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 المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.تشئل اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من ل م 
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   )غير مدقق( المرحلي الربح أو الخسارة الموجز الموحدبيان 
  9302 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
 يونيو 03أشهر المنتهية في  فترة الستة  يونيو 03أشهر المنتهية في  فترة الثالثة   
   9302  9305  9302  9305 
 ألف درلم  ألف درهم  ألف درلم  ألف درهم  إيضاحات 
          

 3.500.580  4.900.097  9.020.323  9.085.785  07 إيرادات 
 (3.357.809 ) (0.247.345 ) (9.900.029 ) (9.342.806 )  تكاليف مباشرة 

          
          

 093.002  966.389  063.039  005.242   إجمالي الربح 
 0.338  0.373  (229 ) 9.307   اال ت مار  /)خسا ر(إيرادات

 (063.622 ) (936.324 ) (75.533 ) (20.256 )  م ار ف عمومية وةدار ة
 6.378  48.097  (0.060 ) 048   أخرى  / )م ار ف(إيرادات

 (82.873 ) (50.250 ) (00.873 ) (97.044 )  مافي –تكاليف تمو ل 
 7.327  (7.830 ) 8.738  -   ا ت مار في شركة زميلة  / )خسارة(ح ة في ربح

          
          

 002.360  42.600  32.376  02.304   الربح قبل الضريبة 
 (0.580 ) (672 ) (000 ) (944 ) 04 م ار ف ضر بة الدخل 

          
          

 008.909  48.259  32.068  08.773   بعد الضريبة للفترة الربح 
          

          
          العائد إلى: 

 000.338  57.879  32.332  96.352   مالكي الشركة امم
 9.067  (8.293 ) (33 ) (7.982 )  حقوق الملكية غير المسيطرة 

          
          
   08.773  32.068  48.259  008.909 

          
          

          العائد األساسي للسهم
 3.35  3.34  3.30  3.39  08 ام ا ي والمخف  )بالدرلم( 

          



 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.تشئل اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من ل م 
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 المرحلي )غير مدقق(بيان الدخل الشامل الموجز الموحد 
  9302 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
 يونيو 03أشهر المنتهية في  فترة الستة  يونيو 03أشهر المنتهية في  فترة الثالثة   
   9302  9305  9302  9305 
 ألف درلم  ألف درهم  ألف درلم  ألف درهم   
          

 008.909  48.259  32.068  08.773   ربح الفترة
          

          
          :خرى األ ةالشامل الخسارة

          
 إلى ايتم إعادة تصنيفه التي يمكن أن البنود

 :الحقا   الخسارة أوالربح 
         

 مافي التغير في احتياطي تحو ل العمالت 
 امجنبية  

 
( 03.370) ( 0.338) ( 00.740) ( 8.223) 

          
          

 032.999  05.900  37.293  8.627   الدخل الشامل للفترة مجموع
          
          

          العائد إلى: 
 035.558  42.385  35.790  02.777   مالكي الشركة امم

 007  (00.874 ) (530 ) (00.383 )  حقوق الملكية غير المسيطرة 
          
          
   8.627  37.293  05.900  032.999 
          



 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.تشئل اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من ل م 
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 المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد
 9302 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
     العائد إلى مالكي الشركة األم  

  
 رأس 
  المـال

 إحتياطي 
  قانوني 

 احتياطي 
تحويل عمالت 

  أخرى  اتاحتياطي  أجنبية
 أرباح

  المجموع  مستبقاة
 حقوق الملكية 
  غير المسيطرة

 
 مجموع

 حقوق الملكية
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
                 

 0.339.985  (985.022 ) 0.663.687  052.720  (909.635 ) 97.630  088.232  0.833.333  )مدقق( 9305ديسمبر  00في كما الرميد 
 35.289  (5.293 ) 87.579  87.579  -  -  -  -   الفترة / )خسارة(ربح

 (00.730 ) (3.283 ) (5.757 ) -  -  (5.757 ) -  -  للفترة الخسارة الشاملة اآلخرى 
                                  

 08.900  (00.573 ) 32.358  87.579  -  (5.757 ) -  -  للفترةالدخل/ )الخسارة( الشاملة مجموع 
 (78.333 ) -  (78.333 ) (78.333 ) -  -  -  -  (97معلنة ومدفوعة إلى المسالمين )إيضاح أن بة أرباح 
 معلنة ومدفوعة إلى حقوق الملكية أن بة أرباح 

 (9.333 ) (9.333 ) -  -  -  -  -  -  غير المسيطرة  
                                  

 0.063.462  (974.970 ) 0.604.749  079.665  (909.648 ) 08.806  055.232  0.533.333  )غير مدقق( 9302يونيو  03في  كما الرصيد
                 
                 

 0.033.325  (933.065 ) 0.853.566  093.089  (022.360 ) 00.325  003.972  0.833.333  )مدقق( 9307ديسمبر  00في كما الرميد 
 (009.672 ) (00.959 ) (030.027 ) (030.027 ) -  -  -  -  التغيرات في السيا ات المحا بية أ ر 
                                  

 0.997.502  (988.683 ) 0.350.362  05.788  (022.360 ) 00.325  003.972  0.833.333  بيان معاد  - 9305يناير  0الرميد في 
 008.909  9.067  000.338  000.338  -  -  -  -   الفترةربح 

 (8.223 ) (0.503 ) (3.063 ) -  -  (3.063 ) -  -  للفترة الخسارة الشاملة اآلخرى 
                                  

 032.999  007  035.558  000.338  -  (3.063 ) -  -  للفترةالدخل الشامل )الخسارة(/ مجموع 
                                  

 (03.783 ) -  (03.783 ) (03.783 ) -  -  -  -  (97معلنة ومدفوعة إلى المسالمين )إيضاح أن بة أرباح 
 معلنة ومدفوعة إلى حقوق الملكية أن بة أرباح 

 (6.300 ) (6.300 ) -  -  -  -  -  -  غير المسيطرة  
 (2.933 ) -  (2.933 ) (2.933 ) -  -  -  -  مئافآت إلى أعضاء مجلس اإلدارة

                                  
 0.920.378  (960.096 ) 0.559.434  20.853  (022.360 ) 92.008  003.972  0.533.333  )غير مدقق( 9308يونيو  03في  كما الرصيد
                 



 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية المعلوماتتشئل اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من ل م 
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 المرحلي )غير مدقق(التدفقات النقدية الموجز الموحد بيان 
 9302 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
 يونيو 03أشهر المنتهية في  فترة الستة   
 9302  إيضاحات 

 ألف درهم
 9305 

 ألف درلم
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 002.360  42.600   الربح قبل الضر بة 
      تعديالت لـ:

 70.998  70.866  5 معداتذالت و ا تهالك ممتلكات و 
 (078 ) (54.586 )  معداتذالت و ممتلكات و مئسب من بيع 
 83.963  56.493   م ار ف فوا د
 05.020  97.955   نهاية الخدمة للموظفين مئافآتمخ ص 
 (0.338 ) (0.373 )  ا ت مار  إيرادات

 -  5.553   إطفاء حق ا تخدام اممول 
 833  599  7 إطفاء الموجودات غير الملمو ة 

 -  438   عقاري  خسارة ا تبعاد ا ت مار
 060  97   ا تهالك ا ت مارات عقار ة 

 2.003  (0.707 )   تغير القيمة العادلة في ذمم مدينة ودا نة غير متداولة مافي 
 (7.327 ) 7.830   شركة زميلة  خسارة/ )دخل(ح ة في 

      
      

الموجودات والمطلوبات ي التغيرات ف قبلالتدفقات النقدية التشغيلية 
 التشغيلية 

 
 069.382 

 
982.822 

 بما في ذلك مستحق من نقص/ )ز ادة( في ذمم مدينة تجار ة وأخرى 
 عمالء عن أعمال العقود  

  
00.268 ( 00.030) 

 970.689  930.590   نقص في دفعات مقدمة مدفوعة لموردين ومقاولين من الباطن 
 2.583  9.662   نقص في مستحق من جهات ذات عالقة 

 (97.352 ) (7.850 )  ز ادة في مخزون 
 (98.977 ) (06.049 )  ز ادة في موجودات متداولة أخرى 
 بما في ذلك مستحق إلى نقص في ذمم دا نة تجار ة وأخرى 

 عمالء أعمال العقود  
 

( 98.368) ( 330.072) 
 (008.329 ) (099.270 )  نقص في دفعات مستلمة من عمالء 

 22.093  03.884   ز ادة في مستحق إلى جهات ذات عالقة 
 67.333  86.654   ز ادة في محتجزات دا نة

      
      

 39.357  83.550   التشغيليةم األنشطة النقد الناتج م
 (90.500 ) (02.670 )  نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين مئافآت

 (09.868 ) (9.974 )  ضر بة دخل مدفوعة 
      
      

 5.032  58.634   لتشغيليةان األنشطة صافي النقد الناتج م
      



 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية المعلوماتتشئل اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من ل م 
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 المرحلي )غير مدقق(بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 
 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو 03أشهر المنتهية في  فترة الستة   
 9302  إيضاحات 

 ألف درهم
 9305 

 ألف درلم
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 09.302  80.783   معداتذالت و ممتلكات و  ا تبعادمن  عا دات
 (00.008 ) (90.968 ) 5 معداتذالت و ممتلكات و  شراء

 (93.980 ) 42.749   في موجودات مالية أخرى  (نقص/ )ز ادة
 -  0.034   عا دات من ا تبعاد ا ت مارات عقار ة 

 -  (44 )  شراء موجودات غير ملمو ة 
 02.339  -   أن بة أرباح مستلمة من شركة زميلة 

 0.338  0.373   إيرادات مستلمة من ا ت مار 
 (383 ) -   ز ادة في ودا ع ق يرة امجل 

      
      

 (05.703 ) 004.584   األنشطة االستثمارية (المستخدم فيالناتج من/ )صافي النقد 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (088.603 ) (992.947 )   داد قروض  مافي 

 -  (6.706 )   داد التزامات عقود اإليجار 
 (83.963 ) (50.250 )  فوا د مدفوعة 

 (03.783 ) (75.333 )  أن بة أرباح مدفوعة 
 (6.300 ) (9.333 )  أن بة أرباح مدفوعة إلى حقوق ملكية غير مسيطرة 

 (2.933 ) -   مئافآت مدفوعة إلى مجلس اإلدارة 
      
      

 (980.587 ) (066.204 )  األنشطة التمويلية المستخدم فيصافي النقد 
      
      

 (969.375 ) (020.746 )  في النقد ومرادفات النقد النقصصافي 
      

 833.732  874.828   في بداية الفترة النقد ومرادفات النقد 
 (8.223 ) (00.740 )  مافي الفرق من تحو ل عمالت أجنبية 

      
      

 909.950  667.400  00  في نهاية الفترة النقد ومرادفات النقد 
      

      غير نقدية:  معامالت
 009.672  -    06التعديالت االفتتاحية للمعيار الدولي للتقار ر المالية رقم 

      



 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة
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 المرحليةالمالية الموجزة الموحدة  المعلوماتإيضاحات حول 
 9302 يونيو 03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
 
 معلومات عامة  0
 

  لقرار وفقا   المتحدة العربية اإلمارات دولة قوانين بموجب ت  ـــســـت عامة مســـالمة شـــركة ليش.م.ع. )"الشـــركة"( ة القابضـــ أرابتك
. إن أ ـــهم 9333 ـــبتمبر  93. بدأت الشـــركة مزاولة أعمالها في 9333يوليو  9بتار    70 رقم دبي  االقت ـــادية  التنمية دا رة

   دبي  اإلمارات العربية المتحدة. 0022الشركة مدرجة في  وق دبي المالي. إن عنوان المئتب المسجل للشركة لو ع.ب. 
 
 الدولية البترولية اال ــــت مارات شــــركة يل امم وشــــركتها خ .م.ش لال ــــت مار ذبار شــــركة لو للمجموعة الر يســــي المســــالمإن 
 .أبوظبي إمارة لحئومة بالكامل مملوكة مجموعة ولي ع .م.ش لال ت مار مبادلة شركة من جزء تعد وذيبيك"(  ذيبيك)"
 

تتم ل امنشــطة الر يســية لـــــــــــــــــ أرابتك القابضــة ش.م.ع. وشــركاتها التابعة )"المجموعة"( في إنشــاء امبرا  الشــالقة والمباني والفلل 
الســـــئنية  باإلضـــــافة إلى تنفي  الخدمات ذات العالقة م ل ال ـــــرف ال ـــــحي وامعمال الكهربا ية والميئانيئية  وتزو د الخر ـــــانة 

 معدات اإلنشاءات. الجالزة  وتور د وت جير 
 
 .العقاري  والتطو ر المنشآت  وةدارة والطاقة  التحتية والبنية والغاز النفإ قطاع في المجموعة تعمل كما
 
 .مدققة غيرلي و  مراجعتها تمت قد المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات ل م إن
 

 :المشتركة والعمليات والزميلة التابعة الشركات
 

 وموطنها التابعة إسم الشركة
بة الملكية   )بما في  نســـــــــ

 األنشطة الرئيسية ذلك الملكية غير المباشرة(
 يونيو 03 

9302 
 ديسمبر  00

9305 
 

    
 العربية اإلمارات دبي  - م.م.ذ لإلنشــــــــــاءات أرابتك شــــــــــركة
 المتحدة

 اإلنشاءات المدنية وامعمال المتعلقة بها. 033%  033
    

 العربية الجمهور ة م .م.ذ  ــــــــور ا لإلنشــــــــاءات أرابتك شــــــــركة
 السور ة

 اإلنشاءات المدنية وامعمال المتعلقة بها. 033%  033
    

     اإلنشاءات المدنية وامعمال المتعلقة بها. %63  63 شركة أرابتك باكستان )الخامة( المحدودة  باكستان 
     اإلنشاءات المدنية وامعمال المتعلقة بها. %88  55 جمهور ة م ر العربية  م .م.ذ لإلنشاءاتم ر  أرابتك شركة

     اإلنشاءات المدنية وامعمال المتعلقة بها. %033  033 شركة أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م. )شركة أجنبية(  دولة فلسطين 
     المدنية وامعمال المتعلقة بها.اإلنشاءات  %033  033 مساواة ذ.م.م.  مملكة البحر ن  –شركة أرابتك 

اإلنشـــــــــــــاءات المدنية والمقاوالت الكهربا ية  %033  033 شركة أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م. )منش ة أجنبية عاملة(  امردن
وال ـــــــــــحية وامعمال المتعلقة  ةوالميئانيئي

     بها.
     اإلنشاءات المدنية وامعمال المتعلقة بها. %033  033  شركة أرابتك العالمية المحدودة  جمهور ة مور شيو 

 اإلنشاءات المدنية وامعمال المتعلقة بها. %60  60 شركة أرابتك لإلنشاءات الهند )الخامة( المحدودة  الهند
 



 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 

00 
 

   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 )يتبع(معلومات عامة  0
 

 :)يتبع( المشتركة والعمليات والزميلة التابعة الشركات
 

 وموطنها الشركة التابعة اسم
بة الملكية   )بما في  نســـــــــ

 األنشطة الرئيسية ذلك الملكية غير المباشرة(
 يونيو 03 

9302 
 ديسمبر  00

9305 
 

    
أبوظبي  اإلمارات العربية  –شـــــــركة أرابتك لإلنشـــــــاءات ذ.م.م. 

 المتحدة
 اإلنشاءات المدنية وامعمال المتعلقة بها. 63%  63

    
     ت نيع املواح الجالزة.  %033  033 شركة أرابتك بر ئا ت ذ.م.م.  اإلمارات العربية المتحدة

     شركة ا ت مار قابضة. %033  033 أرابتك مينورتي لولدنجز ليمتد  جافزا  اإلمارات العربية المتحدة
     تجارة وت جير معدات اإلنشاء والبناء. %73  73 شركة أرابتك لمعدات البناء ذ.م.م.  اإلمارات العربية المتحدة

شـــــــــــــركة أرابتك للخدمات الهند ـــــــــــــية ذ.م.م.  اإلمارات العربية 
 المتحدة

 أعمال إنشاءات البنية التحتية.  53%  83
    

شـــــــــــــركة أرابتك إنفايروغر ن لخدمات إدارة المنشـــــــــــــآت ذ.م.م.  
 اإلمارات العربية المتحدة 

خـدمـات مـــــــــــــيـانـة وتنظيف المبـاني وةدارة  033%  033
     المنشآت وخدمات اممن. 

أبوظبي  اإلمــارات  –شـــــــــــــركــة ارابتــك للتطو ر العقــاري ذ.م.م. 
 العربية المتحدة

 والتطو ر واإلدارة.العقارات واال ت مار  033%  033
    

ة دبي  اإلمارات العربي –شـــــركة أرابتك للتطو ر العقاري ذ.م.م. 
 المتحدة

 التطو ر العقاري.  033%  033
    

دبي  اإلمارات العربية  –شـــــــــــركة أرابتك إلدارة العقارات ذ.م.م. 
 المتحدة

 ت جير وةدارة عقارات الغير.  033%  033
    

أبوظبي  اإلمـارات العربيـة  –شـــــــــــــركـة ارابتـك العقـار ـة ذ.م.م.  
 المتحدة

 ت جير العقارات وخدمات اإلدارة. 033%  033
    

     شراء العقارات وبيعها.  %033  033 دبي  اإلمارات العربية المتحدة –شركة ارابتك العقار ة ذ.م.م.  
العربية  شـــــــــــــركة ارابتك ليفينج لإلنشــــــــــــــاءات ذ.م.م.  اإلمارات

 المتحدة
 اإلنشاءات المدنية وامعمال المتعلقة بها. 033%  033

    
شـــــــــــــركة أرابتك ليمتد  المنطقة الحرة  جافزا  اإلمارات العربية 

 المتحدة
التجـــارة العـــامـــة واال ـــــــــــــت مـــارات التجـــار ــة  033%  033

     والعقار ة.
مارات اإل   المنطقة الحرة  جافزا المحدودة للتجارة شــركة أرابتك 
 العربية المتحدة

التجـــارة العـــامـــة واال ـــــــــــــت مـــارات التجـــار ــة  033%  033
     والعقار ة.

أرابتــك المقــاولون المتحــدون المحــدودة  جــافزا  اإلمــارات العربيــة 
 المتحدة*

امعمـــــــال الـــــــدوليـــــــة والتجـــــــارة العـــــــامـــــــة  83%  53
     واال ت مارات 

 دبي –الشــــــــركة النمســــــــاو ة العربية للخر ــــــــانة الجالزة ذ.م.م. 
 اإلمارات العربية المتحدة

 ت نيع الخر انة الجالزة.  033%  033
    

  بيد –شــركة مــقر اإلمارات الكهروميئانيئية )إيفيئو( ذ.م.م. 
 اإلمارات العربية المتحدة

 المقاوالت الكهربا ية والميئانيئية وال حية. 033%  033
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   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 )يتبع(معلومات عامة  0
 

 :)يتبع( المشتركة والعمليات والزميلة التابعة الشركات
 

 وموطنها الشركة التابعة اسم
نسبة الملكية   )بما في ذلك 

 األنشطة الرئيسية الملكية غير المباشرة(
 يونيو 03 

9302 
 ديسمبر  00

9305 
 

    
المقـــــــاوالت الكهربـــــــا يـــــــة والميئـــــــانيئيـــــــة  %32  42 شركة إيفيئو قطر ذ.م.م.  قطر*

     وال حية.
والميئـــــــانيئيـــــــة المقـــــــاوالت الكهربـــــــا يـــــــة  %033  033 شركة إيفيئو ذ.م.م.  دولة فلسطين 

     وال حية.
 -شـــــــــــــركة مـــــــــــــقر اإلمارات الكهرومئانيئية )إيفيئو( ذ.م.م. 

 أبوظبي  اإلمارات العربية المتحدة
المقـــــــاوالت الكهربـــــــا يـــــــة والميئـــــــانيئيـــــــة  033%  033

     وال حية.
شـــــــركة الخليج لل ـــــــناعات الحديدية ش.م.ح  اإلمارات العربية 

 المتحدة
 ت نيع الهياكل والمقاطع الفوالذية.  033%  033

    
 شركة جي إ  أي إلنشاءات مناعة الحديد ذ.م.م.  

 اإلمارات العربية المتحدة  
 ت نيع الهياكل والمقاطع الفوالذية.  033%  033

    
     اإلنشاءات المدنية وامعمال المتعلقة بها. %26  26 إيطاليا ال  ار ا  إدروتيك شركة
     ت نيع ونقل منتجات الخر انة الجالزة. %32  42 *قطر م .م.ذ الجالزة للخر انة خالد بن نامر م نع شركة
  م .م.ذ الهند ية لإلنشاءات السعودية الهدف شركة
 العربية السعودية المملكة  

 اإلنشاءات المدنية وامعمال المتعلقة بها. 68%  65
    

 .  م.م.ذ الهند ية لإلنشاءات تارجت شركة
 اإلمارات العربية المتحدة  

 اإلنشاءات المدنية وامعمال المتعلقة بها. 033%  033
    

  م .م.ذ المعدنية لل ناعات تارجت شركة
 المتحدة العربية اإلمارات  

 ت نيع الهياكل والمقاطع الفوالذية.  27%  27
    

 )أجنبية شــــــركة( م .م.ذ الهند ــــــية لإلنشــــــاءات تارجت شــــــركة
 امردن

 اإلنشاءات المدنية وامعمال المتعلقة بها. 033%  033
    

     العقارات واال ت مار والتطو ر واإلدارة. %033  033 م ر العقاري  للتطو ر م ر أرابتك
 العربية اإلمارات م .م.ذ العقاري  لال ـــــــــــــت مار الخليج أرابتك
 المتحدة

 التملك.شراء العقارات وبيعها وأنشطة  033%  033
    

 اإلنشاءات المدنية وامعمال المتعلقة بها. %32  42 *قطر م .م.ذ لإلنشاءات أرابتك شركة
 
 .المال رأ  من أقل أو %83نسبة  امتالكها رغم التابعة الشركات ل م على السيطرة المجموعة تمار *
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   الموحدة المرحليةإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة 
 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 )يتبع(معلومات عامة  0
 
 :التالية الفروع التابعة وشركاتها الشركة لدى
 

 أبوظبي فرع - ع.م.ش القابضة أرابتك  
 رو يا بطر برغ   انت م .م.ذ لإلنشاءات أرابتك  
 السعودية العربية المملكة الر اض  م .م.ذ لإلنشاءات أرابتك  
 الفجيرة فرع - م.م.ذ لإلنشاءات أرابتك  
 البحر ن فرع - م.م.ذ لإلنشاءات أرابتك  
 الشارقة فرع - م.م.ذ لإلنشاءات أرابتك  
 أبوظبي - ال ار ا  أيدورتك  
 السور ة العربية الجمهور ة فرع - وأرابتك لإلنشاءات العربية الشركة ا تالف  
 دبي فرع - الهند ية لإلنشاءات تارجت شركة  
 الشارقة فرع - الهند ية لإلنشاءات تارجت شركة  
 الفجيرة فرع - الهند ية لإلنشاءات تارجت شركة  
 قطر فرع - م.م.ذ الهند ية لإلنشاءات تارجت شركة  
 أبوظبي فرع - م.م.ذ لإلنشاءات أرابتك  
 أبوظبي فرع - م.م.ذ الحديد مناعة إنشاءات لمقاوالت ذي ا  جي  
 امردن فرع - ح.م.ش الحديدية لل ناعات الخليج شركة  
 م ر فرع - م.م.ذ لإلنشاءات أرابتك  
 كازخستان أ تانا  مدينة فرع - المحدودة المتحدون  المقاولون  أرابتك  
 أبوظبي فرع م .م.ذ الهند ية للخدمات أرابتك  
 أبوظبي فرع م .م.ذ الجالزة للخر انة العربية النمساو ة الشركة  
 السعودية العربية المملكة الر اض و( إيفيئ(ذ.م.م.  الكهروميئانيئية اإلمارات مقر شركة  
 

 .02إيضاح  في مبينة المجموعة في المشتركة العمليات
 

 لدى المجموعة الشركة الزميلة التالية التي تمار  عليها ت  يرا  جولر ا: 
 

 وموطنها الزميلةإسم الشركة 
)بما في ذلك نسبة الملكية   

 األنشطة الرئيسية الملكية غير المباشرة(
 يونيو 03 

9302 
 ديسمبر  00

9305 
 

    
 المتحدة ")ديبا(" العربية اإلمارات دبي  ليمتد  ديبا

 ) ابقا  ديبا ليميتد( 
 نجوم  الخمس الفنادق تجهيزات 93.092%  94.092

 ذات والخدمات والمرافق  واليخوت 
 .العالقة
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   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 9
 
 أساس اإلعداد  9/0
 

بناء  على المعيار  9302يونيو  03المرحلية لفترة الســــــــــــــتة أشــــــــــــــهر المنتهية في  البيانات المالية الموجزة الموحدة ل م تم إعداد  ."التقار ر المالية المرحلية" 03المحا بي الدولي رقم 
  

بدرلم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرلم"(  ولي العملة التشــــــــــغيلية وعملة المرحلية تم عرض ل م البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 . تم تقر ب كافة المبالغ المبينة بالدرلم اإلماراتي إلى أقرب عدد محيح باملف  ما لم ُي كر خالف ذلك.للمجموعةرض الع
  

الالزمة للبيانات المالية الموحدة الســـــــــنو ة  واإلف ـــــــــاحات جميع المعلوماتالمرحلية ال تتضـــــــــمن البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 . 9305ديسمبر  00ع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في و نبغي أن تقرأ جنبا  إلى جنب م

 
 أهم السياسات المحاسبية  9/9
 

في إعداد  تلك المستخدمةمتوافقة مع المرحلية ل م البيانات المالية الموجزة الموحدة  المستخدمة في إعدادإن السيا ات المحا بية 
ما لو م كور في با ــت ناء واإليضــاحات المرفقة بها    9305ديســمبر  00للســنة المنتهية في  الموحدة للمجموعةالمالية  البيانات
 . 9/0إيضاح

 
 السياسات المحاسبية  التغيرات في 9/0

 والمعدلة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة المعايير الجديدة (0)
دخل المعاير الجديد التالي حيز التطبيق على فترة التقر ر الحالية  وكان على المجموعة تغيير  ـــــــــــيا ـــــــــــاتها المحا ـــــــــــبية وةجراء 

 التعديالت المنا بة نتيجة لتطبيق ل ا المعيار: 
 

اإلرشادات الحالية على  "عقود اإليجار"  حيأ يحل المعيار محل 06قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم 
قم لتقار ر المالية ر لتفســير لجنة تفســيرات المعايير  " عقود اإليجار" 07عقود اإليجار  بما في ذلك المعيار المحا ــبي الدولي رقم 

م جولر تقيي" 97تفسير رقم الالحوافز و  -اإليجارات التشغيلية 08تفسير رقم ال"  و تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار" 3
 ".المعامالت التي تتضمن الشئل القانوني لعقد اإليجار

 
 0ولو  ـــــاري المفعول للفترات الســـــنو ة التي تبدأ في أو بعد  9306في يناير  06لتقار ر المالية رقم لتم إمـــــدار المعيار الدولي 

ار والحقوق وااللتزامــات التعــاقــديــة على أن جميع عقود اإليجــ 06. ينص المعيــار الــدولي إلعــداد التقــار ر المــاليــة 9302ينــاير 
شــــهر ا أو أقل أو  09للمجموعة  إال إذا كانت المدة الموحد في المركز المالي  بشــــئل عامالمرتبطة بها يجب أن يتم االعتراف بها  ود عق" 07 رقم الدولي يمعيار المحا ــــــبالذات قيمة منخفضــــــة. وبالتالي  ف ن الت ــــــنيف المطلوب بموجب  موجوداتإيجار عقد 

باالعتراف المســت جر  ميقو لكل عقد إيجار  بالنســبة بالنســبة للمســت جر ن.  إلغاؤميتم  التمو ليةأو  ةالتشــغيلي اإليجارعقود لاإليجار" 
اإليجار المتكبدة في المســـتقبل. في المقابل  يتم ر ـــملة حق ا ـــتخدام اممـــل المإجر  ولو ما يعادل عقود التزامات  بااللتزام عن
اؤلا على مدى مباشــرة والتي يتم إطفذات العالقة الالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المســتقبلية باإلضــافة إلى التكاليف  بشــئل عام

 العمر اإلنتاجي.
 

 المعيار الجديد.  تطبيقعند  06 رقم لتقار ر الماليةلالمعيار الدولي في ب   المســموحاختارت المجموعة تطبيق التعديل ب  ر رجعي 
 الموجوداتعلى عقود الت جير التشــــغيلي  تم قيا  حق ا ــــتخدام امولى مرة لل 06 رقم بيق المعيار الدولي للتقار ر الماليةتط عند

 ت اإلنتقاليةاتطلب اإلف ــــــاحت. امولىمرة لل التطبيق في وقتالفا دة معدل با ــــــتخدام وذلك المإجرة عموم ا بمبلغ التزام اإليجار  
التســـــو ة. تم تســـــو ة التزامات اإليجار خار  الميزانية العمومية ك لك عرض  المجموعةمن  06لتقار ر المالية رقم للمعيار الدولي ل

 .9302يناير  0التزامات اإليجار المعترف بها في إلى  كما يلي 9305ديسمبر  00كما في 
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   مرحليةإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة ال
 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية )يتبع( 9
 
 )يتبع(السياسات المحاسبية  التغيرات في 9/0

 )يتبع( والمعدلة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة المعايير الجديدة (0)
 ألف درهم 
  

 598.288 9308ديسمبر  00التشغيلية كما في التزامات عقود اإليجار 
 (042.007) كم ار فالمعترف بها على أ ا  القسإ ال ابت  ق يرة امجلعقود اإليجار : ينزل

 (966.758) لخيارات التمديد واإلنهاء لمعالجة مختلفةو  للخ م تعديالت نتيجةمافي ال
    

 000.320 صافي قيمة العرض اللتزامات عقود اإليجار 
 (04.246) م ار ف مدفوعة مقدما  كما في تار   التطبيق المبد ي : ينزل
    

 78.047 معاد بيانه – 9302يناير  0كما في اإليجار المعترف بها  عقود التزامات
  

  والتي منها:
 6.833 التزامات عقود اإليجار المتداولة -
 70.047 التزامات عقود اإليجار غير المتداولة -
    

 78.047 
  
 
و مستحقة أ مسبقا  بمبلغ أي مدفوعات إيجار مدفوعة  والمعدلة عقود اإليجار لتزامات ا يعادلبمبلغ مول امقيا  حق ا تخدام تم 

لم تكن لنـاك عقود إيجـار م قلـة . 9305ديســــــــــــــمبر  00 تتعلق بعقـد إيجـار معترف بـ  في بيـان المركز المـالي الموحـد كمـا في
 حق ا تخدام اممول في تار   التطبيق المبد ي.  على التي قد تتطلب تعديلو  تبااللتزاما

 
 :)معاد بيان ( 9302يناير  0في كما بيان المركز المالي للمجموعة لقد أ ر التغيير في السيا ة المحا بية على البنود التالية في 

 
   مليون درلم.  03.2انخفاض بمبلغ  –م ار ف مدفوعة مقدما 
  درلم.مليون  000.0ز ادة بمبلغ  - اممولحق ا تخدام 
 درلم مليون  75.0ز ادة بمبلغ  - عقود اإليجار التزامات 
 

  .9302يناير  0المسبقاة في  على امرباحال يوجد أي أ ر 
 

 المعترف بها ب نواع الموجودات التالية: امموليتعلق حق ا تخدام 

 

   يونيو 03  يناير 0
9302  9302   
   ألف درهم  ألف درلم

   ()غير مدقق  (معاد بيان )
     

  أرض  22.056  039.925
 مباني  7.764  2.026
 مساكن عمال   93.950  0.022

          
000.320  097.070   

     



 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 

06 
 

   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )يتبع( 9302يونيو  03الستة أشهر المنتهية في لفترة 
 
 
 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية )يتبع( 9
 
 )يتبع(السياسات المحاسبية  التغيرات في 9/0

 )يتبع( والمعدلة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة المعايير الجديدة (0)
 مليون درلم.  02.5بلغت اإلضافات خالل الفترة لحق ا تخدام اممول 

 
 اال تحقاق: و التزامات عقود اإليجار المعترف بها تحليل 

 األثر على إفصاحات القطاع وعلى األرباح المستبقاة لكل سهم
وانخف  مـــــافي  نتيجة  للتغيير في الســـــيا ـــــة المحا ـــــبية 9302يونيو  03كما في ارتفعت موجودات القطاع ومطلوبات القطاع 

. يتم حــاليــا  إدرا  التزامــات عقود اإليجــار في مطلوبــات القطــاع  في حين أن التزامــات عقود بــ لــك التــار  المنتهيــة النتــا ج للفترة 
 القطاع.  مطلوباتة من كانت مستبعد التمو لية اإليجار

 
 ت  رت القطاعات التالية بالتغيير في السيا ة:

 

 

   يونيو 03  يناير 0
9302  9302   
   ألف درهم  ألف درلم

   ()غير مدقق  (معاد بيان )
     
 شهر  09 خالل السدادمبالغ مستحقة     

 المتداولة(ال تتجاوز السنة )مدرجة ضمن المطلوبات   03.052  6.533
     
 شهر  09 السداد بعدمبالغ مستحقة     

 بين  نة وخمس  نوات   50.407  30.908
 أك ر من خمس  نوات   03.009  03.009

          
75.037  20.738   

     

   صافي النتائج  القطاع موجودات  القطاع مطلوبات
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

       
 مباني ال ) (9.462  52.339  98.899
 االقت ادية واالجتماعية البنية التحتية  ) (9.439  06.405  04.876
  ناعةال ) (0.048  00.204  03.303

       
       

20.738  097.070  8.302) (  
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   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 المحاسبية )يتبع( أساس اإلعداد والسياسات 9
 
 )يتبع(السياسات المحاسبية  التغيرات في 9/0

 )يتبع( والمعدلة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة المعايير الجديدة (0)
 :احتسابهاأنشطة الت جير الخامة بالمجموعة وكيفية 

من  حددةم. عادة  ما تكون عقود اإليجار لفترات ممتلكات وذالت ومعدات ومركبات مختلفةبت جير بشـــــئل ر يســـــي تقوم المجموعة 
لتمديد. يتم التفاوض على شــروا الت جير على أ ــا  فردي وتحتوي على مجموعة لخيار  لناكولكن قد يئون  ــنة  83 ــنة إلى 

لمإجرة ا   ولكن ال يجوز ا ــــتخدام اممــــولتعهداتوا ــــعة من الشــــروا وامحئام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات عقود اإليجار أي 
 كضمان مغراض االقتراض.

 
  تم االعتراف بعقود اإليجار كحق إ ـــــــــــتخدام اممـــــــــــل وااللتزام المقابل في التار   ال ي يتوفر في  اممــــــــــل 9302يناير  0من 

ى الربح لالمإجر لال ـــتخدام من قبل المجموعة. يتم توز ع كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمو ل. يتم تحميل تكلفة التمو ل ع
حق  طفاءإأو الخسارة على مدى فترة اإليجار بحيأ تحقق معدل فا دة دوري  ابت على الرميد المتبقي من االلتزام لكل فترة. يتم 

 إ تخدام اممل على أ ا  فترة العمر اإلنتاجي لألمل ومدة اإليجار على أ ا  القسإ ال ابت  أيهما أق ر.
 

يجار مافي اإلعقود تشمل التزامات  على أ ا  القيمة الحالية. مبد يا  ناتجة عن عقد اإليجار يتم قيا  الموجودات والمطلوبات ال
  اإليجار التالية:عقود القيمة الحالية لمدفوعات 

 
  منها حوافز اإليجار المستحقة؛ مطروحا  (  من حيأ المضمون مدفوعات  ابتة )بما في ذلك مدفوعات  ابتة 
  التي تستند إلى مإشر أو معدل؛مدفوعات اإليجار المتغيرة 
 المبالغ المتوقع أن يدفعها المست جر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛ 
 عر الممار ة لخيار الشراء إذا كان المست جر على يقين معقول من ممار ة ل ا الخيار؛ و  
 ر.دفع غرامات إنهاء العقد  إذا كان عقد اإليجار يعئس قيام المست جر بممار ة ل ا الخيا 
 

اإليجار با تخدام معدل الفا دة الضمني في عقد اإليجار. إذا لم يئن باإلمئان تحديد ذلك المعدل  فسيتم عقود يتم خ م مدفوعات 
للمست جر  ولو المعدل ال ي يتعين على المست جر دفع  القتراض امموال الالزمة للح ول على  المتزايدا تخدام معدل االقتراض 
 ة في بيئة اقت ادية مما لة مع شروا وأحئام مما لة.أمل ذات قيمة مما ل

 
 بالتكلفة التي تشمل ما يلي: امموليتم قيا  حق إ تخدام 

 
   اإليجار؛عقود اللتزامات  المبد يمبلغ القيا 
 أي مدفوعات إيجار تتم في أو قبل تار   البدء مطروحا  منها أية حوافز إيجار مستلمة؛ 
  ؛ ومبد يةأية تكاليف مباشرة 
 .تكاليف الترميم 
 

يتم اإلعتراف بالمدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار ق يرة امجل وعقود ت جير الموجودات منخفضة القيمة بطر قة القسإ ال ابت 
تتمن الموجودات أو أقل.  شهر 09إن عقود اإليجار ق يرة امجل لي عقود إيجار مدتها  الربح أو الخسارة.بيان كم روف في 

 منخفضة القيمة من معدات تكنولوجيا المعلومات وبنود أ اث مئتبية مغيرة. 
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   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 )يتبع(أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية  9
 
 )يتبع(السياسات المحاسبية  التغيرات في 9/0

 )يتبع( والمعدلة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة المعايير الجديدة (0)
 الخطوات العملية 

 
ب بموجللمرة امولى  ا تخدمت المجموعة الخطوات العملية التالية المسموح بها  06عند تطبيق المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم 

 المعيار:
 
 ا تخدام معدل خ م واحد لمحفظة اإليجارات التي لها نفس الخ ا ص بشئل معقول؛ 
 االعتماد على التقييمات السابقة بش ن ما إذا كانت عقود اإليجار م قلة باإللتزامات؛ 
 كعقود إيجار ق يرة امجل؛ 9302يناير  0كما في  شهر 09مع فترة إيجار متبقية تقل عن  ةمحا بة عقود اإليجار التشغيلي 
  لقيا  حق إ تخدام اممل في تار   التطبيق المبد ي؛ و المبد يةا تبعاد التكاليف المباشرة 
 .ا تخدام اإلدراك المت خر في تحديد فترة عقد اإليجار حيأ يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار 
 

إذا كان العقد لو  أو يتضمن عقد إيجار في تار   التطبيق المبد ي. بدال  من ذلك   ما عدم إعادة تقييم يضا  أاختارت المجموعة 
وتفسير  07بالنسبة للعقود المبرمة قبل تار   االنتقال  اعتمدت المجموعة على تقييمها عند تطبيق المعيار المحا بي الدولي رقم 

 .لتحديد فيما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار 3لية رقم لجنة التفسيرات الدولية للتقار ر الما

 معايير معدلة (9)
 :9302يناير  0 ار ة المفعول للفترات السنو ة التي تبدأ في أو بعد 

 
  خ ا ص الدفع المسبق مع التعو   السلبي 2تعديالت على المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم  
  المتعلقة بالفوا د  :ا ـــــت مارات في شـــــركات زميلة ومشـــــار ع مشـــــتركة 95تعديالت على المعيار المحا ـــــبي الدولي رقم

 طو لة امجل في الشركات الزميلة والمشار ع المشتركة
  المعايير الدولية للتقار ر المالية التي تتضـــــمن التعديالت على المعيار على  9307-9308دورة التحســـــينات الســـــنو ة

والمعيار  الترتيبات المشــــــــــــــتركة 00والمعيار الدولي للتقار ر المالية رقم  امعمال اندما  0الدولي للتقار ر المالية رقم 
 قتراضاالتكاليف  90والمعيار المحا بي الدولي رقم  ضرا ب الدخل 09المحا بي الدولي رقم 

  بش ن تعديل أو تقليص أو تسو ة خطة منافع محددة منافع الموظفين 02تعديالت على المعيار المحا بي الدولي رقم 
  عدم اليقين حول معالجات ضر بة الدخل 90لتقار ر المالية رقم لتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية 

 
 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة لكنها ليست سارية المفعول  (0)
 

 :9393يناير  0 ار ة المفعول للفترات السنو ة التي تبدأ بعد 
 

 تعديالت متعلقة بش ن تعر ف املمية؛ 
 تعديالت لتوضيح تعر ف امعمال؛ 
 ؛ عقود الت مين: 07المالية رقم  المعيار الدولي للتقار ر 
  95عيار المحا ــــــــــــــبي الدولي رقم موال البيانات المالية الموحدة 03تعديالت على المعيار الدولي للتقار ر المالية رقم  

المتعلقة بمعالجة بيع أو المسالمة في اممول بين المست مر  (9300) في شركات زميلة ومشار ع مشتركة ا ت مارات
 والشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

 ولي تعديالت على المعاير الد –لى المراجع حول اإلطار المفاليمي في المعايير الدولية للتقار ر المالية تعديالت ع
وتفسيرات لجنة تفسيرات  05و 07  03  5  0والمعايير المحا بية الدولية أرقام  03و 6  9  0للتقار ر المالية أرقام 

لتحديأ تلك امحئام فيما يتعلق بالمراجع  09والتفســــير رقم  99و 93  09  02المعايير الدولية للتقار ر المالية أرقام 
 با  من اإلطار أو لإلشارة إلى ذلك عندما يتم اإلشارة إلى إمدار مختلف من اإلطار المفاليمي. إلى واالقت
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   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 )يتبع( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 9
 
 أساس التوحيد 9/4

 الشــركة والشــركات نتا ج على 9302يونيو  03 في المنتهية وللفترة في كما المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات تشــتمل
 با ـتخدام الخامـة بالشـركة التقر ر فترة لنفس التابعة للشـركات المرحلية الموحدة الموجزة المالية المعلومات إعداد يتم .لها التابعة
 شــــركات الداخلية بين المعامالت عن الناشــــئة وامرمــــدة وامرباح المعامالت كافة ح ف يتم كما .المحا ــــبية الســــيا ــــات نفس

 .التوحيد عند المجموعة
 
 التار   ال ي في التوحيد و توقف المجموعة إلى الســيطرة في  تتحول ال ي التار   من اعتبارا   بالكامل التابعة الشــركات توحيد يتم
 .المجموعة من السيطرة في  تنتقل
 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  0
 

 التغيرات في األحكام والتقديرات غير المؤكدة
 

مة في متوافقة مع تلك المســـــتخدالمرحلية إن امحئام والتقديرات الهامة المســـــتخدمة في إعداد ل م البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 :ما يليبا ت ناء  9305ديسمبر  00إعداد البيانات المالية السنو ة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
 تحديد مدة عقد اإليجار

 
ر الممار ــــــــــــــة خي حافز اقت ــــــــــــــاديعند تحديد مدة عقد اإليجار  ت خ  اإلدارة في االعتبار جميع الحقا ق والظروف التي تحقق 

التمديد  أو عدم ممار ـــــــــــــة خيار اإلنهاء. يتم إدرا  خيارات التمديد )أو الفترات الالحقة لخيارات اإلنهاء( في مدة الت جير فقإ إذا 
  بشئل معقول )أو عدم إنهاؤلا(. مإكدا  عقد اإليجار تمديد كان 

 عقود اإليجار  مدفوعاتخ م 
  وذلك %6.8إلى  %6.93  وال ي يتراوح من للمجموعة المتزايد االقتراضيتم خ ــــــــم مدفوعات عقود اإليجار با ــــــــتخدام معدل 
 بسبب عدم وجود أ عار ضمنية في عقود اإليجار. 

 
وذلك با ــــــــــــــتخدام معدالت االقتراض التي  اإليجار عند بدء عقد  المتزايدوتقديرات لتحديد معدل االقتراض  أحئامطبقت اإلدارة 

تفرضــــــها بع  المإ ــــــســــــات المالية على المجموعة مقابل تمو ل امنواع المختلفة من اممــــــول التي تســــــت جرلا بشــــــروا مختلفة 
جة حـا لنـاك ال يوجـدوبـالتـالي  المتحـدة غـالبيـة عقود اإليجـار موجودة في دولـة اإلمـارات العربيـة إن ونطـاقـات مختلفـة من القيم. 

 البيئة االقت ادية.نتيجة لتعديل ل

 القيمة القابلة لال ترداد لال ت مار في ديبا بي إل  ي

ـــــــــــــــ ديبا إل بي  ــي.على  الجولري حتفظ المجموعة بت  يرلا ت ســاب تحاإلدارة توامــل ا ل لك نتيجة  الســيا ــات التشــغيلية والمالية لـ
من الشــركة المســت مر فيها لم تعلن  نظرا  بموجب طر قة حقوق الملكية.  9302يونيو  03كما في  ديبا إل بي  ــي ا ــت ماراتها في

 ــــــــترداد   قامت اإلدارة بتقييم القيمة القابلة لالالمرحليةعن نتا جها في تار   الموافقة على ل م المعلومات المالية الموجزة الموحدة 
بناء  على معلومات الســوق المتاحة واالفتراضــات المعقولة؛ م ل توقعات التدفق  المســتخدمة القيمة  احتســابلال ــت مار با ــتخدام   .النمو النها يومعدل  الخ م ومعدل  النمو ومعدل  النقدي 

ــة لال ــــــــــــــترداد عن القيمــة  النخفــاضاإلدارة أنــ   تعتقــد   يجــب أن تكون لنــاك تغييرات غير معقولــة على المــدرجــةالقيمــة القــابل
 .محتملة. تعتبر اإلدارة أن احتمالية حدوث ل م التغييرات أمر غير االفتراضات الر يسي
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   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 )يتبع(أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  0
 

 التغيرات في األحكام والتقديرات غير المؤكدة
 تقييم انخفاض قيمة الشهرة

القيمة ي انخفاض ف تعرضـــت ميعندما يئون لناك مإشـــر على أن الشـــهرة قد  بشـــئل أك ر بعمل اختباراتأو   ـــنو ا  اإلدارة  تقوم
 لدةالمو لوحدة ل. تم تحديد المبلغ القابل لال ترداد الموجوداتانخفاض قيمة  06رقم  لمتطلبات معيار المحا بة الدولي العادلة وفقا  

 الموازناتدث مع أح االحتســــــاباال ــــــتخدام. تتوافق توقعات التدفقات النقدية المســــــتخدمة في  فيلنقد بناء  على حســــــابات القيمة ل
خدم . يم ل معدل الخ ــــــم المســــــتدعموقابلة للوالخطإ المتوافقة مع ا ــــــتراتيجية أعمال المجموعة وتســــــتند إلى افتراضــــــات معقولة 

 .وما يعادل ا ت مار مخاطر السعر ال ي تتوقع  السوق على 
 

وخامـــــة معدل الخ ـــــم وافتراضـــــات معدل النمو المســـــتخدمة في  اإلدارة يمئن أن يإ ر تغيير االفتراضـــــات المســـــتخدمة من قبل 
 على تقييم انخفاض القيمة للمجموعة. جولري بشئل   التدفقات النقديةتوقعات 

 مطالبات العقد

المطالبة لي مبلغ يســـــــــعى المقاول إلى تح ـــــــــيل  من العميل أو من طرف ذخر كتعو   عن التكاليف غير المدرجة في  ـــــــــعر 
اء وتكلفة اإلطالة  وتكلفة تســــــر ع المشــــــروع  وأخط  تســــــبب العميل في الت خيرمن  الم ال على  ــــــبيل  مطالبة الالعقد. قد تنشــــــ  

  والتغيرات المتنازع عليها في أعمال العقد. يخضــــــــــــع قيا  مبالغ اإليرادات الناتجة عن في الموامــــــــــــفات أو الت ــــــــــــميمالبرنامج 
رادات العقود قإ في إيالمطالبات ف إدرا يتم   على نتا ج المفاوضــــات. ل لك غالبا  المطالبات لمســــتوى عال  من عدم اليقين و عتمد 

إلى حد ل المحتم ال يئون فيها من  أو إذا وملت المفاوضات إلى مرحلةعندما يتم قبول المبلغ من قبل العميل أو مم ل العميل  
 لإليرادات. جولري  انعئا أن يحدث  كبير

 خيار مساكن العمال
عقد ب المتعلق مساكن العمالشروا خيار ل النها ية بوضع ال يغة حاليا  تعمل المجموعة  ( )ب 96كما لو موضح في المالحظة 

ة خيار   ب ن اتفاقيالشــرواإلى المناقشــات الحالية ومســودة  ا ــتنادا    حئم. أمــدرت المجموعة ال ي أعيد التفاوض بشــ ن اإليجار 
مليون  033لدفع مبلغ  نظرا  )ب(.  96 اإليضاح يتم االنتهاء منها بناء  على الشروا عالية المستوى المن وع عليها في  عقود

ي المرحلي كما ف الموجز الموحد   مـــــنفت المجموعة ل ا الرمـــــيد على ل ا النحو في بيان المركز الماليمقدمادرلم له ا الخيار 
 .9302يونيو  03
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   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )يتبع( 9302يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 
 
 تقرير القطاع 4
 
 القطاعات" 5رقم  المالية للتقار ر الدولي للمعيار وفقا أدنام للمجموعة التشـــــــــــــغيلية بالقطاعات المتعلقة المعلومات بيان يتم

 وتتم المجموعة  مئونات حول المعدة الداخلية التقار ر أ ـــا  على التشـــغيلية القطاعات تحديد المعيار ل ا يقتضـــيالتشـــغيلية". 
 العمليات بشــــ ن القرارات اتخاذ عن الر يســــي المســــإول تعتبر التي "التنفي ية اإلدارة" قبل من منتظم بشــــئل   التقار ر ل م مراجعة
 المسإول أن  على للمجموعة التنفي ي الر يس تحديد وتم .أدا   وتقييم قطاع لكل الالزمة الموارد تخ يص بهدف وذلك التشغيلية
 .للمجموعة التشغيلية العمليات بش ن القرارات اتخاذ عن الر يسي

 
  ال ــــــناعة  واالجتماعية  االقت ــــــادية التحتية البنية اإلنشــــــاءات  :ولي ر يســــــية عمل وحدات أربع في المجموعة اإلدارة قيمت
  القرار مـــانع إلى الر يســـية قطاعاتها حول المعلومات تقديم في المجموعة علي  تســـتند ال ي ام ـــا  لي امنشـــطة ول م .أخرى 

 .القطاعات أداء وتقييم الموارد تخ يص مغراض الر يسي التشغيلي
 

  تنفي  ذلك في بما الســئنية  والفلل والســئنية التجار ة والمباني الشــالقة امبرا  بناء في اإلنشــاءات لقطاع الر يســية امنشــطة تتم ل
  المطارات ب نشــاء واالجتماعية االقت ــادية التحتية البنية قطاع و تعلق .والميئانيئية الكهربا ية وامعمال ال ــحي ال ــرف أعمال

  جميع ال ــناعة قطاع يزاول بينما واالجتماعية  االقت ــادية التنمية في تســهم التي امنشــطة من وغيرلا والمتاحف والمســتشــفيات
ل امعما قطاع و قوم .امعمال ل م بعمالء المتعلقة أو/و الغرض له ا المخ ـــــــ ـــــــة أو والغاز النفإ بقطاع المتعلقة امعمال
 .الشركة أعمال إلى باإلضافة السابقة ال ال ة القطاعات ضمن تندر  ال التي امخرى  امعمال جميع بتنفي امخرى. 

 
 بين المعامالت وُتجرى  .القطاعات حول معلوماتها تقديم في المجموعة علي  تســــــــتند ال ي ام ــــــــا  الم كورة القطاعات تعد

 .المالية البيانات توحيد عند ح فها و تم بحت  تجاري  أ ا  وعلى التقدير ة السوق  م عار القطاعات وفقا
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   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 القطاع )يتبع(تقرير  4

  مباني  

البنية التحتية 
االقتصادية 
 المجموع  حذوفات  أخرى   الصناعة  واالجتماعية

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
             )غير مدقق( 9302يونيو  03فترة الستة أشهر المنتهية في 

 3.900.097  (030.302 ) 008.365  092.085  720.005  0.960.939  إيرادات
                           (0.237.338  030.302  (037.637 ) (037.703 ) (787.650 ) (0.377.339 ) تكاليف مباشرة
 966.389  -  97.490  90.494  00.407  080.833  إجمالي الربح 

 30.828  (03.333 ) (9.090 ) 0.950  836  83.092  إيرادات وم ار ف أخرى  مافي 
 (936.323 ) 9.333  (03.650 ) (7.385 ) (3.528 ) (068.385 ) م ار ف عمومية وةدار ة 

 (80.289 ) -  (00.388 ) (0.063 ) (00 ) (02.033 ) مافي -تكاليف تمو ل 
                           (672 ) -  -  -  -  (672 ) م ار ف ضر بة الدخل 

              48.259  (8.333 ) (07.308 ) 09.480  92.305  09.429  صافي نتائج القطاع
             )غير مدقق( 9302يونيو  03أشهر المنتهية في  الثالثةفترة 
 9.058.758  (007.857 ) 72.303  039.969  077.020  0.793.952  إيرادات

                           (9.332.506 ) 007.857  (85.339 ) (000.066 ) (086.975 ) (0.602.877 ) تكاليف مباشرة
 005.242  -  90.398  2.326  90.000  84.709  إجمالي الربح 

 0.902  (03.333 ) (076 ) 858  (088 ) 00.068  إيرادات وم ار ف أخرى  مافي 
 (20.286 ) 9.333  (00.938 ) (0.052 ) (0.509 ) (78.623 ) م ار ف عمومية وةدار ة 

 (95.025 ) -  (6.368 ) (0.750 ) (00 ) (93.002 ) مافي -تكاليف تمو ل 
                           (933 ) -  -  -  -  (933 ) م ار ف ضر بة الدخل 

              08.773  (5.333 ) 0.049  4.700  08.820  0.894  صافي نتائج القطاع
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   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 تقرير القطاع )يتبع( 4

  مباني  

البنية التحتية 
االقت ادية 
 المجموع  ح وفات  أخرى   ال ناعة  واالجتماعية

 ألف درلم   ألف درلم   ألف درلم   ألف درلم   ألف درلم   ألف درلم   
             )غير مدقق( 9308يونيو  03فترة الستة أشهر المنتهية في 

 3.500.580  309.683  037.905  375.626  0.320.708  0.833.509  إيرادات
                           (3.357.809 ) (309.683 ) (035.029 ) (339.333 ) (0.332.003 ) (0.033.606 ) تكاليف مباشرة
 093.002  -  05.536  06.689  33.698  933.026  إجمالي الربح 

 08.307  -  09.057  370  209  0.997  إيرادات وم ار ف أخرى  مافي 
 (063.622 ) -  (06.683 ) (03.672 ) (09.968 ) (50.038 ) م ار ف عمومية وةدار ة 

 (82.873 ) -  (09.876 ) (3.965 ) (03.709 ) (09.305 ) مافي -تكاليف تمو ل 
                           (0.580 ) -  -  -  (0.332 ) (9.539 ) م ار ف ضر بة الدخل 

              008.909  -  9.337  99.076  0.870  52.385  صافي نتائج القطاع
             )غير مدقق( 9308يونيو  03فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 9.020.323  (029.023 ) 83.266  079.972  850.579  0.775.767  إيرادات
                           (9.900.029 ) 029.023  (30.873 ) (082.699 ) (882.057 ) (0.660.022 ) تكاليف مباشرة

 063.039  -  2.029  09.687  99.658  008.865   الربح إجمالي
 0.829  -  057  962  536  003  إيرادات وم ار ف أخرى  مافي 

 (75.533 ) -  (00.683 ) (3.828 ) (07.330 ) (30.025 ) م ار ف عمومية وةدار ة 
 (00.873 ) -  (6.300 ) (0.380 ) (6.305 ) (02.979 ) مافي -تكاليف تمو ل 

                           (000 ) -  -  -  (65 ) (30 ) م ار ف ضر بة الدخل 
              32.068  -  (03.959 ) 6.575  (306 ) 80.058  صافي نتائج القطاع



 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 

93 
 

   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )يتبع( 9302يونيو  03الستة أشهر المنتهية في لفترة 
 
 
 تقرير القطاع )يتبع( 4

  مباني  

البنية التحتية 
االقتصادية 
 المجموع  حذوفات  أخرى   الصناعة  واالجتماعية

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
             )غير مدقق( 9302يونيو  03 كما في

              03.464.644  (0.789.472 ) 9.708.070  660.959  9.055.297  6.682.570  موجودات القطاع 
             

              (220342075)  0.755.658  (024302536)  (4892557)  (929462675)  (627972325)  مطلوبات القطاع 
             

             )مدقق( 9308ديسمبر  00 كما في
              00.308.037  (0.265.257 ) 9.239.062  536.506  9.730.896  6.800.050  موجودات القطاع 

             
              (2.609.532 ) 0.206.390  (0.373.667 ) (785.370 ) (9.833.022 ) (6.728.700 ) مطلوبات القطاع 
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   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات 5

  أرض مستأجرة  أرض 
ممتلكات وآالت 

  سيارات  مكتبية ومعدات
العمال  مساكن

  وكبائنسقاالت   أثاث  والمباني
عقارات قيد 

 المجموع  اإلنشاء
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
                  

                  )مدقق( 9308ديسمبر  00في 
 9.920.700  00.207  068.606  037.080  639.833  056.337  0.005.367  6.039  80.397 القيمة العادلةأو تكلفة ال

 (0.689.507)  -  (033.628)  (095.823)  (063.733)  (088.259)  (233.660)  (9.938)  - اال تهالك المتراكم
                  
                  

 605.573  00.207  63.320  05.760  907.533  03.368  907.536  3.327  80.397 مافي القيمة الدفتر ة
                  
                  

يونيو  03فترة الستة أشهر المنتهية في 
                  )غير مدقق( 9302

 605.573  00.207  63.320  05.760  907.533  03.368  907.536  3.327  80.397 مافي القيمة الدفتر ة االفتتاحية
 (70.566)  -  (7.920)  (6.569)  (6.983)  (6.766)  (36.600)  (53)  - اال تهالك المحمل

 90.965  0.827  920  0.929  688  580  00.223  829  - إضافات
 (97.023)  -  (065)  (088)  (99.267)  (0.607)  (957)  -  - ا تبعادات
 -  (603)  953  03  -  96  083  (53)  - تحو الت

                  
                  

 882.359  03.293  85.388  00.373  932.973  93.882  058.989  3.898  80.397 صافي القيمة الدفترية الختامية
                  
                  

                  )غير مدقق( 932يونيو  03في 
 9.958.758  03.293  066.330  035.899  853.909  050.037  0.009.893  6.503  80.397 العادلةالتكلفة أو القيمة 
 (0.796.730)  -  (037.255)  (008.389)  (073.285)  (069.735)  (237.979)  (9.958)  - اال تهالك المتراكم

                  
                  

 552.389  04.293  58.355  00.373  932.974  93.552  085.959  4.595  50.497 صافي القيمة الدفترية
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   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )يتبع( 9302يونيو  03في لفترة الستة أشهر المنتهية 
 
 
 إستثمارات عقارية 6

 
:  9305ديســمبر  00مليون درلم ) 865قطعة أرض في دبي  اإلمارات العربية المتحدة بقيمة  تشــمل اإل ــت مارات العقار ة (أ

 .مليون درلم 55لألرض تكاليف التطو ر المتكبدة البالغة  المدرجةمليون درلم(. تشمل القيمة  865
 

تطو ر العقار. لم يتم تســجيل مخ ــص انخفاض القيمة ل  تعمل اإلدارة مع طرف خارجي على خطة 9302يونيو  03في 
 يفبناء  على قيمت   المدرجة ــــــــــــــتكون أعلى من القيمة  للعقارمن أن القيمة القابلة لال ــــــــــــــترداد  على  قةحيأ أن اإلدارة 

 983: 9305ديسمبر  00مليون درلم ) 939.5بمبلغ  مإ سة ماليةاال تخدام. تم رلن ل م امرض مقابل االقتراض من 
 .مليون درلم(

 
مليون درلم(  قامت اإلدارة  98: 9305ديســــــــــــــمبر  00مليون درلم ) 98أرض في العين  اإلمارات العربية المتحدة بقيمة  (ب

رض . من غير المتوقع أن تكون القيمة العادلة لألقيمتها لز ادة حاليا   ومحتفظ بها عقاري  كا ـــــت ماربت ـــــنيف ل م امرض 
 .9302يونيو  03كما في  المدرجةعن القيمة  جولر ا  مختلفة 

 
بلغ و  العقار ة باال ــــــت مارات: ال شــــــيء( فيما يتعلق 9305يونيو  03  ال يوجد دخل إيجار )الفترة المنتهية في الفترةخالل 

:  9305يونيو  03درلم )الفترة المنتهية في  مليون  3.30 المرحليالموحد الموجز في بيان الدخل المحمل  اال ــــــــــــــتهالك
 درلم(. مليون  3.06

 
 
 موجودات أخرى غير ملموسة 7

 
".أرابتكغير الملمو ة امخرى على "العالمة التجار ة للموجودات القيمة الدفتر ة  تتضمن مافي

 يونيو 03  
9302 

ديسمبر  00 
9305 

 ألف درلـم  ألف درهـم  
 (مدقق)  )غير مدقق(  
     

 828.637  525.093  ة الفترة/ السنةيصافي القيمة الدفترية في بدا
 -  (0.709)  خالل الفترة/ السنة  ا تبعادات

      (097)  (97)  السنةا تهالكات للفترة/ 
     

      828.093  520.580  الفترة/ السنة نهايةصافي القيمة الدفترية في 

 يونيو 03  
9302 

 ديسمبر 00 
9305 

 ألف درلـم  ألف درهـم  
 (مدقق)  )غير مدقق(  
     

 07.333  06.333  ة الفترة/ السنةيصافي القيمة الدفترية في بدا
 -  44  خالل الفترة/ السنةإضافات 
      (0.333)  (599)  للفترة/ السنة إطفاء

     
      06.333  05.599  الفترة/ السنة نهايةصافي القيمة الدفترية في 



  97 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 
   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )يتبع( 9302يونيو  03أشهر المنتهية في لفترة الستة 
 
 
 زميلة شركةإستثمارات في  8
 
 :9305ديسمبر  00و  9302يونيو  03الزميلة للمجموعة في  الشركةفيما يلي تفاميل أ( 
 

 
 :الم كور أعالم وفق ا لطر قة حقوق الملكية كما يلي اال ت مار احتسابتم ب( 

 

 
درلم تم ل ح ـــة  مليون  930.7 بمبلغ بي ال  ـــي ح ـــص في شـــركة ديبا  ا ـــتحوذت المجموعة على 9309نوفمبر  90في 
ت  ير  لديهاالمجموعة  أنكشــــركة زميلة حيأ  ديبا عند اال ــــتحواذ. تم ت ــــنيف اال ــــت مار في ديبا في رأ  مال ٪93.092تبلغ 
 .لشركة ديبا على السيا ات التشغيلية والمالية جولري 
 

  مع التركيز بشـــئل أ ـــا ـــي على الضـــيافة  وتطو ر العقارات التجار ة والســـئنية من خالل التجهيزات الفخمةفي قطاع  ديبا تعمل
 يبادوقطاعات الســـوق. تعمل  الدولالمتعددة والمشـــار ع المشـــتركة والشـــركات الزميلة عبر عدد من  التابعةمجموعة من الشـــركات 

 .مركز دبي المالي العالميفي ي نا داك مدرجة فوديبا  .في مناطق الشرق امو إ وشمال إفر قيا وأوروبا وذ يا
 
لم تعلن عن نتا جها في تار    شـــركة ديبا من متاحةغير  9302يونيو  03كما في  لشـــركة ديباالمعلومات المالية الملخ ـــة إن 
 الموجزة الموحدة المرحلية.ل م المعلومات المالية  اعتماد
 

  نشــرت ديبا بياناتها المالية لنفس 9305ديســمبر  00لســنة المنتهية في للمجموعة لتار   إمــدار البيانات المالية الموحدة الحقا  ل
ألف درلم با ـــــت ناء الخســـــا ر التي بلغت  مليون  7.5إلى المجموعة بمبلغ  تعودالفترة والتي أظهرت ح ـــــة إضـــــافية من الخســـــارة 

  قبل أن ت ــبح شــركة تابعة ديبا اذ ال ي قامت ب المتعلقة باال ــتحو  ديبا مليون درلم من انخفاض قيمة الشــهرة في دفاتر 092.6
 .9302يونيو  03للمجموعة. تم االعتراف بالخسارة من قبل المجموعة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 
والتي تعود  9302يونيو  03لفترة الســـتة أشـــهر المنتهية في  ديباح ـــة المجموعة في نتا ج  احتســـابذلك  لم يتم  باإلضـــافة إلى

 التار  . كما في ذلكلم يتم نشرلا  9302يونيو  03كما في  لشركة ديباحقيقة أن المعلومات المالية  ىإل
 

 نسبة حصة الملكية بلد التأسيس والعمليات اسم الشركة الزميلة
  التصويت نسبة

 النشاط الرئيسي المحتفظ بها
     
 أنشطة المقاوالت %93.092 %93.092 دبي  اإلمارات العربية المتحدة بي ال  ي ديبا
     

 9305ديسمبر  00  9302 يونيو 03  
 ألف درلـم  ألف درهـم  
 (مدقق)  )غير مدقق(  
     

 938.935  932.098  السنةفي بداية الفترة/ 
      3.353  (7.830)  للسنة )الخسا ر(/ امرباح للفترة/الح ة في 

     
      932.095  930.595  الفترة/ السنة نهايةفي 



  95 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 
   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 
 أعمال العقودمن/ )إلى( عمالء عن  المستحق 2

 
 

 

 9305ديسمبر  00  9302 يونيو 03  
 ألف درلـم  ألف درهـم  
 (مدقق)  )غير مدقق(  
     

تكاليف عقود متكبدة مضافا  إليها امرباح المعترف بها ناق ا  الخسا ر 
 المعترف بها عن عقود قيد اإلنجاز 

  
40.433.329 

  
30.033.578 

      (05.762.339)  (08.700.508)  فواتير مرحليةناق ا : 
     

  9.686.554  9.878.370      

  9305ديسمبر  00 9302 يونيو 03  
 الفرق  ألف درلـم ألف درهـم  
 ألف درلـم (مدقق) )غير مدقق(  
     

 58.030 9.630.295 9.797.300   أعمال العقودإجمالي مبالغ مستحقة من عمالء عن 
      98.275 (66.388) (43.477)  أعمال العقود إجمالي مبالغ مستحقة إلى عمالء عن 

     
  9.686.554 9.878.370 000.350      

 9302 يونيو 03    
 ألف درهـم    
 )غير مدقق(    
     

 (4.039.346)     ذمم مدينة معتمدة تحو ل إلى 
      4.900.097    اإلعتراف باإليرادات

     
    000.380      
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   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 

 أطراف ذات عالقةمعامالت  03
 

  كما لو محدد في المعيار الجدول التالي تفامــــــــــــــيل المبلغ اإلجمالي للمعامالت التي تم إبرامها مع أطراف ذات عالقة يعرض
  9305و  9302يونيو  03لمنتهية في خالل فترات الســــتة أشــــهر ا  إف ــــاحات أطراف ذات عالقة: 93المحا ــــبي الدولي رقم 

 :9305ديسمبر  00و  9302يونيو  03 كما فيوك لك امرمدة مع امطراف ذات العالقة 
 
 أشهر المنتهية الستةفترة  

 9302يونيو  03في 
 في كما

 9302يونيو  03
 

 إيرادات

مصاريف أخرى 
وتكاليف عقود من 

 الباطن
 مبالغ 

 مستحقة إلى
 مبالغ 

 مستحقة من
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 مدقق()غير  )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
      

 506.963 409.665 - 90.909 عمليات مشتركة
 - 5.260 - 00.934 مسالمين
 0.268 04.243 - - شركة زميلة

 05.960 44.047 - 06.829 أطراف أخرى ذات عالقة
     
     
 42.038 - 427.200 570.420 
     
 
 أشهر المنتهية الستةفترة  

 9308يونيو  03في 
 في كما

 9308ديسمبر  00
 

 إيرادات

مصاريف أخرى 
وتكاليف عقود من 

 الباطن
 مبالغ 

 مستحقة إلى
 مبالغ 

 مستحقة من
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 )مدقق( )مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
      

 860.900 023.062 - 63.006 عمليات مشتركة
 - 7.335 - 2.225 ينمسالم

 - 83.588 6.378 - شركة زميلة
 03.292 05.787 353 6.235 أطراف أخرى ذات عالقة

     
     
 50.399 6.888 357.392 876.063 
     



  03 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 
   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 

 )يتبع(معامالت أطراف ذات عالقة  03
 

 اإلدارة موظفي كبار تعويضات
 
 :الفترة خالل بالمجموعة اإلدارة موظفي كبار من وغيرلم اإلدارة مجلس أعضاء مئافآت يلي فيما
 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية 

 يونيو  03في 
 فترة الستة أشهر المنتهية

 يونيو  03في 
 9302 9305 9302 9305 
 ألف درلم ألف درهم ألف درلم درهمألف  
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 6.559 6.964 0.027 9.209 منافع ق يرة امجل
 306 967 093 84 مئافآت للموظفين

 2.905 2.005 - 2.005 حوافز
 2.933 - 2.933 - مئاف ة أعضاء مجلس اإلدارة 

     
 

  ياق العمل االعتيادي في معامالت مختلفة تشمل القروض والودا ع البنكية مع مإ سات مالية معظمهادخلت المجموعة في 
 مملوك لحئومة إمارة أبوظبي. إن ت  ير ل م المعامالت مدر  في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. و تم إبرام ل م

 ر ة اعتيادية.المعامالت بشروا مما لة لتلك السا دة لمعامالت تجا
 

 مليون  993.0: 9305ديسمبر  00درلم ) مليون  067.7 والقروض مبلغ ومرادفات النقدالنقد يشتمل   9302يونيو  03كما في 
حئومة إمارة  تملك مإ ــســات/ من  لدىدرلم( على التوالي   مليون  360.9: 9305ديســمبر  00درلم ) مليون  369.9درلم( و 
فترة الستة ) 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في درلم  مليون  00.2 مبلغ تكلفة التمو لمل تتش .ح  ا  فيهاأبوظبي 

 .المإ ساتدرلم( متعلقة بامرمدة لدى ل م  مليون  00.2: 9305يونيو  03أشهر المنتهة في 
 

 جموعة في معامالت مع ل مالمجموعة لم منشــآت خاضــعة لســيطرة حئومة أبوظبي. وتدخل الم معإن بع  العمالء المتعاقدين 
 تم تلخيص أ ر ل م المعامالت كما يلي:  (.ولو تقديم خدمات اإلنشاءات) المنشآت في  ياق العمل االعتيادي

 
مستحق من  

عمالء عن 
 أعمال العقود

ذمم مدينة 
 محتجزات مدينة معتمدة

 دفعات 
 إيرادات  مقبوضة مقدما  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 9302يونيو  03كما في 
الفترة المنتهية في ذلك و 

 0.405.594 443.063 005.697 082.326 882.802 )غير مدقق(  التاريخ
      

 9305ديسمبر  00كما في 
 )مدقق(/ للفترة المنتهية في

 9.002.086 890.058 059.205 330.233 220.366 )غير مدقق( 9305يونيو  03
      



  00 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 
   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 

 النقد ومرادفات النقد 00

 
 :ا يلي  كمودا عالو  المئشوفةالبنكية  الحساباتمافي من والنقد  لدى البنوكامرمدة  ومرادفات النقد علىمل النقد تيش
 

 
 

 موجودات مالية أخرى  09

 9305ديسمبر  00  9302 يونيو 03  
 (مدقق)  )غير مدقق(  
 ألف درلـم  ألف درهـم  

     
 525.795  574.472  لدى البنوكنقد 

           073.537  044.002  ودا ع بنكية ق يرة امجل
      0.962.878  208.528  وامرمدة لدى البنوكالنقد 

 9305ديسمبر  00  9302 يونيو 03  
 (مدقق)  )غير مدقق(  
 ألف درلـم  ألف درهـم  

     
 785.309  208.528  نقد وأرمدة لدى البنوك

 (33.383)  (43.209)  أشهر 0ناق ا : ودا ع بتوار   إ تحقاق مك ر من 
      (358.950)  (903.975)   ناق ا / حسابات بنكية مئشوفة

     
      909.950  667.400  النقد ومرادفات النقد لغرض بيان التدفقات النقدية

 غير متداولة متداولة 
 يونيو 03 

9302 
 ديسمبر 00

9305 
 يونيو 03

9302 
 ديسمبر 00

9305 
 ألف درلـم ألف درهـم ألف درلـم ألف درهـم 
 )مدقق( )غير مدقق( )مدقق( )غير مدقق( 
     

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل اآلخر

    

 07.959 07.989 - - أ هم غير مدرجة
     
     
 - - 07.989 07.959 
     

     موجودات مالية بالتكلفة المطف ة
 - - 53.530 062890 ودا ع  ابتة مرلونة
 - - 093.573 0022048 ودا ع لامشية

     
     
 0552270 938.700 - - 
     
     
 0552270 938.700 07.989 07.959 
     



  09 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 
   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 

 مخزون  00

 
 مخزون متقادم وبطيء الحركة:الحركة في مخ ص 

 
 مصروف ضريبة الدخل 04
 

 ُتمار  التي البلدان في الدخل يخضع .والبحر ن المتحدة العربية اإلمارات في عدا فيما عملياتها على للضر بة المجموعة تخضع
 .%03و  %8 بين تتراوح بمعدالت للضر بة العمليات فيها
 
 :المرحلي الموحد الموجزالخسارة الربح أو  بيان في الدخل ضر بة م روف عنامر أبرز يلي فيما
 

 9305ديسمبر  00  9302 يونيو 03  
 ألف درلـم  ألف درهـم  
 (مدقق)  )غير مدقق(  
     

 2.033  8.685  مخزون الحديد المطلوب لمشار ع محددة
 78.397  80.995  مواد بناء أخرى 

 39.705  40.548  أعمال قيد اإلنجاز
      6.079  7.674  خر انة جالزة ومواد أخرى ذات عالقة

     
  040.009  000.950 
      (9.620)  (9.620)  مخ ص مخزون متقادم وبطيء الحركة: ينزل

     
  008.440  003.823      

 9305ديسمبر  00  9302 يونيو 03  
 ألف درلـم  ألف درهـم  
 (مدقق)  )غير مدقق(  
     

 8.693  9.620  السنةالرميد في بداية الفترة/ 
 83  -  السنةخالل الفترة/ الز ادة في مخ ص معترف ب  
      (9.272)  -  مبالغ مشطوبة خالل الفترة/ السنة

     
      9.620  9.620  الرميد في نهاية الفترة/ السنة

 يونيو 03فترة الستة أشهر المنتهية في   
  9302  9305 
 (غير مدقق)  )غير مدقق(  
 ألف درلـم  ألف درهـم  
     

     ضرائب الدخل
 3.338  9.838  م روف الضر بة الحالية

      (023)  (9.092)  الفروق المإقتة إيرادات الضر بة المإجلة المتعلقة ب نشاء
     

      0.580  672  م روف ضر بة الدخل مجموع 



  00 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 
   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 

 مصروف ضريبة الدخل )يتبع( 04
 
 :للضر بة الخاضعة للمنشآت المحا بي الربح مع تسو ت  يمئن ال ي الفترة على المحمل المبلغ مجموع يلي فيما
 

 
 الشــركات على المطبق الضــر بة معدل أ ــا  على الموحد الموجز أو الخســارة الربح بيان في الدخل ضــر بة م ــروف يحتســب
 المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. في التابعة
 
 

 قروض بنكية 05
 

 في يتم ل ر يســي لغرض مختلفة تجار ة بنوك من مئشــوفة( بنكية  ــحوبات ذلك في بما) بنكية قروض على المجموعة ح ــلت
 .العامل المال رأ  متطلبات تمو ل
 
 غير متداول متداول 
 يونيو 03 

9302 
ديسمبر  00

9305 
 يونيو 03

9302 
 ديسمبر 00

9305 
 ألف درلم ألف درهم ألف درلم ألف درهم 
 )مدقق( )غير مدقق( )مدقق( )غير مدقق( 
     

 - - 080,768 9032975  حسابات بنكية مئشوفة
 - - 038,788 9302307 أوراق قبول

 - - 93,327 082307 خ م شهادة الدفع للمشروع
  - 27,836 732750 أمانةإي االت 

 882,200 6902227 702,200 5432900 قروض مجل
     
     

 882,200 6902227 0,327,326 023632970 مجموع القروض
     
 

مليون درلم من المإ ـــــــســـــــة  73بترتيب قرض مجل إضـــــــافي بمبلغ  قامت المجموعة  9302يونيو  03خالل الفترة المنتهية في 
 المالية. 

 يونيو 03فترة الستة أشهر المنتهية في   
  9302  9305 
 ألف درلـم  ألف درهـم  
 (غير مدقق)  )غير مدقق(  
     

      002.360  42.600  الدخل قبل الضر بة
     

      (0.580)  (672)  م روف ضر بة الدخل 



  03 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 
   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 

 قروض بنكية )يتبع( 05
 

 :بينها ومن وقت أي في المستحقة القروض إجمالي على الشروا لبع  البنكية التسهيالت تخضع
 

 العمالء إقرار على بناء الممولة للبنوك المشروع عا دات عن لإللغاء قابل غير تنازل. 
 لدى محددة حســابات في البنوك قبل من الممولة المشــار ع عا دات ب يداع تابعة شــركة قبل من لإللغاء قابل غير تعهد 

 .التمو ل بنوك
 الممتلكات على االمتياز حقوق  عن التنازل. 
 محددة لعقود التمو ل بنوك لم لحة الباطن من للمقاولين التنفي  حسن ضمانات عن التنازل. 
 الممتلكات على والت مين اإليجار حقوق  عن التنازل. 
 الملكية حقوق  ل افي معين أدنى حد. 
 المديونية لنسبة معين أق ى حد. 
 والشركة التابعة الشركات من مإ سية ضمانات. 
 امخرى  الشركات في المشتراة  الح ص رلن. 
 

 .أعالم بالقروض يتعلق فيما مالية تعهدات مي مخالفة المجموعة تكن لم  9302يونيو  03 بتار  
 
 

 رأس المال 06

 
 

 إيرادات 07
 

ي خطوا ف وعند نقطة زمنيةالبضا ع والخدمات مع مرور الوقت  لتحو لتستمد المجموعة إيراداتها من العقود المبرمة مع العمالء 
 اإلنتا  الر يسية التالية.

 

 9305ديسمبر  00  9302 يونيو 03  
 (مدقق)  )غير مدقق(  
 ألف درلـم  ألف درهـم  
     

     والمدفوع بالكامل:الم ّرح ب  والم در 
      0.833.333  0.533.333   هم بقيمة درلم واحد للسهم  0.833.333.333

 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في  فترة  
  9302  9305 
 ألف درلـم  ألف درهـم  
 (مدققغير )  )غير مدقق(  
     

 3.776.332  4.082.400  مع مرور الوقت  –إيرادات المقاوالت 
      08.539  90.704  عند نقطة زمنية – بيع الخر انة الجالزة

     
      3.500.580  4.900.097  مجموع اإليرادات



  08 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 
   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 

 إيرادات )يتبع( 07
 

 .9302يونيو  03في  المستوفية)جز ي ا( اللتزامات امداء غير  المخ ص عر المعاملة فيما يلي 
 

 
 

 ربحية السهم 08
 

يونيو  03 في المنتهيةوفترة ال ال ة أشـــهر  أشـــهر الســـتة لفترة امم الشـــركة مالكي إلى العا د الربح بقســـمة الســـهم ربحية تحتســـب
يونيو  03 في المنتهيةوفترة ال ال ة أشـــهر  أشـــهر الســـتة فترةمليون درلم  على التوالي ) 96.0و درلم مليون  87.2 بقيمة 9302
 والبالغة الفترة خالل القا مة ام ـــــــــهم لعدد المرجح المتو ـــــــــإ على) مليون درلم  على التوالي 32.3مليون و 000.3 :9305

  .(ألف  هم 0.833.333.333: 9305 هم ) 0.833.333.333
 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية 

 يونيو 03في 
 فترة الستة أشهر المنتهية

 يونيو 03في 
 درلم درهم درلم درهم 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 3.35 3.34 3.30 3.39 ربحية السهم ام ا ية والمخّفضة
     

 ألف درلـم    
 (غير مدقق)    
     

      00.282.350  المستوفية اللتزامات امداء عر المعاملة المخ ص )جز ي ا( اللتزامات امداء غير 



  06 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 
   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 

 عمليات مشتركة 02
 
  :التالية لامة في العمليات المشتركةح ص المجموعة  لدى

في  الحصة    
 العمليات المشتركة

      
%33 المشروع المشترك  امسونج / أرابتك  اإلمارات العربية المتحدة (أ)  
%83 المشار ع المشتركة  ئس كونستركت / أرابتك  اإلمارات العربية المتحدة (ب)  
%03 المشروع المشترك  امسونج /  ئس كونستركت / أرابتك  اإلمارات العربية المتحدة ( )  
%83 المشار ع المشتركة أرابتك / ماكس بوجل  اإلمارات العربية المتحدة (د)  
%63 المشار ع المشتركة أرابتك / أكتور  اإلمارات العربية المتحدة (ه)  
%83 المشار ع المشتركة أرابتك / إيمار تس من الند  اإلمارات العربية المتحدة (و)  
%83  ي تي الهند ية  اإلمارات العربية المتحدةالمشار ع المشتركة أرابتك / دبليو  (ز)  
%83 المشار ع المشتركة أرابتك / شركة المشار ع الهند ية  امردن (ح)  
%83 المشروع المشترك أرابتك / شركة دبي للمقاوالت  اإلمارات العربية المتحدة (ا)  
 مار نتك الشرق امو إالمشروع المشترك شركة تارجت للمقاوالت الهند ية ذ.م.م /  (ي)

 وذ يا إف ال إي  اإلمارات العربية المتحدة
 

68%  
%83 المشروع المشترك أرابتك للخدمات الهند ية / دبليو  ي تي الهند ية  اإلمارات العربية المتحدة (ك)  
%83 المشروع المشترك شركة اإلنشاءات العربية / أرابتك   ور ا (ل)  
%83 / المشار ع واإلنشاءات الوطنية  اإلمارات العربية المتحدة المشروع المشترك أرابتك (م)  
%66.66 المشروع المشترك أرابتك / السعد  المملكة العربية السعودية (ن)  
%63 المشروع المشترك أرابتك / شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت  الكو ت ( )  
%00 اإلمارات العربية المتحدة المشروع المشترك تي أي  في /  ي  ي  ي / أرابتك  (ع)  
 المشروع المشترك أوجي  أبوظبي ذ.م.م / كونستركتورا  ان خو ي  ا  اي  / أرابتك  اإلمارات (ف)

 العربية المتحدة
 

00%  
%83 المشروع المشترك  ي  ي  ي / أرابتك  كازخستان (ع)  
%00 امردنأي  تي  ي /  ي  ي  ي / دي ا   ي المشروع المشترك المحدود   (ق)  
%88 المشروع المشترك أي  تي  ي/  ي ذي أي   ي  مص (ر)  
%83 المشروع المشترك أي  تي  ي / كونستركتور  ان خو ي  ا  أي   اإلمارات العربية المتحدة (ش)  
%33 المشروع المشترك إيفيئو / أي   ي  ي  كازاخستان (ت)  
%63 المشروع المشترك أرابتك المقاولون  فلسطين (ث)  
%83 المشروع المشترك أي   ي  ي أرابتك  لبنان ( )  

  
 ف.والم ار االلتزامات  من ح ة تنا بيةالعمليات المشتركة  وتحمل  وموجوداتإيرادات  من تنا بيةلمجموعة ح ة يحق ل

 
 

 ترتيبات عقود اإليجار التشغيلية 93
 

 ق كما يلي:تستحإللغاء  قابلة لاإليجارات التشغيلية غير عقود بموجب  قا مة كان لدى المجموعة التزامات  في تار   التقر ر
 

 
 

 9305ديسمبر  00  9302 يونيو 03  
 ألف درلـم  ألف درهـم  
 (مدقق)  )غير مدقق(  
     

      032.007  78.870  إيجار دا نة خالل  نة واحدة مطلوبات



  07 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 
   المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحليةإيضاحات حول 

 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 

 والتزاماتمطلوبات طارئة  90
 

  كان لدى المجموعة مطلوبات طار ة فيما يتعلق بســـــــــــندات امداء والعطاءات  و ـــــــــــندات دفعات 9302يونيو  03في  (أ
ديســـــمبر  00درلم ) مليار 5.6 بلغتاعتماد محتجزة  وضـــــمانات العمل وخطابات  مقدمة  وضـــــمانات مالية  و ـــــندات

 (.درلم مليار 5.7: 9305
 

إن المجموعة مدعى عليها في عدد من الدعاوى القضا ية المتعلقة ب عمالها. تعتقد إدارة المجموعة أن  من الممئن فقإ   (ب
المدعين. وفق ا ل لك  قدرت إدارة المجموعة أن المخ ـــــــص المحتجز حالي ا يعد منا ـــــــب  نجاحولكن ليس من المحتمل    عن ل م القضايا. قد ينتجلتغطية أي التزام 

 
  رفع طرف  الأ دعوى أمام محاكم دبي ضــد المجموعة وشــر ئها في المشــروع المشــترك إلى جانب 9305خالل  ــنة  ( 

جازم  ـــــــــــــابقا . ال تزال اإلجراءات في مراحلها امولى ولم تقدم المحئمة مدعى عليهم ذخر ن  فيما يتعلق بمشـــــــــــــروع تم إن
. وبالتالي  ال يمئن لإلدارة والمســــــــتشــــــــار القانوني للمجموعة نللمدعى عليهم حتى اآلن المســــــــتندات المقدمة من المدعي

 .)ه(( 93)إيضاح  الخسا ر المحتملة  إن وجدت  في ل م المرحلةالمحتملة و تقديم تقييم حول النتا ج 
 

 أدوات مالية 99

 
ي إدارة المجموعة ف منهجم ل و تتم ل مخاطر الســــــــــــيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند ا ــــــــــــتحقاقها. 

ادية في ظل الظروف الع ا ـــــــــــتحقاقها قدر اإلمئان أن يئون لديها  ـــــــــــيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند بضـــــــــــمان ل لوالســـــــــــيولة 
 على التدفقات النقديةتراقب المجموعة دون تكبد خســــا ر غير مقبولة أو المخاطرة ب لحاق الضــــرر بســــمعة المجموعة.  وال ــــعبة 

تضـــم مختلف تســـهيالت  9302يونيو  03أ ـــبوع.قامت المجموعة بتقديم تســـهيالت ا تمانية  ـــار ة في  00 توقعات منتظمة لفترة
بالكامل وتســــــــــــــهيالت رأ  المال العامل غير الملتزم بها  تم ا ــــــــــــــتخدامهاوالتي  لم در مليار  0.3القروض ال نا ية الحالية البالغة 

مليون درلم. تتوقع المجموعة أن توامــــــل خدمة التزاماتها و ــــــداد ديونها وأن  530.8 تم ا ــــــتخدام منها درلم مليار  0.7البالغة 
ل م المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة من على امقل من مـدور  شـهر 09 عند ا ـتحقاقها خاللتفي بالتزاماتها المالية 

.طلبات رأ  المال العامل للمجموعةخالل المراقبة المستمرة من قبل اإلدارة التنفي ية لمت

 9305ديسمبر  00  9302 يونيو 03  
 ألف درلـم  ألف درهـم  
 (مدقق)  )غير مدقق(  

     الموجودات المالية
 بالقيمة العادلة من خالل االرباح الشاملة االخرى:

 موجودات مالية اخرى 
 :بالتكلفة المطف ة

  
072989 

  
07,959 

 9.209.530  9.807.532  ذمم مدينة تجار ة وأخرى 
 876.063  570.420  مستحق من جهات ذات عالقة

 938,700  0552270  أخرى موجودات مالية 
 208.528  نقد وأرمدة لدى البنوك

 
424852562 

 0.962.878 
 

3,253,920           
  425392850  8.330.870      

     المالية المطلوبات
     :بالتكلفة المطف ة
 9.387.337  0.684.973  قروض بنكية

 8,306,098  520932682  ومحتجزات  وأخرى  دا نة تجار ةذمم 
 357.392  427.200  مستحق إلى جهات ذات عالقة

           -  20.738  التزامات عقود اإليجار 
  720262583  7,853,060      



  05 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 
   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 )يتبع( 9302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 

 موسمية عمليات  90
 

الجديدة التي بدأت خالل الفترة وال  والمشار عنتا ج مشار ع المجموعة المستمرة  9302يونيو  03تعئس النتا ج للفترة المنتهية في 
 .ب ي عمليات مو مية أو دور ة لامتت  ر بشئل 

 
". على التقار ر المالية المرحلية" 03 رقم الدولي يلمعيار المحا ـــــبلاإلدارة إلى أن ل ا ال يشـــــئل "مو ـــــمي ا للغاية" وفق ا  ا ـــــتنتجت

مإشـــرا  على النتا ج التي قد أن تكون ليســـت بالضـــرورة  9302يونيو  03الرغم من ذلك  ف ن نتا ج فترة الســـتة أشـــهر المنتهية في 
 .9302ديسمبر  00تكون متوقعة للسنة المنتهية في 

 
 

 تعاقدية منازعات 94
 

ت خير كبير في برنامج امعمال  يدعيللمجموعة خطاب ا من مـــــاحب مشـــــروع  شـــــركة تابعة ا ـــــتلمت  9306  ـــــنةفي  (أ
ــــــــــــ تعليمات إلى المقاول الر يسي المشروعالمتفق علي . على ل ا ام ا   أمدر ماحب  حل مشئلة الدفع التي  (0) بـ

  وتعيين مقاولين ذخر ن لتنفي  امعمال المتبقية في الر يســيعقد الالتخلي عن بع  امعمال من ( 9تســبب الت خير أو )
  . نطاق أعمالها المخف الشركة التابعةلت . أكمعنها المتخلى امعمال

 
ول من المقـا عن أي جـانـب من جوانـب العقـد وأن التـ خيرات كـانـت نتيجـة لتـ خيرات متخلفـة ا ليســـــــــــــــتتعتقـد اإلدارة أنهـ

 . تمديد لفترة الت خيراللها الحق التعاقدي في الر يسي وأن الشركة التابعة 
 

الشـــركة التابعة بســـبب المز د من الت خير  لتســـييل خطاب ضـــمان امداء منالمشـــروع اول مـــاحب ح  9302 ي مار ف
بســبب اإلجراءات القانونية التي اتخ تها الشــركة التابعة في الح ــول على أمر  المشــروعفي المشــروع. لم ينجح مــاحب 

 .قضا ي
 

مليون درلم  والتي تعتقد اإلدارة أنها قابلة  099 تبلغ ذمم مدينة  لدى المجموعة مـــــــــــــــافي 9302يونيو  03كما في 
ا ــــتحقاق تعاقدي على امعمال المنجزة وتم التحقق من مــــحة بلال ــــترداد من مــــاحب المشــــروع من المجموعة تتمتع 

 .من خالل خبير طرف  الأ عنها المتخلىامعمال مقدار 
 

 .نهاع المتخلىامعمال محاكم أبوظبي لحل النزاع بش ن مقدار  قا م لدى اممر القضا يزال ي  ال وفق ا لشروا العقد
 

  قدمت إحدى الشـــــركات التابعة للمجموعة عر ضـــــة إلى المحئمة لغرض الت ـــــديق على قرار التحئيم 9305  ـــــنةفي  (ب
ال زالت إجراءات المحئمة قا مة وتشـــــمل أوامر  .باإلضـــــافة إلى الفوا د درلم مليون  956ل ـــــالحها على مشـــــروع بقيمة 

  الحجز على بع  اممول والحسابات البنكية ل احب المشروع.  
 

مليون درلم  والتي تعتقد اإلدارة أنها قابلة  930مدينة بقيمة  ذمم  لدى المجموعة مــــــــــــــافي 9302يونيو  03كما في 
 المبلغ يعئس العمل الفعلي المنجز وكما أن قرار التحئيم لو لمبلغ أعلى. من  المشروعلال ترداد من ماحب 

 
ح ـــــلت   9309لعدم الدفع. في  مشـــــروعاتخ ت شـــــركة تابعة للمجموعة إجراءات قانونية ضـــــد مـــــاحب   9300ي ف ( 

. وال 9306في  ا ــتئنافا   المشــروعقدم مــاحب  درلم مليون  68الشــركة التابعة على أمر من المحاكم الباكســتانية بقيمة 
 تزال إجراءات اال تئناف جار ة في المحاكم الباكستانية.

 
قطعة امرض التي  رلنمن  المشـــروعح ـــلت الشـــركة التابعة على أمر قضـــا ي يمنع مـــاحب   9306  ـــنةك لك في 

 .المجه المشروع  عليهايقع 
 

تعتقد اإلدارة أن  قابل لال ــــــــترداد  درلم مليون  99 ذمم مدينة بمبلغلدى المجموعة مــــــــافي   9302يونيو  03كما في 
 بناء  على قيمة العمل المنجز وأمر المحئمة. المشروعمن ماحب 
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   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
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 شروعمتقدمت إحدى الشركات التابعة للمجموعة بطلب للتحئيم في مركز دبي للتحئيم الدولي ضد ماحب   9305ي ف (د

ق لعقد ر يســــي فيما يتعل القانونياإلنهاء غير  أخرى من بين أمور   المشــــروعال ــــترداد امموال المســــتحقة من مــــاحب 
 مليار درلم. 0.0بقيمة  قرار تحئيمح لت على و . )مشروع مشترك( 83/83بشر ك الشركة التابعة 

 
مليون درلم تعتقد اإلدارة أنها قابلة لال ــــترداد  980بقيمة  ذمم مدينة  لدى المجموعة مــــافي 9302يونيو  03في كما 

 .المشروعمن ماحب 
 
من قبل شـــركة ت مين بمطالبة  اآلخر ن إلى جانب العديد من المتعاقدين  للمجموعة تم إخطار شـــركة تابعة   9308ي ف (ه

مليار درلم تتعلق بحر ق وقع في مبنى حيأ كانت الشــركة التابعة لي المقاول الر يســي في مشــروع مشــترك  0.9بمبلغ 
 مع طرف  الأ.

 
بية المشاركين مع غال  التابعةتسعى الشركة  القضايا تتمتع محاكم دبي باالخت اع. بالنظر إلى تعقيد  العقد بموجب 
لي اإلجراءات  نإ ب شراك خبراء خارجيين لتقييم المطالبة. التابعة ن  إلى نقل القضية إلى التحئيم. قامت الشركة اآلخر 

غير  عوالمســــــــــــــتندات المتعلقة بالنزا حل المبئرة . نظر ا للمراغير مئتملة والمســــــــــــــتندات المتعلقة بالنزاعفي مرحلة مبئرة  
 يجة المحتملة له م المس لة.ال تتمئن اإلدارة من تقييم النت  المئتملة
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 Arabtec  أمــــــــــــــدر أحد المســــــــــــــالمين غير المســــــــــــــيطر ن على الشــــــــــــــركة التابعة للمجموعة في قطر )9306 ــــــــــــــنة خالل 
Construction WLL Qatar خطاب ا يشــــير إلى عدم موافقت  أو عدم تفو ضــــ  ب مــــدار البيانات المالية للشــــركة التابعة  على )  المركز المالي وامداء وةدارة الشركة التابعة. ال يتحمل أي مسإولية عنأ ا  أن  

 
 ح لت المجموعة على مشورة قانونية وتعتقد أن المسالم غير المسيطر لو المسإول عن ح ت  في عمليات الشركة التابعة بناء  

 ية مشتركة عن التزامات الشركة التابعة.على قانون الشركات التجار ة القطري  وأن كال  من مسالمي المنش ة يتحملون مسئول
 

تعتقد اإلدارة أن نتا ج م ل ل ا النزاع لن  الم كور أعالم. باممر  قدم المســـــــالم دعوى ضـــــــد المجموعة تتعلق 9307 ـــــــنة خالل 
 للمجموعة كئل أو على إجمالي حقوق الملكية.الموجزة الموحدة المرحلية يئون لها أي ت  ير على النتا ج 

 
 

  أخطاء الفترة السابقة 96
 

ن   نتج عالســـــيا ـــــات المحا ـــــبية والتغييرات في التقديرات وامخطاء المحا ـــــبية: 5وفق ا لمتطلبات المعيار المحا ـــــبي الدولي رقم 
 .9302مار   00ت حيح امخطاء التالية إعادة بيان ب  ر رجعي للمبالغ كما في 

 
  قامت اإلدارة ب عادة تقييم فترة عقد اإليجار لحق ا ـــــتخدام اممـــــول 9302يونيو  03خالل فترة ال ال ة أشـــــهر المنتهية في  (أ

 .عقود إيجار 06ال ي تم االعتراف ب  عند اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقار ر المالية رقم 
 

عقد  مليون درلم في 005ممــــول والتزامات اإليجار بقيمة   كانت المجموعة قد اعترفت بحق ا ــــتخدام ا9302يناير  0في 
 ــــنوات كجزء من عقد اإليجار. على وج  الخ ــــوع  قاموا بمراجعة افتراضــــهم  8تمديد فترة افتراض خالل  إيجار محدد تم 

 ــنوات بعد النظر في حقيقة أن المجموعة قد أعطت اإلشــعار المطلوب بموجب العقد بعدم تجديد عقد  8لفترة اإليجار الممتد 
شـــيا مع متطلبات فترة إشـــعار العقد. عالوة اتم 9305نفس الشـــروا وامحئام وطلبوا فترة إيجار أق ـــر في ديســـمبر باإليجار 

 .9302يناير  0عقد إيجار ق ير امجل في كعليها حالي ا مع المإجر  وبالتالي ينبغي ت نيفها على ذلك  نظر ا ال ـــــــــــتراتيجية أعمال المجموعة  لن تكون لناك حاجة إلى العقار المإجر إال لمدة  ـــــــــــنة واحدة يتم التفاوض 
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يناير  0 ــــــنوات تبدأ من  03ة   أبرمت المجموعة اتفاقية ال ــــــتئجار معســــــئر عمل في أبوظبي لمد9303ديســــــمبر  07في  (ب

 مليون درلم. 073  حيأ دفعت المجموعة دفعة مقدمة قدرلا 9306
 

 المجموعة اتفاقية تعديل  ألغت عقد اإليجار فعلي ا  ووافقت على: أبرمت  9305يونيو  6في 
 
  مليون درلم للمجموعة ليتم دفعها وفق ا لخطة السداد؛ 073مبلغ  المخيمأن يسدد مالك 
  ي الفترة من مخيم فمليون درلم من الســـلفة مقابل تكاليف ا ـــتئجار المخيم للفترة التي ا ـــُتخدم فيها ال 033 ـــيتم خ ـــم

 ؛9305إلى  9306
  أقل من المعدالت  ٪33 نوات بنسبة  03التفاقية لمدة من تار   االمخيم مليون درلم لخيار ا تخدام  003ر وم قدرلا

 إلى أي طرف ذخر. تخ ي هاة   والتي يمئن إعادالممار ةالمطبقة في وقت 
 

غير المتداولة في بيان  الموجوداتمليون درلم ضـــمن  963  أعلنت المجموعة عن  ـــلفة بقيمة 9305ديســـمبر  00كما في 
الخيار والبالغ ور ــــوم مليون درلم   063بقيمة  مالك المخيمالمركز المالي الموحد ال ي يشــــمل  ــــداد الرمــــيد المســــتحق من 

  مليون درلم. 033
 
حق ا ــــــــــــــتخدام ب المجموعة خط    اعترفت  06ار ر المالية رقم التق إلعداد  عند اعتماد المعيار الدولي 9302يناير  0في 

  مع الت  ير عقد اإليجار ل اعلى التوالي  في  مليون درلم؛ 39.5مليون درلم و  988اممــــــــــــــول والتزامات اإليجار بقيمة 
 مليون درلم. 37.8 بمبلغ المستبقاةعلى امرباح 

 
مليون درلم مقابل  93.3اال تهالك بقيمة  بم ار فالمجموعة  اعترفت  9302 مار  00خالل فترة ال ال ة أشهر المنتهية في 

 مليون درلم والمتعلقة بالتزامات اإليجار ذات ال لة. 8.9الفوا د البالغة  وم ار فحق اال تخدام الم كور أعالم 
 

الموحدة كما في  الموجزة  قامت المجموعة ب عادة بيان المعلومات المرحلية 9302يونيو  03هر المنتهية في خالل فترة ال ال ة أش
 على عقود اإليجار ل م. 06من خالل عئس ت  ير المعيار الدولي إلعداد التقار ر المالية رقم  9302مار   00
 

 امرباح وبدون أي ت  ير على 9302مار   00مليون درلم في امرباح المستبقاة كما في  37.8ز ادة قدرلا  نتج عن ل ا التعديل
 .في ذلك التار  لفترة ال ال ة أشهر المنتهية  أو الخسا ر
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  ولي ليســـــــــــــــت الفترة المقارنة له م المعلومات المالية 9302مار   00لمبالغ المعروضـــــــــــــــة في تتعلق با البيانمن إعادة  نظرا  

 كما يلي: البيانالمرحلية الموجزة الموحدة  قمنا بتلخيص ت  ير إعادة 
 

 
 

 كما تم بيانه سابقا  
 9302مارس  00

 إعادة
 بيان

 كما تم بيانه
 9302مارس  00

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 )غير مدقق(  )غير مدقق( 

    الموجز الموحد المرحليبيان المركز المالي 
    موجودات غير متداولة

 033.333 033.333 - دفعات مقدمة لموردين ومقاولين من الباطن
 063.333 063.333 - ذمم مدينة تجار ة وأخرى 

 003,833 (832,303) 682,205 اممولحق إ تخدام 
    
    

    موجودات متداولة 
 906.233 07.685 902.956 موجودات متداولة أخرى 

    
    

    ةمتداول مطلوبات
 3.703.655 92.932 3.738.372 ذمم دا نة تجار ة وأخرى 

    
    

    ةغير متداول مطلوبات
 00,608 (035,383) 063,362 التزامات عقود اإليجار

    
    

    حقوق الملكية
 990.636 37.352 073,007 أرباح مستبقاة

    
    

    الموجز الموحد المرحليبيان الربح أو الخسارة 
 09.979 90.205 5,003 م ار ف إيجار متعلقة بعقود إيجار ق يرة امجل 

 9,855 (90,205) 96,896 اممولا تهالك محمل على حق إ تخدام 
 0,052 (8,979) 6,360 م ار ف فوا د على التزامات عقود اإليجار 

 0.527.932 8.979 0.520.207 تكاليف مباشرة
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درلم  3.38العادية النها ية التي اقترحها مجلس اإلدارة بقيمة  أن ـــبة امرباح  وافق المســـالمون على توز ع 9302أبر ل  90ي ف

أن ـــــــــبة   وافق المســـــــــالمون على توز ع 9305أبر ل  06: في 9305يونيو  03مليون درلم ) 78.3للســـــــــهم الواحد  والتي تبلغ 
 .(مليون درلم 03.78  بقيمة الواحددرلم للسهم  3.3938العادية المقترحة من قبل مجلس اإلدارة بقيمة  امرباح
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 .9302 أغسطس 5اإلدارة في مجلس المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية من قبل والم ادقة على  اعتمادتمت 
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