5أ ( 2املالحظة  

134,332 32,770 3,033,729 3,200,831 

 236,999 0 760,162 997,161 
 371,331 32,770 3,793,891 4,197,992 
 0 32,698 ) 32,698( 0 3إ�� املرحلة    2االنتقال من املرحلة    - 

 93,867 298,167 0 ) 204,300(  املرحلة التغ��ات األخرى �� نفس  

 93,867 330,865 )32,698( ) 204,300(  إجما�� املصروفات للعام 

 ) 147(  ) 147(  0 0 صا�� املبالغ املشطو�ة 
 4,291,712 4,124,609 72 167,031 2018د�سم��    31الرصيد ��  

 

 :2017حركة مخصص انخفاض القيمة لعام فيما ي�� 

انخفاض القيمة  
 الفردي

انخفاض القيمة  
 ا��ما��

 اإلجما�� 

 ’ در�م 000  ’ در�م 000  ’ در�م 000 
 2,300,051  167,102  2,132,949 الرصيد �� بداية الف��ة

 904,416  0  904,416 خالل العاما��صص 
 )56(  0  )56( املبالغ املشطو�ة خالل العام

 ) 3,580(  0  ) 3,580( املبالغ املصروفة/ املس��دة خالل العام
 3,200,831  167,102  3,033,729 الرصيد �� ��اية العام

 

 الز�ادة الكب��ة �� مخاطر االئتمان

�عت�� البنك أن األصل املا�� قد ش�د ز�ادة م��وظة �� مخاطر االئتمان عندما يحدث �غي�� كب�� �� احتمال التخلف عن  
املعيار الدو��   بموجب ECLخسائر االئتمان املتوقعة  إ�شاء �س�يل مع�ن وتار�خ �شغيلالسداد ملدة عام واحد ب�ن تار�خ 

 . 9إلعداد التقار�ر املالية رقم 

 املعاي�� الكمية 

 إذا واجه املق��ض ز�ادة كب��ة �� احتمال التخلف عن السداد وال�� يمكن أن تحدث �س�ب العوامل الكمية التالية: 
 تأخر السداد  -
 صا�� القيمة  تآ�ل -
 �شاط احتيا�� -
 اإلعسار   إعادة �ي�لة -
 املالية  مخالفة التع�دات  -
 عمليات كب��ة   �عطيل -
 اداء ال�شغيل -
 الكفاءة ال�شغيلية -
 خدمة الدين-
 تقييم السيولة -
 �ي�ل رأس املال -

 املعاي�� النوعية: 
 ن أن تحد��ا العوامل النوعية التالية: إذا واجه املق��ض ز�ادة كب��ة �� احتمال التخلف عن السداد وال�� يمك 

 دارة اإل -
 ة يتوقعات الصناعال -
 السلوك املا��-
 اإليرادات  استقرار -
 رحلة  مدة امل-
 املدقق  معلومات-

 .2018د�سم��  31لم �ستخدم البنك اإلعفاء االئتما�ي املنخفض ألية أدوات مالية �� السنة املن��ية �� 
 : الدعم

التعاقدية ، فس�تم تطبيق دعم احتياطي و�عت��   مدفوعات املق��ض ع�� استحقاق سداديوًما  60إذا �ان م��� أك�� من 
 األصل املا�� قد ش�د ز�ادة كب��ة �� مخاطر االئتمان. 

 ECLاملدرجة �� نماذج ا��سائر االئتمانية املتوقعة  التطلعيةاملعلومات  

ع�� حد سواء معلومات    ECL  ا��سائر االئتمانية املتوقعة  وحساب  SICRتقييم الز�ادة الكب��ة �� مخاطر االئتمان  يتضمن  
تطلعية. قام البنك بإجراء تحليل تار��� وحدد املتغ��ات االقتصادية الرئ�سية ال�� تؤثر ع�� مخاطر االئتمان وخسائر  

 االئتمان املتوقعة ل�ل محفظة. 

التعرض للمخاطر بوقت  و  PD احتمالية التخلف عن السداد املتغ��ات االقتصادية وتأث���ا املرتبطة ��ا ع���ذه تختلف 
من خالل األداة املالية. تم تطبيق حكم ا����اء أيًضا   LGD  ا��سائر عند التخلف عن السدادو  EAD التخلف عن السداد

تصادية ("الس�نار�و االقتصادي األسا���") من قبل فر�ق  ل�ذه املتغ��ات االق توقعات�تم توف�� و �� �ذه العملية. 
وفر أفضل تقدير لالقتصاد ع�� مدى السنوات ا��مس القادمة. �عد خمس  و�االقتصاد بالبنك ع�� أساس ر�ع سنوي ، 

،  إلسقاط املتغ��ات االقتصادية طوال العمر املتبقي ال�امل ل�ل أداة ، تم استخدام أسلوب ارتداد متوسط و سنوات ، 
مما �ع�� أن املتغ��ات االقتصادية تميل إما إ�� معدل متوسط طو�ل املدى (مثل البطالة) أو متوسط طو�ل املدى معدل  
النمو (مثل الناتج ا���� اإلجما��) ع�� مدى ف��ة س�ت�ن إ�� خمس سنوات. تم تحديد تأث�� �ذه املتغ��ات االقتصادية ع��  

ا��سائر عند التخلف عن  و  EAD رض للمخاطر بوقت التخلف عن السدادالتعو  PD احتمالية التخلف عن السداد 
عن طر�ق إجراء تحليل االنحدار اإلحصا�ي لف�م تأث�� التغي��ات �� �ذه املتغ��ات تار�خيًا ع�� معدالت   LGD السداد

  عن السداد  ا��سائر عند التخلفو   EAD  التعرض للمخاطر بوقت التخلف عن السدادالتخلف عن السداد وع�� م�ونات  
LGD 

اقتصادية ، تخضع التوقعات واحتماالت حدو��ا إ�� درجة عالية من عدم اليق�ن املتأصل   توقعاتكما �و ا��ال مع أي 
تمثل أفضل تقدير للنتائج    التوقعاتو�التا�� قد تختلف النتائج الفعلية �ش�ل كب�� عن تلك املتوقعة. �عت�� البنك أن �ذه  

بتحليل الالخطية وعدم التناسق ضمن محافظ البنك ا��تلفة إلثبات أن الس�نار�و�ات ا��تارة تمثل  ا��تملة وقد قام 
 �ش�ل مناسب مجموعة الس�نار�و�ات ا��تملة.

 املشتقات 

ة صارمة ع�� صا�� املراكز املشتقة املفتوحة (أي الفرق ب�ن عقود الشراء والبيع) ، من حيث  ييحتفظ البنك بحدود رقاب
واملدة. �� أي وقت ، يقتصر املبلغ ا��اضع ��اطر االئتمان ع�� القيمة العادلة ا��الية لألدوات املواتية للبنك (أي  املبلغ 

) ، وال�� فيما يتعلق باملشتقات �� جزء صغ�� من العقد أو القيم االف��اضية املستخدمة  لألصول القيمة العادلة اإليجابية  
تتم إدارة التعرض ��اطر االئتمان كجزء من حدود اإلقراض الشاملة مع األطراف  . األدوات املستحقةللتعب�� عن ��م 

 السوق.  �غ��اتاملقابلة مع التعرضات ا��تملة من 
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 عمر �سلطان العلماء: الذكاء ال�سطناعي معيار مل�ستقبل القت�ساد والأعمال
•• دبي-وام:

العلماء  �شلطان  ب��ن  عمر  م��ع��ايل  اأك���د 
وزي����ر دول����ة ل��ل��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي اأن 
الذكاء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ب��ن��ي  ال��ن��ج��اح يف 
يف  اأ�شا�شاً  معياراً  اأ�شبح  ال�شطناعي 
الأعمال  ق��ط��اع��ات  م�شتقبل  ���ش��ن��اع��ة 
اأه��م��ي��ة هذه  ت��ن��ام��ي  واأن  والق��ت�����ش��اد، 
احلكومات  على  يفر�ض  التكنولوجيا 
لتعزيز  امل������ب������ادرة  زم�������ام  ت�����اأخ�����ذ  اأن 
وتوظيفها  وتطبيقاتها  ا�شتخداماتها 
يف حتقيق اخلري للمجتمعات والأجيال 

القادمة.
جاء ذلك، يف كلمة األقاها معاليه �شمن 
الفعال  الأداء  تنظيم  منتدى  اأع��م��ال 
للتنمية  ال����دويل  امل��ع��ه��د  نظمه  ال���ذي 
الإداري��ة /IMD/ موؤخرا يف مدينة 
ت�شليط  ب���ه���دف  الأوىل  ل��ل��م��رة  دب����ي 
ال�����ش��وء ع��ل��ى اأب������رز اأول����وي����ات خ���رباء 
وقادة الأعمال يف القطاعني احلكومي 

واخلا�ض، مبا يف ذلك التحول الرقمي 
ال�شطناعي  وال������ذك������اء  والب����ت����ك����ار 
واحل���وك���م���ة امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة. و����ش���دد عمر 
�شلطان العلماء على �شرورة و�شع اأطر 
تنظيمية وت�شريعية متكاملة لتوظيف 
م�شوؤول  ب�����ش��ك��ل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ه����ذه 
ومدرو�ض وفّعال لتعزيز ا�شتخداماتها 
واحلد من خماطرها املتوقعة معتربا 
ال����ذك����اء  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  “حوكمة  اأن 
�شت�شهم  �شليمة  بطريقة  ال�شطناعي 
العديد  العاملي يف  الزده���ار  يف حتقيق 
ال�شحة  مثل  احليوية  القطاعات  من 
ما  اإىل  اإ���ش��اف��ة  واخل��دم��ات،  والتعليم 
�شتوفره من فر�ض لالقت�شاد العاملي، 
وبيانات  م��ع��ل��وم��ات  م���ن  ي��ق��دم��ه  مب���ا 
دول����ة  “تدرك  واأ�������ش������اف:  دق����ي����ق����ة«. 
الإمارات اأهمية دعم اخلربات واملواهب 
وتعزيز دورها يف بناء امل�شتقبل، لذلك 
ت��ع��م��ل احل��ك��وم��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر قطاع 
ال�شطناعي  الذكاء  وت�شمني  التعليم 

ركيزة  ك���ون���ه  ال���درا����ش���ي���ة  امل���ن���اه���ج  يف 
والقدرات  اخل��ربات  هذه  لبناء  رئي�شة 
الوطنية«. وا�شت�شاف املوؤمتر اأكرث من 
150 من خرباء قطاعات الأعمال يف 
اأك�����رث من  33 دول������ة، م���ن ���ش��م��ن��ه��م 
امل�شوؤولني  م��ن  وع����دد  اأك��ادمي��ي��ا   20
بينهم  من  والتنفيذيني،  احلكوميني 
الإمارات  م�شروع  مدير  �شرف  عمران 
الأمل”،  “م�شبار  امل��ري��خ  ل�شتك�شاف 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  لوتاه  وو�شام 
وال��دك��ت��ور عبد  ال��ذك��ي��ة،  دب��ي  حكومة 
التنفيذي  الرئي�ض  اجل�شعي  الرحمن 
العربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  “ِعلم”  ل�����ش��رك��ة 
املوؤ�ش�ض  ال�شعودية، وليندوي ماتاليل 
 Africa/ ملوؤ�ش�شة  التنفيذي،  واملدير 
 ./Teen Geeks & Apodytes
الإدارية  للتنمية  ال��دويل  املعهد  وك��ان 
يف  امل��ن��ت��دى  تنظيم  اأع��ل��ن   /IMD/
اأن  بعد  ال��ع��ام،  ه��ذا  الأوىل  للمرة  دب��ي 
�شنوياً،  للمنتدى  دورت����ني  يعقد  ك���ان 

ب�شوي�شرا  ل�����وزان  م��دي��ن��ة  يف  الأوىل 
وي�شهم   . ����ش���ن���غ���اف���ورة  يف  وال���ث���ان���ي���ة 
تنظيم هذه الفعالية يف دولة الإمارات 
اخلربات  اأف�شل  ت�شم  من�شة  بتوفري 
التزام  اإط������ار  يف  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ق��ي��ادي��ة 
امل��ع��ه��د ال�����دويل ل��ل��ت��ن��م��ي��ة الإداري�������ة /

بالعمل مع خمتلف اجلهات   /IMD
احلكومية واخلا�شة يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة ومنطقة جمل�ض دول 
دعم  يف  للم�شاهمة  اخلليجي  التعاون 
خمتلف  يف  امل�شتدامة  التنمية  م�شرية 

القطاعات.

األف ميجاوات �ساعة اإنتاج الكهرباء   249.7
من الطاقة ال�سم�سية يف اأبوظبي خالل 2018

•• اأبوظبي- وام: 

اإنتاج  معدلت  يف  حقيقية  طفرة  �شنوات   8 خ��الل  اأبوظبي  اإم���ارة  حققت 
األفا   17 من  ارتفعت  والتي  وا�شتهالكها  ال�شم�شية  الطاقة  من  الكهرباء 
و695  األ��ف��ا   249 اإىل  لت�شل   2011 ع��ام  يف  �شاعة  م��ي��ج��اوات   986 و 
الطاقة  اإح�����ش��اءات  لتقرير  وفقا  وذل��ك   ،2018 ع��ام  يف  �شاعة  ميجاوات 

واملياه 2018 ال�شادرة اليوم عن مركز الإح�شاء اأبوظبي.
واأ�شار التقرير اإىل اأن 88.4 يف املئة من كمية الطاقة الكهربائية املنتجة 
الكهربائية  ال��ت��وزي��ع  �شبكة  ع��رب  حتويلها  مت  ق��د  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  م��ن 

لالإمارة، بينما ا�شتهلك 11.6 يف املائة منها داخليا يف مدينة م�شدر.
الطاقة  م�شاريع  وت��ط��وي��ر  اإن�����ش��اء  يف  التو�شع  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  وت�شتهدف 
ا�شرتاتيجية  وف��ق  الطاقة،  م�شادر  تنويع  ا�شرتاتيجية  لدعم  ال�شم�شية 
يف  النظيفة  الطاقة  م�شاهمة  ن�شبة  رف��ع  اإىل  ال��ه��ادف��ة  للطاقة  الإم����ارات 
النمو  وتعزيز   ،2050 بحلول  امل��ئ��ة  يف   50 اإىل  الطاقة  م��زي��ج  اإج��م��ايل 

القت�شادي امل�شتدام يف اأبوظبي.
ن�شر حلول  الرائدة يف جمال  اأبوظبي  �شيا�شة  امل�شاريع مع  وتتما�شى هذه 
 “ بتاأ�شي�ض  تكري�شها  ومت  ���ش��ن��وات،  منذ  ب���داأت  وال��ت��ي  امل��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ة 
اآيرينا”،   “ املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  مقر  وا�شت�شافة  م�شدر” 

واإن�شاء حمطة “�شم�ض 1” للطاقة ال�شم�شية يف الظفرة.

•• اأبوظبي-وام:

اأع���ل���ن���ت ����ش���رك���ة ب�������رتول اأب���وظ���ب���ي 
�شراكة  ع���ن  “اأدنوك”  ال��وط��ن��ي��ة 
بور�شة  امل���درج���ة يف  ه��ان��ي��وي��ل،  م��ع 
ن����ي����وي����ورك، ل��ت��ط��ب��ي��ق اأح�������د اأك����رب 
التنبوؤية يف قطاع  ال�شيانة  م�شاريع 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از. ومب��وج��ب �شروط 
 10 مل���دة  ت�شتمر  ال��ت��ي  الت��ف��اق��ي��ة، 
من�شة  من  اأدن��وك  ت�شتفيد  �شنوات، 
احلديثة  ال���ت���ن���ب���وؤي���ة  ال���ت���ح���ل���ي���الت 
ل��ر���ش��د وحتليل  ل�����ش��رك��ة ه��ان��ي��وي��ل 
اأ���ش��ول��ه��ا و���ش��الم��ت��ه��ا ورفع  ك���ف���اءة 
وذلك  ح����د،  اأق�����ش��ى  اإىل  ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا 
ت�شمل  ال��ت��ي  عملياتها  خم��ت��ل��ف  يف 
ال���ش��ت��ك�����ش��اف وال��ت��ط��وي��ر والإن���ت���اج 

واملعاجلة والتكرير والت�شنيع.
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  امل��ن�����ش��ة  وت�����ش��ت��خ��دم 
ال����ش���ط���ن���اع���ي م���ث���ل ت���ع���ل���م الآل������ة 
الأ�شول  لر�شد  الرقمية  والتواأمة 

وك��ف��اءت��ه��ا وحت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات، ومن 
ح�شولها  قبل  بالأعطال  التنبوؤ  ثم 
املعدات  ت��وق��ف  اح��ت��م��ال��ي��ة  وجت��ن��ب 
تقليل  وب���ال���ت���ايل   ، م��ف��اج��ئ  ب�����ش��ك��ل 
فرتات �شيانة املعدات غري املخطط 
ل���ه���ا، وزي��������ادة امل���وث���وق���ي���ة والأم�������ان 
ومتكني “ اأدنوك” من التوفري على 

�شعيد التكاليف.
التنبوؤية  ال�����ش��ي��ان��ة  م�����ش��روع  وي��ع��د 
ب���رن���ام���ج  اأدن������������وك ج����������زًءا م�����ن  يف 
املركزية  والت�شخي�شات  التحليالت 
الذي  لل�شركة  الرائد   /CPAD/
الذكي  للنمو  ا�شرتاتيجيتها  يدعم 
اإىل  ال��و���ش��ول  يف  وي�����ش��اه��م   2030
وال���غ���از  “النفط  م��ف��ه��وم  ت��ط��ب��ي��ق 
حتقيق  ط��ري��ق  ع��ن  وذل����ك   ،”4.0
ال�شركة  ع��م��ل��ي��ات  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
نفط  برميل  كل  من  القيمة  لزيادة 
تنتجه مع توفري اأكرب عوائد ممكنة 

لدولة الإمارات.

وق����ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة الرئي�ض 
اأبوظبي  ب���رتول  ل�شركة  التنفيذي 
“ وجمموعة  “ اأدن������وك  ال��وط��ن��ي��ة 
“يف   :  - املنا�شبة  ب��ه��ذه   - �شركاتها 
�شوء املتغريات والتطورات ال�شريعة 
والغاز،  النفط  قطاع  ي�شهدها  التي 
ت���وا����ش���ل اأدن���������وك ت��ط��ب��ي��ق اأح�����دث 
املتقدمة  والتكنولوجيا  الب��ت��ك��ارات 
والرتقاء  الكفاءة  لتعزيز  اجلديدة 
ب��الأداء وخلق عوائد م�شتدامة. ويف 
اأدنوك  م�شروع  يعترب  الإط����ار،  ه��ذا 
الأهمية  غاية  يف  التنبوؤية  لل�شيانة 
الذكاء  تكنولوجيا  ي�شتخدم  لأن���ه 
نطاق  على  ويطبقها  ال�شطناعي 
على  مهماً  اإجن���ازاً  كبري مما يجعله 
اإجراءات  ومتيزت  القطاع.  م�شتوى 
بتناف�شية  امل�����ش��روع  ل��ه��ذا  املناق�شة 
“هانيويل”  اخ��ت��ي��ار  ومت  ���ش��دي��دة، 
امل�شروع  هذا  يف  ا�شرتاتيجياً  �شريكاً 

م��ن م��ف��ه��وم  ال�����ش��ي��ان��ة ال���دوري���ة اأو 
اإىل نهج  املدفوعة بحدوث الأخطاء 

ال�شيانة التنبوؤية.
كما �شتتيح القراءات املتطورة لكفاءة 
اأدنوك تقييم برامج  املعدات ل�شركة 
اإ���ش��الح امل��ع��دات ومت��دي��ده��ا وزي���ادة 
ع��م��ر امل����ع����دات الف���رتا����ش���ي ورف���ع 
الذكاء  حلول  تقوم  كما  اإنتاجيتها. 
ال�شناعي املقدمة من هانيويل على 
ت�����ش��ري��ع وق����ت ال��ت��ق��ي��ي��م م���ن خالل 
مبجموعة  اأدن���وك  مهند�شي  تزويد 

البيانات  وعلوم  املحاكاة  اأدوات  من 
املدجمة.

التنبوؤية  ال�����ش��ي��ان��ة  م�����ش��روع  وي��ع��د 
واح����دة م��ن ع���دة م���ب���ادرات للتحول 
لتطبيق  اأدن����وك  بها  ت��ق��وم  ال��رق��م��ي 
القيمة  �شل�شلة  يف  التقنيات  اأح���دث 
مفهوم  وحتقيق  باأعمالها  اخلا�شة 
وذل����ك   ،”4.0 وال����غ����از  “النفط 
الريادية  مكانتها  على  للمحافظة 
الطلب  وتلبية  ال�شركات  �شدارة  يف 
العامل.  يف  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  امل���ت���زاي���د 

الرقمية  الإدارة  مركز  اإىل  واإ�شافة 
ت�شتخدم  “بانوراما”،  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
اأدن�����وك ع���دة ت��ق��ن��ي��ات م��ت��ط��ورة من 
الذكية  ال��ب��ي��ان��ات  حت��ل��ي��الت  بينها: 
املكامن،  ل���درا����ش���ة  ال��ث��م��ام��ة  مل���رك���ز 
املدعومة  القيمة  �شل�شلة  ومن��ذج��ة 
وتقنيات   ، ال���ش��ط��ن��اع��ي  ب���ال���ذك���اء 
ال����ت����ع����رف ع����ل����ى اأمن����������اط ال�������ش���ور 
املحا�شبية  وال���ن���ظ���م   ، ال�����ش��خ��ري��ة 
امل�شتندة على تطبيقات البلوك ت�شني 

يف جمال  املوارد الهيدروكربونية.

جمال  يف  التقنيات  اأح���دث  لتوفري 
ال�شيانة التنبوؤية«.

حلول  تطبيق  على  اأدن��وك  و�شتعمل 
ه��ان��ي��وي��ل ف�����ورج ل��ر���ش��د الأ����ش���ول 
مركز  يف  ال��ت��ن��ب��وؤي��ة  وال��ت��ح��ل��ي��الت 
الإدارة الرقمية للبيانات “بانوراما” 
يف مقر ال�شركة الرئي�شي الذي يقوم 
بتجميع املعلومات من جميع وحدات 
وا�شتخدام  ف����وري  ب�شكل  الأع���م���ال 
والذكاء  الذكية  التحليلية  النماذج 
ال�شخمة  وال��ب��ي��ان��ات  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
ت�شغيلية  وق�������راءات  روؤى  لإن�������ش���اء 
وال���ت���و����ش���ي���ة مب���������ش����ارات ج����دي����دة. 
ال���ذك���ي���ة حتليل  امل��ن�����ش��ة  و���ش��ت��م��ك��ن 
2500 جهاز من  بيانات ملا يقارب  
مثل  ال��رئ��ي�����ش��ة  الت�شغيلية  امل���ع���دات 
التوربينات و معدات �شغط الغاز يف 
اأدنوك وجمموعة �شركاتها وو�شعها 

حتت املراقبة املركزية.
الرئي�ض  اأدام�شزيك،  داريو�ض  وق��ال 

ل�شركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وال����رئ����ي���������ض 
بال�شراكة  “فخورون  ه��ان��ي��وي��ل: 
نحو  التحول  تقود  التي  اأدن���وك  مع 
وتطبق   4.0 وال��غ��از  النفط  مفهوم 
نطاق  على  الأ�شياء  انرتنت  مفهوم 
املوؤ�ش�شية  ح��ل��ول��ن��ا  ت��وف��ر  ���ش��ن��اع��ي. 
ذكية  وق���راءات  روؤى  الأع��م��ال  لقادة 
ت�������ش���اع���ده���م ع���ل���ى ات����خ����اذ ق������رارات 
�شريعة وفعالة، وذلك لتمكينهم من 
تركيز طاقاتهم ومواردهم يف جمال 
النتائج،  اأف�����ش��ل  وحت��ق��ي��ق  الب��ت��ك��ار 
ونحن على ثقة باأن اأدنوك �شتح�شد 
التقنية  هذه  بتطبيق  ممائلة  نتائج 

املتطورة«.
املبا�شرة  امل����راق����ب����ة  خ������الل  وم������ن 
للمعدات  و مناذج التواأمة الرقمية 
�شيتمكن  الآيل،  التعلم  وحت��ل��ي��الت 
امل�����ش��غ��ل��ون وم���وظ���ف���و ال�����ش��ي��ان��ة يف 
الفنية  امل�شاكل  حت��دي��د  م��ن  اأدن���وك 
والنتقال  مبكر،  وقت  والأعطال يف 

املن�سة تعتمد على تقنيات الذكاء ال�سطناعي مثل تعلم الآلة والتواأمة الرقمية لتقليل فرتات الأعطال والتكاليف

»اأدنوك« تطبق واحدا من اأكرب م�ساريع التنبوؤ بالأعطال و�سيانة الأ�سول يف قطاع النفط والغاز
توا�سل تطبيق اأحدث التقنيات يف �سل�سلة القيمة يف اإطار تنفيذ مفهوم النفط والغاز 4.0

بنك �سادرات اإيران
فروع الإمارات العربية املتحدة 

الك�سوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�ستقل

لل�سنة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2018
ت�شأ مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألدوات املالية املشتقة من احتمال تخلف الطرف املقابل عن الوفاء بال��اماته  

عادلة اإليجابية لألدوات ال�� ت�ون مواتية للبنك. ي��م البنك عقود مشتقات مع مؤسسات  التعاقدية و�قتصر ع�� القيمة ال 
 مالية ذات وضع ائتما�ي مرٍض وفًقا لتقييم البنك االئتما�ي املستقل.

انية   مخاطر خارج امل��

امل��انية العمومية. ��   ع�� مخاطره �� �ا طبقييطبق البنك سياسات إدارة ا��اطر نفس�ا ع�� ا��اطر خارج امل��انية كما 
حالة االل��امات باإلقراض ، سيخضع العمالء واألطراف املقابلة لنفس سياسات إدارة االئتمان كما �� القروض  

 والسلفيات. يمكن طلب ضمانات اعتماًدا ع�� قوة الطرف املقابل وطبيعة املعاملة. 

 ) CBUAEالعر�ية املتحدة املركزي ( احتياطي انخفاض القيمة تحت إشراف مصرف اإلمارات 

من خالل إشعار   2018أبر�ل  30��  9توج��ات املعيار الدو�� للتقار�ر املالية رقم  CBUAE  أصدر مصرف اإلمارات املركزي 
ار  يمختلف تحديات التنفيذ واآلثار العملية امل��تبة ع�� اعتماد البنوك للمعي�ناول  CBUAE / BSD / 2018/458رقم. 

 �� اإلمارات العر�ية املتحدة ("التوجيه"). 9إلعداد التقار�ر املالية رقم الدو�� 

املعيار  و  CBUAE مصرف اإلمارات املركزي  من 28/2010�ددة بموجب التعميم ا�عامة و ال ح�ام األ ال�سو�ة ب�ن فيما ي�� 
 :IFRS 9 الدو�� للتقار�ر املالية

 31/12/2018 
 ’ در�م000 

  القيمة: العامةاحتياطي انخفاض 
 CBUAE 74,243 من مصرف اإلمارات املركزي  28/2010األح�ام العامة بموجب التعميم  

 167,103 9بموجب املعيار الدو�� للتقار�ر املالية  2: أح�ام املرحلة األو�� واملرحلة ناقص
 0 تم تحو�له إ�� احتياطي انخفاض القيمة  الذي  عامال�صص ا�

  �ددا� احتياطي انخفاض القيمة: 
 CBUAE 4,124,609 مصرف اإلمارات املصر�� من 28/2010أح�ام محددة بموجب التعميم  

 4,124,609 9بموجب املعيار الدو�� للتقار�ر املالية  3: أح�ام املرحلة ناقص
 0 احتياطي انخفاض القيمة * مخصص مع�ن تم تحو�له إ��  

 0 إجما�� ا��صص ا��ول إ�� احتياطي انخفاض القيمة 
مصرف   األح�ام املنصوص عل��ا �� 9* �� حالة تجاوز األح�ام املنصوص عل��ا �� املعيار الدو�� للتقار�ر املالية 

 ، لن يتم تحو�ل أي مبلغ إ�� احتياطي انخفاض القيمة.  CBUAE  اإلمارات املركزي 
 مخاطر السيولة: -2  

 املالية �� وقٍت محدد.  بال��اماتهو�� مخاطر مواج�ة البنك لصعو�ات �� الوفاء 
 :إدارة مخاطر السيولة 

لتوافر ســيولة �افية للوفاء بواجباته عند اســتحقاق  ،ما أمكن ذلك  ،ســياســة البنك تجاه إدارة الســيولة، �� الضــمان
ــائر غ�� مقبولة، أو ا��اطرة   ــاع العادية واملتأزمة، دون تحمل خســــــــ ــ�رة التجار�ة ســــــــــداد�ا، �� األوضــــــــ باإلضــــــــــرار بالشــــــــ

 للبنك. 
ا��ز�نة معلومات من وحدات عمل أخرى بخصـــوص محفظة الســـيولة ا��اصـــة بأصـــول�م وال��اما��م املالية،   و�ســـتلم

وتفـــاصـــــــــــــيـــل التـــدفقـــات املـــاليـــة املتوقعـــة األخرى، النـــاتجـــة عن األعمـــال املتوقعـــة مســـــــــــــتقبًال. وعليـــه، تحتفظ ا��ز�نـــة 
بمحفظة من األصــــول القابلة للتحو�ل إ�� ســــيولة خالل أجٍل قصــــ��، �شــــتمل �� األســــاس ع�� قروض ودفعات مقدمة 

ـــــيولـة   ـــ ـــــمـان االحتفـاظ �ســـــ ـــ ـــــ�يالت ب�ن البنوك، لضـــــ ـــ و�تم الوفـاء بمتطلبـات �ـافيـة لـدى البنـك ك�ـل.  إ�� البنوك وع�� �ســـــ
الســــــــيولة ا��اصــــــــة بوحدات العمل واألفرع، من خالل قروض قصــــــــ��ة األجل من ا��ز�نة، للوفاء بأية تقلبات قصــــــــ��ة 

 األجل، وتمو�ل أطول أجًال للوفاء بأية سيولة �ي�لية. 
 

 :االل��اماتو ��نة إدارة األصول، 
ـــــالحيـات متعـددة إ�� ��نـة قـام املـدير اإلقلي�� بتفو�ض  ـــ �غرض إدارة األصـــــــــــــول و�ي�ل   األصـــــــــــــول،و   إدارة االل��امـاتصـــــ

وفقًا ملا تتطلبه األوضــاع من ، من ذلك  االل��امات ، وتمو�ل اســ��اتيجية البنك. وتجتمع �ذه ال��نة �ل ر�ع عام أو أك��
مراجعة معدالت الســــــــــــيولة، و�ي�ل األصــــــــــــول واالل��امات، ومعدالت الفائدة، وا��اطر ا��اصــــــــــــة بالصــــــــــــرف األجن��، 

وتمو�ل الفجوات، واألوضــاع العامة للســوق األ�لية، والدولية االقتصــادية، ومتطلبات املعدالت الداخلية والقانونية،  
 ال��نة بوضع إرشادات خاصة بإدارة مخاطر السيولة إلدارة البنك ع�� أساس �ذه املراجعة.  وتقومواملالية السوقية.  

 
 :التعرض إ�� مخاطر السيولة

املقياس ا��و�ري الذي �ســــــــتخدمه مدير ا��اطر، ومدير �شــــــــ�ل معدل (صــــــــا�� األصــــــــول الســــــــائلة ÷ ودا�ع العمالء)، 
ل صــا�� األصــول الســائلة، ع�� النقدية وم�افئات النقدية، �شــتما��ســابات، ومدير قســم الصــفقات. ول�ذا الغرض، 

ــــابه ذلك مطروحًا م��ا أي إيداعات من البنوك، أو قروض أخرى، وال��امات مســــــــتحقة الســــــــداد خالل شــــــــ�ٍر تاٍل. ـــ ، �شـ
ة مع الرقابأسـلوب ا��سـاب املسـتخدم لتقييم تقيد البنك بحد السـيولة الذي وضـعته اإلدارة اإلقليمية.   دون تطاُبق،

ــادر  ا��كمة ع�� املؤشـــرات األخرى �شـــ�ل متكرر و��: معدل الدفعات املقدمة إ�� اإليداع، معدل االســـتخدام إ�� مصـ
 االل��امات  التمو�ـل املســـــــــــــتقرة. و�تم وضـــــــــــــع معـاي�� مقـارنـة ل�ـافـة املقـاي�س، ومراجعـة �ـذه املعـاي�� من قبـل ل��نـة إدارة

 األصول، االل��امات  �ش�ل متكرر.و 
 

 تخفيف ا��اطر املتعلقة بالسيولة:
ـــــو�ق �� البنــك ـــ ــــام ا��ز�نــة وال�ســـــ ـــ ـــ مســـــــــــــؤوليــة تخفيف ا��ــاطر املتعلقــة بــالســـــــــــــيولــة، من خالل تنفيــذ  ،تتحمــل أقســـــ

مثل تنو�ع املس�ثمر�ن واملودع�ن بما �� ذلك عمالء البيع با��ملة وشر�ات التجارة. باإلضافة إ��   ،اس��اتيجيات سيولة

�اطر باالشـــــ��اك مع بنوك إيرانية أخرى بموجب �ســـــ�يالت إعادة تمو�ل يدعم�ا البنك املركزي ذلك، يخوض البنك ا�
ــة وامتالك  اإليرا�ي. حيـث يقوم البنـك �شـــــــــــــ�ـل محكم بمراقبـة النظرة الـدوليـة لرفع األمم املتحـدة للعقو�ـات املفروضـــــــــــ

ك وســـــــيولته إ�� ا��اطر. مع اســـــــ��اتيجيات متطورة وخطط الســـــــتمرار األعمال بحيث تضـــــــمن عدم �عرض أعمال البن
 قيام ا��ز�نة �ش�ل متكرر بمراقبة وضع السيولة �� البنك.

 
 تحليل االل��امات املالية من خالل االستحقاقات التعاقدية املتبقية:

ال��امات يوجز ا��دول املو�ــــ� أدناه، وضــــع االل��امات املالية مســــتحقة الســــداد ع�� البنك عند ��اية العام، بموجب 
ــــعار، باعتبار أن تقديم  ــــداد�ا بموجب إشـ ــــومة. حيث يتم التعامل مع املبالغ ال�� يتم سـ ــــداد التعاقدية غ�� ا��صـ السـ
ع البنك �� �افة األحوال، عدم مطالبة العديد من العمالء بالســـــــداد عند أول تار�خ  اإلشـــــــعار يتم �شـــــــ�ل فوري. مع َتوقُّ

لســــــــــــداد، دون أن �عكس ا��دول التدفق النقدي املتوقع الذي �شــــــــــــ�� إليه تار�خ ي�ون مطلو�ًا فيه من البنك القيام با
 االحتفاظ باإليداعات.

 
 
 

 اإلجما�� سنوات 5أك�� من  سنوات 5 -1 ش�ر  12 - 3 أش�ر 3أقل من  تحت الطلب اليةاملل��امات اال

ا�ي 000  ا�ي000 ' در�م إمار ا�ي' 000 ' در�م إمار ا�ي000 در�م إمار ا�ي000 ' در�م إمار ا�ي000 ' در�م إمار  ' در�م إمار

       2018د�سم��  31
       

 1,083,632 0 0 14,550 154,607 914,475 املستحق إ�� بنوك أخرى 
 3,740,385 0 238,966 1,804,685 676,149 1,020,585 العمالءإيداعات 

 392,234 0 0 74,167 83,438 234,629 وفروعه با��ارجاملستحق إ�� املقر الرئ���� 
 0 0 0 0 0 0 قروض ثانو�ة

 9,015 0 0 0 0 9,015 ال��امات أخرى 

 5,225,266 0 238,966 1,893,402 914,194 2,178,704 إجما�� االل��امات املالية غ�� املقطوعة 

       

 اإلجما��  سنوات 5أك�� من  سنوات 5 -1 ش�ر 12- 3 أش�ر 3أقل من  تحت الطلب  اليةاملل��امات اال

 ' در�م إمارا�ي 000 ' در�م إمارا�ي 000 ' در�م إمارا�ي 000 ' در�م إمارا�ي 000 ' در�م إمارا�ي 000 ' در�م إمارا�ي000 

       2017د�سم��  31
 2,552,244 0 0 14,253 362,905 2,175,086 املستحق إ�� بنوك أخرى 

 4,653,827 0 631,229 1,914,908 831,878 1,275,812 العمالء إيداعات 
 1,966,917 0 1,151,953 71,726 175,865 567,373 املستحق إ�� املقر الرئ���� وفروعه با��ارج

 728,163 621,361 85,442 16,020 5,340 0 قروض ثانو�ة
 35,105 0 0 0 0 35,105 ال��امات أخرى 

 9,936,256 621,361 1,868,624 2,016,907 1,375,988 4,053,376 االل��امات املالية غ�� املقطوعةإجما�� 

 إدارة ا��اطر السوقية - 3 
ب القيمة العادلة ــ�ب  ،�ع�� ا��اطر الســــــــوقية، مخاطر تقلُّ ــ ـــ ــــندات املالية، �سـ ـــ أو تقلب التدفقات النقدية الالحقة للسـ

 السوق ال�� م��ا ع�� س�يل املثال: أسعار الفائدة، أسعار الصرف األجن��، وأسعار األس�م. ا��ادثة متغ��ات التغ��ات 
مية. حيث يتم تقسيم وتتم إدارة ا��اطر السوقية داخل حدود ا��اطرة ال�� تمت املوافقة عل��ا من قبل ال��نة اإلقلي

حدود ا��اطر ال�لية إ�� حدود فرعية من خالل اإلشـارة إ�� عوامل ا��اطر املتعددة، بما �� ذلك سـعر الفائدة، وسـعر 
الصــــرف األجن��، وأســــعار البضــــا�ع وأســــعار األســــ�م. و�� ضــــوء الطبيعة ا��تلفة للمنتجات املعنية، يتم وضــــع ا��دود 

 اليب قياس ا��اطر، بما �� ذلك حدود األوضاع وحدود ا��ساسية. من أس مز�جمن خالل استخدام 
و�ســـــــتخدم البنك أســـــــاليب مختلفة �� تقدير ا��ســـــــائر ا��تملة ال�� قد تنجم عن ا��اطر امل��تبة ع�� تقلبات أســـــــعار 

 من الثقة.الفائدة، وأسعار الصرف األجن��، وأسعار البضا�ع وأسعار األس�م خالل أفق زم�� محدد و�مستوى مع�ن 
 إدارة ا��اطر املتعلقة �سعر الفائدة 

تغ��ات �� أسعار الفائدة ع�� قيمة السندات املالية. و�تعرض ال  تأث��تنجم ا��اطر املتعلقة �سعر الفائدة من احتمال  
 األصول واالل��امات.  ،البنك إ�� �ذه ا��اطر ن�يجة عدم التطابق �� أو وجود فجوات �� مبالغ وعمالت

ســـعر ثابت للفائدة، ولذلك �عتقد اإلدارة �عدم وجود � ،حيث تتحمل أغلب أصـــول وال��امات البنك ا��اضـــعة للفائدة 
 ز�ادة م��وظة �� سعر الفائدة ع�� البنك. 

ـــــعر الفائدة  ـــــ 2017% ع�� أســــــــــاس ســــــــــنوي (3.39ع�� القروض وع�� الدفعات املقدمة �و �ســــــــــبة   الفع��إن ســـــ بة : �ـســــ
ــــبة   العمالء% ع�� أســـــــــاس ســـــــــنوي)، وع�� إيداعات  4.58 ــــاس 3.93: 2017% ع�� أســـــــــاس ســـــــــنوي (3.68�ســـــ % ع�� أســـــ

 % ع�� أساس سنوي).3.34: �سبة 2017% ع�� أساس سنوي (3.02سنوي) وع�� القروض ا��اصة بالبنك ب�سبة 
ــــعار الفائدة �عدد  ـــ  خســــــــــــارةنقطة أســــــــــــاس خالل العام مع بقاء �افة املتغ��ات األخرى ثابتة، فإن  50و�� حالة تد�ي أســـــ

ـــــم��  31البنــك عن العــام املنت�� عنــد  ـــ  بمبلغ: 2017مليون در�م إمــارا�ي ( 30.42بمبلغ  تقر�بــاً  �يــد�ل ت�ــانــ  ،2018د�ســـــ
 مليون در�م إمارا�ي). 32.3

 
 املتعلقة بالعملة األجن�يةا��اطر 

�ع�� مخاطر العملة األجن�ية مخاطر �غ�� قيمة الســـندات املالية �ســـ�ب �غ�� أســـعار الصـــرف األجن��. ولقد حدد املدير 
ع�� أســـــــاس يومي، واســـــــ��اتيجيات تحوط  تتم الرقابة عل��ااإلقلي�� حدودا لألوضـــــــاع باســـــــتخدام العمالت، و�� حدود 

 يتم استخدام�ا لضمان استمرار �ذه األوضاع داخل ا��دود. 
ـــــطـــةيتم عـــادًة تمو�ـــل أصـــــــــــــول البنـــك بنفس العملـــة ال�� يتم ��ـــا التعـــامـــل مع  ـــ من أجـــل تقليـــل التعرض  ةالتجـــار�ـــ  األ�شـــــ

ـــــمن ا��ــدود املعتمــدة من ��نــة للعمالت األجن�يــة. ومع ذلــك ، يحتفظ البنــك بمركز طو�ــل بــالــدوالر األمر��ي ـــ  إدارة ضـــــ
ـــــــائدة ع�� ALCO(  واالل��اماتاألصـــــــــــول   ـــ ـــــــرف العمالت األجن�ية السـ ـــ ـــــــعار صـ ـــ ). يدير البنك التعرض آلثار التقلبات �� أسـ

�ضـــــــــــــع املـدير اإلقلي�� قيوًدا ع�� مســـــــــــــتوى التعرض للعملـة و�جمـاًال ل�ـل من املراكز و مركزه املـا�� والتـدفقـات النقـديـة.  
ا. الليليـة وامل ــا�� التعرض الكب�� التـا�� بـالعملـة  وراكز اليوميـة ال�� تتم مراقب��ـا يوميـً ـــ ـــ �� ��ـايـة العـام ، �ـان لـدى البنـك صـــــ

  األجن�ية:

 صا�� الوضع اإلجما�� �� األجل الطو�ل أو القص��  
 31 /12 /2018 

 در�م إمارا�ي   '000
31 /12 /2017 
  در�م إمارا�ي   '000

 3,183,083 1,234,833 دوالرات أمر�كية 
 )436,922( ) 3,249(  يورو 

 ) 56( ) 47(  ين يابا�ي 
 3,919 3,776 جنيه اس��لي�� 
 )111,481( ) 27,082(  عمالت أخرى 

 1,208,231 2,638,543 

 

باملقارنة بدر�م دولة   ،% �� ســــعر عملة أجن�ية محددة10و�قوم التحليل املو�ــــ� أدناه بحســــاب أثر انخفاض ب�ســــبة   
ـــــــ�ب القيمة العادلة اإلمارات العر�ية املتحدة، مع ثبات أثر �افة املتغ��ات األخرى ع�� الر�ح وا��ســـــــــــارة ـــ لألصـــــــــــول ( �سـ

�� حســـاب   املبالغ الســـالبة املوجودة با��دول صـــا�� االنخفاض ا��تمل  وُ�شـــ��واالل��امات املالية ا��ســـاســـة للعملة). 
 يرادات الشاملة األخرى، �� ح�ن �ش�� املبالغ املوجبة إ�� صا�� الز�ادة ا��تملة.األر�اح وا��سائر واإل 

 31 /12 /2018 
 ' در�م إمارا�ي 000

31 /12 /2017 
  در�م إمارا�ي   '000

 43,692 325 يورو 
 6 5 ين يابا�ي 

 ) 392( ) 378(  جنيه اس��لي�� 
 11,148 2,708 عمالت أخرى 

 2,660 54,454 

  
بالدوالر األمر��ي، فإن األرصــــــــــــدة بالدوالر األمر��ي ال �شــــــــــــ�ل   �� الوقت ا��ا��  عملة الدر�م اإلمارا�ي مرتبطةوحيث أن  

أيـة مخـاطرة متعلقـة بـالعملـة. وعليـه، ال �شـــــــــــــ�� ا��ـدول املـذ�ور أعاله إ�� أثر �غ��ات ســـــــــــــعر الصـــــــــــــرف األجن�� ا��ـاص 
 بالدوالر األمر��ي. 

 مخاطر األسعار
ــ�� مخاطر األســـعار ــ�ب �غ��ات   �شـ ــندات املالية، �سـ إ�� مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الالحقة للسـ

ــــرف النظر عن  ــــعر الفائدة أو ا��اطر املتعلقة بالعملة)، بصـ ــــت�ناء تلك الناجمة عن مخاطر سـ ــــوقية (باسـ ــــعار السـ األسـ
أو بُمصـِدِرِه، أو بالعوامل املؤثرة �� �افة حدوث �ذه التغ��ات �سـ�ب أحد العوامل املرتبطة �شـ�ل حصـري �سـند ما��، 

 السندات املالية املشا��ة ال�� يتم تداول�ا �� السوق.
 ا��اطر ال�شغيلية -4 

د خســـــــــــــارة ناجمة عن عدم كفاية أو اإلخفاق �� العمليات الداخلية،  �شـــــــــــــ�� ا��اطر ال�شـــــــــــــغيلية، إ�� مخاطر تكبُّ
. ��ـدف البنـك إ�� إدارة �ـذه ا��ـاطر بمـا يتوافق مع النـاجمـة عن أحـداث خـارجيـةاألفراد، األنظمـة، أو ا��ســــــــــــــارة 

 .2بازل  لتطبيقاملمارسات واإلعداد أفضل 
ــــاطر  تخفيض،و  والتحكم ��يقوم البنـــــك بـــــإدارة ا��ـــــاطر ال�شـــــــــــــغيليـــــة من خالل تحـــــديـــــد وتقييم ومراقبـــــة   ،ا��ـ

ومراجعة ا��اطر املتأصـــــــلة �� العمليات واأل�شـــــــطة واملنتجات التجار�ة من خالل عمليات االســـــــ�شـــــــارة الداخلية. 
ـــــطـةوقـد تم تطو�ر العمليـات  ـــ ـــــطـة  املرتبطـة بـأ�شـــــ ـــ ـــــيـل األموال أو تمو�ـل األ�شـــــ ـــ ـــــطـة غســـــ ـــ البنـك من أجـل تجنـب أ�شـــــ

ـــــاتاإلر�ابية. وع�� �ذا تتم مراجعة   ــياسـ ـــ ــيل األموال ا��ا  سـ ـــ ــة  م�افحة غسـ ـــ ـــــركةصـ ـــــ�ل منتظم بالشـ ـــــمان   ،�شـ لضـ
التقيد ال�امل باملتطلبات القانونية ا��لية وأفضــــــــــــل املمارســــــــــــات الدولية. وكجزء من اســــــــــــ��اتيجية إدارة ا��اطر 

ـــغيلية، فقد عمل البنك ع�� التقيد   مصــــرف اإلمارات العر�ية املتحدة   عنالصــــادرة   باإلشــــعارات والتعميماتال�شـ
عن التعـــامـــل مع �ـــافـــة األطراف الواردة تفـــاصـــــــــــــيل�ـــا �� قـــائمـــة  وتوقفمم املتحـــدة املركزي فيمـــا يخص عقو�ـــات األ 

العقو�ات. كمـا أن البنـك يقوم بمراقبـة خســـــــــــــائر ا��ـاطر ال�شـــــــــــــغيليـة ع�� أســـــــــــــاس منتظم واإلبالغ ع��ـا إ�� اإلدارة 
ــــةالعليــا. وكجزء من ب�ئــة الرقــابــة الــداخليــة، يحتفظ البنــك بــالوثــائق  ـــ ـــ ات الرقــابيــة فيمــا بــاإلجراء ال�ــافيــة ا��ــاصـــــ

والتفو�ض  التمي�� املالئم ب�ن امل�ـــام الوظيفيـــة،يخص أعمـــالـــه التجـــار�ـــة. كمـــا أن البنـــك �شـــــــــــــــدد ع�� ا��ـــاجـــة إ�� 
 �� �افة األ�شطة التجار�ة. املستقل

ــــاطيتم تنفيـــذ  و ـــ ـــ ـــــتمرار ال�شـــــ ـــ ــاط��ـــدف دعم  ،خطـــة اســـــ ــ ـــ ـــ �� حـــاالت وقوع ال�وارث. حيـــث أنـــه يتم  عمليـــات ال�شـــــ
ـــــــ�يالتاالحتفاظ   ـــ وكذلك إجراء التدر�بات الدور�ة. عالوة ع�� ذلك، يقوم البنك أيضـــــــــــًا   ،االحتياطية الالزمة  بال�سـ

 بتو�� مسألة الغطاء التأمي�� لتخفيض ا��سائر ا��تملة فيما يخص ا��اطر ال�شغيلية.

 
 

 :إدارة رأس املال -30
 املال التنظي��رأس 

لبنوك والفروع ا��اصــــة بالبنوك ليقوم مصــــرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي بتحديد ومراقبة متطلبات رأس املال  
 األجن�ية ال�� �عمل �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.

 ل�سبة رأس املال 3بازل  
ــــرفالصــــــــادرة عن    Basel Ill بازل   يحســــــــب البنك �ســــــــبة كفاية رأس املال وفًقا إلرشــــــــادات ـــ  اإلمارات العر�ية املتحدة  مصـ

األو��  إعـــداد التقـــار�ر، مع بـــدء متطلبـــات  2017ف��اير  01. دخلـــت �ـــذه اإلرشـــــــــــــــادات ح�� التنفيـــذ اعتبـــاًرا من املركزي 
ثالثـة صــــــــــــــاعـًدا. بموجـب �ـذه اللوائح ، يتم مراقبـة متطلبـات ا��ـد األد�ى لرأس املـال ع�� و  2017اعتبـاًرا من د�ســـــــــــــم�� 

 و�جما�� رأس املال.') T1(' 1') ، واملستوى CET1(' 1مستو�ات ، و�� فئة حقوق امللكية املش��كة 

 يتم تحليل رأس املال التنظي�� للبنك إ�� مستو�ات مختلفة:
 

 

، والذي يتضــمن األســ�م العامة الصــادرة عن أحد البنوك ، عالوة األســ�م الناتجة  1. رأس املال املشــ��ك من املســتوى  1
، واألر�اح ا��تجزة ، واالحتياطيات القانونية ، واالحتياطيات القانونية   CET1  ضـمن الفئةعن إصـدار األدوات املدرجة  

ضــمن ، وحقوق األقلية ، املؤ�لة إلدراج�ا  ، واإليرادات الشـــاملة األخرى امل��اكمة وغ���ا من االحتياطيات املف�ـــ� ع��ا  
 ؛ CET1 الفئة والتعديالت التنظيمية بما �� ذلك األصول الضر��ية املؤجلة املطبقة �� حساب CET1 الفئة

 ) ؛AT1( 1 املستوى . رأس املال اإلضا�� من 2
 )AT1( 1  من املستوى   ) واإلضا��CET1من املستوى األول (  املش��ك، و�و إجما�� رأس املال   1. رأس املال من املستوى  3
ــــع ��د  2. رأس املال من املســـــتوى  4 ــــص جما�� لالنخفاض �� القيمة يخضـ ــــات عامة (مخصـ ــــصـ ــــمن مخصـ ، والذي يتضـ

) ، وأدوات حقوق ملكيـــة دائمـــة ، غ�� مـــدرجـــة �� رأس املـــال من RWA األصـــــــــــــول املر��ـــة ��ـــاطر االئتمـــان من 1.25%
 ثانوي. القرض الع�� س�يل املثال  2ستوى ، وأدوات مؤ�لة إلدراج امل 1املستوى 
ــاوزت ــازن املؤقتـــة لرأس املـــال اإلضــــــــــــــــا�� (ا��زن املؤقـــت ��فظ رأس املـــال ( تجـ  املعـــاكس) ومخزن رأس املـــال CCBا��ـ

)CCyB  (-    ��الفئة ا��د األد�ى ملتطلبات 3بموجب إرشــادات بازل  املقدمة  ل�ل مخزن مؤقت}   %2.5بحد أق�ــ�� يصــل إ 
CET1  7البالغة.% 

؛  2019ومن عام  %1.875ب�سـبة   CCB  ا��زن املؤقت ��فظ رأس املال ، سـت�ون �ناك حاجة إ�� 2018بال�سـبة لعام 
�عد وال  )  CCyB(  املعاكسمخزن رأس املال   من قاعدة رأس املال. لم �ســـــــــــري  % 2.5ســـــــــــت�ون �ناك حاجة ل��فاظ ع�� 

 .2018لعام  فاظ بهاالحتيلزم 
من  % 80لغرض حســــاب قيمة التعديالت التنظيمية بما �� ذلك األصــــول الضــــر��ية املؤجلة ، يتع�ن ع�� البنك تطبيق  

 .2018يناير  1للسنوات ال�� تبدأ من  % 100و  2017القيمة اإلجمالية لعام 
تمان والســـوق وال�شـــغيل ال�ســـ�ية. �شـــتمل لبنك فيما يتعلق بمخاطر االئا) RWA(  ترجيح األصـــول املر��ة ��اطريتم  

�تم �عر�ف مخاطر السـوق ع�� أ��ا مخاطر ا��سـارة ��  و امل��انية وخارج�ا.    ضـمنمخاطر االئتمان ع�� �ل من ا��اطر  
أســــعار الســــوق و�شــــمل مخاطر أســــعار الفائدة ومخاطر   �غ��اتداخل وخارج امل��انية العمومية الناشــــئة عن   األوضــــاع

صــرف العمالت األجن�ية ومخاطر �عرض األســ�م ومخاطر الســلع وخيارات ا��يارات. يتم �عر�ف مخاطر ال�شــغيل ع�� 
أ��ا مخاطر ا��ســــــــارة الناتجة عن عمليات أو أ�ــــــــ�اص أو أنظمة داخلية غ�� �افية أو فاشــــــــلة أو من أحداث خارجية. 

 ن�� القياس املوحد ��اطر االئتمان والسوق وال�شغيل ، وفًقا ملتطلبات بازل. ي�بع البنك
 لقد ال��م البنك بجميع متطلبات رأس املال املفروضة من ا��ارج طوال العام.

 : 3بازل  اتفاقية فيما ي�� وضع رأس املال التنظي�� للبنك �� ��اية العام بموجب
 31 /12 /2018 

 در�م إمارا�ي   '000
31 /12 /2017 

 رأس مال  قاعدة   در�م إمارا�ي   '000
 1,500,000 2,100,000 رأس املال ا��صص 

 521,553 521,553 االحتياطي القانو�ي 
 204,176 ) 1,012,511( اإليرادات ا��تجزة (ا��سائر امل��اكمة)/ 

 2,225,729 1,609,042 التنظيمية) (قبل ا��صومات    CET1املش��ك    رأس مال املستوى  
   

 )443,810( ) 818,562( ا��صومات التنظيمية 
 1,781,919 790,480 �عد التعديالت االنتقالية   CET1  إجما�� رأس املال 

 0 0 (AT1)  1رأس املال اإلضا�� من املستوى  
 0 0 التعديالت االنتقالية 

   
 0 0 �عد التعديالت االنتقالية   AT1  إجما�� رأس املال 

   
 1,781,919 790,480 1إجما�� رأس املال من املستوى  

 134,332 74,243 مخصص انخفاض القيمة ا��ما�� ع�� القروض والسلفيات 
 600,000 0 القروض الثانو�ة 

 0 0 التعديالت االنتقالية 
 734,332 74,243 االنتقالية ) �عد التعديالت  T2(   2املستوى  رأس املال من  

 2,516,251 864,723 إجما�� قاعدة رأس املال 
 

31/12/2018 31 /12 /2017 
 ’ در�م 000 ’ در�م 000 

   األصول املر��ة للمخاطر 
 8,955,465 5,939,416 مخاطر االئتمان 
 437,127 7,586 مخاطر السوق 

 660,919 545,026 مخاطر ال�شغيل 
 10,053,511 6,492,028 املر��ة للمخاطر إجما�� األصول  

 

 �سب رأس املال  ا��د األد�ى من املتطلبات �سبة رأس املال
 2018  2018 

 % 13.32  %  10.50 أ. اإلجما�� 
 % 12.18  % 8.50 اإلضافية 1ب. �سبة املستوى 

 % CET 1 7.00 %  12.18ج. �سبة رأس املال من الفئة 
 % 5.18  % 1.875 ملتطلبات ا��زن املؤقت CET 1رأس املال من الفئة د. 
    

 �سب رأس املال  ا��د األد�ى من املتطلبات �سبة رأس املال
 2017  2017 

 % 25.03  %  10.50 أ. اإلجما�� 
 % 17.72  % 8.50 اإلضافية 1ب. �سبة املستوى 

 % CET 1 7.00 %  17.72ج. �سبة رأس املال من الفئة 
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 تخصيص رأس املال 
ـــــــاستخصـــــــــــيص رأس املال ع�� العمليات واأل�شـــــــــــطة ا��ددة،    ��دف ـــ تحســـــــــــ�ن العائد املتحقق ع�� رأس املال   إ��  ،�� األسـ

ــــص.   رأس املال التنظي��. و�تم إجراء ع��  مبلغ رأس املال ا��صـــــص ل�ل عملية أو �شـــــاط �شـــــ�ل أســـــا�ـــــ��   و�عتمدا��صـ
عمليـة تخصـــــــــــــيص رأس املـال لعمليـات وأ�شـــــــــــــطـة معينـة �شـــــــــــــ�ـل مســـــــــــــتقـل عن �ؤالء القـائم�ن ع�� العمليـة من قبـل إدارة 

 .وفقًا للمالئمةاالل��امات و ئتمانية مع مراعاة املراجعة من قبل ��نة إدارة األصول، ا��اطر وال�س�يالت اال 
وع�� الرغم من أن تحسـ�ن العائدات ع�� رأس املال املعدل حسـب ا��اطر �و املبدأ الرئ��ـ�� املسـتخدم �� تحديد كيفية 

س الوحيد املســـــــتخدم لصـــــــناعة القرار. تخصـــــــيص رأس املال داخل البنك لعمليات أو أ�شـــــــطة معينة، إال أنه ل�س األســـــــا
أيضـــــــًا يتم إيالء العناية الالزمة للتضـــــــافر مع العمليات واأل�شـــــــطة األخرى، إتاحة اإلدارة واملوارد األخرى ومالئمة ال�شــــــاط 

ألغراض االســـ��اتيجية طو�لة األجل ا��اصـــة بالبنك. تتم مراجعة خطط  البنك فيما يخص إدارة رأس املال وتخصـــيصـــه ل
 نتظم.�ش�ل م

 إعادة تحديد أسعار األصول واالل��امات ملف  -31
يتم تحديد ملف إعادة �ســــــــع�� األصــــــــول واالل��امات ع�� أســــــــاس ف��ة االســــــــتحقاق ال��ا�ي أو ف��ات إعادة تحديد أســــــــعار 

 الفائدة، �� تار�خ إعداد التقر�ر، أ��ما يأ�ي أوًال.
 

 أش�ر   3أقل من   
 ' در�م إمارا�ي 000

أش�ر إ�� عام   3
 واحد  

 ' در�م إمارا�ي 000

 أك�� من عام واحد 
 ' در�م إمارا�ي 000

بدون تحميل أي  
 فائدة 

 ' در�م إمارا�ي 000

 اإلجما�� 
 

 ' در�م إمارا�ي 000
      2018د�سم��،    31

      األصول 
 205,226 205,226 0 0 0 املركزي اإلمارات    مصرف النقد واألرصدة ��  

 2,018,531 1,205,868 0 188,337 624,326 املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج املستحق من  
 7,500 7,500 0  0 مستحق من البنوك األخرى 

انية �� ا��ارج  ات�� التصدير ا��فضة للبنوك اإلير  232,540 0 0  232,540 فو
 3,494,125 0 2,903,498 62,267 528,360 القروض والسلف 

 909,429 909,429 0 0 0 األصول األخرى 
 26,325 26,325 0 0 0 املمتل�ات واآلالت واملعدات 

 6,893,676 2,354,348 2,903,498 250,604 1,385,226 إجما�� األصول          (أ) 

      2018د�سم��     31
      االل��امات 

 1,083,632 901,500 0 14,550 167,582 املستحق للبنوك األخرى 
 3,666,232 1,049,458 215,965 1,757,624 643,185 إيداعات العمالء  

 392,234 234,629  74,167 83,438 املستحق إ�� املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج 
 0 0 0 0 0 القروض الثانو�ة 
 142,536 142,536 0 0 0 االل��امات األخرى 

 5,284,634 2,328,123 215,965 1,846,341 894,205 إجما�� االل��امات        (ب) 

 1,609,042 26,225 2,687,533 ) 1,595,737(  491,021 ب)   - حساسية سعر الفائدة  (أ  فجوة  

      : و�مثل ذلك ما ي�� 
 2,100,000     رأس املال ا��صص 

 521,553     االحتياطي القانو�ي  
اكمة   ) 1,012,511(     ا��سائر امل��

 1,609,042     ا��صص إجما��  

 

 أش�ر   3أقل من   
 در�م إمارا�ي   '000

أش�ر إ�� عام   3
 واحد  

 در�م إمارا�ي   '000

 أك�� من عام واحد 
 در�م إمارا�ي   '000

بدون تحميل أي  
 فائدة 

 در�م إمارا�ي   '000

 اإلجما�� 
 

 در�م إمارا�ي   '000
      2017د�سم��،    31

      األصول 
 822,425 322,425 0 0 500,000 املركزي اإلمارات    مصرف النقد واألرصدة ��  

 3,315,256 1,769,603 0 1,122,253 423,400 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج 
 531,115 350,012 0 181,103 0 مستحق من البنوك األخرى 

 1,851,051 0 0 1,734,412 116,639 ا��ارج فوات�� التصدير ا��فضة للبنوك اإليرانية ��  
 4,874,930 0 3,856,246 41,126 977,558 القروض والسلف 

 626,200 626,200 0 0 0 األصول األخرى 
 28,200 28,200 0 0 0 املمتل�ات واآلالت واملعدات 

 12,049,177 3,096,440 3,856,246 3,078,894 2,017,597 إجما�� األصول          (أ) 

 االل��امات 
     

 2,550,280 2,175,086 0 14,028 361,166 املستحق للبنوك األخرى 
 4,540,426 1,275,812 574,898 1,862,782 826,934 إيداعات العمالء  

 1,964,748 567,373 1,149,164 73,192 175,019 املستحق إ�� املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج 
 600,000 0 600,000 0 0 الثانو�ة القروض  

 167,994 167,994 0 0 0 االل��امات األخرى 

 9,823,448 4,186,265 2,324,062 1,950,002 1,363,119 إجما�� االل��امات        (ب) 
 2,225,729 ) 1,089,825(  1,532,184 1,128,892 654,478 ب)   - حساسية سعر الفائدة  (أ  فجوة  

 ي��: و�مثل ذلك ما  
     

 1,500,000     رأس املال ا��صص 
 521,553     االحتياطي القانو�ي  

 204,176     اإليرادات ا��تجزة 
 2,225,729     إجما�� ا��صص 

      

 

 األمم املتحدة، مكتب إدارة األصول األجن�ية والقيود األخرى  -32
ــــــادر1803�� القرار رقم   ــــــاءه إ�� االن�باه ،2008مارس   3بتار�خ   ، الصـــــ ـــــــطة  إ��  دعا مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة أعضـــــ ـــ أ�شـ

 �افة البنوك ال�� �� إيران، بما �� ذلك بنك صادرات إيران وفروعه �� ا��ارج. باإلضافة إ��املؤسسات املالية �� مناطق�م 
، والـذين محـددينض عقو�ـات ع�� كيـانـات إيرانيـة معينـة وأفراد  كمـا أن مجلس األمن التـا�ع لألمم املتحـدة ســـــــــــــبق لـه أن قرر فر 

�شـــــــ�ل �امل بإشـــــــعارات   وقد ال��م البنكتم إصـــــــدار إشـــــــعارات  بحق�م من قبل البنك املركزي لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة.  
�عتقد أنه ع�� الرغم من تلك مصــرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي الصــادرة ��ذا الصــدد. عالوة ع�� ذلك فإن إدارة البنك  

 ال يزال مالئمًا. 2018د�سم��،  31�� إعداد الكشوفات املالية للعام املنت�� ��  مبدأ استمرار ال�شاطالقيود ال�� فرض�ا، إال 
�ان مكتب إدارة األصـــــول األجن�ية التا�ع لوزارة املالية �� الواليات املتحدة األمر�كية قد قرر فرض عقو�ات ع�� كيانات إيرانية 

لم يكن لتلــك القيود أي تــأث�� جو�ري ع�� قــدرة  لغــايــة تــار�خــه،، بمــا �� ذلــك البنــك. و�عتقــد اإلدارة أنــه محــددينمعينــة وأفراد 
 . مستمرةم�شأة البنك ع�� االستمرار ك

خالل األعوام القليلـة املـاضـــــــــــــيـة، قـام عـدد من الـدول بمـا �� ذلـك الواليـات املتحـدة األمر�كيـة واململكـة املتحـدة والـدول األورو�ية 
 CFSP/2012/152األخرى بفرض/ تنفيـــذ العقو�ـــات ع�� البنوك اإليرانيـــة. واألك�� أ�ميـــة، قرار مجلس االتحـــاد األورو�ي رقم 

املقدم من أجل فرض حظر ع�� تقديم خدمات املراسـالت املالية املتخـصـصة من أجل تبادل البيانات  2012رس،  ما 15بتار�خ  
ــــاالت املالية ب�ن البنك العاملية   ــــل �افة البنوك   SWIFTاملالية، ع�� البنوك اإليرانية. كن�يجة لذلك، قامت جمعية االتصـــــ بفصـــــ

 .2012رس، ما 17اإليرانية من شبك��ا الدولية اعتبارًا من 
و�عتقــــد إدارة البنــــك أنــــه ع�� الرغم من أن البنــــك لم يقم بــــإجراء صـــــــــــــفقــــات/ عالقــــات تجــــار�ــــة مع أي من البنوك األورو�يــــة/ 
األمر�كية ملدة زمنية طو�لة وأنه يتعامل �شـ�ل أسـا�ـ�� مع البنوك اإليرانية ال�� تمتلك وسـائل االتصـال ا��اصـة ��ا فيما بي��ا، 

ــــطة األعمالإال أن   ـــ ــــة بال  أ�شـ ـــ ــــتخدام  ا��اصـ ـــ ــــ�ب عدم إم�انية اسـ ـــ ــــ�ل م��وظ �سـ ـــ . عالوة ع�� SWIFT  خدماتبنك لم تتأثر �شـ
ــائـل  بـاتخـاذذلـك، فـإنـه كرد فعـل ع�� ذلـك، قـام البنـك  تـداب�� من أجـل ضـــــــــــــمـان اإلرســـــــــــــال غ�� املتقطع والقـانو�ي واملوثق للرســـــــــــ

 واستمرار األ�شطة التجار�ة بما �� ذلك تحو�ل األموال.
التأث��ات الالحقة ا��تملة للقيود ا��الية أو أي قيود إضافية يجوز أن يتم فرض�ا   ،االعتبار�� الية  ال تأخذ �ذه الكشوفات امل

مكتـب إدارة األصـــــــــــــول األجن�يـة التـا�ع لوزارة املـاليـة �� الواليـات املتحـدة األمر�كيـة و   ،من قبـل مجلس األمن التـا�ع لألمم املتحـدة
 قبل الدول األخرى.والقيود ال�� يجوز أن يتم فرض�ا من 

 إصدار تقر�ر الوضع املا��:األحداث البارزة ال�� تحدث �عد تار�خ  -33
 ع��ا �� الكشوفات املالية. اإلفصاحتتطلب و املا�� صدور تقر�ر الوضع لم تقع أحداث بارزة �عد تار�خ 

 عمليات البنك املستقبلية  -34
  1,013مليون در�م) وتراكمت خســـــــــائر قدر�ا   1,239: 2017مليون در�م ( 220، تكبد البنك خســـــــــارة قدر�ا   2018خالل عام  

ـــــم��  31مليون در�م كمـا ��  ـــ ـــــم��  31��   ا��تجزة(األر�ـاح  2018د�ســـــ ـــ مليون در�م) . بلغـت �ســـــــــــــبـة األصـــــــــــــول  204: 2017د�ســـــ
ــــائلة املؤ�لة ـــ ــــم��   31كما ��  3.85%  (ELAR)  السـ ـــ ــــم��   31( 2018د�سـ ـــ . %10ى املطلوب و�و ) مقابل ا��د األد�%9: 2017د�سـ

�شــــ�� �ذه الشــــروط إ�� وجود حالة عدم يق�ن مادية قد تث�� شــــ�وً�ا كب��ة ع�� قدرة البنك ع�� االســــتمرار كم�شــــأة مســــتمرة ، 
ـــــولهو�التا�� ، قد ال يتمكن البنك من تحقيق   ـــ ـــــياق األعمال املعتادة. ومع ذلك ، فقد تم إعداد �ذه   أصـــــ ـــ والوفاء بال��اماته �� ســـــ

الرئ��ـــ�� حالًيا بمواصـــلة العمل كم�شـــأة مســـتمرة ، وســـوف يقدم   ومقره. يل��م البنك  االســـتمرار  ع�� أســـاسملالية  ا الكشـــوفات
 أمواًال إضافية عند االقتضاء للوفاء بال��اماته عند استحقاق�ا �� املستقبل املنظور.

 أرقام العام السابق -35
 السابق عند اللزوم وذلك ملطابق��ا مع العرض التقدي�� للعام ا��ا��.تمت إعادة تجميع أو إعادة ترت�ب أرقام العام 

 ،مقابل�ا   املذ�ورةبالفعل وقابلة للتحقق باملبالغ   ، موجودةاإلدارة، �افة األصــول الواردة �� الكشــوفات املالية لوج�ة نظروفقًا  -36
 �� الكشوفات املالية الواردة أعاله. لم يتم ذكر�اوال توجد أي ال��امات ع�� البنك، مشروطة أو خالف ذلك، 

 

  /ان. آر. دو��� وشر�اه محاسبون قانونيون يوجد ع�� �افة صفحات الوثيقة ختم شركة 
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املال والأعمال

رخ�سة جتارية جديدة   5000
خالل الربع الثالث يف اأبوظبي

•• اأبوظبي- وام: 

اأظهرت نتائج حركة الن�شاط التجاري يف اإمارة اأبوظبي خالل الربع الثالث 
اإقبال كبريا على الن�شاطني التجاري واحل��ريف وجتاوز  من العام اجل��اري 
اإجمايل ن�شبة منو الرخ�ض اجلديدة خالل نف�ض الفرتة %105 مقارنة 

مع نف�ض الفرتة من العام املا�شي.
الثالث  للربع  اأبوظبي  لإم���ارة  التجاري  الن�شاط  حركة  تقرير  يف  وج��اء 
التنمية  لدائرة  التابع  لالأعمال  اأبوظبي  مركز  عن  ال�شادر   2019 لعام 
اقت�شادية  رخ�شة   5،009 اأ���ش��درت  ال��دائ��رة  اأن  باأبوظبي  القت�شادية 
جديدة خالل الربع الثالث من العام اجلاري بن�شبة منو جتاوزت 105% 

مقارنة ب� 2،435 رخ�شة جتارية يف الفرتة ذاتها من العام 2018.
التنمية القت�شادية  البلو�شي، وكيل دائرة  واأكد �شعادة را�شد عبد الكرمي 
اأبوظبي اأن منو اإ�شدار الرخ�ض اجلديدة بن�شبة %105 يعد نتاجا للجهود 
واملبادرات التي اأطلقتها الدائرة موؤخرا ومن اأهمها الرخ�شة الفورية �شمن 
برنامج اأبوظبي للم�شرعات التنموية “ غدا 21 “ بالإ�شافة اإىل الرخ�شة 
املزدوجة التي تتيح ل�شركات املناطق احلرة مزاولة ن�شاطها على م�شتوى 

الإمارة وكذلك التجديد التلقائي للرخ�ض القت�شادية.
وجاء يف التقرير اأن اإجمايل عدد الرخ�ض التي مت جتديدها خالل الربع 
ب�  مقارنة   5% يفوق  بنمو  رخ�شة   19،485 اإىل  و�شل   2019 الثالث 
18،537 رخ�شة مت جتديدها خالل الفرتة نف�شها من العام املا�شي فيما 
مت تعديل ن�شاط 8،886 رخ�شة بزيادة ن�شبتها %32.5 مقارنة مع نف�ض 
 3،891 اإ�شدار  مت  معدلة   6،705 بلغت  والتي  املا�شي  العام  يف  الفرتة 
ت�شريح واإعالن خالل الربع الثالث من العام اجلاري بن�شبة منو �شجلت 
 3،808 2018 حيث بلغت  العام  %2.17 مقارنة بالفرتة نف�شها من 
هذه  اأن  ال��دائ��رة  وكيل  البلو�شي  را���ش��د  �شعادة  واأو���ش��ح  وت�شريح.  اإع���الن 
التي  واجلهود  احلثيثة  امل�شاعي  واقعي  وب�شكل  جت�شد  الإيجابية  البيانات 
تقوم بها الدائرة لتعزيز تناف�شية اإمارة اأبوظبي كبيئة حا�شنة لال�شتثمار 
مقومات  بكافة  يتمتع  ومرنا  حيويا  اقت�شادا  متتلك  باعتبارها  والتجارة 

الريادة امل�شجعة والواعدة للم�شتثمرين ورواد الأعمال.
التجارية  القطاعات  على  اجل��دي��دة  الرخ�ض  ت��وزع��ت  التقرير  وبح�شب 
وال�شياحية  وال���زراع���ي���ة  واحل��رف��ي��ة 
و�شلت  حيث  وامل��ه��ن��ي��ة،  وال�شناعية 
الربع  خ����الل  ال���ت���ج���اري���ة  ال���رخ�������ض 
الثالث من العام احلايل اإىل 5،009 
حرفية  رخ�شة   110 منها  رخ�شة 
حققت  ف��ي��م��ا   103% ف����اق  ب��ن��م��و 
ال�شمكية  الزراعية والرثوة  الرخ�ض 
 175% بن�شبة  من���وا  واحل��ي��وان��ي��ة 
ال�شناعية  ال��رخ�����ض  ���ش��ج��ل��ت  ف��ي��م��ا 
 ،61% ب��ن�����ش��ب��ة  من������وا  اجل�����دي�����دة 
وال���رخ�������ض امل��ه��ن��ي��ة اجل����دي����دة منوا 
الأ�شكال  وبح�شب   ”.33% ي��ف��وق 
�شجل  اجل��دي��دة  للرخ�ض  القانونية 
نوع املوؤ�ش�شة الفردية 3،483 رخ�شة خالل الربع الثالث من العام اجلاري 
بزيادة ن�شبتها 143 % بعد اأن كان 1،431 رخ�شة خالل نف�ض الفرتة 
املحدودة،  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  التوايل  على  تالها  املا�شي،  العام  من 
بعدد 667 رخ�شة وبن�شبة منو بلغت 68 % ثم �شركة ال�شخ�ض الواحد 
التي ارتفعت اإىل 328 رخ�شة خالل الربع الثالث من العام 2019 بعد 

اأن �شجلت خالل نف�ض الفرتة من العام املا�شي 195 رخ�شة.
وذك���ر ت��ق��ري��ر اق��ت�����ش��ادي��ة اأب��وظ��ب��ي اأن ع���دد ال��رخ�����ض ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي مت 
 15،313 اإىل  و���ش��ل  ال��ع��ام اجل���اري  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  جتديدها خ��الل 
حني  يف  رخ�شة،   2،979 على  احلرفية  الرخ�ض  فيها  ا�شتحوذت  رخ�شة 
و�شلت الرخ�ض ال�شياحية اإىل 418 رخ�شة وال�شناعية اإىل 286 رخ�شة 

واملهنية اإىل 460.
وقامت الدائرة حتى نهاية الربع الثالث من العام اجلاري باإ�شدار 7413 
مزدوجة  رخ�شة  و114  ف��وري��ة  رخ�شة  و1223  اأبوظبي  تاجر  رخ�شة 
و1221 للمتاجرة اللكرتونية، الأمر الذي يوؤكد مدى الإقبال ال�شديد 
اأعمال �شمن هذه  من امل�شتثمرين واأ�شحاب روؤو�ض الأم��وال على تاأ�شي�ض 
اإجراءاتها وال�شرعة يف  باملرونة و�شهولة  التي تتميز  الرخ�ض  الأن��واع من 

اإ�شدارها.
اأكد �شعادة را�شد عبد الكرمي البلو�شي حر�ض الدائرة على  وبهذا ال�شدد 
اأبوظبي كوجهة حا�شنة ل�شتمرارية  اإمارة  وا�شلة جهودها لتعزيز مكانة 
النوعية  وال��ربام��ج  امل���ب���ادرات  اأه��م��ي��ة  وا���ش��ت��دام��ت��ه��ا، م�شريا اىل  الأع��م��ال 
من  الق��ت�����ش��ادي  النمو  حتفيز  �شبيل  يف  ال��دائ��رة  وتنفذها  ت��ق��وده��ا  ال��ت��ي 
املناخ  وتن�شيط  القت�شادية  الكفاءة  ورف��ع  ال�شتثمارات  ا�شتقطاب  خ��الل 
ال�شتثماري وتعزيز بيئة ممار�شة الأعمال، كذلك تطوير القدرة التناف�شية 

لالإمارة عرب ت�شجيع البتكار والبداع يف الأعمال.
موؤخرا  اأ���ش��درت  اب��وظ��ب��ي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  ان  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
الرتاخي�ض  من  �شل�شلة  �شملت  والتي  القت�شادية  املبادرات  من  جمموعة 
الفورية واملزدوجة وتاجر اأبوظبي وغريها من املبادرات التي تندرج �شمن 
اإطار برنامج اأبوظبي للم�شرعات التنموية “غدا 21” وتهدف اإىل تعزيز 
وبح�شب  حيث  الأع��م��ال،  ملمار�شة  وع��امل��ي  اإقليمي  كمركز  الإم����ارة  مكانة 
�شهر  نهاية  امل��م��ت��دة حتى  ال��ف��رتة  وت�شمل  م��وؤخ��را  ال�����ش��ادرة  الح�����ش��اءات 

�شبتمرب 2019.

�سم 16  مديرًا ملنافذ التخلي�س امل�سبق وروؤ�ساء املكاتب امليدانية على م�ستوى العامل

مطارات اأبوظبي ت�ستقبل وفدًا رفيع امل�ستوى من هيئة اجلمارك وحماية احلدود الأمريكية

 خال املعر�س العاملي ل�سياحة احلوافز والجتماعات والفعاليات »IBTM« يف بر�سلونة

دبي توؤّكد مكانتها كوجهة رائدة ل�ست�سافة فعاليات الأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

رفيع  وف��داً  اأبوظبي  م��ط��ارات  ا�شتقبلت 
وحماية  اجل��م��ارك  هيئة  م��ن  امل�����ش��ت��وى 
زيارة  وذل��ك خ��الل  الأمريكية،  احل��دود 
اأبوظبي  م���ط���ار  اإىل  ال���وف���د  اأج����راه����ا 
الدويل، لتفقد مكتب التخلي�ض املُ�شبق 
املتحدة،  الوليات  اإىل  ال�شفر  ملعامالت 

يف املبنى رقم 3. 
16 م��ن م��دي��ري منافذ  ال��وف��د  و���ش��م 
املكاتب  وروؤ������ش�����اء  امل�����ش��ب��ق  ال��ت��خ��ل��ي�����ض 
نقاط  كافة  ميثلون  وال��ذي��ن  امليدانية، 
التخلي�ض امل�شبق اجلوية التابعة لهيئة 
الأمريكية  احل���دود  وح��م��اي��ة  اجل��م��ارك 
على م�شتوى العامل، برئا�شة كلينت لم، 
امل�شبق  للتخلي�ض  امليداين  املكتب  مدير 
ا�شتقبالهم  يف  ك��ان  حيث  الهيئة،  ل��دى 
الرئي�ض  ن��ائ��ب  العتيبة،  نا�شر  حممد 
التنفيذي للعمليات يف مطارات اأبوظبي، 
وجي�شون جرين، مدير مكتب اجلمارك 
وح��م��اي��ة احل�����دود الأم���ري���ك���ي يف مطار 

اأبوظبي الدويل.
القمة  فعاليات  �شمن  ال��زي��ارة  وج���اءت 
بهيئة  اخلا�شة  املوانئ  ملديري  ال�شنوية 
الأمريكية،  احل���دود  وحماية  اجل��م��ارك 
املتينة  العالقات  م�شتوى  جت�شد  والتي 
واأوا�شر التعاون الوثيقة التي جتمع بني 
الأمريكية،  والهيئة  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ارات 

والتي بداأت منذ افتتاح مكتب التخلي�ض 
امل�شبق احلائز على العديد من اجلوائز 
ال��ع��امل��ي��ة امل���رم���وق���ة حت���ت م��ظ��ل��ة مطار  

اأبوظبي الدويل يف يناير 2014. 
ق����ال حم��م��د نا�شر  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب  ال��ع��ت��ي��ب��ة، 
“ي�شرنا  اأبوظبي:  للعمليات يف مطارات 
والوفد  لم  ك��ل��ي��ن��ت  ال�����ش��ي��د  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
امل��راف��ق ل��ه يف م��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال���دويل، 
التخلي�ض  مكتب  م��ي��زات  وا���ش��ت��ع��را���ض 

عن  التميز  ج��ائ��زة  على  احل��ائ��ز  امل�شبق 
املتميز  امل�������ش���رتك  ال���ع���م���ل  ف���ري���ق  ف���ئ���ة 
احلكومي  ل������الأداء  اأب��وظ��ب��ي  ج���ائ���زة  يف 
املتميز 2015، حيث تاأتي زيارة الوفد 
القت�شادية  للعالقات  طبيعية  نتيجة 
والج���ت���م���اع���ي���ة امل���ت���م���ي���زة ال���ت���ي جتمع 
ب��ني دول��ة الإم����ارات وال��ولي��ات املتحدة 
ملوا�شلة  ق���دم���اً  ون��ت��ط��ل��ع  الأم���ري���ك���ي���ة، 

التعاون مع فريق الهيئة«. 
ك��ل��ي��ن��ت لم، مدير  ق����ال  ج��ان��ب��ه،  وم����ن 

امل�شبق:  ل��ل��ت��خ��ل��ي�����ض  امل����ي����داين  امل��ك��ت��ب 
“وقع اختيارنا على العا�شمة الإماراتية 
ملا  ال�شنوية  قمتنا  ل�شت�شافة  اأبوظبي 
تتميز به من موقع ا�شرتاتيجي ومنوذج 
اأعمال ا�شتثنائي، بالإ�شافة اإىل م�شتوى 
تنفيذه،  واآل��ي��ات  القانونية  الإج�����راءات 
بها  نحظى  ال��ت��ي  الرا�شخة  وال��ع��الق��ات 
وتنفيذ  ت�شميم  ف��ر���ض  مل��ن��اق�����ش��ة  ه��ن��ا، 
عمليات  لإدارة  اأف�����ش��ل  ط���رق  واب��ت��ك��ار 

الهيئة«.

من  اأب���وظ���ب���ي  “ُتعد  ل����ف����ام:  واأ������ش�����اف 
القادرة  ال���ع���امل  يف  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال��وج��ه��ات 
ببيئة  امل����وان����ئ  م����دي����ري  ت����زوي����د  ع���ل���ى 
خ�شبة ومالئمة لتعزيز تنمية وتطوير 
اأبوظبي  مكتب  وُيج�شد  هيئتنا.  قيادات 
بعمليات  يتعلق  فيما  به  يحتذى  مثاًل 
الأعمال  ومم��ار���ش��ات  امل�شبق  التخلي�ض 
لل�شراكات  رائ������داً  ومن���وذج���اً  امل��ب��ت��ك��رة، 
املتميزة التي جتمعنا مع دولة الإمارات 

ومطارات اأبوظبي«. 
امل�شبق يف مطار  التخلي�ض  ويعد مكتب 
اأب��وظ��ب��ي ال���دويل امل��ن�����ش��اأة ال��وح��ي��دة من 
واأفريقيا  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف  ن��وع��ه��ا 
واآ�شيا. ويحظى املكتب ب�شعبية متنامية 
اأبوظبي، ويتيح لهم  امل�شافرين يف  لدى 
ال�شفوف  الن��ت��ظ��ار يف  اإم��ك��ان��ي��ة جت��ن��ب 
الوليات  اإىل  و�شولهم  ل��دى  الطويلة 
التحقق من  الأمريكية، واإجناز  املتحدة 
و�شوًل  واح��دة  ملرة  ال�شخ�شية  اأمتعتهم 

اإىل وجهتهم النهائية. 
وت�����ت�����واف�����ر ه�������ذه اخل������دم������ة امل���ت���م���ي���زة 
التي  ال��رح��الت  م��ن  على  للم�شافرين 
نيويورك  اإىل  الحت���اد  ط��ريان  ت�شريها 
اأجنلو�ض.  ول��و���ض  و�شيكاغو  ووا�شنطن 
وقد ا�شتفاد اأكرث من 500 األف م�شافر 
م��ن خ��دم��ات امل��ك��ت��ب ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، ما 
امل�شافرين  ب��ني  الكبري  الإق��ب��ال  يعك�ض 

الإقليمني والعامليني.

•• دبي-الفجر: 

لالأعمال”  دب����ي  “فعاليات  ي�������ش���ارك 
الفعاليات  جل����ذب  ال��ر���ش��م��ي  امل��ك��ت��ب   -
لدائرة  وال���ت���اب���ع  دب����ي،  يف  وامل����وؤمت����رات 
ال�����ش��ي��اح��ة وال��ت�����ش��وي��ق ال��ت��ج��اري بدبي 
املعر�ض  فعاليات  يف  لل�شياحة”  “دبي 
والجتماعات  احلوافز  ل�شياحة  العاملي 
ال������ذي   ،)IBTM(والفعاليات
ت�شت�شيفه مدينة بر�شلونة الإ�شبانية يف 
الفرتة ما بني 19 و21 نوفمرب احلايل، 
وذل�����ك مب�����ش��ارك��ة جم��م��وع��ة م���ن اأب����رز 
وفعاليات  وال�شيافة  ال�شياحة  �شركاء 
الأعمال الذين ي�شهمون يف منو وتطور 
باعتباره  بدبي  الأعمال  فعاليات  قطاع 
اأحد الركائز الأ�شا�شية لقطاع ال�شياحة 
ب��وج��ه خ��ا���ض واق��ت�����ش��اد الإم�����ارة بوجه 
عام. وتاأتي هذه امل�شاركة يف الوقت الذي 
ح��دث مميز  دب��ي ل�شتقبال  فيه  ت�شتعد 
يف  2020 دبي”  “اك�شبو  وهو معر�ض 
�شهر اأكتوبر املقبل، ويعد املعر�ض فر�شة 
واملقّومات  الإم���ك���ان���ي���ات  ل���ش��ت��ع��را���ض 
الزّوار  اإط��الع  وكذلك  لدبي،  ال�شياحية 
هذا  ل�شت�شافة  ال�شتعدادات  اآخ��ر  على 

احلدث املهم. 
اأ�شخم  اأم(  ت��ي  ب��ي  )اآي  م��ع��ر���ض  وي��ع��د 
فعاليات  جم��ال  يف  متخ�ش�شة  فعالية 
ويجمع  ال��ع��امل.  م�شتوى  على  الأع��م��ال 
هذا العام يف مكان انعقاده مبركز معار�ض 
اأكرث  بر�شلونة،  فيا مبدينة  غ��ران  فريا 
القطاع،  األفاً من خرباء ورّواد   13 من 
ويهدف “فعاليات دبي لالأعمال” خالل 
اإىل  ال�شنوي  املعر�ض  ه��ذا  يف  م�شاركته 
تعزيز عالقات التعاون مع �شّناع القرار 
وال�شخ�شيات واملوؤ�ش�شات البارزة يف هذا 
والدعم  التعاون  فر�ض  ملناق�شة  القطاع 
لتمكني  املكتب  يقدمه  اأن  ميكن  ال���ذي 
دبي من ا�شت�شافة جمموعة مميزة من 

الفرتة  خالل  العاملية  الأعمال  فعاليات 
املقبلة. بالإ�شافة اإىل دور قطاع فعاليات 
الزوار  من  املزيد  ا�شتقطاب  يف  الأعمال 
ي�شلط  كذلك  فاإنه  دب��ي،  اإىل  الدوليني 
كمركز  الرائدة  دبي  مكانة  على  ال�شوء 

عاملي للمعرفة. 
وفد  ج��ان��ب  اإىل  امل��ع��ر���ض  وي�����ش��ارك يف 
�شريكاً   20 لالأعمال”  دب��ي  “فعاليات 
فعاليات  ق���ط���اع  ����ش���رك���اء  م���ن  رئ��ي�����ش��ي��اً 
بينهم  م�����ن  وامل��������وؤمت��������رات،  الأع������م������ال 
الذي ي�شتعر�ض  “اك�شبو2020 دبي”، 
التي يوفرها احلدث ملخططي  الفر�ض 
واإمكانية  واملوؤمترات،  الأعمال  فعاليات 
ا�شت�شافة فعالياتهم يف موقع اك�شبو دبي 
ذاته، اأو اإدراج زيارة املعر�ض �شمن برامج 
جمموعة  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة  رح��الت��ه��م. 
ج��م��ريا، وم��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري العاملي، 
الإمكانيات  مي��ث��ل��ون  ال���ذي���ن  ون��خ��ي��ل، 

والبنية التحتية الراقية التي تتمتع بها 
الإم���ارة يف ه��ذا امل��ج��ال، وم��ا ت��وف��ره من 
اأو  ال�شيافة،  يف  ���ش��واء  متنوعة  خ��ي��ارات 
الوجهات الرتفيهية، اأو اأماكن ا�شت�شافة 
يف  امل�شاركون  ا�شتعر�ض  كما  الفعاليات. 
جناح دبي باملعر�ض العديد من امل�شاريع 
اجلديدة التي مت اإجنازها، وكذلك التي 
ه��ي حت��ت الإن�����ش��اء، وم��ن بينها متحف 
ا�شتك�شاف  للزوار  يتيح  ال��ذي  ال�شندغة 
عراقة الإمارة واأ�شالة ما�شيها، وكذلك 
من�شة “ذا فيو” يف نخلة جمريا، والتي 
للمكان  رائ��ع��اً  ب��ان��ورام��ي��اً  م�شهداً  ت��ق��دم 
اإىل  بالإ�شافة  م��رتاً،   240 ارت��ف��اع  من 
افتتاحها  مت  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  ال��ف��ن��ادق 
م����وؤخ����راً م��ث��ل ف��ن��دق ب���ارام���اون���ت دبي، 

و�شوفيتل دبي وايف. 
هذا  يف  امل�������ش���ارك���ة  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
ال���ع���امل���ي، ق����ال ع�����ش��ام كاظم،  امل��ع��ر���ض 

للت�شويق  دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير 
م�شاركتنا  “اإّن  وال��ت��ج��اري:  ال�شياحي 
جانب  اإىل  املهم  العاملي  املعر�ض  هذا  يف 
ب���دب���ي ه���و دليل  ال��ق��ط��اع  ���ش��رك��ائ��ن��ا يف 
ن��ول��ي��ه��ا للرتويج  ال��ت��ي  الأه���م���ي���ة  ع��ل��ى 
بها  تتمتع  ال��ت��ي  ال��ه��ائ��ل��ة  ل��الإم��ك��ان��ي��ات 
فعاليات  ا�شت�شافة  على  وق��درت��ه��ا  دب��ي 
اإبراز  وكذلك  ومتنوعة،  �شخمة  اأعمال 
�شمن  القطاع  ه��ذا  يلعبه  ال���ذي  ال���دور 
ويف  ع��ام.  ب�شكل  ال�شياحة  ا�شرتاتيجية 
الوقت الذي ن�شتعد فيه ل�شتقبال العام 
املقبل الذي �شيكون عاماً مميزا لالإمارة، 
فاإن “فعاليات دبي لالأعمال” �شيوا�شل 
ج��ه��وده يف ال��ت��وا���ش��ل م��ع اأب����رز اجلهات 
العاملة يف هذا القطاع يف خمتلف اأنحاء 
تتمتع  ما  على  ال�شوء  لت�شليط  العامل 
به دبي من مقّومات جتعلها قادرة على 
تنظيم خمتلف الفعاليات، بالإ�شافة اإىل 

لتبادل  امل��ج��ال  واإت��اح��ة  الفر�ض  ت��وف��ري 
املعرفة واخلربات«.

�شت�شت�شيفها  التي  الفعاليات  بني  ومن 
“معر�ض  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ف��رتة  دب���ي خ���الل 
 Amway APAC Expo
 MDRT و”موؤمتر   ،«  2019
اأن  ي��ت��وق��ع  وال�����ذي   ،”2020 ال��ع��امل��ي 
م�شارك،  اآلف   10 منهما  ك��ل  ي��ج��ذب 
امل���الح���ة  “موؤمتر  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
و”الندوة   ،”2020 الدويل  الف�شائية 
اأن��ظ��م��ة الرعاية  اأب��ح��اث  ال��ع��امل��ي��ة ح���ول 
لأمرا�ض  العاملي  و”املوؤمتر  ال�شحية”، 
بالإ�شافة   .”2021 اله�شمي  اجلهاز 
الدورة  ل�شت�شافة  املدينة  ا�شتعداد  اإىل 
للهيئات  دب����ي  “موؤمتر  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
القت�شادية واملهنية”، الذي �شيقام على 
مدار يومني خالل �شهر دي�شمرب املقبل 
ويجمع  العاملي،  التجاري  دبي  مركز  يف 
خ����رباء م���ن ح���ول ال���ع���امل مل��ن��اق�����ش��ة دور 
الهيئات القت�شادية واملهنية يف املجتمع 
تغيري  اإح���داث  يف  وم�شاهمتها  ال���دويل، 

اإيجابي يف املنطقة.
م�شاعد  جاكب�شن،  �شتني  ق��ال  وب����دوره 
دبي لالأعمال”:  “فعاليات  رئي�ض  نائب 
“مع وجود العديد من الفعاليات املهمة 
الفرتة  خ��الل  دب��ي  �شت�شت�شيفها  ال��ت��ي 
امل��ق��ب��ل��ة، ف����اإّن امل��دي��ن��ة اأ���ش��ب��ح��ت م�شدر 
فعاليات  خم��ط��ط��ي  م��ن  للكثري  اإل���ه���ام 
دبي.  يف  م��وؤمت��رات��ه��م  لتنظيم  الأع��م��ال 
وخالل الربع الثالث من العام اجلاري، 
جنحت جهود “فعاليات دبي لالأعمال” 
فعالية   82 با�شت�شافة  الإم���ارة  ف��وز  يف 
وموؤمتراً دولياً. وتعد هذه النتائج املهمة 
دلياًل على اجلهود امل�شرتكة التي يبذلها 
امل��ك��ت��ب و���ش��رك��اء ال��ق��ط��اع ع��ل��ى م�شتوى 
العامل لرت�شيخ مكانة دبي كمركز عاملي 
للمعرفة، وت�شليط ال�شوء على قدراتها 

واإمكانياتها يف تنظيم الفعاليات«. 

•• عجمان ـ الفجر 

رئي�ض  املويجعي  عبداهلل  �شعادة  ا�شتقبل 
غ���رف���ة جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان وف����داً 
برئا�شة  ب��ي��ل��غ��ورود  م��دي��ن��ة  م���ن  رو����ش���ي���اً 
جامعة  رئي�ض  غالغولف  �شرجي  �شعادة 
بيلغورود احلكومية رئي�ض الربملان املحلي 
للمدينة، حيث بحث اللقاء �شبل التعاون 
امل�����ش��رتك وف��ر���ض ال���ش��ت��ث��م��ار امل��ت��اح��ة يف 
خمتلف القطاعات. ح�شر اللقاء يف مقر 
غ��رف��ة ع��ج��م��ان، ���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل �شعيد 
و�شعادة  الإدارة  جمل�ض  ع�شو  النعيمي 
���ش��امل ال�����ش��وي��دي امل���دي���ر ال���ع���ام  ونا�شر 
الظفري املدير التنفيذي لقطاع الت�شال 
ويا�شر  الأع�شاء يف غرفة عجمان،  ودعم 
بيلغورود  ج���ام���ع���ة  م�����ش��ت�����ش��ار  ال���ل���ح���ام 
والدكتور  اخلارجية  لل�شوؤون  احلكومية 
بيلغورود  جامعة  فرع  رئي�ض  حبيب  علي 
م�شتهل  ويف  احل��ك��وم��ي��ة.  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل املويجعي  ال��ل��ق��اء رح���ب 
ع���ل���ى متانة  واك������د  ال����رو�����ش����ي،  ب���ال���وف���د 
العالقات القائمة بني الم��ارات ورو�شيا، 
الفر�ض  اه��م  ا�شتعرا�ض  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 
وال�شياحة  وال�شحة  التعليم  قطاعات  يف 
وف��ر���ض ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة وال��ت��ع��اون بني 
البلدين  م���ن  الع���م���ال  ورج�����ال  ال��ت��ج��ار 
اإىل ج��ان��ب ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل اخل���ربات يف 
ودرا�شات  بحوث  وتنفيذ  الهند�شة  جمال 

وا�شتعر�شت  ع��دة.  جم��الت  يف  م�شرتكة 
غرفة عجمان اأبرز املقومات التي توفرها 
الم�������ارة ل��ت��ع��زي��ز ومن����و ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال 
بتطوير  الر�شيدة  القيادة  اهتمام  ومدى 
قطاعي  وخ��ا���ش��ة  القطاعات  ك��اف��ة  ومن��و 
من  يعزز  ال��ذي  الأم��ر  وال�شحة  التعليم 
فر�ض التعاون بني اإمارة عجمان ومدينة 
ب��ي��ل��غ��ورود. وق���دم ن��ا���ش��ر ال��ظ��ف��ري نبذة 
ال����دويل للتعليم  ح���ول م��ع��ر���ض ع��ج��م��ان 
وال��ت��دري��ب وال����ذي ���ش��ي��ق��ام خ���الل الربع 
2020 واإمكانية  الأول من العام القادم 
احلكومية  ب��ي��ل��غ��ورود  ج��ام��ع��ة  م�����ش��ارك��ة 
للتعرف عن كثب حول القطاع التعليمي 
ب�شكل عام وعجمان على وجه  الدولة  يف 
اخل�شو�ض ل�شيما يف ظل م�شاركة نخبة 
من موؤ�ش�شات التعليم العايل. واأ�شاف ان 
اإمارة عجمان بدعم متوا�شل من  قيادتها 
ال���ر����ش���ي���دة ت�����ش��م ح��ال��ي��ا جم��م��وع��ة من 
اجلامعات والكليات الرائدة لت�شبح وجهة 
ا�شتكمال  عن  للباحثني  متميزة  تعليمية 
درا�شتهم اجلامعية الأمر الذي ميكن اأن 
بيلغورود  جامعة  وت��ع��اون  ا�شتفادة  يعزز 
احلكومية. من جانبه وجه �شعادة �شرجي 
عجمان  غ��رف��ة  اإىل  ال�����ش��ك��ر  غ��الغ��ول��ف، 
بالتطور  واأ���ش��اد  ال�شتقبال،  حفاوة  على 
ال���ك���ب���ري ال������ذي لم�������ش���ه خ�����الل زي���ارت���ه 
احلالية مقارنة بزيارته الأخرية للدولة، 
ان بيئة ال�شتثمار ب�شكل عام يف  مو�شحاً 

باملرونة  وتتميز  حمفزة  الإم����ارات  دول��ة 
العديد  وج��ود  على  موؤكداً  والت�شهيالت، 
م���ن امل���ج���الت الق��ت�����ش��ادي��ة ال��ت��ي ميكن 
زيادة التعاون فيها مبا ي�شب يف م�شلحة 
تبادل  اللقاء  خ��ت��ام  الأط����راف. ويف  ك��اف��ة 
�شعادة عبداهلل املويجعي و �شعادة �شرجي 
التذكارية،  وال��ه��داي��ا  ال���دروع  غالغولف 
عجمان  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  واأك��د 
وامل�شاركة  ال��زي��ارات  ت��ب��ادل  ���ش��رورة  على 
ينظمها  ال��ت��ي  وامل��ع��ار���ض  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
الفر�ض  على  التعرف  ل�شمان  الطرفان 
لل�شراكة  الفر�شة  وات��اح��ة  ال�شتثمارية 
والتعاون بني رجال اأعمال اإمارة عجمان 

ومدينة بيلغورود.

غرفة عجمان تبحث التعاون القت�سادي مع وفد رو�سي
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املال والأعمال

بهدف توفري التمويل الازم للم�ساريع

حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة وبنك اأبوظبي الأول يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير قطاع ال�سركات يف دبي
•• دبي-الفجر: 

لتنمية  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  وقعت 
اإحدى  وامل��ت��و���ش��ط��ة،  ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع 
اأبوظبي  اقت�شادية دبي، وبنك  موؤ�ش�شات 
الأول، اأكرب بنك يف دولة الإمارات العربية 
املوؤ�ش�شات  واأم�����ن  اأك����رب  واأح�����د  امل��ت��ح��دة 
تهدف  تفاهم  م��ذك��رة  ال��ع��امل،  يف  املالية 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  اإىل 
واملتو�شطة، وتن�ض التفاقية على اإطالق 
برنامج جديد لتمويل احل�شابات املدينة 
اململوكة  واملتو�شطة  ال�شغرية  لل�شركات 

من قبل مواطني الدولة يف دبي. 
البا�شط  ع���ب���د  م����ن  ك����ل  امل����ذك����رة  وّق������ع 
ملوؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  اجل���ن���اح���ي، 
امل�شاريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
ال�شغرية واملتو�شطة، وهناء الر�شتماين، 
رئ��ي�����ض اخل����دم����ات امل�����ش��رف��ي��ة ل���الأف���راد 
يف  وذل��ك  الأول،  اأبوظبي  بنك  ملجموعة 
زايد  ال�شيخ  �شارع  يف  الكائن  البنك  ف��رع 
يف دبي، بح�شور عدد من كبار امل�شوؤولني 

من كال الطرفني.
ومب��وج��ب م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م، ي��وف��ر بنك 
الإماراتيني  ل��ل��م��وردي��ن  الأول  اأب��وظ��ب��ي 
للموؤ�ش�شة حلوًل متويلية �شهلة وم�شممة 
لفواتري  ال��ت��م��وي��ل  ل�����ش��م��ان  خ�����ش��ي�����ش��اً 
الدفعات  �شداد  اإىل  وبالإ�شافة  املبيعات. 
امل�شتحقة؛ يوفر الربنامج لرواد الأعمال 
اأ�شعاراً تف�شيلية، اإىل جانب  الإماراتيني 
اخلدمات  منتجات  من  وا�شعة  جمموعة 

امل�شرفية لالأعمال. 

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل�����ك، ق����ال ���ش��ع��ادة عبد 
التنفيذي  امل���دي���ر  اجل���ن���اح���ي،  ال��ب��ا���ش��ط 
ملوؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع 
هذا  “ميثل  وامل���ت���و����ش���ط���ة:  ال�������ش���غ���رية 
اأبوظبي  بنك  ال��ذي يجمعنا مع  التعاون 
املوؤ�ش�شة  مل�����وردي  ه��ام��ة  ف��ر���ش��ة  الأول 
املنتجات  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  الإم���ارات���ي���ني 
البنك  يقدمها  التي  املتنوعة  التمويلية 
مبختلف  واملتو�شطة  ال�شغرية  لل�شركات 
احتياجات  لتلبية  وذل��ك  منوها  مراحل 
لديها، حيث جتاوز عدد  والتو�شع  النمو 
اإطالقها  مت  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 
املوؤ�ش�شة  يف  التحفيز  ب��رام��ج  طريق  ع��ن 
7،000 �شركة منذ عام 2002، وتقوم 
ال�شركات  بتاأهيل عدد من هذه  املوؤ�ش�شة 

احلكومية،  ال��ت��ع��اق��دات  م��ن  لال�شتفادة 
التي مت  التعاقدات  حيث جتاوز جمموع 
 5.2 مبلغ  املوؤ�ش�شة  طريق  عن  ت�شهيلها 

مليار درهم.”
واأكد اجلناحي على دور موؤ�ش�شة حممد 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را����ش���د  ب���ن 
وامل���ت���و����ش���ط���ة، وال���ت���زام���ه���ا امل�����ش��ت��م��ر يف 
الهيئات  م���ع خم��ت��ل��ف  ال�������ش���راك���ات  ب���ن���اء 
ت��زوي��د قطاع  ت�شمن  ال��ت��ي  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
باملوارد  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات 
الالزمة للم�شي قدماً يف م�شرية النمو؛ 

كاملهارات واملعرفة واخلربات والتمويل.
الر�شتماين،  ه��ن��اء  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
رئ��ي�����ض اخل����دم����ات امل�����ش��رف��ي��ة ل���الأف���راد 
“نحن  الأول:  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ملجموعة 

���ش��ع��داء ب��ال�����ش��راك��ة ال��ت��ي ع��ق��دن��اه��ا مع 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع 
من  نهدف  والتي  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
م�شرفية  ح���ل���ول  ت���ق���دمي  اإىل  خ��الل��ه��ا 
هذا  ويوؤكد  لالأعمال.  ومتميزة  مبتكرة 
الأول  اأبوظبي  بنك  التزام  على  التعاون 

بدعم رواد الأعمال من خالل توفري 
الالزمة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  واخل�����ربات  ال��ت��م��وي��ل 
ت�شاهم  كما  اأعمالهم.  وتطوير  لتنمية 
التنمية  حت���ق���ي���ق  يف  ال���������ش����راك����ة  ه������ذه 
من  يجعل  مب��ا  وتو�شعتها  الق��ت�����ش��ادي��ة 

الدولة مركزاً لرواد الأعمال«. 
وعلق فيكا�ض ثابار، رئي�ض قطاع الأعمال 
اأبوظبي  ب��ن��ك  يف  ل��ل�����ش��رك��ات  امل�����ش��رف��ي��ة 
الأول  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  “يعمل  الأول: 

التحديات  ملواجهة  ال�شركات  دع��م  على 
الناجمة عن عمليات حت�شيل املديونيات، 
التناف�شية  الأ����ش���ع���ار  خ���الل  م���ن  وذل����ك 
باعتباره  لهم  يوفرها  التي  والتف�شيلية 
ال�شركات  ل��ق��ط��اع  ال��داع��م��ني  اأب����رز  اأح���د 
الإم���ارات  دول��ة  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 

العربية املتحدة«. 
ت���ق���دم ه����ذه ال�������ش���راك���ة ل������رواد الأع���م���ال 
حممد  موؤ�ش�شة  اأع�شاء  من  الإماراتيني 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را����ش���د  ب���ن 
وامل��ت��و���ش��ط��ة م��زاي��ا ح�����ش��ري��ة؛ تتيح لهم 
بنك  املالية عرب  الدفعات  احل�شول على 
اأك��رب، ما ميكنهم  ب�شرعة  الأول  اأبوظبي 
م���ن ت��ع��زي��ز ال�����ش��ي��ول��ة ال��ت��ي ت��دع��م منو 

اأعمالهم وتو�شعها.

•• اأبوظبي-الفجر:

“�شوق  ال�����ذي ح��ق��ق��ه  ال���ن���ج���اح  ب��ع��د 
اأبوظبي” على مدار اخلم�ض �شنوات 
املا�شية، وانطالقاً من ا�شرتاتيجيته 
ال�شغرية  امل�شاريع  دعم  الوا�شحة يف 
خليفة  ���ش��ن��دوق  ينظم  وامل��ت��و���ش��ط��ة، 
وللمرة الأوىل يف مدينة العني “�شوق 
اأبوابه  فتح  ال��ذي  ال��ت��ج��اري  العني” 
حتى  وي�شتمر  م���وؤخ���راً  ال����زوار  اأم����ام 
وي�شتعر�ض  اجل�����اري.  ن��وف��م��رب   21
الأوىل من  ال��دورة  خ��الل  ال�شندوق 
م�شاريع  وخ��دم��ات  منتجات  ال�����ش��وق 
وط���ن���ي���ة ت��ن�����ش��وي حت����ت م��ظ��ل��ت��ه يف 
مدينة العني، بالإ�شافة اإىل منتجات 

موؤ�ش�شة “�شوغة” التابعة له. 
وي��ه��دف ال�����ش��ن��دوق م��ن خ���الل هذه 
هزاع  ا���ش��ت��اد  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  الفعالية 
ال��ع��ني بح�شور  ب��ن زاي����د يف م��دي��ن��ة 
الأعمال  ورواد  ال�شخ�شيات  عدد من 
وال�����زوار وامل��ه��ت��م��ني يف جم���ال ري���ادة 
رواد  مل�شاريع  الرتويج  اإىل  الأع��م��ال، 
الأعمال الإماراتيني يف مدينة العني 
ملنتجاتهم  ع��ر���ض  من�شات  وت��وف��ري 
وخ��دم��ات��ه��م امل��خ��ت��ل��ف��ة، اإ���ش��اف��ة اإىل 
اأع�شاء  ب��ني  ال��ت��وا���ش��������ل  روح  ت��ع��زي��ز 
املدينة،  يف  امل��ت��واج��دي��ن  ال�����ش��ن��دوق 
الأف�����ك�����ار واخل��������ربات فيما  وت����ب����ادل 
اأمامهم  ال��ف��ر���ش��ة  واإت���اح���ة  ب��ي��ن��ه��م، 
ومنتجاتهم  مب�شاريعهم  للتعريف 
اأم��������ام ج���م���ه���ور كبري  وخ���دم���ات���ه���م 
م���ن ال�������زوار وامل�����وردي�����ن وامل���وزع���ني 
واأ����ش���ح���اب امل�����ش��ل��ح��ة. وق���ال���ت موزة 
التنفيذي  الرئي�ض  النا�شري،  عبيد 
لتطوير  خليفة  �شندوق  يف  بالإنابة 

ال�شندوق  “يوا�شل  امل���������ش����اري����ع: 
م�شريته الريادية منذ 12 عاماً حتى 
اليوم يف تعزيز ريادة الأعمال وغر�ض 
ثقافة امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، 
حر�شنا  لتوؤكد  الفعالية  هذه  وتاأتي 
للم�شاريع  ال����رتوي����ج  ع��ل��ى  ال����دائ����م 
امل��ب��ت��ك��رة والأف���ك���ار الإب���داع���ي���ة، عرب 
جديدة  واأ�������ش������واق  م�������ش���اح���ات  خ���ل���ق 
امل�شاريع  ومنتجات  خ��دم��ات  لعر�ض 
الوطنية،  وامل���ت���و����ش���ط���ة  ال�������ش���غ���رية 
وال���ت���ع���ري���ف ب���اأع���م���ال���ه���ا اأم�������ام اأك����رب 

وامل�شتثمرين  اجل��م��اه��ري  م���ن  ع���دد 
واخل�������رباء واأ����ش���ح���اب امل�����ش��ل��ح��ة يف 
داخل  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 

دولة الإمارات العربية املتحدة.«
واأكدت على اأهمية “�شوق العني” ملا 
مثالية  تفاعلية  من�شة  م��ن  ي�شكله 
امل�شاريع  اأب������رز  م���ن  ن��خ��ب��ة  ل��ع��ر���ض 
املن�شوية حتت جناح �شندوق خليفة، 
اإط��ار دعم ال�شندوق لرواد  وذل��ك يف 
وت�شجيع  الإم�����ارات�����ي�����ني  الأع�����م�����ال 
ال�شباب املواطن على البتكار والعمل 

اأطلقها  رائ����دة  اج��ت��م��اع��ي��ة  ك��م��ب��ادرة 
بهدف   2009 ال��ع��ام  يف  ال�����ش��ن��دوق 
اإح���ي���اء ال�����رتاث الإم����ارات����ي ومتكني 
احل��رف��ي��ني واحل��رف��ي��ات م��ن حتويل 
اإىل  بالإ�شافة  مهن،  اإىل  مهاراتهم 
اأعمال  ل�����رواد  م��ب��ت��ك��ر  م�����ش��روع   11
امل����ج����الت  م����واط����ن����ني يف خم���ت���ل���ف 
ع�ض  “ح�شانة  م�شروع  وهم  الهامة، 
الأطفال” لرائدة الأعمال الإماراتية 
�شم�شة املعمري املتخ�ش�ض يف توفري 
و�شحية  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ت���رب���وي���ة  ب��ي��ئ��ة 

احلر وحتويل اأفكاره اإىل واقع قوامه 
الزدهار والنجاح، مبا ينعك�ض اإيجاباً 
الجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  ع��ل��ى 
اإمارة  تنتهجها  ال��ت��ي  والق��ت�����ش��ادي��ة 
واأ�شافت  الإم����ارات.  ودول���ة  اأبوظبي 
�شندوق  يف  “نحر�ض  ال��ن��ا���ش��ري: 
حكومية  ج��ه��ة  وب��اع��ت��ب��ارن��ا  خ��ل��ي��ف��ة 
ت�����ش��ع��ى منذ  ل���الق���ت�������ش���اد،  داع����م����ة 
الأعمال  ري���ادة  تعزيز  اإىل  تاأ�شي�شها 
وال�شغرية  النا�شئة  امل�شاريع  ومتكني 
وامل����ت����و�����ش����ط����ة �����ش����م����ن امل���ن���ظ���وم���ة 

“اأدوبا  و�شركة  لالأطفال؛  وترفيهية 
احلريق”  واإطفاء  ال�شالمة  لأنظمة 
الإماراتي  الأع��م��ال  رائ���د  ل�شاحبها 
“ب�شت  وم�����ش��روع  ال�شام�شي؛  اأح��م��د 
الأعمال  ل��رائ��دة  ايفنت”،  م��وم��ن��ت 
بتنظيم  املخت�ض  ال��ع��ري��اين،  �شم�شة 
يلو  و”بيور  وامل��ن��ا���ش��ب��ات؛  احل��ف��الت 
الوهيبي؛  مريا  ل�شاحبته  للزهور” 
لرائدة  العني”  “مهرة  و����ش���ال���ون 

الأعمال و�شحة الرا�شدي.
كما ي�شارك يف “�شوق العني” بدورته 

اأن  ال��دول��ة،  يف  القائمة  القت�شادية 
املطلوبني  وال���دع���م  امل�����ش��اع��دة  ن��ق��دم 
املن�شوية  الوطنية  امل�����ش��اري��ع  لكافة 
ت�شمل قطاعات  والتي  حتت مظلتنا، 
والطب،  التعليم،  فيها  مب��ا  ع��دي��دة 
والتجارة  وال�����زراع�����ة،  وال�����ش��ن��اع��ة، 
تعترب  التي  القطاعات  م��ن  وغ��ريه��ا 
لقت�شاد  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ح���ي���وي���ة 
�شندوق  وي�������ش���ت���ع���ر����ض  ال������دول������ة.« 
منتجات  ال��ف��ع��ال��ي��ة  خ����الل  خ��ل��ي��ف��ة 
ب�����داأت  ال���ت���ي  “�شوغة”  م��وؤ���ش�����ش��ة 

الطبي”  “الراقي  م���رك���ز  الأوىل 
والذي  خم�����ش��ن،  اهلل  ع��ب��د  ل�شاحبه 
الطبية  اخل��دم��ات  من  �شل�شلة  يقدم 
وال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة يف جم���ال طب 
“بيذام  �شركة  اإىل  اإ�شافة  الأ���ش��ن��ان، 
ال�شخ�شية”  ال��ع��ن��اي��ة  مل�شتح�شرات 
مل��ال��ك��ه��ا ع��ب��ي��د ال��ك��ع��ب��ي، وه���ي �شركة 
م�شتح�شرات  �شناعة  يف  متخ�ش�شة 
واملنظفات،  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ال���ع���ن���اي���ة 
لل�شناعات  ال��ع��رب��ي��ة  و”املجموعة 
لرئد  والديكورات”،  اجل��ب�����ش��ي��ة 
العا�ض،  �شعيد  الإم���ارات���ي  الأع��م��ال 
1972 يف  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا ع���ام  ال��ت��ي مت 
ال�شركات  اإح��دى  العني، وهي  مدينة 
اجلب�شية  ال�����ش��ن��اع��ات  يف  ال����رائ����دة 
والديكورات يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، وم�شروع “ليبريي لالأقم�شة 
رائدة  ل�شاحبته  ومعدات اخلياطة” 
و�شركة  ال��ع��ري��اين،  لطيفة  الأع��م��ال 
للحلويات”  ن���ورت���و  اآن�����د  “فيلك�ض 
الكندي، وتطبيق  �شويدان  ل�شاحبها 
“�شبيتار” الذكي، الذي �شممه رائد 
ال�شام�شي  مطر  الإم��ارات��ي  الأع��م��ال 
ك�������اأول ت��ط��ب��ي��ق م����ن ن���وع���ه يف دول����ة 
الإمارات يوفر مل�شتخدميه معلومات 
ح������ول ج���م���ي���ع م���������زودي اخل����دم����ات 

ال�شحية داخل الدولة.
وي��ج��در ال��ذك��ر ب���اأن ���ش��ن��دوق خليفة 
احلثيثة  جهوده  موا�شلة  اإىل  ي�شعى 
اأهمية  يف دع��م رواد الأع��م��ال واإب���راز 
املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة ودعمها 
اأ����ش���واق جديدة  م�����ش��ريت��ه��ا وف��ت��ح  يف 
اأمامها، مبا يوفر لها م�شادر متويل 
حتقيق  يف  ت�شاهم  جديدة،  و�شراكات 

ا�شتمراريتها ومنوها.

91 مليار درهم القيمة الإجمالية لطلبيات طريان 
الإمارات املوؤكدة خالل معر�ش دبي للطريان 

•• دبي-وام:

وقعت طريان الإمارات - اأكرب ناقلة جوية دولية يف العامل - طلبية موؤكدة 
 “ اأمريكي  8.8 مليارات دولر  787-9 بقيمة  30 طائرة بوينج  ل�شراء 
32.3 مليار درهم”، وذلك يف اليوم الرابع ملعر�ض دبي للطريان 2019.. 
بطائرات   777X ا�شتبدال طائرات  الإم���ارات حقها يف  ومار�شت ط��ريان 

.787
�شتبداأ  التي  درمي��الي��ر،   787 البوينج  ط��ائ��رات  ال�شفقة  ه��ذه  وت�شمل 
طريان الإمارات ا�شتالمها اعتباراً من مايو  2023، وي�شتغرق اكتمالها 
خم�ض �شنوات. اأما بالن�شبة لطائرات 777X، ف�شتوا�شل طريان الإمارات 
حوارها مع بوينج خالل الأ�شابيع القليلة املقبلة ب�شاأن مواعيد الت�شليم.. 

وبذلك يبلغ اإجمايل طلبيات طريان الإمارات من بوينج 126 طائرة.
الرئي�ض  الأع��ل��ى  الرئي�ض  مكتوم،  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  ووق��ع 
ديل  �شتانلي  مع  ال�شفقة  على  واملجموعة،  الإم���ارات  لطريان  التنفيذي 

الرئي�ض التنفيذي ل�شركة بوينج للطائرات التجارية.
طريان  اأعلنتها  التي  امل��وؤك��دة  لل�شفقات  الإجمالية  القيمة  ت�شل  وبذلك 
الإم��ارات خالل معر�ض دبي للطريان 2019، مبا يف ذلك طلبية بقيمة 
اإىل   ،A350 50 طائرة  58.7 مليار دره��م/ ل�شراء  16 مليار دولر / 
بن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  وق���ال  دره����م/.  مليار   91  / دولر  مليار   24.4
“تاأتي هذه ال�شفقة وقبلها �شفقة الإيربا�ض لتتما�شى  اآل مكتوم:  �شعيد 
رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وتوجيهات �شاحب 
وذلك ملواكبة النمو  الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ، 
ال�شفر  على  امل�شتقبلي  الطلب  ولتلبية منو  دبي  ت�شهده  الذي  القت�شادي 
عرب �شبكة خطوطنا العاملية. ومتثل هذه ال�شفقة ا�شتثمار م�شتقبلياً كبرياً 
لتوفري  املتوا�شلة  جهودنا  يج�شد  امل�شتقبل،  يف  لأ�شطولنا  قّيمة  واإ�شافة 
طائرات  “�شتعزز  �شموه:  واأ���ش��اف  لعمالئنا«.  ج��وي  نقل  خدمات  اأف�شل 
787 تنوع اأ�شطولنا ومتنحنا مزيداً من املرونة الت�شغيلية من حيث ال�شعة 
ي�شرنا  دب��ي. كما  العاملية عرب  امل��دن  وال�شتخدام لربط مزيد من  وامل��دى 
اإىل اإدخال هذه  ونتطلع قدماً   777X اأي�شاً تاأكيد التزامنا نحو برنامج

الطائرة اخلدمة �شمن اأ�شطولنا«.
وقال �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم : “تعترب طائرات البوينج ركناً 
مهماً يف منوذج عملنا لتلبية الطلب العاملي على ال�شفر من واإىل مركزنا 
يف دبي وعربه، وموا�شلة م�شاهمتنا يف حتقيق ا�شرتاتيجية دولة الإمارات 
العربية املتحدة لت�شبح وجهة عاملية لالأعمال وال�شياحة من خالل توفري 
ربط جوي ذي جودة عالية«. من جانبه، قال �شتانلي ديل: “ نحن يف غاية 
ال�شعادة لتاأكيد هذه الطلبية املهمة من اإحدى الناقالت اجلوية العاملية. 
 787 لت�شغيل طائرات  الإم��ارات  اتفاقيتنا تر�شخ خطط ط��ريان  اأن  ذلك 
درميالير و777X، التي تعد اأكفاأ واأف�شل ت�شكيلة من طائرات اجل�شم 
مع  الناجحة  �شراكتنا  نوا�شل  اأن  وي�شرفنا  ال�شناعة.  ه��ذه  يف  العري�ض 
طريان الإمارات واحلفاظ على الكثري من الوظائف لدى بوينج و�شركائنا 
املوردين«. وتعد طريان الإمارات داعماً قوياً للوظائف يف �شناعة الطريان 
التجارة  وزارة  تعتمده  ال���ذي  ال��وظ��ائ��ف  م�شاعف  وح�����ش��ب  الأم��ريك��ي��ة. 
 5200 تدعم  الطريان  �شادرات قطاع  دولر من  مليار  كل   / الأمريكية 
�شت�شتحدث وتدعم  الطلبية اجلديدة  فاإن   ، املتحدة/  الوليات  وظيفة يف 
اإ�شافية يف �شناعة الطريان الأمريكية، لي�ض  األف وظيفة    45 اأكرث من 
اأنحاء  جميع  يف  الآخ��ري��ن  امل��وردي��ن  اآلف  ل��دى  ب��ل  فح�شب،  بوينج  ل��دى 
الوليات املتحدة، الذين ت�شكل ال�شركات املتو�شطة وال�شغرية ن�شبة كبرية 
منهم. ومتتد �شراكة طريان الإمارات مع �شركة بوينج اإىل عقود عدة. وهي 
اأ�شطولها  ي�شم  حيث  العامل،  م�شتوى  على   777 لطائرات  م�شغل  اأك��رب 
ال��ع��ام��ل ح��ال��ي��اً 155 ط��ائ��رة م��ن ه��ذا ال��ط��راز. وي��ت��ك��ون اأ���ش��ط��ول طريان 
ذات كفاءة عالية من طرازي  باأكمله حالياً من طائرات حديثة  الإم��ارات 
بوينج 777 واإيربا�ض A380. وتخدم الناقلة، انطالقاً من مركزها يف 
دبي، 159 مدينة يف القارات ال�شت، وتوفر خدمات جوية واأر�شية حائزة 

جوائز عاملية.

تعزيزًا ملكانة الإمارات كوجهة عاملية يف جمال التكنولوجيا املالية 

وزارة املالية �سريك ا�سرتاتيجي للدورة الثانية من »فينوفايت ال�سرق الو�سط«
•• دبي-الفجر: 

�شاركت وزارة املالية ك�شريك ا�شرتاتيجي 
فعالية  م������ن  ال����ث����ان����ي����ة  ال�������������دورة  يف 
الرائدة  الأو�شط،  ال�شرق  “فينوفايت” 
التكنولوجيا  يف  الب���ت���ك���ارات  جم���ال  يف 
اأم�ض  اأع��م��ال��ه��ا  انطلقت  وال��ت��ي  امل��ال��ي��ة، 
الأربعاء 20 نوفمرب وت�شتمر لغاية 21 
نوفمرب احل��ايل يف فندق ريتز كارلتون 
يف مركز دبي املايل العاملي، وذلك بهدف 
ت��ع��زي��ز واإب������راز م��ك��ان��ة دول����ة الإم������ارات 
التكنولوجيا  جم���ال  يف  ع��امل��ي��ة  ك��وج��ه��ة 
يف  التطورات  باأحدث  والتعريف  املالية، 

قطاع التكنولوجيا املالية.
ال�شرق  “فينوفايت”  فعالية  وجت��م��ع 
الأو�������ش������ط حت�����ت م��ظ��ل��ت��ه��ا اأك�������رث من 
قطاع  وق����ادة  رواد  م��ن  م�����ش��ارك   400

ورواد  وال�شركات  امل��ال��ي��ة،  التكنولوجيا 
املالية  اخل����دم����ات  وم�������زودي  الإع�������الم، 
الإقليمي  ال�شعيدين  ع��ل��ى  وامل��م��ول��ني 
والعاملي، واأكرث من 60 متحدثاً حملياً 
ودولياً من دول مثل النم�شا والبحرين 
واإيطاليا  وم�������ش���ر  وك����روات����ي����ا  وك����ن����دا 
وم��ال��ي��زي��ا وب��ول��ن��دا و���ش��ن��غ��اف��ورة ودول 
واململكة  واإ���ش��ب��ان��ي��ا  اجل��ن��وب��ي��ة  اأم��ري��ك��ا 
الأمريكية،  املتحدة  وال��ولي��ات  املتحدة 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  ج���ان���ب  اإىل 
اأهم  وا�شتعرا�ض  ملناق�شة  وذلك  املتحدة 
ال��ف��ر���ض ال��ت��ي ي��وف��ره��ا ال���ش��ت��ث��م��ار يف 

جمالت البتكار والتقنيات املالية.
واأك�����د ���ش��ع��ادة ي��ون�����ض ح��اج��ي اخل����وري، 
الذي  ال���دور  اأهمية  املالية  وزارة  وكيل 
بنية  ب���ن���اء  الإم���������ارات يف  دول�����ة  ت��ل��ع��ب��ه 
امل�شريف  القطاع  متكن  متقدمة  حتتية 

ا�شتباقية  خطوات  اتخاذ  من  الدولة  يف 
اأحدث  وتعتمد  الرقمية  ال��ث��ورة  تواكب 
خ��دم��ات م�شرفية  ل��ت��ق��دمي  ال��ت��ق��ن��ي��ات، 
وم��ب�����ش��ط��ة جلميع  م��ت��ك��ام��ل��ة  رق���م���ي���ة 
العمالء. وقال �شعادته: “حتر�ض وزارة 
املالية على توفري بيئة حا�شنة وحمفزة 
وت�شجيع  دع�����م  خ�����الل  م����ن  ل���الب���ت���ك���ار 
وا�شرتاتيجيات  م�����ب�����ادرات  واإط��������الق 
ثقافة  ون�شر  تر�شيخ  �شاأنها  وبرامج من 
من  انطالقاً  وذل��ك  الدولة،  يف  البتكار 
حتقيق  يف  بامل�شاهمة  الرا�شخ  التزامها 
اأهداف ال�شرتاتيجية الوطنية لالبتكار 
املتقدم وروؤية الإمارات 2021، وتنفيذ 
التحول  اإىل  الرامية  احلكومية  الروؤية 
نحو اقت�شاد املعرفة القائم على الإبداع 
والبتكار.« وتهدف فعالية هذا العام اإىل 
اكت�شاف اأف�شل املمار�شات العاملية املتبعة 

واأحدث  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا  جم��ال  يف 
جمالت  يف  املبتكرة  والتقنيات  احللول 
العمليات  واأمت��ت��ة  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
ت�شني  والبلوك  والروبوتات  الروبوتية 
اإىل  الفعالية  �شتتطرق  ك��م��ا  وغ��ريه��ا. 
كيفية  تركز على  اأ�شا�شية  ثالث حماور 
مل�شرية  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  منطقة  تبني 
تقباًل  اأك��رث  وجعلها  ال��رق��م��ي،  التحول 
لالبتكارات يف جمال التكنولوجيا املالية 
للتقنيات  مواتية  بيئة  وخلق  احلديثة، 

املالية لتحقيق النجاح يف املنطقة.
�شتناق�شها  ال��ت��ي  امل��و���ش��وع��ات  وت�����ش��م��ل 
اإع�����داد  ك��ي��ف��ي��ة  ب��ح��ث  ال���ع���ام  دورة ه����ذا 
مع  ليتواءم  املنطقة  يف  امل�شريف  القطاع 
الرقمية،  وال���ث���ورة  التقنية  ال��ت��ط��ورات 
للتحديات  املقرتحة  احللول  ومناق�شة 
التمويلية التي تواجه اجلهات ال�شاعية 

احلديثة،  املالية  التكنولوجيا  لتطبيق 
لتحقيق  الهادفة  املبادرات  تعزيز  و�شبل 
اأهمية  اإىل  اإ����ش���اف���ة  امل������ايل،  ال�����ش��م��ول 
املنطقة  الت�شريعية يف  املنظومة  تطوير 
التطورات  ل���ش��ت��ي��ع��اب  ج���اه���زة  ل��ت��ك��ون 

التكنولوجية املتالحقة. 
فعالية  اأن  اإىل  الإ��������ش�������ارة  وجت��������در 
تعترب  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  “فينوفايت” 
اإحدى اأبرز الفعاليات الرائدة يف جمال 
الب��ت��ك��ارات امل��ال��ي��ة ح��ول ال��ع��امل، وتقام 
العامل  الرئي�شية حول  املدن  يف خمتلف 
فران�شي�شكو،  و���ش��ان  ن��ي��وي��ورك،  ومنها، 
وبرلني، و�شنغافورة، ودبي. وكانت وزارة 
ا�شرتاتيجي  ك�شريك  �شاركت  قد  املالية 
فعالية  م����ن  الأوىل  ال���������دورة  خ������الل 
عام  الأو�����ش����ط  ال�����ش��رق  “فينوفايت” 

.2018

بعد النجاح الذي حققه يف تعزيز ريادة الأعمال من خال تنظيم »�سوق اأبوظبي« 

»�سندوق خليفة« ي�ستعر�ش 11 م�سروعا نوعيا خالل الدورة الأوىل من »�سوق العني«
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•• ال�سارقة-الفجر: 

»الو�شول اإىل النجاح يتطلب الكثري من املعايري واخليارات 
التي ت�شّهل الدرب وتطّيعه اأمام املبدع، فاملوهبة وحدها ل 
التي  تلك  �شيما  الإبداعية،  املوا�شع  من  الكثري  يف  تكفي 
ما  ه���ذا  وم��ت��وا���ش��ل،  م�شتمر  وت��وج��ي��ه  �شقل  اإىل  حت��ت��اج 
فار�ض،  وو�شيم  حمدو،  م�شطفى  املدربني  من  كّل  يوؤكده 
و�شريف حم�شن، امل�شوؤولني عن تدريب املن�شدين املتاأهلني 
ال�شارقة  ق��ن��اة  تنظمه  ال���ذي  ال�����ش��ارق��ة  من�شد  ل��ربن��ام��ج 
ال�  بدورته  والتلفزيون،  لالإذاعة  ال�شارقة  لهيئة  التابعة 
21هذا العام، اإذ يرون “اأن اللتزام وتقدمي الأعمال التي 
تتنا�شب مع خامات وطاقات ال�شوت والإجادة وال�شتفادة 
مفاتيح  العوامل  من  وغريها  املتوا�شلة  التدريبات  من 

للو�شول اإىل النجاح.
الهتمام  على  ال�شارقة  من�شد  حر�ض  م�شريته،  وط��وال 
حيث  و�شقلها،  وتنميتها  امل�شاركني،  واإب��داع��ات  بطاقات 
بالكثري من  تدريبية متخ�ش�شة متدهم  لهم جلان  وّفر 
اأعمال  اخل��ربات وتراقب معايري وج��ودة ما يقدموه من 
���ش��ع��ي متوا�شل  امل�����ش��رح وب���ع���ده، يف  ق��ب��ل الرت���ق���اء ع��ل��ى 
اإبداعاتهم نحو  لالرتقاء مبا ميتلكون من مواهب واأخذ 

اآفاق من الإبداع والتطور.
ويقول املن�شد ال�شوري م�شطفى حمدو اأحد اأع�شاء جلنة 
ت��ق��دمي حزمة  ال��ت��دري��ب على  “نعتمد خ��الل  ال��ت��دري��ب: 
يتقيد  اأن  املن�شد  على  يجب  ال��ت��ي  املهمة  اخل��ط��وات  م��ن 
بها ل�شمان الو�شول اإىل مراحل متقدمة من الربنامج، 
وتنق�شم اىل جزئني مهمني الأول هو العمل الذي يقدمه 
اأمام اجلمهور، والثاين يتجلى  امل�شرح  املن�شد على خ�شبة 
يف التدريب ب�شكل عام وما يخت�ض به على �شعيد متارين 
ب�شكل  املو�شيقية  النظرية  واملعلومات  وال�شوت،  التنف�ض 

عام وغريها«.

م�شاألة  اإىل  الن��ت��ب��اه  املن�شد  على  “يجب  ح��م��دو:  وت��اب��ع 
دراية  على  ي��ك��ون  واأن  يقدمه،  ال���ذي  العمل  وه��ي  مهمة 
هذا  يتيح  ح��ي��ث  �شحيح،  ب�شكل  ويتقنه  باللحن  ك��اف��ي��ة 
ويجب  اجلمهور،  اأم��ام  بثقة  للوقوف  الفر�شة  التدريب 
�شابقاً،  م��وؤدى  غري  املن�شد  يختاره  ال��ذي  العمل  يكون  اأن 
اأن  امل�شاركني  داخ��ل  يف  نعزز  اأن  على  نحر�ض  م��ا  ودائ��م��اً 
الربنامج لي�ض نزهة، فهو م�شابقة جّدية ومهمة وت�شيف 
اإىل ر�شيد املن�شد ال�شيء الكثري، لذا على جميع املن�شدين 
اأن يحر�شوا على رفع درجاتهم التقييمّية من خالل اتباع 
هذه اخلطوات التي ت�شمن لهم النتقال ملراحل متقدمة، 

وهذا ما ميّيز حامل اللقب«.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���دم امل��و���ش��ي��ق��ار و���ش��ي��م ف���ار����ض، اأح����د اأع�شاء 

املهمة  والإر����ش���ادات  الن�شائح  م��ن  حزمة  التدريب  جلنة 
باإمكانياته  املن�شد  تعريف  يف  تتجلى  والتي  للمن�شدين، 
ال�شوتية التي �شت�شاعده يف اختيار الأعمال التي تنا�شب 
اإل ع��ن طريق  ي��اأت��ي  “هذا ل  ال�����ش��وت��ي��ة، وق����ال:  خ��ام��ت��ه 
الختبارات التي تقوم بها اللجنة والتي حتدد بناء عليها 

متّكن امل�شرتك من املقامات والإيقاعات وغريها«.
واأ�شاف املو�شيقار و�شيم فار�ض: “يواجه  املت�شابق الكثري 
املنا�شب  العمل  باختيار  يتعلق  واأب��رزه��ا  ال�شعوبات،  من 
احلالة  على  واملحافظة  والإيقاعّية،  ال�شوتّية  لإمكانياته 
الذي  الدور  ناهيك عن  توؤثر على �شوته،  التي  ال�شحّية 
تلعبه الراحة والنوم ال�شحي لأن الأوتار ال�شوتّية حتتاج 
اإىل الراحة، كما يجب على املن�شد اأن يكّثف من التمارين 

وهو  الغنائي(-  )ال�شولفيج  فيها  اليومية، مبا  ال�شوتية 
مترين خا�ض مبخارج ال�شوت ويعترب ترجمة للمو�شيقى 
ال�شبعة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل��ق��ام��ات  و���ش��المل  م��ك��ت��وب-،  ب�شكل 
والنهاوند،  العجم،  مثل  مقامات  من  معها  يرتافق  وم��ا 

والبيات، والر�شت، وغريها«.
وتابع فار�ض: “اإن اختيار الطبقة ال�شوتّية املنا�شبة للعمل 
اأن  املن�شد  على  كما يجب  مهم،  املن�شد عمل  يوؤديه  ال��ذي 
بطريقة  الكلمات  يقراأ  واأن  اإليه،  وي�شتمع  �شوته  ي�شجل 
الإلقاء لتتو�شح اأمامه خمارج احلروف بال�شكل ال�شحيح، 
واأن يتقّيد ب�شرورة األ يتنف�ض من خالل الفم لأنه يجفف 
الأحبال ال�شوتية واأن يتنف�ض دوماً من الأنف، اإىل جانب 
والعمل  وتطبيقها  املدربني  ملالحظات  برتكيز  ال�شتماع 

على ال�شتفادة من كل ما يقّدم له من معارف وخربات«.
بدوره قال املدرب �شريف حم�شن: “يرتتب على املن�شدين 
الكثري من العمل من اأجل الرتقاء بقدراتهم واإبداعاتهم، 
فهذه التدريبات �شرورية ومتدهم مبعارف خا�شة لفهم 
التي  الأ�شياء  اأه��م  اأح��د  وه��ي  املتاحة،  ال�شوتية  قدراتهم 

يجب الرتكيز عليها،
وامل�شاحة  واخل��ام��ة  للهجة  املنا�شبة  الأن�����ش��ودة  واخ��ت��ي��ار   
ال�شوتية مهم، كما يجب اأن يراعي املن�شد نوعية اجلمهور 

وما �شيقدم له،
 اإىل جانب معرفة املن�شد امل�شبقة مبا يتنا�شب مع قدراته 
ومعارفه، وكيف ميكن له اأن يوظفها ب�شكل جيد ويبتعد 
�شيء موؤمناً مبا  اأي  قبل  يكون  واأن  الأداء  املبالغة يف  عن 

يقدمه من فنون نبيلة«.
حامل  اأو�شلت  التي  اجل��ه��ود  م��ن  الكثري  “هناك  وت��اب��ع: 
اللقب لأن يتميز عن غريه من املت�شابقني، بال �شّك كلهم 
واإمكانياته،  بقدراته  م�شبقاً  يعلم  الفائز  لكن  مبدعون، 
غريه،  تقليد  يف  مي�شي  ول  حتقيقها،  اأج��ل  م��ن  وي�شعى 
بل ميتلك طابعه اخلا�ض و�شخ�شيته الفريدة يف الإن�شاد 
حتى ولو كانت اإمكانياته متوا�شعة، ومن الذكاء اأن تقدم 
األ يبالغ يف طبقات  للجمهور �شيئاً جيداً ومفيداً، وعليه 
ب��ارت��ي��اح، كما يجب عليه  الأن�����ش��ودة  ي���وؤدي  واأن  ال�����ش��وت، 
اختيار الأن�شودة ونوعها لأن كل بلد لها طابعها اخلا�ض 
ا�شتثنائّية  ب�شمات  ول��ه��م  خمتلفة  ب��الد  م��ن  واملن�شدين 

تعّرف بهم«.
و���ش��ي��ك��ون اجل��م��ه��ور ع��ل��ى م��وع��د م��ع م��رح��ل��ة الت�شفيات 
الأوىل من الربنامج، غداً )اخلمي�ض( 12 نوفمرب، حيث 
التي  الأوىل  املجموعة  ح��م��دو  م�شطفى  املن�شد  �شيقود 
العقيل  اأحمد  املن�شدين:  وهم  4 متاأهلني  فيها  يتناف�ض 
من ال�شعودية، ون�شال عيمن من اجلزائر، وح�شن اجللب 

من �شوريا، وعبداهلل العمريي من اليمن. 

•• ابوظبي-الفجر:

بالكتب  الإم����ارات  مكتبة  الوطني  الأر���ش��ي��ف  زود 
َحفَل  التي  وامل��راج��ع  وبامل�شادر  حديثاً،  ال�شادرة 
ن�شخته  يف  للكتاب  ال���دويل  ال�شارقة  معر�ض  بها 
الثامنة والثالثني، وقد اأ�شاف الأر�شيف الوطني 
يف  0003 كتاباً  م��ن  اأك��رث  الإم����ارات  اإىل مكتبة 
موا�شيع ذات �شلة بتخ�ش�شاته واأهدافه ومهامه، 
وق���د ح��ر���ش��ت جل��ن��ة اخ��ت��ي��ار ال��ك��ت��ب م��ن معر�ض 
ال�شارقة على اأن تكون الكتب مما يعزز مكانة مكتبة 
وجمهور  والأكادمييني  الباحثني  ل��دى  الإم���ارات 
تعمل  متخ�ش�شة،  منوذجية  كمكتبة  امل�شتفيدين 
وتنوعت  التاريخي،  العلمي  البحث  ت�شجيع  على 
من  الإم����ارات  مكتبة  عليها  ح�شلت  التي  الكتب 
ال�شيخ  �شرية  بع�شها  فتناول  للكتاب(  )ال�شارقة 
القائد املوؤ�ش�ض ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، 

واهتّم  والع�شائر،  القبائل  اأخبار  بع�شها  ووثقت 
بع�شها بال�ّشرَي واملذكرات، واأولت مكتبة الإمارات 
اهتماماً  ال���رح���الت  واأدب  وامل��ع��اج��م  امل��و���ش��وع��ات 

كبرياً.
وق���د اع��ت��اد الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي ع��ل��ى اغ��ت��ن��ام اأيام 
اأبوظبي  مثل معر�شي:  للكتاب  الدولية  املعار�ض 
وال�������ش���ارق���ة- ان��ط��الق��اً م���ن ك���ون ك���ل م���ن هذين 
للكتاب  حتفظ  ثقافية  ت��ظ��اه��رة  ي��ع��ّد  املعر�شني 
اإث��راء مكتبته  اأج��ل  واأهميته ووهجه- من  قيمته 
بامل�شادر واملراجع والعناوين اجلديدة، والقدمية 
الأر�شيف  ويجد  والأدب،  التاريخ  يف  ال��ن��ادرة  �شبه 
الوطني يف م�شاركته فر�شة لتعزيز التوا�شل مع 
يقدم  نف�شه  ال��وق��ت  ويف  الن�شر،  ودور  العار�شني 

اإ�شداراته القّيمة جلمهور املعر�ض.
زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�ض  القائد  �شرية  اإىل  وبالنظر 
تعرف  ل  ال��ت��ي  واإجن���ازات���ه  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 

احلدود؛ فاإن مكتبة الإمارات اهتمت بالإ�شدارات 
املوؤ�ش�ض اهتماماً كبرياً  التي تتناول �شرية القائد 
لأنها جت�شد ب�شورة جلّية ما ات�شفت به �شخ�شية 
اإىل جانب  م��ن اخل�����ش��ال احل��م��ي��دة،  زاي���د  ال�شيخ 
يكّر�ض جهوده  وه��و  به  ال��ذي متيز  القيادي  دوره 
اأب��رز الكتب  من اأجل ت�شييد الوطن ومن��وه، ومن 
بها، وه��ي توثق  الإم����ارات  ت��زوي��د مكتبة  التي مت 
الوطنية  ومبادئه  زاي��د  ال�شيخ  �شرية  من  جوانب 
املعجزات  �شانع  )زاي���د  كتاب  احل��م��ي��دة:  وم��اآث��ره 
بدولة الإمارات( وكتاب )زايد يطور زراعة النخيل 
بدولة الإمارات( وكتاب)كلمات القائد ال�شيخ زايد 
قائد(  ملفوظات  وك��ت��اب)  نهيان(  اآل  �شلطان  بن 
وغريها.وجلبت مكتبة الإمارات العديد من الكتب 
العربية  والأن�شاب  القبائل  ت��واري��خ  تناولت  التي 
داخ���ل الإم����ارات وخ��ارج��ه��ا، وي��اأت��ي يف مقدمتها: 
اجلبال  روؤو����ض  منطقة  وت��اري��خ  )ال�شحوح  ك��ت��اب 

يف اخلليج العربي(، وعدد من الكتب عن قبائل: 
ع�شائر  مو�شوعة  البالغي،  اآل  ال��ق��درة،  العوالق، 
يف  الأ���ش��راف  ال�شادة  ع�شائر  ومو�شوعة  ���ش��ام��راء، 
العراق، وال�شعاع ال�شاطع يف معرفة اأخبار واأن�شاب 
والإم����ارات  وال�����ش��ام  ال��ع��راق  ك��ن��دة، وقبائل  قبائل 
وُعمان.وانطالقاً من كون التاريخ املكتوب ي�شتند 
املذكرات  واإىل  الر�شمية  وامل�شتندات  الوثائق  اإىل 
وال�ّشرَي، ومبا اأنه ميكن بال�ّشرَي واملذكرات ا�شتعادة 
الوظيفة الجتماعية للما�شي؛ فقد دعمت مكتبة 
وال�شري  امل��ذك��رات  م��ن  بعدد  مقتنياتها  الإم����ارات 
والرتاجم مثل: مذكرات حممد كرد علي يف اأربع 
جملدات، ومذكرات اأمني الريحاين، ومذكرات كل 
الطالباين،  جالل  ال�شابق  العراقي  الرئي�ض  من 
ال�شعبية  الدميقراطية  اليمن  جمهورية  ورئي�ض 
ال�شابق علي نا�شر حممد )ذاكرة وطن(.و حتر�ض 
مكتبة الإمارات يف الأر�شيف الوطني على اأن ت�شع 

واملو�شوعات  املعاجم  من  ع��دداً  رواده��ا  يف متناول 
واملتخ�ش�شة  ال�شاملة  املهمة  الوثائقية  والكتب 
ال�شارقة  لذا جلبت من معر�ض  باملعارف؛  الغنية 
للكتاب عدداً كبرياً من املعاجم واملو�شوعات منها: 
اأر�شيف البحرين يف الوثائق الربيطانية الأ�شلية 
ومعجم  جم����ل����دات،  ���ش��ت��ة  0281-1791يف 
امل��الب�����ض يف  وت��اري��خ  الأر���ش��ي��ف،  علم  م�شطلحات 
ومو�شوعة  املو�شع،  ال�شت�شهادات  ومعجم  العامل، 
معجم  وه��ي��ام��و���ض  الج��ت��م��اع،  ع��ل��م  م�شطلحات 
ثالثي اللغة، ول�شان العرو�ض، واأعالم ن�شاء مكة، 
نوبل،  علماء  ومو�شوعة  امل�شت�شرقني،  ومو�شوعة 
ومعجم  املخطوط،  العربي  الكتاب  وم�شطلحات 
الثقايف غري  ال��رتاث  العرو�ض، ومكنز  ت��اج  اأع��الم 
املادي يف ثالثة جملدات، وعلماء جند يف ثمانية 

قرون يف �شتة جملدات.
اإذ  اأهم الفنون الأدبية  اأدب الّرحالت من  وملا كان 

اإّنها حتوي بع�ض املعلومات املهمة التي ل مي″ن 
الأدب������اء واملوؤرخني  م���ن  ع��ن��ه��ا لأح����د  ال���ش��ت��غ��ن��اء 
واجلغرافني وغريهم فقد اهتمت مكتبة الإمارات 
ب��ال��ك��ت��ب اخل��ا���ش��ة ب�����اأدب ال���رح���الت ف��ج��ل��ب��ت من 
معر�ض ال�شارقة عدداً من الكتب التي دارت حول 
جدلية  الرحلة:  )اأدب  كتاب  مثل:  الرحالت  اأدب 
وتداعيات  الرحالت  )اأدب  وكتاب  والآخ���ر(،  الأن��ا 
الرحالت(  اأدب  )روؤي���ة مينية يف  وك��ت��اب  ال���ذات(، 
و)الرحلة احلجازية 2011ه�(، و)اأدب الرحالت 

لكارل طوم�شون(، 
و)ت���اري���خ اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة وث��ق��اف��ت��ه��ا يف �شوء 

الرحالت الهندية(... وغريها.
اأثرى  ف��ق��د  ����ش���راوؤه؛  ك��ل م��ا مّت  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
الأر�شيف الوطني مكتبة الإمارات بعدد كبري من 
املعر�ض،  يف  امل�شاركون  اأه��داه��ا  التي  الإ���ش��دارات 
واأهدتها دور الن�شر اإىل مكتبة الأر�شيف الوطني.  

الأر�سيف الوطني يغتنم اأيام )ال�سارقة للكتاب( 
ويزود مكتبته باأهم الكتب املتخ�س�سة

•• ال�سارقة-الفجر:

ال�شارقة،  اإذاع��ة  �شنوياً، خ�ش�شت  نوفمرب  ال�02 من  ي�شادف  ال��ذي  للطفل،  العاملي  اليوم  مع  تزامناً 
التابعة لهيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون، حلقة عرب برناجمها “الأثري”، �شلطت ال�شوء من خاللها 
على مكانة اإمارة ال�شارقة كمدينة �شديقة لالأطفال واليافعني، وقدمت م�شموناً ي�شهم يف زيادة الوعي 
وحتى  ال�شابعة  ال�شاعة  من  اجل��اري  02 نوفمرب  )الأرب��ع��اء(  اليوم  وق�شاياهم،  بالأطفال  بالهتمام 

التا�شعة �شباحاً. 
وتهدف الإذاعة من خالل تخ�شي�شها لهذه احللقة التي قدمتها الإعالمية عائ�شة اأحمد احلمودي، 
والطفلة مزنة جنيب، اإىل لفت النتباه ب�شكل اأكرب اإىل حقوق الطفل، والقرارات الدولية التي تتعلق 
الرتبويني  ال�شيوف  من  جمموعة  فيها  ا�شت�شافت  �شيقة  ونقا�شات  ح���وارات  خ��الل  من  بالطفولة، 

واملتخ�ش�شني يف رعاية الأطفال.  

فقرات  الطفل،  حقوق  اتفاقية  ال�03 لإ�شدار  ال�شنوية  الذكرى  مع  تزامنت  التي  احللقة  وت�شمنت 
ترفيهية وتعليمية �شيقة لالأطفال �شملت األعاباً ثقافية تنمي من معلومات الأجيال اجلديدة اللغوية 
واملعرفية، وتعزز يف نفو�شهم حّب اللغة العربية والنتماء للكتاب، كما فتحت احللقة املجال اأمام الطفلة 

مزنة لطرح الأ�شئلة ب�شكل مبا�شر على املت�شلني ومناق�شتهم حول ق�شايا متنوعة تهم الأطفال. 

وحول هذه احللقة قالت عبري ال�شاوي، مدير اإذاعة ال�شارقة: »نحن يف اإمارة ال�شارقة ال�شديقة لالأطفال 
واليافعني، نوؤمن باأن بناء املجتمع يبداأ من بناء الن�ضء على املعرفة والفكر ال�شليم، واإذا اأردنا اأن ننظر 
اإىل م�شتويات التطور التي تعي�شها املجتمعات علينا اأن نرى واقع الطفل فيها، والربامج واخلطط التي 
ُتطرح يف �شبيل تنمية قدراته ومهاراته، وتوّفر له بيئة متكاملة قوامها الأمان وال�شتقرار ي�شتطيع من 

خاللها اأن يثبت ح�شوره ويوؤكد على دوره كعن�شر فاعل يف املجتمع«. 

لالإذاعة  ال�شارقة  هيئة  اأه���داف  ترجمة  على  احللقة  ه��ذه  تخ�شي�ض  خ��الل  م��ن  »حر�شنا  وتابعت: 
لالأطفال  تتوجه  ل  فاحللقة  ككل،  باملجتمع  ترتقي  هادفة  اإعالمية  م�شامني  تقدمي  يف  والتلفزيون 
معني  فالكل  وتربويني وغريهم،  راأي  وق��ادة  ومعلمني  اأم��ور  اأولياء  من  باأكمله  للمجتمع  بل  وح�شب 
اأهمية دعم الطفل وتنمية قدراته، وتوفري كّل ما  اإىل  اأن ينتبه  بق�شايا الطفل، ويجب على اجلميع 
يلزم لينعم بحياة كرمية، لهذا اأردنا اأن نتجاوب مع النداء العاملي يف هذا اليوم ون�شلط ال�شوء ب�شكل 

اأكرب من خالل احللقة على اأهم ما يتعلق بق�شايا الطفل نطرحها ونعاجلها«. 

وتن�شجم احللقة مع اأهداف كرنفال ال�شارقة الثاين لالأطفال واليافعني، الذي ينظمه مكتب ال�شارقة 
�شديقة للطفل احتفاًل باليوم العاملي للطفل، يومي اخلمي�ض واجلمعة، 12-22 نوفمرب اجلاري، يف 

جزيرة م�شرح املجاز بال�شارقة، والذي يتخذ �شعار »جزيرة حقوق الطفل«.

مبا�سرة عرب الهواء على مدار �ساعتني

»اإذاعة ال�سارقة« تواكب اليوم العاملي للطفل وتبث 
حلقة خا�سة عرب برناجمها »الأثري«

يقودون بخرباتهم وم�سوارهم الفني اإبداعات املن�سدين هذا العام

مدربو من�سد ال�سارقة 12: اللتزام والختيار اجليد للعمل مفتاح الو�سول اإىل النجاح
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البطولة املطلقة �ستاأتي يف امل�ستقبل بالتوقيت املنا�سب

مي �سليم: التمثيل خطفني من 
الغناء ب�سكل كبري

مل�شل�شل  ت���ر����ش���ي���ح���ك  مت  ك���ي���ف   •
ال�شانزليزيه"؟ "حواديت 

للم�شل�شل  املنتجة  ال�شركة   -
واأخربتني  م��ع��ي،  ت��وا���ش��ل��ت 
وذهبت  امل�����ش��ل�����ش��ل  ب��ف��ك��رة 
معاً  ل���ن���ت���ح���دث  اإل���ي���ه���م 
التفا�شيل،  ب��ع�����ض  يف 
واأر�شلوا يل ال�شيناريو 
الذي �شجعني ب�شدة 
ومل  ل����ل����ت����ج����رب����ة، 
اأت��ردد يف املوافقة 
ع��ل��ى الإط����الق، 
ف������احل������ق������ب������ة 
الزمنية التي 
فيها  ي����دور 
ال������ع������م������ل 
جت�������������ذب 
فنان،  اأي 
ة  لفكر ا و
جلة  ملعا ا و
امل������ك������ت������وب������ة 

مميزتان جداً.
تفا�شيل  ع����ن  ح���دث���ي���ن���ا   •

العمل؟
يف  دوري  ت�����ش��وي��ر  م���ن  ان��ت��ه��ي��ت   -
قريباً  و�شيعر�ض  اأخ����رياً،  العمل 
ال�������ش���ا����ش���ات، وه�����و عمل  ع���ل���ى 
الطويلة،  ال��درام��ا  اإىل  ينتمي 
وخم����ت����ل����ف ع������ن ال����ت����ج����ارب 
قدمتها،  اأن  ����ش���ب���ق  ال����ت����ي 
واأح��������داث��������ه ت��������دور خ����الل 
الفرتة من 1949 حتى 
مليء  اإط��ار  يف   ،1952
ب��ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل والأح�����داث 
احلديث  ميكنني  ل  التي 
لت��ف��اق��ي مع  ن��ظ��راً  عنها 
باحلفاظ  املنتجة  ال�شركة 
حلني  التفا�شيل  �شرية  على 

عر�ض امل�شل�شل.
دورك؟ عن  • ماذا 

وهي  ف��اط��م��ة،  �شخ�شية  اأج�����ش��د   -
له  تتعر�ض  ما  ون�شاهد  فقرية  فتاة 
يروى  فالعمل  م��ت��ع��ددة،  اأح����داث  م��ن 
و�شن�شاهد  منف�شلة،  حكايات  ق�ش�ض 
ماذا �شيحدث بينها وبني املحيطني بها، 
الظواهر  من  العديد  ير�شد  فامل�شل�شل 
م��وج��ودة يف م�شر  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اجلمالية 

خالل الفرتة التي تدور فيها الأحداث.
لدورك؟ ال�شتعداد  بداأت  • كيف 

م�شتويات  ع��دة  عرب  ال�شخ�شية  على  عملت   -
املتاأنية  ال����ق����راءة  م���ن  ب���داي���ة  ال��ت��ح�����ش��ري  م���ن 
ابعادها  وج��م��ي��ع  ال�شخ�شية  ل��درا���ش��ة  لل�شيناريو 

تتخذها  التي  املختلفة  املواقف  وتف�شري  والجتماعية  النف�شية 
ال�شتماع  اإىل  اإ�شافة  بها،  املحيطني  مع  وبعالقاتها  حياتها  يف 
لروؤية املخرج عن الدور وتفا�شيله من خالل جل�شات العمل التي 
قمنا بها قبل الت�شوير، ف�شاًل عن النقا�شات التي كانت حتدث 
خالل الت�شوير بيننا، فاملخرج مرق�ض عادل هو اأحد املخرجني 
اف�شل  لتقدمي  وي�شعى  كبرية  اإبداعية  ولديه طاقة  املتميزين، 
اأمام  بحرية  ليعمل  ب��ال��راح��ة  ال�شعور  املمثل  ومينح  ل��دي��ه،  م��ا 

الكامريا، وروؤيته الخراجية وا�شحة ب�شدة يف العمل.
اأجواء  كانت  كيف  ن�شار...  اإياد  مع  الأوىل  للمرة  • تتعاونني 

الت�شوير؟
يبذل  العمل  فريق  فكل  ج��داً،  مميزة  كانت  الت�شوير  اأج���واء   -
و�شتبقى  جيد،  ب�شكل  العمل  ظهور  اأج��ل  م��ن  لديه  م��ا  اأق�شى 

ذكريات الكوالي�ض من اأجمل الأعمال التي عملت فيها.
الإنتاجية؟ العوامل  من  تقلقي  • اأمل 

- على العك�ض، ال�شركة املنتجة وفرت من البداية جميع الإمكانات 
الالزمة لإجناح العمل لدرجة جتعله من اأكرث الأعمال ميزانية 
الالزمة  والإك�ش�شوار  وامل��الب�����ض  والإن��ت��اج  ال��دي��ك��ورات  كلفة  يف 
لل�شخ�شيات، وهذا المر يجعلني اأتوقع ان يحظى العمل بنجاح 

كبري مع اجلمهور عند عر�شه على ال�شا�شات قريبا.
دورك؟ ت�شوير  من  انتهيت  • هل 

- انتهيت من ت�شوير دوري بالفعل خالل الأيام القليلة املا�شية 
وال�شركة املنتجة �شتعلن موعد عر�ض العمل قريباً جداً.

املطلقة؟ البطولة  جتربة  خو�ض  يف  تفكرين  • ل 
امل�شتقبل  ���ش��ت��اأت��ي يف  لكنها  ح��ال��ي��اً  ه���ذه اخل��ط��وة  اأف��ك��ر يف  - ل 
ب�شمة  ت��رك  ه��و  راه��ن��اً  ي�شغلني  م��ا  ف��اأك��رث  املنا�شب،  بالتوقيت 
وتاأثري مع اجلمهور يف الأدوار التي اأقدمها، فما فائدة بطولة 

مطلقة ل حتقق جناحاً اأو متر دون ترك تاأثري مع اجلمهور.
الرم�شانية؟ للدراما  م�شاريع  لديك  • هل 

الرم�شانية،  ال���درام���ا  ع��ن  للحديث  م��ب��ك��راً  ال��وق��ت  ي���زال  ل   -
بت�شوير  امل��ا���ش��ي��ة  ال��ف��رتة  يف  م�شغولة  ك��ن��ت  اأن��ن��ي  وخ�����ش��و���ش��اً 
امل�شل�شل ب�شكل مكثف ومل يكن لدي وقت لأمور عدة، واأعتقد ان 
هذا المر �شيت�شح قريباً جداً، واأمتنى احل�شور باأعمال درامية 

قوية خالل �شهر رم�شان.
الغناء؟ عن  • ماذا 

- التمثيل خطفني من الغناء ب�شكل كبري، لأن الت�شوير ل�شاعات 
غنائي،  لعمل  حت�شري  ب��ج��واره  ي��ك��ون  اأن  ال�شعب  م��ن  طويلة 
خ�شو�شاً لو كان األبوماً على �شبيل املثال، لذا ما اأفكر فيه حالياً 
الت�شوير وحتديد اخلطوة  انتهاء  هو احل�شول على راحة بعد 

القادمة بتاأٍن.
جمدداً؟ الرتباط  يف  تفكرين  • هل 

- الرتباط م�شاألة ق�شمة ون�شيب، ويف النهاية ل اأحد يعرف ماذا 
يخبئ له القدر غداً، ول ميكن التنبوؤ بهذا الأمر، لكني موؤمنة 

باأن القلب له اأحكام، واأن احلب هو اأ�شا�ض الرتباط الناجح.
الفن؟ "ليلي" جمال  ابنتك  �شتدخل  • هل 

يف  الخ��ت��ي��ار  �شاحبة  فهي  عليها،  �شيئاً  اأف��ر���ض  اأن  اأري���د  ل   -
حياتها عندما تكون قادرة على اتخاذ القرار املنا�شب وال�شحيح، 
تعريفها  لديها موهبة على  كان  اإذ  �شيقت�شر  لدوري  وبالن�شبة 
باملزايا والعيوب و�شرح الأمر لها كاملة حتى اأ�شاعدها يف اتخاذ 

القرار ال�شحيح، 
ما  لها  لأ���ش��رح  و�شاأ�شعى  وع��ي��وب،  له مميزات  فكل جم��ال عمل 
ا�شتفدته و�شاهدته يف عملي، فهي ابنتي و�شديقتي وكل حياتي 

واأمتنى اأن تعي�ض حياتها �شعيدة.

كارول �سماحة: اأنا منفتحة على 
اأي عر�ش جيد ومنا�سب

اأكدت الفنانة كارول �شماحة اأنها من بعد فيلم )بال�شدفة( تتمنى امل�شاركة 
امل�شريني،  املمثلني  من  كبري  ع��دد  جانب  اإىل  م�شري  �شينمائي  فيلم  يف 
كرارة  واأم��ري  عز،  واأحمد  عبدالعزيز،  وك��رمي  ال�شقا،  اأحمد  الفنان  بينهم 

وغريهم.
ونفت �شماحة، يف ت�شريح �شحايف، ابتعادها عن الدراما التلفزيونية من بعد 
م�شل�شل )ال�شحرورة( وقالت: )اأنا منفتحة على اأي عر�ض جيد ومنا�شب(، 
اإج��ازة من بعده، لكنني  واأخ��ذت  ج��داً  اأن )ال�شحرورة( كان متعباً  م�شيفة 

جاهزة حالياً لأي عمل منا�شب لأنني اأحب التمثيل واأ�شتقت اإليه(.
واأو�شحت كارول ، اأنها تف�شل اأن تدخل ال�شوق اخلليجي باللهجة اللبنانية 
)�شاركت  واأ�شافت  خاللهما.  من  عرفت  لأنها  امل�شرية،  بالأغنية  واأي�شاً 
اأخ��رياً يف حفل يف ال�شعودية، يف مهرجان عكاظ وغنيت باللغة الف�شحى، 
�شبق اأن غنيت باللهجة اخلليجية، لكن يجب اأن يعرف الفنان باأي اأعمال 

ي�شدقه النا�ض.
واأ�شارت اإىل اأنها كانت بجولة فنية يف كندا، و�شوف تطرح عدداً كبرياً من 
اإىل  نوفمرب   22 يف  تتوجه  �شوف  اأن��ه��ا  2020 م�شيفة  ع��ام  الأغ���اين يف 

مك�شيكو حيث �شتحيي حفاًل هناك(.

م�سل�سل  يف  دوره��ا  ت�سوير  من  �سليم  مي  الفنانة  انتهت 
على  قريبًا  عر�سه  املقرر  ال�سانزليزيه"،  "حواديت 
ال�سا�سات بعد عدة اأ�سهر من الت�سوير املتوا�سل. ويف هذا 
احلوار، تتحدث �سليم عن امل�سل�سل وكوالي�سه وم�ساريعها 

املقبلة وغريها من التفا�سيل:

حنان ترك ترد على 
�سائعة عودتها اإىل 

التمثيل
اإىل  وعودتها  احل��ج��اب  ت��رك  حنان  الفنانة  خلع  ح��ول  �شائعة  انت�شرت 

واإر�شال  جمهورها،  على  اخل��روج  اإىل  دفعها  ما  جديد،  من  التمثيل 
ال��ع��زل��ة الإعالمية  ���ش��ن��وات م��ن  ب��ع��د  ال�شائعة  ع��ل��ى  ب��ه��ا  ت���رد  ر���ش��ال��ة 
م�شاركتها يف عمل  بعد  لل�شا�شة  العودة  اأخبار  ترك  والفنية.ولحقت 

اإذاعي ي�شمى "النداهة"، مع املطرب هاين عادل.
وجاء رد ترك، عرب ح�شابها الر�شمى على "في�شبوك" بقولها 

اإنها �شتكون على توا�شل مع حمبيها ومتابعيها كل خمي�ض، 
من خالل فيديو ليف جتيب فيه عن كل الت�شاوؤلت، 

الر�شمية  قناتها  يف  ال�شرتاك  متابعيها  من  وطلبت 
التي  الفيديوهات  كل  مل�شاهدة  ال�"يوتيوب"،  على 

�شتطل بها عليهم.
وراء  الن�شياق  ب��ع��دم  اجلمهور  ت��رك  وطالبت 
بقولها:  �شخ�شيتها  تنتحل  التي  احل�شابات 

فيما  ال��دق��ة  حت���ري  اجل��م��ي��ع  م��ن  "نرجو 
اأمتلك  ل  اإن��ن��ي  ح��ي��ث  وع��ن��ي،  م��ن��ي  ين�شر 

ر���ش��م��ي��ة وموثقة  واح������دة  ���ش��ف��ح��ة  غ���ري 
احل�شاب  وه���ذا  وت��وي��رت،  ان�شتغرام  على 
غري  واأن��ا  توثيقه،  وج��ار  في�شبوك،  على 
م�شوؤولة عن اأي �شيء ين�شر اإل على هذه 

احل�شابات املوثقة ر�شمياً".

بعد جناحه يف فيلم »ولد رزق«

عمرو يو�سف ي�ستعد لفيلم
 )بيت �سم�ش(

عمرو  ال��ف��ن��ان  ي�شتعد 
دور  لتج�شيد  ي��و���ش��ف 
فيلم  يف  ال����ب����ط����ول����ة 
بعنوان  ج���دي���د  رع����ب 
�شم�ض" للكاتب  "بيت 
وال�شيناري�شت حممود 
د������ش�����وق�����ي وامل������خ������رج 
وذلك  العريان،  ط��ارق 
فيلم  يف  جن��اح��ه  ب��ع��د 
بجزاأيه  رزق"  "ولد 
الذي  وال���ث���اين  الأول 
حقق اإي��رادات مرتفعة 
 100 اإىل  و�����ش����ل����ت 
ي�شار  ج��ن��ي��ه.  م��ل��ي��ون 
"ولد  ف��ي��ل��م  اأن  اإىل 
دور  يف  2" ط���رح  رزق 
ال�شينمائي  ال��ع��ر���ض 
عيد  م����و�����ش����م  خ�������الل 
ي����زال،  ول  الأ����ش���ح���ى 
وهو من بطولة اأحمد 
يو�شف،  وع���م���رو  ع����ز، 
الفي�شاوي،  واأح����م����د 

وكرمي  داود،  واأح���م���د 
قا�شم، وخالد ال�شاوي 
ون�����������ش�����ري�����ن اأم����������ني، 
�شالح  ت����األ����ي����ف  م�����ن 
اجل���ه���ي���ن���ي، واإخ���������راج 
ط����ارق ال���ع���ري���ان. ومت 
ال��ن��ج��م عمرو  ت��ك��رمي 
الأ�شبوع  ه���ذا  ي��و���ش��ف 
ب���������ش����ح����ب����ة اأب�������ط�������ال 
 "2 رزق  "ولد  ف��ي��ل��م 
الأمريكية  باجلامعة 
ب������ال������ق������اه������رة خ�����الل 
ندوة  يف  ا�شت�شافتهم 
كوالي�ض  عن  للحديث 
ت�����������ش�����وي�����ر ال����ف����ي����ل����م 
وامل�شاهد ال�شعبة التي 
مت ت�شويرها، بح�شور 
املخرج طارق العريان، 
وامل������������وؤل������������ف ������ش�����الح 
والنجوم  اجل���ه���ي���ن���ي، 
واأحمد  يو�شف  ع��م��رو 

داود وكرمي قا�شم.
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رائع مراهق  لرتبية  مفاتيح   10
الكثري من الأمهات يخ�شني و�شول اأبنائهن اإىل مرحلة املراهقة، ففي هذه 
املرحلة تتاأرجح �شخ�شية الأبناء، ويرتاجع دور الآباء والأمهات، يف مقابل 
بع�ض  ف��اإن هناك  ه��ذا،  الرغم من  امل��راه��ق، وعلى  الأ�شدقاء يف حياة  دور 
املفاتيح التي ميكنك ا�شتخدامها للو�شول اإىل عقل ابنك املراهق، وتربيته 

لي�شبح �شخ�شاً رائعاً..
داخله بالطفل  اهتمي   -  1

 داخل كل هذه التقّلبات املزاجية لبنك املراهق، ما زال هناك طفل يقبع 
داخله، ويحتاج اإىل اهتمامك، فال تنزعجي من رف�شه وتبتعدي عنه، حتّلي 

بال�شرب والرفق وقّدمي له الهتمام واملحبة دون �شروط.
 2 - اأظهري حبك

تدفعه  مرحلة  يف  وه��و  بحبك،  ال�شعور  اإىل  بحاجة  امل��راه��ق  ابنك  زال  ل 
اإىل ال�شتماع  املتقلب، لذا فهو بحاجة  ال�شك واملزاج  اإىل  فيها الهرمونات 
ب�شراحة ومل�ض م�شاعر حبك جتاهه، لهذا اأظهري حبك له بكافة الطرق 

املمكنة.
 3 - ت�شجيع اجلانب الإمياين داخله

الأخالقي،  اللتزام  اإىل  يدفعه  اأن��ه  كما  بنف�شه،  ابنك  ثقة  يقّوي  الإمي��ان 
عليِك تقوية هذا اجلانب داخله.

 4 - ل تتحدثي معه كمراهق
ل تتحدثي مع ابنك كمراهق اأو طفل، ولكن عند تاأديبه اأو اإ�شداء الن�شيحة 
حتى  م��وج��زاً،  حديثك  يكون  اأن  على  واحر�شي  كالبالغني،  حتدثي  اإل��ي��ه 

ي�شعر ابنك بثقتك واحرتامك.
 5 - ا�شتمعي اإليه جيداً

توقفي عن احلديث قلياًل وا�شتمعي اإىل ابنك املراهق باهتمام، فال�شتماع 
ُيعتّد  راأي  واأن لديه  واأن��ِك حترتمني وجهة نظره،  اإليه ي�شعره بالتمكني، 

به.
 6 - �شعي قوانني وا�شحة

ل تكرتثي بتمّرد ابنك املراهق على القوانني، فهو يف قرارة نف�شه ي�شكرك 
على و�شع �شوابط له.

 -7 تعّريف اإىل اأ�شدقائه
اختيار  وامل��راه��ق يحب  امل��راه��ق،  امل���وؤث���رات على  واأه���م  اأك���رب  ه��و  ال�شديق 
�شوؤاله  عرب  اأ�شدقائه  اإىل  التعّرف  حماولة  عليِك  ل��ذا  بنف�شه،  اأ�شدقائه 
اأولياء  اإىل  وال��ت��ع��ّرف  منزلك،  اإىل  دعوتهم  ع��رب  اإليهم  وال��ت��ق��ّرب  عنهم، 

اأمورهم اأي�شاً.
 8 - قّدمي خرباتك

قد ل يعرتف ابنك املراهق بحكمتك، ولكنه يراك م�شدراً للحكمة بالفعل، 
فال ترتددي يف اإخباره بخال�شة خرباتك، وتاأكدي من اأنه ي�شتمع لها جيداً 

حتى اإن مل يبُد هذا وا�شحاً.
 9 - �شاعديه على الرتكيز وامل�شي قُدماً

�شاعدي ابنك املراهق على اإيجاد التوازن بني ال�شتمتاع والتطّلع للم�شتقبل، 
وذلك عرب توفري اأن�شطة ممتعة، وحتديد اأوقات لال�شتمتاع، واأخرى للعمل 
بجهد من اأجل امل�شتقبل، مبعنى اأدق ل حترميه من ال�شتمتاع، ول ترتكيه 

لال�شتهتار.
 10 - ا�شطحبيه يف مغامرة

عربك،  التطّلعات  لهذه  اآم��ن��اً  منفذاً  وّف���ري  للمغامرات،  يتطّلع  امل��راه��ق 
ا�شطحبيه يف رحالت مثرية، واأماكن جديدة، وجتربة اأ�شياء جديدة معاً، 

هذا يحقق تطّلعاته للمغامرة، ويعّزز عالقتك به.

اىل اي قبيلة ينتمي جميل بثينة ؟
ينتمي جميل بثينة ايل قبيلة عذرة وهو اهم �شاعر فيها ،وقبيلة عذرة 

ين�شب اليها ق�شائد احلب العذري امل�شهور ب�شدة الع�شق والعفة. 
من مكت�سف معدن اليورانيوم ؟

الكيميائي الملاين مارتن كالبروت هو مكت�شف اليورانيوم .
اجلهة  تلك  علي  القطارة  منخف�س  ا�سم  اطلق  مل��اذا 

الواقعة يف �سحراء م�سر الغربية .
لنه ينخف�ض عن �شطح البحر مبقدار 134 مرتا .

ثمانني �شربة يف  العادي  الإن�شان  قلب  فعدد �شربات   ، اجل�شم  تتاأثر بحجم  القلب  نب�شات  اأن  تعلم  • هل 
اأما قلب الع�شفور   .. 700 �شربة يف الدقيقة  الفاأر  25 �شربة يف الدقيقة .. و يف  الدقيقة .. و يف الفيل 

فعدد �شرباته 1000 �شربة يف الدقيقة. 
.. و الدموع التي يفرزها   • هل تعلم اأن الطفل حديث ال��ولدة يبكي يف املتو�شط مدة 113 دقيقة يومياً 

ت�شاعد كثرياً على رعاية �شحته العامة .. 
 • هل تعلم اأن ال�شائل املحيط بالعينني و الذي يعرف با�شم الدموع هو اأقوى مطهر.

 • هل تعلم اأن الدموع حتتوي على مواد كيميائية م�شكنة لالأمل يفرزها املخ عندما يبكي الإن�شان. 
و  العجز  و  الهرم  اأ�شابها  التي  احلمراء  الدموية  الكرات  ته�شيم  هي  للطحال  وظيفة  اأهم  اأن  تعلم  • هل 

ي�شاركه يف هذه املهمة الكبد. 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �شمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�شان  جلد  �شمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�شان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�شتثناء 

جفون العينني. 
 • هل تعلم اأن الرجل العادي مي�شي مبعدل 20 األف خطوة يومياً .. اأي يف خالل 80 �شنة يكون قد طاف 

حول العامل �شتة مرات. 

ال�صدقة 
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القرنبيط 

اأعلن باحثون فى ولية نيوجر�شى الأمريكية اأن نبات القرنبيط، و بع�ض 
اأن  "الربوكلي" ميكن  به مثل  وال�شبيهة  ال�شغرية احلجم  اأن��واع اخل�شار 

تخف�ض خطر الإ�شابة بال�شرطان الوراثي.
هذه  ف��ى  ال�"�شلفورافني" امل���وج���ودة  م���ادة  اأن  ال��ب��اح��ث��ني  ف��ري��ق  واأو����ش���ح 

اخل�شراوات ميكن اأن متنع منو اخلاليا ال�شرطانية عند الفئران.
ال�شرطانات  اأهمية منع مثل هذه اخل�شراوات لنمو  وركزت الدرا�شة على 

الوراثية والتى لها عالقة باخلريطة اجلينية لالإن�شان.
اأمرا�ض  من  الوقاية  يف  ق��وي  تاأثري  له  القرنبيط  اأن  املعروف  من  كذلك 
بع�ض  وي�شري  اأ�شبوعياً،  مرتني  القرنبيط  بتناول  الأطباء  ون�شح  القلب، 
ب�شكل  احلماية  يوفر  يومياً  منه  ب�شيط  ج��زء  ول��و  تناول  اأن  اىل  اخل��رباء 
بن�شبة  ترتكز  ال�"�شلفورافني"  م��ادة  ان  الفحو�شات  اأظ��ه��رت  وق��د  كبري. 
عالية يف الأيام الثالثة الأوىل لرباعم القرنبيط، وكذلك اللفت وال�شبانخ 

يحتويان على مثل هذه املادة.

املمثلة كري�ستني بيل �سعيدة بالك�سف عن جنمتها على مم�سى امل�ساهري يف هوليوود. رويرتز

كان هناك رجل بخيل جدا رغم غناه ويعي�ض عي�شة الفقراء ول ياأكل وا�شرته القليل ول ي�شرتي لهم طلباتهم 
ال نادرا، يقب�ض على امواله وكاأنه يقب�ض على الدنيا بيده، وقد ذاقت زوجته املرار لتغري من طبعه ول فائدة 
. يف احد اليام مر�ض ابنه الكبري �شامل مر�ض �شديد مل يعرف له الطبيب عالج فخرج من ق�شر الرجل وهو 
... جل�شت الم واطفالها يبكون  اليه  يقول لن جتد له عالج والعو�ض عند اهلل هذه وديعته فاتركها تذهب 
اخيهم الذي ي�شارع املوت ثم وقفت وهي ت�شرخ يف زوجها كل اولدنا �شيموتون لنهم ل ياأكلون ل يتغذون نحن 
نعي�ض يف مرار اكرث من الفقراء انف�شهم لعنك اهلل ولعن نقودك �شاأخرج واعمل يف بيت النا�ض واطعم اطفايل 

ففزع الرجل وقال كفي عن هذا الهراء كل النا�ض متر�ض وكلهم ميوتون فقالت بخلك هو مر�شنا .
ويف و�شط هذا املرار جاء �شديقا له معروف عنه التقوى والورع فاأخذ يوا�شيه يف ابنه ويدعو له بال�شفاء وبعد 
ان انتهى قال له ان هذه الدنيا ايامها معدودة مهما كرثت واذا كان اهلل يعطينا فهو يعطينا لن�شكره ويزيدنا، 
اذا مر�ض ابنك الن ف�شيمر�ض غريه بعد ثم ثم ياتي وقت ي�شيع فيه ما معك .. يا ابا �شامل حتدث بنعمة 
ربك ول تنكرها . انت ل تت�شدق، ول تطعم اطفالك وزوجتك .. انت ل توؤدي فر�ض اهلل توفريا للمياه .. ل 
تدفع زكاته بخال .. مل حتج لبيته خمافة على نقودك ان تنق�ض، ا�شياء كثرية تفعلها تغ�شب اهلل وتنتظر منه 
رحمه ؟ امل ت�شاأل نف�شك ما النهاية، يا ابا �شامل، كل ما ا�شتطيعه هو ان اقول لك داووا مر�شاكم بال�شدقة .. 
ان�شرف الرجل وترك ابا �شامل يفكر طوال الليل وعند الفجر �شاح املوؤذن بالنداء و�شوته اجلميل يدعو عباد 
اهلل املوؤمنني للوقوف بني يدي اهلل فاأن�شل ابا �شامل يتو�شاأ واىل امل�شجد ذهب �شجد وركع وبكي وغ�شلت دموعه 
حزنه وخرج اإىل بيته ليح�شر وملرة الوىل يف حياته نقودا مي�شكها يف يده عن قناعة ويخرج لل�شارع مت�شرتا يف 
الظالم يطرق ابواب الفقراء �شرا ويعطيهم ويقول لهم ادعو لولدي �شامل بال�شفاء، وقد كانت عيناه تدمع وهو 
يطلب ال�شفاء ل�شامل .. ايام قليلة مرت وبداأ �شامل ي�شتعيد �شحته وعافيته فعم الفرح البيت خا�شة ان اب �شامل 

قد كره بخله واطلق لزوجته املال ت�شرف منه بدون ان تن�شي �شدقة الفقراء لن ايام الدنيا معدودة . 

تعرفوا على فوائد ال�سوفان لالم�ساك
من  رجيلي،  اأب��و  عبري  التغذية  اخت�شا�شية 
عيادة Diet of the Town ، تطلعِك 
ال�شوفان  ف���وائ���د  ع��ل��ى  الآت���ي���ة  ال�����ش��ط��ور  يف 

لالإم�شاك:
- ال�شوفان ملنّي طبيعي لطيف على املعدة، اإذ 

ي�شاهم يف التخل�ض من م�شكلة الإم�شاك.
- ال�شوفان ي�شاعد على تنظيم عملية اله�شم، 

فهو بالتايل �شديق للجهاز اله�شمي.
اليومية،  ال��وج��ب��ات  م��ع  ال�����ش��وف��ان  ت��ن��اول   -
ُيبّطئ معدل اله�شم، ويعمل على امت�شا�ض 

ال�شكريات املوجودة يف الطعام.
من  اجل�شم  تخلي�ض  على  يعمل  ال�شوفان   -

الترّبز  عملية  ت�شهيل  خ���الل  م��ن  ال�����ش��م��وم، 
والتخل�ض من الف�شالت.

- ال�شوفان ي�شاعد على ت�شكني اآلم البوا�شري 
امل�شاحبة لالإم�شاك.

- ال�شوفان ي�شاعد اجلهاز املناعي على حماربة 
البكترييا التي ت�شيب اجلهاز اله�شمي ب�شكل 

عام.

بع�س فوائد ال�سوفان الأخرى
- ُيعترب ال�شوفان واحًدا من اأف�شل الأطعمة 
الدم.  يف  املرتفع  الكولي�شرتول  تكافح  التي 

وهو بالتايل يحمي القلب.

ال��غ��ذائ��ّي��ة بِن�شٍب  ب��اح��ت��وائ��ه ع��ل��ى الأل���ي���اف   -
م��رت��ف��ع��ة، ي��وؤّم��ن ال�����ش��وف��ان ال�����ش��ع��ور بال�شبع 
تخفي�ض  على  في�شاعد  اأط��ول،  زمنّيٍة  لفرتٍة 

الوزن.
الألياف  ع��ل��ى  ال�����ش��وف��ان  اح���ت���واء  ب��ف�����ش��ل   -
تبّطئ  التي  غلوكان،  بيتا  ن��وع  من  الغذائّية 
لذا فهو  ال�شكر يف اجل�شم،  امت�شا�ض  عملية 

ا ملري�ض ال�شكري. ُيعترب مالئًما جدًّ
اأّن لل�شوفان مزايا  اأثبتت الأبحاث العلمّيُة   -
فهو  ال�شرطانّية،  الأم��را���ض  م��ن  الوقاية  يف 
والفيتوكيميكال،  ال��غ��ذائ��ّي��ة  ب��الأل��ي��اف  غ��ن��ّي 

التي توؤّمن الوقاية من �شرطان الثدي.


