
 
 

 
 

 

 
 

 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )غير مدققة( 8302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 



 القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لهاأرابتك 
 

 المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 8302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 الصفحات           
 

 8 - 0 التقرير حول مراجعة المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 
 

 0 بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي

 
 

 4 بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي

 
 

 5 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي

 
 

 6 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي

 
 

 2 - 7 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي

 
 

 07 - 9 المالية الموجزة الموحدة المرحليةإيضاحات حول المعلومات 

 
 

 









 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 (2) من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. تعتبر جزءاً ال يتجزأ 01إلى  9اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 الموحد المرحليبيان الدخل الموجز 
 

 
 

 فترة الثّلثة أشهر المنتهية في
 يونيو 03

 فترة الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو 03

 8307  8302  8307  8302 إيضاح 
 غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

         
 2.420.011  2.111.101  4.535.011  4.091.292  اإليرادات

 (2.500.341)  (2.211.004)  (1.900.024)  (4.401.194)  تكاليف مباشرة

 459.901  042.019  152.109  135.054  إجمالي الربح
         

 4.449  1.220  1.502  (994)  إيرادات االستثمار
         

 (133.505)  (135.399)  (10.314)  (11.122)  مصاريف عمومية وإدارية
 10.411  3.510  3.204  (0.131)  إيرادات أخرى
 (22.911)  (09.012)  (45.410)  (00.012)  بالصافي -تكاليف تمويل 

         حصة من أرباح
 43.329  1.291  44.944  0.120  استثمار في شركة زميلة  

 20.144  119.530  21.224  29.213  الربح قبل الضريبة
 (1.402)  (0.101)  (323)  (111) 14 مصروف ضريبة الدخل

 21.131  110.414  25.193  29.030  للفترة الربح بعد الضريبة

         
         العائد إلى:

 01.241  110.520  09.199  29.259  ُماّلك الشركة األم
 (10.000)  4.131  991  (22)  حصص غير مسيطرة

  29.030  25.193  110.414  21.131 

         
 )معاد بيانها(    بيانه( معاد)    ربحية السهم

 5.51  5.51  5.50  5.50 12 األساسية والمخفّضة )بالدرهم(
 
 

 



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 (0) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 01إلى  9اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي
 

  
 فترة الثّلثة أشهر المنتهية في

  يونيو 03
 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 03

 8307  8302  8307  8302 إيضاح  
 غير مدققة  مدققةغير   غير مدققة  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

 21.131  110.414  25.193  29.030  ربح الفترة
         دخل شامل آخر

بنود سيُعاد تصنيفها الحقاً في  
         الربح أو الخسارة

         صافي التغير في
 240  (0.995)  (411)  (1.220)  احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

         
/ الدخل الشامل اآلخر )الخسارة(
 240  (0.995)  (411)  (1.220)  للفترة  

 24.491  159.444  25.040  21.945  مجموع الدخل الشامل للفترة

         
         العائد إلى:

 01.093  151.110  09.019  21.141  ُماّلك الشركة األم
 (10.050)  001  903  (151)  مسيطرةحصص غير 

  21.945  25.040  159.444  24.491 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 (3) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 01إلى  9اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز 
 

ك الشركة األم  العائد إلى ُمّلا

 

 رأس
  المال

احتياطي 
  قانوني

احتياطي 
تحويل عمّلت 

  أجنبية

احتياطيات 
  أخرى

 أرباح 

  المجموع  محتجزة

الحصص غير 
  المسيطرة

 المجموع
 حقوق الملكية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
                

 1.025.291  (422.031)  1.012.133  145.104  (199.530)  00.291  105.419  1.055.555 )مدقق( 8307ديسمبر  00الرصيد في 

 (114.319)  (11.414)  (151.091)  (151.091)  -  -  -  - (13تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية )إيضاح 

 1.441.119  (400.305)  1.210.239  11.100  (199.530)  00.291  105.419  1.055.555 )غير مدقق( 8302يناير  0الرصيد في 
 110.414  4.131  110.520  110.520  -  -  -  - ربح الفترة

 (0.995)  (1.105)  (2.135)  -  -  (2.135)  -  - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 159.444  001  151.110  110.520  -  (2.135)  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة
 (3.510)  (3.510)  -  -  -  -  -  - توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة
 (05.105)  -  (05.105)  (05.105)  -  -  -  - (40توزيعات أرباح مدفوعة إلى المساهمين )إيضاح 

 (9.455)  -  (9.455)  (9.455)  -  -  -  - إلى أعضاء مجلس اإلدارة حوافز

 1.491.511  (431.043)  1.004.252  91.105  (199.530)  49.001  105.419  1.055.555 )غير مدقق( 8302يونيو  03الرصيد في 

 

ك الشركة األم  العائد إلى ُمّلا

 

 رأس
  المال

 احتياطي

  قانوني

احتياطي 
تحويل عمّلت 

  أجنبية

احتياطيات 
  أخرى

 أرباح 

  المجموع  محتجزة

الحصص غير 
  المسيطرة

 المجموع
 حقوق الملكية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
                

 (405.390)  (411.591)  (09.354)  (2.320.421)  (192.409)  03.331  121.109  2.310.530 )مدقق( 8307يناير  0الرصيد في 
 21.131  (10.000)  01.241  01.241  -  -  -  - ربح / )خسارة( الفترة

 240  421  110  -  -  110  -  - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 24.491  (10.050)  01.093  01.241  -  110  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة
 1.055.555  -  1.055.555  -  -  -  -  1.055.555 رأس المال المصدر
 -  -  -  2.320.405  -  -  (05.110)  (2.310.530) تخفيض رأس المال
 (2.142)  -  (2.142)  -  (2.142)  -  -  - تكلفة إصدار األسهم

 (2.252)  (2.252)  -  -  -  -  -  - المسيطرةتوزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير 

 1.414.015  (405.155)  1.010.115  01.240  (199.530)  03.103  111.912  1.055.555 )غير مدقق( 8307يونيو  03الرصيد في 



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 (1) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 01إلى  9اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي
 

 يونيو 03فترة الستة أشهر المنتهية في   

 8307  8302 إيضاح 
 غير مدققة  غير مدققة     
 ألف درهم  ألف درهم  

     األنشطة التشغيلية
 20.144  119.530  الربح قبل الضريبة

     
     تعديّلت لـ:

 (419)  (110)  ربح من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
 (4.449)  (1.220)  االستثمارإيرادات 

 11.110  11.440 1 استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات
 130  130  استهالك استثمارات عقارية

 (1.192)  -  استرداد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 4.413  055 9 إطفاء موجودات غير ملموسة

 41.951  11.191  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 22.911  05.435  مصاريف فوائد

     صافي مصاريف الفوائد على الذمم المدينة والدائنة غير المتداولة
 -  9.012  وذمم دائنة غير متداولة

 (43.329)  (1.291)  حصة من خسارة استثمار في شركات زميلة

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل ودفع 
 115.041  409.099  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وضريبة الدخل

     التغيرات في رأس المال العامل:
 (300.015)  (00.021)  ذمم مدينة تجارية وأخرى

 (020.111)  411.304  دفعات مقدمة مدفوعة لموردين ومقاولين من الباطن
 (102.102)  9.105  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 (11.411)  (41.219)  مخزون
 05.033  (40.411)  موجودات متداولة أخرى
 (431.115)  (220.119)  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 142.919  (100.294)  دفعات مقدمة مقبوضة من عمالء عن أعمال عقود
 114.935  99.145  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 0.195  31.522  محتجزات دائنة

 (930.110)  24.211  النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التشغيلية
 (19.504)  (41.110)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 (025)  (14.030)  ضريبة دخل مدفوعة

 (910.010)  1.159  صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

 (910.010)  1.159  المرّحلالرصيد 
     
 

 

 



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 (1) الموجزة الموحدة المرحلية. تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية 01إلى  9اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 )تابع(بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 
 

 يونيو 03فترة الستة أشهر المنتهية في   

    8302  8307 
 غير مدققة  غير مدققة     
 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
     

 (910.010)  1.159  الرصيد المرّحل

     األنشطة االستثمــارية
 4.449  1.220  إيرادات مقبوضة من االستثمار

 -  19.224  توزيعات أرباح مقبوضة من شركة زميلة
 (35.010)  (01.000) 1 ومعداتشراء ممتلكات ومنشآت 

 19.153  14.219  عوائد من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
 -  (205)  الزيادة في الودائع قصيرة األجل

 (9.914)  (45.401)  صافي الحركة في موجودات مالية أخرى

 (21.214)  (11.105)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارياة

     
     األنشطة التمويلية

 001.950  (100.302)  )سداد(/ متحصالت من القروض، بالصافي
ذو من طرف  قرض متحصالت من إصدار أسهم )بالصافي من تسوية

 عالقة(
 -  

1.155.030 
 (2.142)  -  تكلفة إصدار األسهم المدفوعة

 (01.015)  (05.435)  فوائد مدفوعة
 (2.252)  (03.130)  توزيعات أرباح مدفوعة

 -  (9.455)  إلى أعضاء مجلس اإلدارة حوافز
 441.911  -  متحصالت من قرض من طرف ذي عالقة

 1.343.010  (401.101)  صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التمويلية

     
 094.013  (434.211)  صافي )النقص(/ الزيادة في النقد وما في حكمه

 020.251    055.129  النقد وما في حكمه في بداية الفترة
 240  (0.995)  ق من تحويل العمالت األجنبيةصافي الفر

 1.103.251  404.411 11 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

 
 

 

 



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية فيإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة 

 8302يونيو  03
 

(9) 

 معلومات عامة 0
 

أرابتك القابضة ش.م.ع )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تأسست بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً لقرار دائرة 
. إن أسهم الشركة 4552سبتمبر  45أعمالها في . بدأت الشركة مزاولة 4552يوليو  4بتاريخ  11التنمية االقتصادية، دبي، رقم 

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.0099مدرجة في سوق دبي المالي. إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص.ب: 
 

(، "المساهم الرئيسي للمجموعة هو شركة آبار لالستثمار ش.م.خ، وشركتها األم هي شركة االستثمارات البترولية الدولية )"آيبيك
 وآيبيك تعد جزءاً من شركة مبادلة لالستثمار ش.م.ع، وهي مجموعة مملوكة بالكامل لحكومة إمارة أبوظبي.

 

تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها )"المجموعة"( في إنشاء األبراج الشاهقة والمباني والفلل 
خدمات ذات الصلة مثل الصرف الصحي واألعمال الكهربائية والميكانيكية، وتزويد الخرسانة الجاهزة، السكنية، باإلضافة إلى تنفيذ ال

 وتوريد وتأجير معدات اإلنشاءات.
 

 كما تعمل المجموعة في قطاع النفط والغاز والبنية التحتية والطاقة، وإدارة المنشآت، والتطوير العقاري.
 

 4511يونيو  05لمالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في تمت الموافقة على إصدار المعلومات ا
 .4511أغسطس  1بموجب قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في 

 

 إن هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية قد تمت مراجعتها وليست مدققة.
 

 المشتركة:الشركات التابعة والزميلة والعمليات 
 

 اسم الشركة التابعة وموطنها

)بما في ذلك  ٪نسبة الملكية 
 األنشطة الرئيسية الملكية غير المباشرة(

 يونيو 03
8302 

ديسمبر  00
8307  

    

دبي، اإلمارات  -شركة أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م 
 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها ٪155 ٪155 العربية المتحدة

شركة أرابتك لإلنشاءات سوريا ذ.م.م، الجمهورية 
 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها ٪155 ٪155 العربية السورية

شركة أرابتك باكستان )الخاصة( المحدودة، 
 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها ٪35 ٪35 باكستان

شركة أرابتك مصر لإلنشاءات ش.م.م، جمهورية 
 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها ٪00 ٪00 العربيةمصر 

شركة أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م، )شركة أجنبية(، 
 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها ٪155 ٪155 دولة فلسطين

 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها ٪10 ٪10 مساواة ذ.م.م، مملكة البحرين -شركة أرابتك 

شركة أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م )منشأة أجنبية 
 ٪155 ٪155 عاملة(، األردن

اإلنشاءات المدنية والمقاوالت الكهربائية 
 والميكانيكية والصحية واألعمال المتعلقة بها

شركة أرابتك العالمية المحدودة، جمهورية 
 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها ٪155 ٪155 موريشوس



 القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لهاأرابتك 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 )تابع( 8302يونيو  03

 

(15) 

 )تابع( معلومات عامة 0
 

 الشركات التابعة والزميلة والعمليات المشتركة: )تابع(
 

 اسم الشركة التابعة وموطنها

)بما في ذلك  ٪نسبة الملكية 
 األنشطة الرئيسية الملكية غير المباشرة(

يونيو  03
8302 

ديسمبر  00
8307  

    

شركة أرابتك لإلنشاءات الهند )الخاصة( المحدودة، 
 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها ٪30 ٪30 الهند

أبوظبي،  -شركة أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م 
 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها ٪155 ٪155 اإلمارات العربية المتحدة

شركة أرابتك بريكاست ذ.م.م، اإلمارات العربية 
 تصنيع األلواح الجاهزة ٪155 ٪155 المتحدة

أرابتك مينورتي هولدنجز ليمتد، جافزا، اإلمارات 
 شركة استثمار قابضة ٪155 ٪155 العربية المتحدة

شركة أرابتك لمعدات البناء ذ.م.م، اإلمارات 
 معدات اإلنشاء والبناءتجارة وتأجير  ٪15 ٪15 العربية المتحدة

شركة أرابتك للخدمات الهندسية ذ.م.م، اإلمارات 
 أعمال إنشاءات البنية التحتية ٪15 ٪15 العربية المتحدة

شركة أرابتك إنفايروغرين لخدمات إدارة المنشآت 
 ٪155 ٪155 ذ.م.م، اإلمارات العربية المتحدة

خدمات صيانة وتنظيف المباني وإدارة 
 وخدمات األمنالمنشآت 

 -شركة أرابتك للتطوير العقاري ذ.م.م 
 العقارات واالستثمار والتطوير واإلدارة ٪155 ٪155 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

دبي،  -شركة أرابتك للتطوير العقاري ذ.م.م 
 التطوير العقاري ٪155 ٪155 اإلمارات العربية المتحدة

دبي،  -ذ.م.م شركة أرابتك للتطوير العقاري 
 تأجير وإدارة عقارات الغير ٪155 ٪155 اإلمارات العربية المتحدة

أبوظبي، اإلمارات  -شركة أرابتك العقارية ذ.م.م 
 تأجير العقارات وخدمات اإلدارة ٪155 ٪155 العربية المتحدة

دبي، اإلمارات  -شركة أرابتك العقارية ذ.م.م 
 العقارات وبيعهاشراء  ٪155 ٪155 العربية المتحدة

شركة أرابتك ليفينج لإلنشاءات ذ.م.م، اإلمارات 
 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها ٪155 ٪155 العربية المتحدة

شركة أرابتك ليمتد، المنطقة الحرة، جافزا، 
 ٪155 ٪155 اإلمارات العربية المتحدة

التجارة العامة واالستثمارات التجارية 
 والعقارية

شركة أرابتك للتجارة المحدودة، جافزا، اإلمارات 
 ٪155 ٪155 العربية المتحدة

التجارة العامة واالستثمارات التجارية 
 والعقارية

أرابتك المقاولون المتحدون المحدودة، جافزا، 
 األعمال الدولية والتجارة العامة واالستثمارات ٪05 ٪05 اإلمارات العربية المتحدة
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 )تابع( معلومات عامة 0
 

 الشركات التابعة والزميلة والعمليات المشتركة )تابع(:
 

 التابعة وموطنهااسم الشركة 

)بما في ذلك  ٪نسبة الملكية 
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الشركة النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة ذ.م.م 
 تصنيع الخرسانة الجاهزة ٪155 ٪155 دبي، اإلمارات العربية المتحدة -

الكهروميكانيكية )إيفيكو( شركة صقر اإلمارات 
 المقاوالت الكهربائية والميكانيكية والصحية ٪155 ٪155 دبي، اإلمارات العربية المتحدة -ذ.م.م 

 المقاوالت الكهربائية والميكانيكية والصحية ٪29 ٪29 شركة إيفيكو قطر ذ.م.م، قطر*

 والميكانيكية والصحية المقاوالت الكهربائية ٪155 ٪155 شركة إيفيكو ذ.م.م، دولة فلسطين

شركة صقر اإلمارات الكهروميكانيكية )إيفيكو( 
 المقاوالت الكهربائية والميكانيكية والصحية ٪155 ٪155 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة -ذ.م.م 

شركة الخليج للصناعات الحديدية ش.م.ح، 
 الفوالذيةتصنيع الهياكل والمقاطع  ٪155 ٪155 اإلمارات العربية المتحدة

شركة جي إس آي إلنشاءات صناعة الحديد ذ.م.م، 
 تصنيع الهياكل والمقاطع الفوالذية ٪155 ٪155 اإلمارات العربية المتحدة

 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها ٪93 ٪93 شركة إدروتيك اس ار ال، إيطاليا

شركة مصنع ناصر بن خالد للخرسانة الجاهزة 
 تصنيع ونقل منتجات الخرسانة الجاهزة ٪29 ٪29 ذ.م.م، قطر*

شركة الهدف السعودية لإلنشاءات الهندسية ذ.م.م، 
 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها ٪30 ٪30 المملكة العربية السعودية

شركة تارجت لإلنشاءات الهندسية ذ.م.م، اإلمارات 
 واألعمال المتعلقة بهااإلنشاءات المدنية  ٪155 ٪155 العربية المتحدة

شركة تارجت للصناعات المعدنية ذ.م.م، اإلمارات 
 تصنيع الهياكل والمقاطع الفوالذية ٪91 ٪91 العربية المتحدة

شركة تارجت لإلنشاءات الهندسية ذ.م.م، )شركة 
 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها ٪155 ٪155 أجنبية( األردن

 العقارات واالستثمار والتطوير واإلدارة ٪155 ٪155 العقاري، مصرأرابتك مصر للتطوير 

أرابتك الخليج لالستثمار العقاري ذ.م.م، اإلمارات 
 العربية المتحدة

 

155٪ 

 

 شراء العقارات وبيعها وأنشطة التملك 155٪

 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها ٪29 ٪29 شركة أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م، قطر*

شركة أرابتك انتريستس ليمتد، جافزا، اإلمارات 
 شركة استثمار قابضة ٪155 ٪155 العربية المتحدة

 

أو أقل من رأس المال. ٪05* تمارس المجموعة السيطرة على هذه الشركات التابعة رغم امتالكها نسبة 
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 )تابع(معلومات عامة  0
 

 الزميلة التالية التي تمارس عليها تأثيراً جوهرياً:لدى المجموعة الشركات 
 

 اسم الشركة الزميلة وموطنها

)بما في ذلك  ٪نسبة الملكية 
 الملكية غير المباشرة(

 األنشطة الرئيسية
 يونيو 03

8302 
ديسمبر  00

8307 
    

 ٪42 ٪42 ديبا ليمتد، دبي، اإلمارات العربية المتحدة )"ديبا"(

الخمس نجوم، واليخوت،  تجهيزات الفنادق
 والمرافق، والخدمات ذات العالقة

 

 

 لدى الشركة وشركاتها التابعة الفروع التالية:
 

  فرع أبوظبي -أرابتك القابضة ش.م.ع 

 أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م، سانت بطرسبرغ، روسيا 

 أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م، الرياض، المملكة العربية السعودية 

  فرع الفجيرة -ذ.م.م أرابتك لإلنشاءات 

  فرع البحرين -أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م 

  فرع الشارقة -أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م 

  أبوظبي -أيدورتك اس ار ال 

  فرع الجمهورية العربية السورية -ائتالف الشركة العربية لإلنشاءات وأرابتك 

  فرع دبي -شركة تارجت لإلنشاءات الهندسية 

  فرع الشارقة -الهندسية شركة تارجت لإلنشاءات 

  فرع الفجيرة -شركة تارجت لإلنشاءات الهندسية 

  فرع قطر -شركة تارجت لإلنشاءات الهندسية ذ.م.م 

  فرع أبوظبي -أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م 

  فرع أبوظبي -جي اس آي لمقاوالت إنشاءات صناعة الحديد ذ.م.م 

  فرع األردن -شركة الخليج للصناعات الحديدية ش.م.ح 

  فرع مصر -أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م 

  فرع مدينة أستانا، كازخستان -أرابتك المقاولون المتحدون المحدودة 

 أرابتك للخدمات الهندسية ذ.م.م، فرع أبوظبي 

 الشركة النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة ذ.م.م، فرع أبوظبي 

  )المملكة العربية السعوديةالرياض -شركة صقر اإلمارات الكهروميكانيكية ذ.م.م )إيفيكو ، 
 

 .11العمليات المشتركة في المجموعة مبينة في اإليضاح رقم 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 8
 

 االستمرارية 8-0
 

مليار درهم متبوعاً  1.0من برنامج إعادة الرسملة بطرح أسهم بقيمة  4511ديسمبر  01انتهت المجموعة خالل السنة المنتهية في 
ألف سهم، قيمة السهم الواحد منها درهم واحد على أساس نسبي، مع إطفاء الخسائر  2.310.530بتخفيض رأس المال من خالل إلغاء 

 (.10المتراكمة )إيضاح 
 

 أعدت هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على أساس مبدأ االستمرارية.
 

 أساس اإلعداد 8-8
 

وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  4511يونيو  05تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في لقد 
 ، "التقارير المالية المرحلية".02

 

اإلماراتي(، وهو العملة الوظيفية إن المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم 
 وعملة العرض للمجموعة. وقد تم تقريب جميع األرقام إلى أقرب ألف درهم )ألف درهم( باستثناء ما يرد خالف ذلك.

 

ً إلى جنب مع البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهي  في  ةينبغي أن تقرأ المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية جنبا
 ، المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.4511ديسمبر  01

 

 السياسات المحاسبية الهامة 8-0
 
إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية تتوافق مع تلك السياسات المطبقة في إعداد 

 .1-0-4باستثناء ما هو مبين في اإليضاح  4511ديسمبر  01للمجموعة للسنة المنتهية في  البيانات المالية السنوية الموحدة
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية 8-0-0
 

 المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة (أ
 

راء التعديالت تغيير سياساتها المحاسبية وإج دخلت المعايير الجديدة التالية حيز التطبيق على فترة التقرير الحالية، وكان على المجموعة
 المناسبة نتيجة لتطبيق هذه المعايير:

 

  األدوات المالية". 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" 

  اإليرادات من العقود مع العمالء". 10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" 
 

 .13المحاسبية الجديدة مبين في اإليضاح رقم إن تأثير تطبيق هذه المعايير والسياسات 
 

  



 القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها أرابتك
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
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 )تابع(أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية  8
 

 )تابع(التغيرات في السياسات المحاسبية  8-0-0
 

 المعايير والتعديالت الجديدة غير المطبقة مبكرا من قبل المجموعة (ب
 

مجموعة قد تم نشرها وتعتبر إلزامية التطبيق على الفترات المحاسبية لل فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الراهنة التي
 أو الفترات التالية، ولكن لم تقم المجموعة بتطبيقها في وقٍت مبكر: 4519يناير  1التي تبدأ بعد 

 

  (.4519يناير  1، "اإليجارات" )يسري اعتباراً من 13المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

ر الجديد تصنيف اإليجارات ضمن عقود اإليجار التشغيلي أو عقود اإليجار التمويلي بالنسبة للمستأجر. وبدالً من ذلك، يتم يلغي المعيا
. ويتم "رسملة" 11التعامل مع كافة اإليجارات بنفس طريقة عقود اإليجار التمويلي المطبقة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

القيمة الحالية لدفعات اإليجار وإظهارها إما كموجودات إيجار )حق استخدام األصل( أو جنباً إلى جنب اإليجارات عن طريق احتساب 
على  13مع الممتلكات والمنشآت والمعدات. تجري المجموعة حالياً تقييماً لألثر المحتمل لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. المبالغ المسجلة واإلفصاحات المدرجة في
 

ر يال توجد معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية غ
 جزة الموحدة المرحلية للمجموعة.سارية حتى تاريخه وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على المعلومات المالية المو

 

 أساس التوحيد 4-8
 

على نتائج الشركة والشركات التابعة  4511يونيو  05تشتمل المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية كما في وللفترة المنتهية في 
فترة التقرير الخاصة بالشركة باستخدام نفس لها. يتم إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للشركات التابعة لنفس 

السياسات المحاسبية. كما يتم حذف كافة المعامالت واألرباح واألرصدة الناشئة عن المعامالت الداخلية بين شركات المجموعة عند 
 التوحيد.

 

قل الذي تتحول فيه السيطرة إلى المجموعة ويتوقف التوحيد في التاريخ الذي تنتيتم توحيد الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من التاريخ 
فيه السيطرة من المجموعة.
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 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 3
 

إن إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية يقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق 
 المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. السياسات

 

وفي سبيل إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية، فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات 
والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت هي نفس األحكام والمصادر المطبقة في البيانات المالية الموحدة  المحاسبية للمجموعة

 .4511ديسمبر  01للسنة المنتهية في 
 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 0-0
 

من اإلدارة وضع بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات يقتضي إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة عند 
التي قد تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف، واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة واألحكام 

 بالغ المدرجة.ف النتائج الفعلية عن المالناتجة والقيم العادلة. وتستند هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات وعوامل متعددة، وقد تختل
 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت التي تطرأ على التقديرات المحاسبية في 
 الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بهذا التعديل.

 

 التكلفة )طريقة المدخالت( لقياس التقدم المحرز في عقود اإلنشاءاتطريقة مقارنة  (أ)
 

تستخدم المجموعة طريقة مقارنة التكلفة )طريقة المدخالت( الحتساب عقود اإلنشاءات. وفي تاريخ كل تقرير، يجب على المجموعة 
ويتطلب ذلك من المجموعة تقدير التكاليف تقدير مرحلة اإلنجاز والتكاليف حتى اإلنجاز لجميع عقود اإلنشاءات لدى المجموعة. 

المستقبلية المتوقع تكبدها، على أساس العمل المزمع تنفيذه بعد تاريخ التقرير. وتشمل هذه التقديرات أيضا تكلفة المطالبات المحتملة 
فترة التي مراجعة لهذه التقديرات في المن المقاولين من الباطن وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية األخرى للعمالء. ويتم بيان آثار أي 

 ةيتم فيها تعديل التقديرات. وعندما تتجاوز تكاليف العقد المتوقعة إجمالي إيرادات العقد المتوقعة، يتم تسجيل إجمالي الخسائر المتوقع
ها عتمد المجموعة على فريق عملعلى الفور، وفي أقرب وقت بمجرد توقعها، سواء كان العمل قد بدأ أو لم يبدأ بعد في هذه العقود. وت

التجاري في تقدير التكاليف حتى إنجاز عقود اإلنشاءات. وتتم مراعاة بعض العوامل مثل تأخر الموعد المتوقع لإلنجاز، والتغييرات 
ذلك على و على نطاق العمل، والتغييرات على أسعار المواد وتكاليف العمالة والتكاليف األخرى، عند وضع تقديرات تكلفة البناء،

 أساس أفضل التقديرات المحدثة بانتظام.
 

 تعديالت ومطالبات العقود (ب)
 

يجب أن تُحسب أوامر التعديل مستقبالً أو كعقود جديدة بناًء على طبيعة وأسعار المنتجات والخدمات اإلضافية المطلوبة من خالل 
 أوامر التعديل.

 

المطالبات وقيم العقود القابلة إلعادة التقييم والخصومات( في سعر المعاملة التي تتوقع أن تدرج المجموعة مقابالً متغيراً )بما في ذلك 
تكون من حقها عند بداية العقد. يجب أن يكون مبلغ المقابل المتغير مقيداً إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل جداً أال يحدث عكس 

 ف بها عندما يتم بعد ذلك حل عدم اليقين المرتبط بالمقابل المتغير.كبير في قيمة اإليرادات المتراكمة التي تم االعترا
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (ج)
 

تستند مخصصات الخسارة للموجودات المالية على افتراضات حول مخاطر التعثر ومعدالت الخسارة المتوقعة. تستخدم المجموعة 
ت حساب االنخفاض في القيمة، وذلك بناًء على تاريخ المجموعة السابق وظروف أحكاماً عند اتخاذ هذه االفتراضات وتحديد مدخال

  السوق الحالية، باإلضافة إلى التقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة تقرير.
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 )تابع(التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  0-0
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )د(
 

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على تعرض جميع الموجودات غير المالية لالنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير. 
 ً المجموعة بتقدير قيمة األصل القابلة ، تقوم وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، أو عندما يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة سنويا

لالسترداد. ويتم سنوياً فحص الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى التي ال تتمتع بأعمار إنتاجية محددة لتحري االنخفاض في 
 قيمتها وفي أوقات أخرى عندما يتواجد هذا المؤشر.

 

في قيمتها عند وجود مؤشرات تدل على عدم إمكانية تحصيل القيم يتم اختبار الموجودات غير المالية األخرى لتحري االنخفاض 
 الدفترية. وعند احتساب القيمة المستخدمة، يجب على اإلدارة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو الوحدة المنتجة

 ة.للنقد واختيار معدل خصم مناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدي
 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )هـ(
 

واري تيتم تحديد تكلفة مكافآت نهاية الخدمة والقيمة الحالية اللتزامات هذه المكافآت باستخدام التقييمات االكتوارية. وينطوي التقييم االك
الزيادات تحديد معدل الخصم و على وضع افتراضات متنوعة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه االفتراضات

يراً ثالمستقبلية في الرواتب. ونظراً لدرجات التعقيد التي ينطوي عليها التقييم وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يتأثر ك
 بالتغيرات في هذه االفتراضات.
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 الماليةإدارة المخاطر المالية واألدوات  4
 

 عوامل المخاطر المالية 4-0
 

تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية وهي: مخاطر السوق )تشمل مخاطر صرف العمالت 
مخاطر واألجنبية ومخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان 

 السيولة.
 

ال تشتمل المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على كافة المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية والمطلوبة 
ً إلى جنب مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة   ما في كفي البيانات المالية السنوية الموحدة، ولذا ينبغي أن تقرأ جنبا

. إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك الواردة في البيانات المالية السنوية 4511ديسمبر  01
 .4511ديسمبر  01الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 

 نهاية السنة السابقة.لم تطرأ أي تغييرات على قسم إدارة المخاطر أو أي من سياسات إدارة المخاطر منذ 
 

تراقب المجموعة مخاطر حدوث أي عجز محتمل في التمويل باستخدام توقعات التدفقات النقدية. تشمل هذه التوقعات آجال االستحقاق 
نقدية للالستثمارات والموجودات المالية للمجموعة على حٍد سواء )مثل حسابات الذمم المدينة والموجودات المالية األخرى( والتدفقات ا

 المتوقعة من العمليات.
 

تهدف المجموعة إلى الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل ومرونته من خالل االستفادة من التسهيالت البنكية. وتدير المجموعة 
متوقعة والفعلية المخاطر السيولة باالحتفاظ بأرصدة بنكية وتسهيالت ائتمانية كافية عن طريق المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية 

 ومطابقة آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
 

لم يكن هناك أي تغير جوهري في التدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة المتعاقد عليها للمطلوبات المالية، وذلك مقارنة بالسنة 
 .4511ديسمبر  01المنتهية في 

 

 لمطلوبات المالية.تتألف األدوات المالية من الموجودات وا
 

تتكون الموجودات المالية من األرصدة البنكية والنقد، والذمم المدينة التجارية واألخرى، والموجودات المالية األخرى، والموجودات 
لمطلوبات ا المتداولة األخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما والدفعات المقدمة، والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. وتتكون

 المالية من القروض البنكية، والذمم الدائنة التجارية واألخرى، والمحتجزات الدائنة، والمبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة.
 

 ً ً  بنهاية الفترة ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفا وبات لعن قيمها الدفترية. وتمثل القيمة العادلة للموجودات والمط جوهريا
المالية المبلغ الذي يمكن تبادل أداة به في معاملة جارية بين أطراف راغبة، باستثناء البيع القسري أو البيع بغرض التصفية. وقد 

 استُخدمت األساليب واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة:
 

 األخرى، والموجودات المتداولة األخرى، والمبالغ  األرصدة البنكية والنقد، والذمم المدينة التجارية، والموجودات المالية
المستحقة من األطراف ذات العالقة، والقروض البنكية، والذمم الدائنة التجارية واألخرى، والمبالغ المستحقة لألطراف ذات 

 .العالقة تقارب قيمها الدفترية، وذلك في المقام األول بسبب فترات االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات
 

  ًإلى معايير تشمل أسعار الفائدة، وعوامل خطر تتعلق بالدولة المقر،  تقوم المجموعة بتقييم الذمم المدينة طويلة األجل استنادا
والجدارة االئتمانية للعميل، وخصائص مخاطر المشروع الممول. وبناء على هذا التقييم، يتم رصد مخصصات لتغطية 

القيم الدفترية لهذه  ، لم يكن هناك أي اختالف جوهري بين4511يونيو  05الخسائر المتوقعة لهذه الذمم المدينة. كما في 
الذمم المدينة، بعد خصم المخصصات، وقيمها العادلة.
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية واألدوات المالية  4
 

 تقدير القيمة العادلة 4-8
 

لة وفقاً دتصنف المجموعة تقديراتها لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة واالستثمارات العقارية التي يتم اإلفصاح عن قيمتها العا
 للمستويات التالية من تسلسل القيمة العادلة.

 

 .)األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة )المستوى األول 

  لوب، المطالمعطيات األخرى بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة بالمالحظة بالنسبة لألصل أو
 سواًء كانت مباشرة )وهي األسعار( أو غير مباشرة )وهي المستمدة من األسعار( )المستوى الثاني(.

  المعطيات الخاصة باألصل أو المطلوب التي ال تستند إلى بيانات سوق جديرة بالمالحظة )وهي المعطيات غير الجديرة
 بالمالحظة( )المستوى الثالث(.

 

 موسمية العمليات 5
 

نتائج المشاريع الجارية للمجموعة، وكذلك المشاريع الجديدة التي بدأ العمل فيها خالل  4511يونيو  05نتائج الفترة المنتهية في تبين 
 بأي عمليات موسمية أو دورية. الفترة، وال تتأثر كثيراً 

 

 ً : التقارير المالية المرحلية. 02للمعيار المحاسبي الدولي رقم  خلصت اإلدارة إلى أن هذه النتائج ال تشكل "عمليات موسمية كبيرة" وفقا
ليست بالضرورة مؤشراً على النتائج التي يمكن توقعها للسنة  4511يونيو  05ورغم ذلك، فإن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 

 .4511ديسمبر  01التي ستنتهي في 
 

 تقارير القطاعات 6
 

ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم يتم بيان المعلومات المتعلقة ب "القطاعات التشغيلية".  1القطاعات التشغيلية للمجموعة أدناه وفقا
يقتضي هذا المعيار تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المعدة حول مكونات المجموعة، وتتم مراجعة هذه التقارير 

يذية" التي تعتبر المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات بشأن العمليات التشغيلية وذلك بهدف تخصيص بشكٍل منتظم من قبل "اإلدارة التنف
الموارد الالزمة لكل قطاع وتقييم أدائه. وتم تحديد الرئيس التنفيذي للمجموعة على أنه المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات بشأن 

 العمليات التشغيلية للمجموعة.
 

السابقة، كانت المجموعة تعمل في أربعة قطاعات أعمال محددة، وهي اإلنشاءات، واألعمال الميكانيكية والكهربائية في السنة 
والصحية، والنفط والغاز والبنية التحتية والطاقة، وأعمال أخرى. ومع ذلك، وخالل السنة الحالية، تم إعادة تنظيم المجموعة إلى أربع 

شاءات، والبنية التحتية االقتصادية واالجتماعية، والصناعة، وأخرى. تمثل هذه األعمال األساس الذي وحدات أعمال رئيسية وهي اإلن
تقوم بموجبه المجموعة بتقديم تقاريرها حول المعلومات األساسية للقطاعات إلى المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية لغرض 

 ب أرقام السنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية.تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات. تم إعادة ترتي
 

ال متتمثل األنشطة الرئيسية لقطاع اإلنشاءات في بناء األبراج الشاهقة والمباني التجارية والسكنية والفلل السكنية، بما في ذلك تنفيذ أع
تشفيات القتصادية واالجتماعية بإنشاء المطارات والمسالصرف الصحي واألعمال الكهربائية والميكانيكية. ويتعلق قطاع البنية التحتية ا

والمتاحف وغيرها من األنشطة التي تسهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية، بينما يزاول قطاع الصناعة جميع األعمال المتعلقة 
ألعمال األخرى بتنفيذ جميع األعمال بقطاع النفط والغاز أو المخصصة لهذا الغرض و/أو المتعلقة بعمالء هذه األعمال. ويقوم قطاع ا

 األخرى التي ال تندرج ضمن القطاعات الثالثة السابقة باإلضافة إلى أعمال المقر الرئيسي.
 

تعد القطاعات المذكورة األساس الذي تستند عليه المجموعة في تقديم معلوماتها حول القطاعات. ويتم حذف المعامالت بين القطاعات 
 عند التوحيد.
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 كافة المبالغ بآالف الدراهم اإلماراتية
 

  اإلنشاءات

البنية التحتية 
االقتصادية 
 المجموع  محذوفات  أخرى  الصناعة  واالجتماعية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

            )غير مدققة( 8302يونيو  03في فترة الستة أشهر المنتهية 

 2.111.101  (214.305)  121.401  211.393  1.590.100  0.052.104 اإليرادات
 (2.211.004)  214.305  (151.094)  (224.522)  (1.529.115)  (0.055.303) تكاليف مباشرة

 042.019  -  01.123  03.304  22.340  452.193 إجمالي الربح

 10.511  -  14.011  211  904  1.441 إيرادات ومصاريف أخرى، بالصافي
 (135.399)  -  (03.305)  (15.319)  (04.430)  (11.150) مصاريف عمومية وإدارية

 (09.012)  -  (14.013)  (2.431)  (15.114)  (04.511) تكاليف تمويل

 (0.101)  -  -  -  (1.559)  (4.124) مصروف ضريبة الدخل

 110.414  -  4.551  44.113  1.011  19.201 صافي نتائج القطاع

            

            )غير مدققة( 8302يونيو  03فترة الثّلثة أشهر المنتهية في 

 4.091.292  (194.095)  05.933  114.419  011.114  1.111.131 اإليرادات
 (4.401.194)  194.095  (21.012)  (109.344)  (009.111)  (1.330.199) تكاليف مباشرة

 135.054  -  9.094  14.301  44.310  110.031 إجمالي الربح
 1.094  -  011  439  153  105 إيرادات ومصاريف أخرى، بالصافي

 (11.122)  -  (10.305)  (2.090)  (11.251)  (20.191) مصاريف عمومية وإدارية
 (00.012)  -  (3.211)  (1.200)  (3.201)  (19.414) تكاليف تمويل

 (111)  -  -  -  (31)  (20) مصروف ضريبة الدخل

 29.030  -  (15.414)  3.111  (213)  00.110 صافي نتائج القطاع

 

  



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 )تابع( 8302يونيو  03 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 

(45) 

 )تابع(تقارير القطاعات  6
 

 كافة المبالغ بآالف الدراهم اإلماراتية

  اإلنشاءات 

البنية التحتية 
االقتصادية 
 المجموع  محذوفات  أخرى  الصناعة  واالجتماعية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

            )غير مدققة( 8307يونيو  03فترة الستة أشهر المنتهية في 

 2.420.011  (033.209)  114.514  314.101  300.312  0.142.155 اإليرادات
 (2.500.341)  033.209  (131.045)  (301.051)  (345.592)  (4.934.120) تكاليف مباشرة

 459.901  -  0.134  05.305  10.095  131.900 إجمالي الربح
 22.133  (0.491)  01.121  1.993  1.421  1.214 إيرادات ومصاريف أخرى، بالصافي

 (133.505)  1.310  (01.940)  (11.101)  (40.319)  (11.032) مصاريف عمومية وإدارية

 (22.911)  0.310  (10.411)  (3.101)  (0.311)  (44.910) تكاليف تمويل
 (1.402)  -  -  (091)  -  (130) مصروف ضريبة الدخل

 21.131  -  (1.394)  1.331  (12.094)  01.410 صافي نتائج القطاع

            

            )غير مدققة( 8307يونيو  03فترة الثّلثة أشهر المنتهية في 

 4.535.011  (451.003)  19.112  495.421  001.031  1.005.042 اإليرادات
 (1.900.024)  451.003  (15.900)  (410.051)  (004.394)  (1.222.104) تكاليف مباشرة

 152.109  -  1.101  2.921  2.139  13.114 إجمالي الربح
 05.241  (2.011)  41.922  1.141  1.151  2.110 أخرى، بالصافيإيرادات ومصاريف 

 (10.314)  100  (12.005)  (1.130)  (10.595)  (01.434) مصاريف عمومية وإدارية
 (45.410)  0.310  (1.101)  (0.254)  (4.145)  (1.901) تكاليف تمويل

 (323)  -  -  40  -  (339) مصروف ضريبة الدخل

 25.193  -  10.141  (0.239)  (9.925)  24.211 نتائج القطاعصافي 
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  اإلنشاءات 

البنية التحتية 
االقتصادية 
 واالجتماعية

 

 الصناعة

 

 المجموع  محذوفات  أخرى
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

            )غير مدققة( 8302يونيو  03كما في 
 11.190.592  (1.142.521)  4.111.393  145.011  4.400.122  1.511.542 موجودات القطاع

 (9.952.513)  1.191.401  (1.010.102)  (330.004)  (4.411.301)  (1.200.105) مطلوبات القطاع

            
            )مدققة( 8307ديسمبر  00كما في 

 11.924.911  (1.310.512)  4.120.339  1.440.199  1.150.990  1.104.202 موجودات القطاع

 (15.354.210)  1.319.395  (1.419.511)  (1.501.311)  (1.112.591)  (1.115.014) مطلوبات القطاع

            
 

 

 

 

 



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية فيإيضاحات حول 
 )تابع( 8302يونيو  03

 

(44) 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات 7
 

، استحوذت المجموعة على أنواع مختلفة من الممتلكات والمنشآت والمعدات 4511يونيو  05خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
ألف درهم(. واستبعدت المجموعة موجودات  35.010: 4511يونيو  05ألف درهم )فترة الستة أشهر المنتهية في  01.000بتكلفة 

ألف درهم(. وبلغ  19.211: 4511يونيو  05ي ألف درهم خالل الفترة )فترة الستة أشهر المنتهية ف 14.422بقيمة دفترية صافية 
 ألف درهم(. 11.110: 4511يونيو  05ألف درهم )فترة الستة أشهر المنتهية في  11.440مصروف االستهالك للفترة 

 

 استثمارات عقارية 8
 

مليون درهم( بما  031: 4511مليون درهم ) 031تشمل االستثمارات العقارية أرضاً في إمارة دبي باإلمارات العربية المتحدة بقيمة 
 مليون درهم.  11في ذلك تكاليف تطوير متكبدة فعلياً بقيمة 

 

على خطة تطوير للعقار. لم يتم تسجيل مخصص انخفاض القيمة حيث أن ، تعمل اإلدارة مع طرف خارجي 4511يونيو  05كما في 
 ةاإلدارة واثقة من أن قيمة العقار القابلة لالسترداد ستكون أعلى من قيمته الدفترية بناًء على قيمته قيد االستخدام. هذه األرض مرهون

 . مقابل قرض من بنك المشرق
 

 موجودات أخرى غير ملموسة 9
 

يونيو  05ألف درهم )فترة الستة أشهر المنتهية في  055بلغ اإلطفاء على الموجودات األخرى غير الملموسة خالل الفترة ما قيمته 
 شيء(.: ال 4511يونيو  05ألف درهم(. ولم تكن هناك أي إضافات خالل الفترة )فترة الستة أشهر المنتهية في  4.413: 4511

 

 األطراف ذات العّلقة 01
 

يعرض الجدول التالي تفاصيل المبلغ اإلجمالي للمعامالت التي أُبرمت مع األطراف ذات العالقة خالل فترتي الستة أشهر المنتهيتين 
 :4511ديسمبر  01و 4511يونيو  05، وكذلك األرصدة لدى األطراف ذات العالقة كما في 4511و 4511يونيو  05في 

 

  
 أشهر المنتهية في الستة

  )غير مدققة( 8302يونيو  03
 كما في

 )غير مدققة( 8302يونيو  03

  إيرادات  

 أخرى
مصاريف وتكاليف 

 تعاقد من الباطن
 مبالغ

 مستحقة إلى
 مبالغ

 مستحقة من
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

 311.552  021.995  -  32.113  عمليات مشتركة
 15.030  -  -  9.991  مساهم

 -  01.501  3.510  -  شركة زميلة
 14.994  24.035  215  3.951  أطراف أخرى ذات عالقة

  11.544  3.000  300.011  152.009 

 
 

  



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في

 )تابع( 8302يونيو  03
 

(40) 

 )تابع( األطراف ذات العّلقة 01
 

  
 الستة أشهر المنتهية في

 )غير مدققة( 8307يونيو  03
 كما في

 )مدققة( 8307ديسمبر  00

  إيرادات  

 أخرى
مصاريف وتكاليف 

 تعاقد من الباطن
 مبالغ

 مستحقة إلى
 مبالغ

 مستحقة من
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

 302.110  201.193  -  42.513  عمليات مشتركة
 10.111  -  -  10.115  مساهم

 -  09.052  19.403  -  شركة زميلة
 0.951  01.131  424  11.100  أخرى ذات عالقةأطراف 

  01.159  19.211  003.431  112.259 

 
 تعويضات كبار موظفي اإلدارة

 

 فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغيرهم من كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة خالل الفترة:
 

 الستة أشهر المنتهية في  الثّلثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 03 
8302 

 يونيو 03 
8307 

 يونيو 03 
8302 

 يونيو 03 
8307 

 غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 2.422  3.114  4.519  0.191 منافع قصيرة األجل
 191  203  111  145 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 -  9.411  -  - حوافز
 -  9.455  -  9.455 مكافآت إلى أعضاء مجلس اإلدارة*

 14.011  4.191  40.103  2.221 

 

على توزيع مكافآت أعضاء مجلس  4511أبريل  13* وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، الذي ُعقد بتاريخ 
 مليون درهم. 9.4اإلدارة بقيمة 

 

 ةسياق العمل االعتيادي في معامالت مختلفة تشمل القروض والودائع البنكية مع مؤسسات مالية معظمها مملوكدخلت المجموعة في 
لحكومة إمارة أبوظبي. إن تأثير هذه المعامالت مدرج في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. ويتم إبرام هذه المعامالت 

 ارية اعتيادية.بشروط مماثلة لتلك السائدة لمعامالت تج
 

: 4511ألف درهم ) 319.101ألف درهم( و 195.125: 4511ألف درهم ) 145.215يشمل النقد وما في حكمه والقروض مبلغ 
 10.921ألف درهم(، على التوالي، لدى/ من شركات تملك حكومة إمارة أبوظبي حصصاً فيها. تشمل تكلفة التمويل مبلغ  241.040
 ف درهم( فيما يتعلق باألرصدة لدى هذه الشركات.أل 9.100: 4511ألف درهم )



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 )تابع( 8302يونيو  03

 

(42) 

 )تابع(األطراف ذات العّلقة  01
 

 إن بعض العمالء المتعاقدين من المجموعة هم منشآت خاضعة لسيطرة حكومة أبوظبي. وتدخل المجموعة في معامالت مع هذه
 ألف 4.019.103المنشآت في سياق العمل االعتيادي )وهو تقديم خدمات اإلنشاءات(. نتجت عن المعامالت الهامة إيرادات بمبلغ 

 211.309: 4511ديسمبر  01ألف درهم ) 010.111ألف درهم( وأرصدة مدينة بمبلغ  1.102.103: 4511يونيو  05درهم )
ألف درهم(. وفيما يلي قائمة بجميع األرصدة  919.411: 4511ديسمبر  01ف درهم )أل 103.900ألف درهم( ودفعات مقدمة بمبلغ 

 المتعلقة بهذه المشاريع:
 

  اإليرادات 
مبالغ مستحقة من 

 حسابات مدينة أعمال اإلنشاءات
محتجزات 

 مدينة
دفعات مقدمة 

 مقبوضة
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          الفترة المنتهية في 
 103.900  214.420  010.111  1.490.011  4.019.103 4511يونيو  05  

 الفترة المنتهية في
/ 4511يونيو  05

 السنة المنتهية
 919.411  251.152  211.309  1.400.134  1.102.103 4511ديسمبر  01

          
 

 نقد وما في حكمه 00
 

 
 يونيو 03

8302  
 ديسمبر 00

8307 
 مدقق  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 194.111  035.590 أرصدة نقدية وبنكية
 401.931  191.919 ودائع بنكية قصيرة األجل

 1.122.122  101.514 أرصدة نقدية وبنكية

 
ً يشمل النقد   لما يلي: وما في حكمه األرصدة البنكية والنقد الصافي من السحوبات البنكية على المكشوف وفقا

 
 يونيو 03 

8302 
 يونيو 03 

8307 
 غير مدققة
 ألف درهم

  غير مدققة 
  ألف درهم 
   
    

 1.010.400  101.514 أرصدة نقدية وبنكية
 -  (25.205) ثالثة أشهرناقصاً: ودائع بفترة استحقاق تزيد على 

 (013.141)  (210.411) ناقصاً: سحب بنكي على المكشوف

 1.103.251  404.411 النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية

 
 

 

 

 

 

  



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في

 )تابع( 8302يونيو  03
 

(40) 

 مصروف ضريبة الدخل 01
 

 تخضع المجموعة للضريبة على عملياتها فيما عدا في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين.
 

 .٪02و ٪0الدخل في البلدان التي تُمارس فيها العمليات للضريبة بمعدالت تتراوح بين يخضع 
 

 فيما يلي أبرز عناصر مصروف ضريبة الدخل في بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي:
 

 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في  

 8302  8307 
 غير مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 

    الدخلضرائب 
 1.031  2.520 مصروف الضريبة الحالية

 (112)  (192) إيرادات الضريبة المؤجلة المتعلقة بإنشاء الفروق المؤقتة

 1.402  0.101 مصروف ضريبة الدخل المؤجلة

 

 فيما يلي مجموع المبلغ المحمل على الفترة الذي يمكن تسويته مع الربح المحاسبي للمنشآت الخاضعة للضريبة:
 

 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في  

 8302  8307 
 غير مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 20.144  119.530 الدخل قبل الضريبة

 (1.402)  (0.101) مصروف ضريبة الدخل

 
يانات الشركات التابعة في البيحتسب مصروف ضريبة الدخل في بيان الدخل الموجز الموحد على أساس معدل الضريبة المطبق على 

 المالية الموحدة.
 

 رأس المال 03
 

 يونيو 03 
8302 

 ديسمبر 00 
8307 

 مدقق  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 

    المصّرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
    ألف سهم بقيمة درهم واحد للسهم  1.055.555

 1.055.555  1.055.555 بقيمة درهم واحد للسهم(ألف سهم  1.055.555: 4511 ديسمبر 01)   

 
 1.0من برنامج إعادة الرسملة. تمت زيادة رأس مال الشركة بمقدار  4511ديسمبر  01المنتهية في انتهت المجموعة خالل السنة 

ألف  2.310.530درهم للسهم وتم تخفيض رأس المال من خالل إلغاء  1مليار درهم من خالل إصدار أسهم جديدة بسعر عرض 
بعد الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية. درهم للسهم على أساس نسبي إلطفاء الخسائر المتراكمة  1سهم بقيمة 

ألف درهم مما  05.110واستناداً إلى قرار مجلس اإلدارة، تم استخدام االحتياطي القانوني للمجموعة لتسوية خسائر المجموعة بمبلغ 
ألف درهم. 111.912أدى إلى انخفاض االحتياطي القانوني إلى 



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 )تابع( 8302يونيو  03

 

(43) 

 ربحية السهم 04
 

 4511يونيو  05السهم بقسمة الربح العائد إلى مالكي الشركة األم لفترتي الستة أشهر والثالثة أشهر المنتهيتين في تحتسب ربحية 
 :4511يونيو  05هر المنتهيتين في ألف درهم على التوالي )فترتي الستة أشهر والثالثة أش 29.259ألف درهم و 110.520البالغة 

لى التوالي( على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة والبالغ عددها ألف درهم ع 09.199ألف درهم و 01.241
 ألف سهم(. 100.304: 4511ألف سهم ) 1.055.555

 

 الستة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 05  يونيو 05  يونيو 05  يونيو 05 
 4511  4511  4511  4511 
 غير مدققة  غير مدققة  مدققةغير   غير مدققة 
 )درهم(  )درهم(  )درهم(  )درهم( 
 )معاد بيانها(    )معاد بيانها(   
        

 5.51  5.51  5.50  5.50 ربحية السهم األساسية والمخفّضة

 

 

 أمور أخرى 05
 

مليون درهم(  241: 4511ديسمبر  01) 4511يونيو  05مليون درهم كما في  241لدى المجموعة إجمالي تعرض بقيمة  (أ)
دينة، دفع الذمم الم نازعةفيما يتعلق بذمم مدينة عن مشروع سابق في دبي، اإلمارات العربية المتحدة. ولما كان العميل قد 

 يم بحقه.فقد قرر مجلس إدارة الشركة رفع دعوى تحك
 

مليون درهم( فيما يتعلق بذمم  450: 4511) 4511مليون درهم كما في يونيو  450لدى المجموعة إجمالي تعرض بقيمة  (ب)
، حصلت 4511مدينة عن مشروعين في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، لنفس العميل. خالل الربع األخير من عام 

مشروع واحد. وخالل الفترة استلمت المجموعة قرار التحكيم للمشروع المجموعة على حكم قضائي لصالحها فيما يتعلق ب
 اآلخر الذي جاء كذلك في صالحها والمجموعة بصدد اتخاذ الخطوات الالزمة إلنفاذ حقوقها.

 

، أصدر مساهم الحصة غير المسيطرة في إحدى الشركات التابعة للمجموعة )أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م، 4513خالل سنة  (ج)
ً قطر( في  بعدم الموافقة أو عدم التصريح بإصدار البيانات المالية للشركة التابعة، على أساس أن المساهم لم  دولة قطر كتابا

يقبل تحمل أي مسؤولية عن المركز المالي للشركة التابعة وأدائها وإدارتها. وقد حصلت المجموعة على المشورة القانونية، 
لمسيطر مسؤول عن حصته في عمليات الشركة التابعة وفقا ألحكام قانون الشركات ولديها قناعة كبيرة بأن المساهم غير ا

 التجارية القطري، وأن كال المساهمين بالشركة مسؤوالن بالتضامن عن االلتزامات المترتبة على الشركة التابعة.
 

 يتعلق باألمر المذكور أعاله.، قام المساهم برفع دعوى على المجموعة فيما 4511ديسمبر  01خالل السنة المنتهية في 
 

ترى اإلدارة أن هذا النزاع لن يكون له أي تأثير على النتائج الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة ككل أو على إجمالي حقوق الملكية 
بها.



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 )تابع( 8302يونيو  03

 

(41) 

 التغيرات في السياسات المحاسبية 06
 

 10"األدوات المالية" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يشرح هذا اإليضاح تأثير تطبيق 
"اإليرادات من العقود مع العمالء" على البيانات المالية الموحدة للمجموعة، ويبين كذلك السياسات المحاسبية الجديدة التي ُطبقت 

 تلك المطبقة في الفترات السابقة. والتي تختلف عن 4511يناير  1اعتباًرا من 
 

نتيجة للتغييرات في السياسات المحاسبية للمجموعة، تم تعديل األرباح المحتجزة االفتتاحية في المعلومات المالية الموجزة الموحدة 
وبالتالي، فإن عمليات إعادة  بدون إعادة بيان المعلومات المقارنة. 10ورقم  9المرحلية. تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

التصنيف والتعديالت الناشئة من المعايير الجديدة ليست مدرجة في بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي المعاد بيانه كما في 
فصيل في . والتعديالت مبينة بمزيد من الت4511يناير  1، ولكنها مسجلة في األرباح المحتجزة االفتتاحية في 4511ديسمبر  01

 الصفحة التالية.
 

 "اإليرادات من العقود مع العمّلء" 05المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  06-0
 

 تأثير التطبيق 06-0-0
 

، "اإليرادات 10أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معياراً جديداً لتسجيل اإليرادات. يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
العقود مع العمالء"، طريقة واحدة شاملة الحتساب اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء، ويحل محل المعيار المحاسبي الدولي من 
الذي يتناول عقود السلع. يستند هذا المعيار الجديد إلى مبدأ  11الذي يتناول عقود اإلنشاءات والمعيار المحاسبي الدولي رقم  11رقم 

ات عند انتقال السيطرة على سلعة أو خدمة للعميل. كما يسمح المعيار بنهج تطبيق شامل بأثر رجعي أو معدل بأثر تسجيل اإليراد
 رجعي.

 

 واعتمدت النهج المعدل بأثر رجعي المسموح به 4511يناير  1اعتباراً من  10طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
عند التطبيق. وقررت المجموعة اتباع الوسائل العملية التالية المتاحة ضمن نهج التطبيق المعدل بأثر  10في المعيار الدولي رقم 

:10رجعي للمعيار الدولي رقم 



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 )تابع( 8302يونيو  03

 

(41) 

 )تابع( التغيرات في السياسات المحاسبية 06
 

 )تابع("اإليرادات من العقود مع العمّلء"  05المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  06-0
 

 )تابع( تأثير التطبيق 06-0-0
 

 ( 4511يناير  1ُطبقت متطلبات المعيار الجديد على العقود التي لم تكتمل بتاريخ التطبيق األولي.) 

  اإليرادات بالنسبة لتعديالت العقود التي حدثت قبل تاريخ التطبيق األولي.لم تقم المجموعة بإعادة بيان العقود وفقاً لمعيار 
 

قيمت المجموعة تأثير تطبيق المعيار الجديد على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة وحددت النواحي التالية التي 
 وقع عليها التأثير:

 

 قود جديدة بناًء على طبيعة وأسعار المنتجات والخدمات اإلضافية المطلوبة من يجب أن تُحسب أوامر التعديل مستقبالً أو كع
 خالل أوامر التعديل.

 

  التكاليف اإلضافية للحصول على عقد هي تكاليف لم تكن المجموعة ستتكبدها لو لم يتم الحصول على العقد، ويتم االعتراف
 بها ضمن الموجودات إذا كان من المتوقع استردادها.

 

  يتعين على المجموعة إدراج مقابل متغير )بما في ذلك المطالبات وقيم العقود القابلة إلعادة التقييم والخصومات( في سوف
سعر المعاملة التي تتوقع أن تكون من حقها عند بداية العقد. يجب أن يكون مبلغ المقابل المتغير مقيداً إلى الحد الذي يكون 

كبير في قيمة اإليرادات المتراكمة التي تم االعتراف بها عندما يتم بعد ذلك حل عدم  فيه من المحتمل جداً أال يحدث عكس
 اليقين المرتبط بالمقابل المتغير.

 

، حددت المجموعة العقود التي تلبي المعايير أعاله إال أن تأثير ما ذكر أعاله ليس 10خالل مرحلة تقييم تأثير المعيار الدولي رقم 
 ت المالية الموجزة الموحدة المرحلية.جوهرياً على المعلوما

 

 05السياسات المحاسبية وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  06-0-8
 

 تطلب تطبيق المعيار الجديد من المجموعة تطبيق السياسات المحاسبية الجديدة التالية:
 

من خمس خطوات، كما هو محدد في المعيار الدولي للتقارير تعترف المجموعة بإيرادات العقود المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج 
 :10المالية رقم 

 

تحديد العقد )العقود( المبرمة مع العميل: يُعّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفيذ  -1
 ويحدد المعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد.

 

 ي العقد: التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.تحديد التزامات األداء ف -4
 

تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو الثمن الذي تتوقع المجموعة أن يكون مستحقاً لها مقابل تحويل السلع أو الخدمات  -0
 المتفق عليها إلى العميل، باستثناء المبالغ المحّصلة نيابة عن الغير.

 

تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، ستقوم المجموعة  -2
بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يمثل مقدار الثمن الذي تتوقع المجموعة أن يكون مستحقاً لها مقابل الوفاء 

 بكل التزام أداء.
 

االعتراف باإليرادات عندما )أو حالما( تقوم المنشأة بالوفاء بالتزام األداء في وقت معين أو بمرور الوقت. -0



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
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(49) 

 )تابع( التغيرات في السياسات المحاسبية 06
 

 )تابع("اإليرادات من العقود مع العمّلء"  05المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  06-0
 

 )تابع( 05السياسات المحاسبية وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  06-0-8
 

 تفي المجموعة بالتزام األداء وتسجل اإليرادات بمرور الوقت إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:
 

  باألداء.يتلقى العميل ويستفيد في نفس الوقت من المزايا التي يوفرها أداء المجموعة عندما تفي المجموعة 
 

 .ينشئ أداء المجموعة أصالً يقع تحت سيطرة العميل أو يحّسنه عند إنشاء هذا األصل أو تحسينه 
 

  ال ينشئ أداء المجموعة أصالً مع استخدام بديل للمجموعة ويكون للمنشأة حق ُملزم بقبض دفعات عن األداء المكتمل حتى
 تاريخه.

 

أعاله بالنسبة اللتزامات األداء، يتم االعتراف باإليرادات في الوقت الذي يتم فيه استيفاء التزام عندما ال تتم تلبية أحد الشروط المذكورة 
األداء. إن المجموعة مطالبة بتقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا كانت التزامات األداء قد استوفيت بمرور الوقت أو 

ة لالعتراف باإليرادات. وكجزء من عملية تقييم التأثير، استنتجت المجموعة أنه بالنسبة في وقت محدد من أجل تحديد الطريقة المناسب
لمعظم ترتيباتها فإنها إما تنشئ أو تحّسن أصالً خاضعاً لسيطرة العميل أو أنها تنشئ أصالً بدون استخدام بديل ولها حق ُملزم في قبض 

عايير االعتراف باإليرادات بمرور الوقت وتقيس التقدم المحرز في مشاريعها الدفعات مقابل األعمال المنجزة. ولذا، فإنها تفي بم
بطريقة التكلفة حتى اإلنجاز )طريقة المدخالت( ألنها أفضل طريقة تعبر عن تحويل السيطرة على المنتجات والخدمات بموجب كل 

 التزام أداء.
 

دمات المتفق عليها، فإنها تنشئ أصل عقد بناًء على مبلغ الثمن الذي عندما تلبي المجموعة التزام أداء من خالل تسليم السلع أو الخ
 يحققه األداء. عندما يتجاوز مبلغ الثمن المستلم من العميل مبلغ اإليراد المعترف به، فإن ذلك يؤدي إلى التزام بموجب العقد.

 

وم لدفع المحددة تعاقدياً وباستثناء الضرائب والرسوم. تقتقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط ا
المجموعة بتقييم ترتيبات اإليرادات على أساس معايير محددة لتحديد ما إذا كانت تعمل بصفة أصيل أو وكيل. وخلصت المجموعة 

 إلى أنها تعمل بصفة األصيل في جميع ترتيبات اإليرادات المتعلقة بها.
 

تكون عبارة عن تمديد لنطاق العمل الحالي باستخدام التسويات التراكمية لطريقة التكلفة حتى اإلنجاز من أجل  تُحتسب التعديالت التي
االعتراف باإليرادات. تُحتسب أوامر التعديل التي تتطلب إضافة سلع وخدمات مميزة إلى نطاق العمل بأسعار مخفّضة على أساس 

 افة سلع وخدمات مميزة لنطاق العمل بأسعار بيع مستقلة فتُحتسب كعقود جديدة مع العمالء.مستقبلي، أما أوامر التعديل التي تتطلب إض
 

كثر أ تُحتسب المطالبات على أنها مقابل متغير، وتدَرج في إيرادات العقود باستخدام نهج القيمة المتوقعة أو المبلغ األكثر احتماالً )أيهما
المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها الحق في استالمه( ويكون احتمال أن ال يحدث عكس كبير في مبلغ اإليرادات تنبؤاً من حيث 

المتراكمة المعترف بها عالياً عندما يتم تسوية حالة عدم اليقين المرتبطة بالمطالبة الحقاً.
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 )تابع(التغيرات في السياسات المحاسبية  06
 

 )تابع("اإليرادات من العقود مع العمّلء"  05المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  06-0
 

 )تابع( 05السياسات المحاسبية وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  06-0-8
 

 د المتوقعة.يتم االعتراف بالخسارة في بيان الدخل الشامل عندما تتجاوز تكاليف العقد المتوقعة إجمالي إيرادات العق
 

تجمع المجموعة عقدين أو أكثر من العقود المبرمة في نفس الوقت أو في وقت قريب مع نفس العميل وتحتسب العقود كعقد واحد إذا 
 تم استيفاء واحد أو أكثر من المعايير التالية:

 

 هدف س العميل كحزمة واحدة بيتم التفاوض على عقدين أو أكثر من العقود المبرمة في نفس الوقت أو في وقت قريب مع نف
 تجاري واحد.

 

 .يعتمد مبلغ العقد الواجب دفعه في عقد واحد على ثمن أو أداء العقد اآلخر 
 

  ًتعتبر السلع أو الخدمات المتفق عليها في العقود )أو بعض السلع أو الخدمات المتفق عليها في كل عقد من العقود( التزاما
 فردياً باألداء.

 

 المعايير المذكورة أعاله، يتم الجمع بين الترتيبات وتُحتسب كترتيب واحد من أجل االعتراف باإليرادات.إذا تم استيفاء 
 

 يتم االعتراف بالتكلفة السابقة للتعاقد للحصول على عقد مع عميل كأصل إذا كان من المتوقع استرداد تلك التكلفة.
 

يكون احتمال أن ال يحدث عكس جوهري في مبلغ اإليرادات المتراكمة المعترف يتم االعتراف باإليرادات في بيان الدخل الشامل عندما 
 بها عالياً ويكون باإلمكان قياس قيمة اإليرادات والتكاليف، عند االقتضاء، بصورة موثوقة.

 

 "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  06-8
 

 تأثير التطبيق 06-8-0
 

الذي يتعلق باالعتراف بالموجودات والمطلوبات  09محل المعيار المحاسبي الدولي رقم  9الدولي للتقارير المالية رقم يحل المعيار 
 المالية وتصنيفها وقياسها، وإلغاء االعتراف باألدوات المالية، واالنخفاض في قيمة الموجودات المالية، ومحاسبة التحّوط.

 

إلى حدوث تغيرات في السياسات  4511يناير  1"األدوات المالية" اعتباراً من  9المالية رقم  أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير
. إن السياسات المحاسبية 4511ديسمبر  01المحاسبية وتعديالت على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 ، لم يتم إعادة بيان األرقام المقارنة.9ألحكام االنتقالية للمعيار الدولي رقم أدناه. ووفقاً ل 4-4-13الجديدة مبينة في اإليضاح 
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(01) 

 )تابع(التغيرات في السياسات المحاسبية  06
 

 )تابع( "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  06-8
 

 )تابع( تأثير التطبيق 06-8-0
 

التالي التعديالت لكل بند من بنود بيان المركز المالي الموحد. لم تدَرج البنود التي لم تتأثر بالتغييرات، وبالتالي فإن يوضح الجدول 
 اإلجماليات الفرعية والمجاميع المفصح عنها ال يمكن إعادة حسابها من األرقام المتاحة.

 

 بيان المركز المالي الموحد )مستخلص(
 8307 ديسمبر 00

 ألف درهم

أثر المعيار الدولي 
 9للتقارير المالية رقم 

 ألف درهم
 8302يناير  0

 موجودات غير متداولة ألف درهم

 11.414 - 11.414 موجودات مالية أخرى*
    

    موجودات متداولة

 0.110.101 (114.319) 0.411.013 ذمم مدينة تجارية وأخرى
    

    حقوق الملكية

 11.100 (151.091) 145.104 أرباح محتجزة
 (400.305) (11.414) (422.031) الحصص غير المسيطرة

 

* اختارت المجموعة أن تعرض في الدخل الشامل اآلخر التغيرات في القيمة العادلة لجميع استثماراتها في األسهم المصنفة سابقاً 
استراتيجية طويلة األجل ال يُتوقع بيعها على المدى القصير إلى كمتاحة للبيع، ألن هذه االستثمارات يتم االحتفاظ بها كاستثمارات 

ألف درهم من الموجودات المالية المتاحة للبيع إلى الموجودات  11.414المتوسط. وبالتالي، أعيد تصنيف موجودات بقيمة عادلة تبلغ 
 أو خسارة من هذا التحويل. المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ولم يتم االعتراف بأي ربح

 

 التصنيف والقياس (1)
 

(، قامت إدارة المجموعة بتقييم نماذج األعمال المطبقة 9)تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4511يناير  1في 
 9قم ئات المعيار الدولي للتقارير المالية رعلى الموجودات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة وقامت بتصنيف أدواتها المالية إلى ف

 المناسبة. خلصت اإلدارة إلى أنه ال توجد موجودات مالية جوهرية معاد تصنيفها، بخالف ما ذُكر أعاله.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (2)
 

 :9المتوقعة الجديد وفقاً للمعيار الدولي رقم لدى المجموعة األنواع التالية من الموجودات المالية التي تخضع لنموذج خسائر االئتمان 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى -
 موجودات العقود )مثل المحتجزات والمبالغ المستحقة من عمالء عقود اإلنشاءات( -

 

م توضيح لكل فئة من فئات هذه الموجودات. وت 9كانت المجموعة مطالبة بتعديل منهجها النخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي رقم 
 تأثير التغير في منهجية انخفاض القيمة على األرباح المحتجزة وحقوق الملكية للمجموعة فيما ذُكر أعاله.

 

ً للمعيار الدولي رقم  ً لمتطلبات انخفاض القيمة وفقا ، ال تعتبر خسارة انخفاض القيمة 9وفي حين يخضع النقد وما في حكمه أيضا
المحددة ذات أهمية.
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 )تابع("األدوات المالية"  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  06-8
 

 )تابع(تأثير التطبيق  06-8-0
 

 الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود
 

فقاً . و9ولي رقم لدمسموح بهما في المعيار الم العاوالمبسط النهج ا منمزيج لمجموعة بتطبيق ، قامت ايةرلتجاالمدينة ابالنسبة للذمم 
مخاطر مدى العمر إذا زادت لمتوقعة على ن االئتمااخسائر دل ألصل مالي بقيمة تعارة لخساالمجموعة مخصص م، تقيس العااللنهج 

النهج المبسط يتطلب االعتراف بالخسائر المتوقعة االئتمان على هذه األداة المالية بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي. ومع ذلك، فإن 
 على مدار العمر منذ االعتراف المبدئي بالذمم المدينة.

 

من أجل قياس خسائر االئتمان المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود بناء على سمات مخاطر االئتمان وحاالت 
ود بأعمال قيد اإلنجاز غير مفوترة لها نفس سمات مخاطر االئتمان كما هو الحال في الذمم التأخر عن السداد. تتعلق موجودات العق

المدينة التجارية لنفس نوع العقود. وبالتالي، خلصت المجموعة إلى أن معدالت الخسارة المتوقعة للذمم المدينة التجارية تعد تقريباً 
 معقوالً لمعدالت الخسارة لموجودات العقود.

 

مع مخصصات الخسارة  4511ديسمبر  01يلي تسوية بين مخصصات الخسارة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود كما في فيما 
 :4511يناير  1االفتتاحية في 

 

 

 ألف درهم 
  

 430.014 09محتسب وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  - 4511ديسمبر  01في 

 114.319 المبالغ المعدلة

 011.531 9محتسب وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 4511يناير  1الخسارة االفتتاحي كما في مخصص 

 

يتم شطب الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود عندما ال يكون هناك توقع معقول باستردادها.



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 )تابع( 8302يونيو  03

 

(00) 

 )تابع(التغيرات في السياسات المحاسبية  06
 

 )تابع( "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  06-8
 

 9السياسات المحاسبية وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  06-8-8
 

 تطلب تطبيق المعيار الجديد من اإلدارة تطبيق السياسات المحاسبية الجديدة التالية:
 

 التصنيف
 في فئتي القياس التاليتين: 4511يناير  1المالية اعتبارا من تصنف المجموعة موجوداتها 

 

 تلك التي تقاس الحقاً بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة(. -
 تلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة. -

 

لمالية من حيث ما إذا كانت الموجودات المالية محتفظ بها ضمن يعتمد التصنيف على نموذج العمل لدى المجموعة إلدارة الموجودات ا
نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية، وكذلك على الشروط التعاقدية للتدفقات 

الغ محددة إلى تدفقات نقدية تمثل حصراً دفعات للمب النقدية من حيث ما إذا كانت الشروط التعاقدية للموجودات المالية تؤدي في تواريخ
 األصلية والفائدة على الرصيد األصلي القائم. وتحدد اإلدارة التصنيف الستثمارها عند االعتراف المبدئي.

 

 االعتراف والقياس
 

صل. فيه المجموعة بشراء أو بيع األوهو التاريخ الذي تلتزم  -تحتسب المشتريات والمبيعات من الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة 
يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المالية بانقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عند تحويلها مع قيام 

 المجموعة بتحويل كافة مخاطر وعوائد الملكية بشكٍل كامل.
 

الل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة. وبعد القياس المبدئي، تعرض المجموعة أرباح تدَرج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ
وخسائر القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر، وال يوجد إعادة تصنيف الحقة ألرباح وخسائر القيمة العادلة 

يستمر االعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في حساب الربح أو  في بيان الدخل الموجز الموحد بعد استبعاد االستثمار.
 الخسارة كإيرادات أخرى عندما يتقرر حق المجموعة في استالم الدفعات.

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
 

ولي للتقارير المالية لدموح بهما في المعيار امسلم العاوالمبسط النهج امن مزيج لمجموعة بتطبيق ، قامت ايةرلتجاالمدينة ابالنسبة للذمم 
قاً للنهج ف. يطبَّق النهج المبسط على محفظة من الذمم المدينة التجارية المتجانسة بطبيعتها التي تحمل مخاطر االئتمان نفسها. و9رقم 

االئتمان مخاطر العمر إذا زادت مدى لمتوقعة على ن االئتمااخسائر دل ألصل مالي بقيمة تعارة لخساالمجموعة مخصص م، تقيس العاا
على هذه األداة المالية بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي. ومع ذلك، فإن النهج المبسط يتطلب االعتراف بالخسائر المتوقعة على 

 مدار العمر منذ االعتراف المبدئي بالذمم المدينة.
 

 

  



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في

 )تابع( 8302يونيو  03
 

(02) 

 العمليات المشتركة 07
 

 في العمليات المشتركة:لدى المجموعة الحصص الجوهرية التالية 
 

  

الحصة في 
 العمليات المشتركة

   

 ٪25 المشروع المشترك سامسونج/ أرابتك، اإلمارات العربية المتحدة )أ(

 ٪05 المشاريع المشتركة سكس كونستركت/ أرابتك، اإلمارات العربية المتحدة )ب(

 ٪05 اإلمارات العربية المتحدةالمشروع المشترك سامسونج/ سكس كونستركت/ أرابتك،  )ج(

 ٪05 المشاريع المشتركة أرابتك/ ماكس بوجل، اإلمارات العربية المتحدة )د(

 ٪35 المشاريع المشتركة أرابتك/ أكتور، اإلمارات العربية المتحدة )هـ(

 ٪05 المشاريع المشتركة أرابتك/ إيماريتس صن الند، اإلمارات العربية المتحدة )و(

 ٪05 المشاريع المشتركة أرابتك/ دبليو سي تي الهندسية، اإلمارات العربية المتحدة )ز(

 ٪05 المشاريع المشتركة أرابتك/ شركة المشاريع الهندسية، األردن )ح(

 ٪05 شركة دبي للمقاوالت، اإلمارات العربية المتحدة/ المشروع المشترك أرابتك )ط(

  مارينتك الشرق األوسط/ للمقاوالت الهندسية ذ.م.مالمشروع المشترك شركة تارجت  )ي(

 ٪30 وآسيا إف ال إي، اإلمارات العربية المتحدة 

 ٪05 دبليو سي تي الهندسية، اإلمارات العربية المتحدة/ المشروع المشترك أرابتك للخدمات الهندسية )ك(

 ٪05 أرابتك، سوريا/ المشروع المشترك شركة اإلنشاءات العربية )ل(

 ٪05 المشاريع واإلنشاءات الوطنية، اإلمارات العربية المتحدة/ المشروع المشترك أرابتك )م(

 ٪33.33 السعد، المملكة العربية السعودية/ المشروع المشترك أرابتك )ن(

 ٪35 شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت، الكويت/ المشروع المشترك أرابتك )س(

 ٪00 أرابتك، اإلمارات العربية المتحدة/ سي سي سي/ فيالمشروع المشترك تي أيه  )ع(

 (ف)
، أرابتك/ كونستركتورا سان خوسيه اس ايه/ المشروع المشترك أوجيه أبوظبي ذ.م.م

 ٪00 اإلمارات العربية المتحدة

 ٪05 أرابتك، كازخستان/ المشروع المشترك سي سي سي )ص(

 ٪00 المشترك المحدود، األردن دي اس سي المشروع/ سي سي سي/ أيه تي سي )ق(

 ٪00 المشروع المشترك أيه تي سي/ سي آي أيه سي، مصر )ر(

 ٪05 كونستركتور سان خوسيه اس أيه، اإلمارات العربية المتحدة/ المشروع المشترك أيه تي سي )ش(

 ٪25 أيه سي سي، كازاخستان/ المشروع المشترك إيفيكو )ت(

 ٪35 المقاولون، فلسطينالمشروع المشترك أرابتك  )ث(

 ٪05 المشروع المشترك أيه سي سي أرابتك، لبنان )خ(
 

يستحق للمجموعة حصة نسبية من موجودات وإيرادات العمليات المشتركة، وتتحمل حصة نسبية من مطلوبات ومصاريف العمليات 
 المشتركة.



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 )تابع( 8302يونيو  03

 

(00) 

 قروض بنكية 08
 

قروض بنكية )بما في ذلك سحوبات بنكية على المكشوف( من بنوك تجارية مختلفة لغرض رئيسي يتمثل في حصلت المجموعة على 
 تمويل متطلبات رأس المال العامل.

 
 غير متداولة  متداولة  
 يونيو 03  

8302 
ديسمبر  00

8307 
 يونيو 03 

8302 
 ديسمبر 00 

8307 
 مدقق  غير مدققة  مدقق  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   
         

 -  -  350.090  210.411  سحوبات بنكية على المكشوف
 -  -  133.221  441.145  أوراق قبول

 -  -  13.590  41.031  خصم شهادة الدفع للمشروع
 -  -  491.041  420.105  إيصاالت أمانة
 195.001  141.305  393.110  331.212  قروض ألجل

 195.001  141.305  1.120.200  1.304.010  مجموع القروض

 
 ، لم تكن المجموعة مخالفة ألي تعهدات مالية فيما يتعلق بالقروض أعاله.4511يونيو  05بتاريخ 

 

 قروض ألجل
 

يمة اإلسالمي. وتبلغ قتشتمل القروض ألجل على تسهيالت تم الحصول عليها خالل الفترة من بنك أبوظبي األول وبنك المشرق 
مليون درهم،  190مليون درهم، وهو مضمون بموجب تنازل عن ذمم مدينة بقيمة  150القرض ألجل من بنك أبوظبي األول مبلغ 

، وهو واجب السداد على أربعة عشر قسطاً اعتباراً من ٪2ويحمل معدل فائدة سنوية على أساس سعر إيبور لمدة ثالثة أشهر زائداً 
ألف درهم وهو مضمون مقابل رهن  115. وقد تم الحصول على قرض ألجل من بنك المشرق اإلسالمي بقيمة 4511يونيو  05

، ٪0.10االستثمار في أسهم شركة ديبا ليمتد )شركة زميلة(، ويحمل معدل فائدة سنوية على أساس سعر إيبور لمدة ثالثة أشهر زائداً 
 لذمم مدينة معينة. وهو واجب السداد من خالل المتحصالت الالحقة

 

 تخضع التسهيالت البنكية لبعض الشروط على إجمالي القروض المستحقة في أي وقت ومن بينها:
 

 .تنازل غير قابل لإللغاء عن عائدات المشروع للبنوك الممولة بناء على إقرار العمالء 

 ن قبل البنوك في حسابات محددة لدى بنوك تعهد غير قابل لإللغاء من قبل شركة تابعة بإيداع عائدات المشاريع الممولة م
 التمويل.

 .التنازل عن حقوق االمتياز على الممتلكات 

 .التنازل عن حقوق اإليجار والتأمين على الممتلكات 

 .حد أدنى معين لصافي حقوق الملكية 

 .حد أقصى معين لنسبة المديونية 

 .ضمانات مؤسسية من الشركات التابعة والشركة 

 اة في الشركات األخرى.رهن الحصص المشتر 
 

 



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 )تابع( 8302يونيو  03

 

(03) 

 ترتيبات اإليجار التشغيلي 09
 يونيو 03فترة الستة أشهر المنتهية في  

 8302  8307 
 غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 

    الحد األدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلي
 159.230  19.401 المدرجة ضمن المصاريف خالل الفترة    

 
 بتاريخ التقرير، كان لدى المجموعة التزامات قائمة بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء التي تستحق كالتالي:

 

 

 يونيو 03
8302  

ديسمبر 00  

8307 

 مدققة  غير مدققة 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 401,112  125,101 خالل سنة واحدة 

 001,300  420,001 من سنتين إلى خمس سنوات

 020,011  120,321 أكثر من خمس سنوات 

 1,104,533  005,503 تاريخ التقريرإجمالي مصاريف عقود اإليجار التشغيلي كما في 

 

عقود إيجاراتها الخاصة بمساحات مكتبية ومساكن العمال، أبرمت المجموعة خالل الفترة اتفاقيات تسوية مع بعض المؤجرين إلنهاء 
 مما أدى إلى تخفيض في التزاماتها اإليجارية.

 

 مطلوبات طارئة والتزامات 11
 

، كان لدى المجموعة مطلوبات طارئة فيما يتعلق بضمانات حسن التنفيذ وضمانات مناقصات، وضمانات الدفع 4511يونيو  05في 
: 4511ديسمبر  01ألف درهم ) 1.115وضمانات محتجزة، وضمانات عمالية، واعتمادات مستندية بقيمة المقدم، وضمانات مالية، 

 مليون درهم(. 1.031
 

تعد المجموعة طرفاً في عدد من الدعاوى القضائية فيما يتعلق بعملها. وتعتقد إدارة المجموعة بأنه من الممكن، ولكن من غير المحتمل، 
إنه في تقدير إدارة المجموعة أن المخصص المرصود حاليا يعد مناسبا لتغطية أي التزامات ناتجة عن هذه فوز المدعين. وبالتالي، ف

 القضايا.
 

مليون  1.501: 4511ديسمبر  01ألف درهم ) 1.501، كان لدى المجموعة التزامات نفقات رأسمالية بقيمة 4511يونيو  05في 
 درهم(.

 

 موجودات مالية أخرى 10

 
 متداولة غير  متداولة  

 يونيو 03  
8302 

 ديسمبر 00
8307 

 يونيو 03
8302 

 ديسمبر 00
8307 

 مدقق  غير مدققة  مدقق  غير مدققة  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

         موجودات مالية بالتكلفة
 11.414  11.414  -  -  أسهم غير متداولة

         مجموع االستثمارات بالقيمة العادلة
 11.414  11.414  -  -  من خالل الدخل الشامل اآلخر   

         موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 -  -  30.209  10.130  ودائع ثابتة مرهونة

 -  -  111.931  119.010  ودائع هامشية

  454.311  114.241  -  - 

 11.414  11.414  114.241  454.311  مجموع الموجودات المالية األخرى
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 )تابع( 8302يونيو  03

 

(01) 

 استثمار في شركة زميلة 11
 

 يونيو 03 
8302 

 ديسمبر 00 
8307 

 مدقق  غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 401.132  411.919 ديبا ليمتد
 

 

ألف درهم تمثل حصة  421.153بقيمة ، استحوذت المجموعة على حصص في شركة ديبا ليمتد )"ديبا"( 4514نوفمبر  41في 
من رأس مال ديبا عند االستحواذ. وتم تصنيف االستثمار في ديبا كشركة زميلة ألن المجموعة لديها تأثير جوهري  ٪42.049بنسبة 

 على السياسات المالية والتشغيلية لشركة ديبا.
 

ضيافة والمشروعات العقارية التجارية والسكنية من خالل تعمل شركة ديبا في قطاع التجهيزات الفخمة، وتركز في األساس على ال
مجموعة من الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة عبر عدد من الدول وقطاعات السوق. وتعمل الشركة في منطقة 

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا.
 

 المالي العالمي.أسهم شركة ديبا مدرجة في ناسداك دبي بمركز دبي 
 

ألف  43.329: 4511يونيو  05ألف درهم ) 1.291ديبا ليمتد، ما قيمته -خالل الفترة بلغت الحصة في صافي ربح الشركة الزميلة 
ألف درهم خالل الفترة  19.224درهم( وتم االعتراف بها في بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي. وتم استالم توزيعات أرباح بقيمة 

 : ال شيء(.4511يونيو  05الستة أشهر المنتهية في )فترة 
 

 توزيعات األرباح 80

وقد وافق المساهمون  .4511مارس  12درهم للسهم الواحد بتاريخ  5.5450اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح عادية نهائية بواقع 
. ويبلغ إجمالي المبلغ التقديري 4511أبريل  13 فيعلى األرباح العادية النهائية المقترحة في االجتماع العام السنوي الذي عقد 

 ألف درهم. 05.105المستحق عن األرباح العادية النهائية 
 

 التعرض لمجموعة أبراج 84
 

 ال يوجد لدى المجموعة استثمارات في مجموعة أبراج أو أي من مشروعاتها أو صناديقها أو أي عالقة تجارية معها أو التعرض لها.

 المقارنة األرقام 85
 

 مالئماً، لكي تتوافق مع طريقة العرض للفترة الحالية. كانلقد أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما 


	LinksRemoved-AR-Arabtec Holding PJSC Q2 2018 - After SR review  8 Aug after review (2) PDF
	ATC report AR
	Signed ARB BS Q2 18
	LinksRemoved-AR-Arabtec Holding PJSC Q2 2018 - After SR review  8 Aug after review (2) PDF

