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 مقدمـة

ــ املرفق  املرحلي املوجز املوحدقمنا بمراجعة بيان املركز املالي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ش.م.ع. لـ ــ ــــركة"( أرابتك القابضـ ــ ــار إل ها )"الشـ ــ ــ ــــركاتها التابعة )يشـ ــ  وشـ
 
بـ  معا

ــارة   املوجزة املوحدةاملرحلية البيانات و  2020 يونيو  30كما في  "املجموعة"( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاملللربح أو الخسـ ــ ــ ــ ــ ــ   التغيرات في حقوق امللكية الدخل الشـ

ــــتةوالتدفقات النقدية لفترة ال ــ ــــهر املنتهية برلك التاري  ســ ــ ــيرية أخر    أشــ ــ ــ ــــاحات تفســ ــ ــــإولة عه إعداد ورا املعلومات وإيضــ ــ . إن اإلدارة مســ

 للمعيار املحابـ  املرحلية املوجزة املوحدةاملالية 
 
 ابـتتتا "التقارير املالية املرحلية". إن مسـإوليننا يي إبداء  34ي الدولي رقم وعرضـها وفقا

 إلى مراجعتنا. ابننادا املرحلية املوجزة املوحدةاملعلومات املالية حول ورا 

 

 نطاق املراجعـة

 للمعيــار الــدولي 
 
املــاليــة املرحليــة المي يقوم قهــا مــدقق "مراجعــة املعلومــات  2410املراجعــة رقم  املتعلق بعمليــاتلقــد قمنــا بمراجعتنــا وفقــا

ــ ة" ــ ــ ــــتقل للمتشـ ــ ــابات املسـ ــ ــ ــــخا  الحسـ ــ ــــ ي مه ا  ـ ــ ــــ ل ر   ـ ــ ــــارات  بشـ ــ ــــتفسـ ــ ــــمه مراجعة املعلومات املالية املرحلية القيام بالجراء اابـ ــ . تتضـ

ــءية  وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخر .  إن نطاق املراجعة  ــ ــ ــــإولين عه ا مور املالية واملحابــ ــ ــــل جووريا مه نطاق املســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أقــ

ــــة المي ي ــــة للتدقيق  وبالتالي  فال ها ا تمكننا مه الحصول على ت كيد حول جميو ا مور الهامــ  للمعايير الدوليــ
 
مكه أن القيام بالتدقيق وفقا

 يءينها التدقيق. لرا  فالننا ا نبدي رأي تدقيق بش  ها.

 

 السل يأباس اابتتتا  

  تم إعداد املعلومات املالية املرحلية على أبـــــاس مبدأ اابـــــتمرارية  والري العتقد أن  ا يتوافق مو املعايير 2كما وو مبين في إيضـــــا   .1

ــــ  ل وذلك بالنظر لتقارير املالية إلعداد االدولية  ــير إلى أن املجموعة ل ســـ ــ ــــحة في الفقرات أدناا  والمي ىشـــ ــــتمرةألمور املوضـــ ــ ة مســـ ــ  متشـــ

ــــياق ا عمال . و 2020يونيو  30كما في  ــ ــ  إننا لم. ااعتياديةلرلك قد ا تتمكه املجموعة مه تحقيق موجوداتها والوفاء بالتزاماتها في بــ

 نتمكه مه تحديد التعديالت الالزمة على ورا املعلومات املالية املرحلية ننيجة لهرا ا مر.
 

ــــهر املنلقــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــتــة أشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارة بقيمــة 2020يونيو  30تهيــة في تكبــدت املجموعــة خالل فترة السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــافي النقــد  وبلغمليون دروم   794 خسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صـ

ــــغيلية  ــــطة النشـ ــــتيدم في ا الشـ ــافي املطلوبات املتداولة  197.9املسـ ــ . كما 2020يونيو  30مليون دروم كما في  1.740مليون دروم وصـ

ــا ر املجموعةوحيث أن . 2020يونيو  30في  ــ ــــدر  50 تتجاوز  خسـ ـــ ٪ مه رأس مالها املصـ مه القانون ااتحادي رقم  302املادة  يفتقضــ

خطة وفق  أعمالهاللتصــــوي  إما على حل الشــــركة أو مواصــــلة املســــاومين لعقد جمعية عمومية مه الشــــركة دعوة  2015( لســــنة 2)

ا مه إصدار املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة. 30إعادة الهي لة املناببة خالل   يوم 
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 تقرير مراجعة املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

 )تتمة( أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعةإدارة إلى السادة أعضاء مجلس 

 السل ي )تتمة(أباس اابتتتا  

مه املجموعة  تقض يىعهدات على   مه بين أمور أخر   حيث ىشتملدروم   مليون  1,395 بقيمةمه النسهيالت التمويلية املضمونة  اعدد  املجموعة  تمتلك

للمجموعة المي  البنكيةعلى القروض  أثــــــــــــــــــر   مما 2019ديســـــم ر  31في تواري  تقارير محددة. تم خرق ورا التعهدات كما في  معينةالحفاظ على الســـــي مالية 

 .ا نحمى  عدم الوفاء بتعهداتهال إعفاءاتمه إعادة تمويل ورا النسهيالت أو الحصول على املجموعة لم تتمكه . عند الطلي أصبح  مستحقة
 

ا مه تاري  إصـــــــــــــدار املعلومات املالية املرحلية  12بـــــــــــــتمرارية  أخر مجلس اإلدارة بعين ااعتبار التدفقات النقدية املتوقعة ملدة عند إجراء تقييم اا و  شـــــــــــــهر 

تمويل  الحصــــــول علىاملوجزة املوحدة. إن توقي  وتحقيق عدد مه اافتراضــــــات الر  ســــــية ضــــــمه التوقعات ا ييضــــــعان بال امل لســــــيطرة اإلدارة ويتطلبان 

ــــــــــــــــــ إ التوصـــــل إلى عه ىعهدات النســـــهيالت التمويلية الحالية  و  إعفاءاتإعادة الهي لة والحصـــــول على إضـــــافة إلى املقبلة  12ضـــــافي لتمويل عملياتها لألشـــــهر الـ

املســــاومين في اجتماع الجمعية تصــــوي  عملية وإتمام   26و  25النحو املبين في اإليضــــا  على القا مة النزاعات التعاقدية والقانونية  ىســــويية وننيجة بشــــ ن

 وفيد جة عه الت ثير الســــل ي املتوقو لقد تإثر حاات عدم اليقين الناتفخطة إعادة وي لة منابــــبة. عالوة على ذلك  وفق  املجموعة يةالعامة لدعم ابــــتمرار 

ا  ومية ا مور  عطاءاتول على املجموعة بشــــــــــــ ل جووري على ورا اافتراضــــــــــــات  ا بــــــــــــيما الحصــــــــــــ قطاع ا عمال الري تتشــــــــــــ  في على  19- جديدة. نظر 

 مد  مالءمة أباس اابتمرارية إلعداد ورا املعلومات املالية املرحلية.التوصل ابتتتا  حول املركورة أعالا  لم تتمكه اإلدارة مه ا
 

وتتضـــمه   مليون دروم( 568: 2019ديســـم ر  31) دروممليون  568 دفترية تبلغابـــنرمارات عقارية بقيمة  فهناكبناء  على املعلومات المي قدمتها لنا اإلدارة   .2

  ووو ما نر  أن  ا تتجاوز قيمتها املدرجة اابــــــنرمارات العقاريةمإشــــــرات على انيفاض القيمة. لم تحدد اإلدارة ما إذا كان  القيمة القابلة لالبــــــترداد لهرا 

 .للقيمة املركورةنتمكه مه تحديد التعديالت الالزمة  لمإننا فق مو املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. يت
 

 إن رأينا حول التدقيق للسنة السابقة قد تم ىعديل  كرلك فيما يتعلق قهرا ا مر.
 

  إلى الحد الري املقاواتاملتغير في بــعر املعاملة لبعع عقود  البدلقام  اادارة بقياس اايرادات بتضــمين علومات المي قدمتها لنا اإلدارة  فقد بناء  على امل .3

ا املتغير  بالبدل الشـــــ وك املتعلقة إ هاءاملعترف قها عندما يتم  املتراكمةفي مبلغ اايرادات  جووري االع اس بشـــــ ل كبيــــــــــــــــــر حدوق يحتمل مع   . ابـــــنبعدت احق 

ا بعع ت اليف العقد املتوقعة وأدرج  ابترداد الربوم غير  للت اليف املتوقعة  اعع املقاولين مه الباطه في تقديراتهوالخصومات مو ب املعتمدةاإلدارة أيض 

إلى أن  لو  ىشـــــــــــــير ورا املعلومات. . إننا العتقد أن ذلك ا يتفق مو املعايير الدولية إلعداد التقارير املاليةإلكمالها عند تحديد ربح أو خســـــــــــــارة العقد املتوقعة

اإليرادات املتراكمة املعترف قها  قيمةفي  جووري االع اس  ا يحتمل مع  حدوثاملتغير في بـــــــــــــعر املعاملة إلى الحد الري للبدل قام  اإلدارة بتقييد تقديراتها 

ا  وإذا تم تضـــــمين جميو ت اليف العقد املتوقعة وابـــــنبعدت جميو الربـــــوم والخصـــــومات غير  قد املتغير  الشـــــ وك املتعلقة بالبدل ون تعندما  تم حلها احق 

 وفقا لرلك:. و ي تقديرات الت اليف املتوقعةف املعتمدة

 الت اليف املباشرة بمبلغ    وكرلك أن ترتفومليون دروم( 710: انيفاض بمقدار 2019ديسم ر  31مليون دروم ) 82اإليرادات بمبلغ  كان مه املمكه أن ترتفو

 ؛مليون دروم( 404: 2019ديسم ر  31دروم ) مليون  4

  1.114بقيمة  ارتفاع: 2019ديسم ر  31)للسنة املنتهية في  مليون دروم 78بمبلغ  2020يونيو  30خسا ر الستة أشهر املنتهية في  تنيفعأن كان مه املمكه 

 مليون دروم(؛

  ارتفاع: 2019ر ديسم  31للسنة املنتهية في ) 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في  دروم للسهم 0.06 بمبلغخسارة السهم  انيفاضكان مه املمكه 

 دروم للسهم(؛ 0.74بمبلغ 

 ؛مليون دروم( 436: 2019ديسم ر  31) مليون دروم 469 املقاوات بمبلغعمالء عقود مه  كان مه املمكه انيفاض املبالغ املستحقة 

  صفر دروم(؛2019ديسم ر  31مليون دروم ) 14ا خر  بقيمة و كان مه املمكه انيفاض الرمم التجارية املدينة : 

  ؛مليون دروم( 250: 2019ديسم ر  31) مليون دروم 264 بمبلغا خر   املتداولةاملوجودات انيفاض كان مه املمكه 

  ؛مليون دروم( 404: 2019ديسم ر  31) مليون دروم 162عقود املقاوات بمبلغ عه لعمالء  املبالغ املستحقة ارتـفاعكان مه املمكه 

 ؛ ومليون دروم( 145: 2019ديسم ر  31) مليون دروم 257 بمبلغخر  ا  دا نة و ال تجاريةالرمم كان مه املمكه زيادة ال 

 مليون دروم(. 1.235: 2019ديسم ر  31) مليون دروم 1.166إجمالي حقوق امللكية بمبلغ  كان مه املمكه انيفاض 
 

 

 

 

تم ىعديل رأينا لقد . 2019يونيو  30املوحد لفترة الســـــتة أشـــــهر املنتهية في املوجز ا ورد أعالا على بيان الربح أو الخســـــارة املرحلي مل ا ثر الكميلم نتمكه مه تحديد 

 لسنة السابقة فيما يتعلق قهرا ا مر.لحول التدقيق كرلك 

 

  



 

 

 

 

 املرحلية املوجزة املوحدةتقرير مراجعة املعلومات املالية 

 )تتمة( التابعةأرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها إدارة إلى السادة أعضاء مجلس 

 )تتمة( السل يأباس اابتتتا  

 املقـــاوات عه أعمـــالمه العمالء فـــالن املجموعـــة لـــدقهـــا ذمم عقود مـــدينـــة ومطلو  مه  بنـــاء  على املعلومـــات المي قـــدمتهـــا لنـــا اإلدارة  .4

ـــم ر  31مليون دروم ) 318بقيمة دفترية إجمالية قدروا  ــا ر العقود بقيمة  302: 2019 ديســ مليون  42مليون دروم( وميصـــــا لخســـ

ـــم ر  31دروم ) ــ ــ ــ ــ ــ ــــات اإلدارة  ت خرلم حيث  مليون دروم( 76: 2019ديســ ــ ــ ــ ــ ــ مو العمالء في تاري  التقرير الجارية في ااعتبار حالة املفاوضـ

ــا ر اا تمان املتوقعة  والمي العتقد أ ها ا تتوافق  ــ ــ ــ ــــــا خســ ــ ــ  ها زيادة ميصــ ــ ــ ــ ولو مو املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. والمي مه شــ

ــــات  كـانـ  اإلدارة قـد أخـرت ــ ــ ــ ــ ــ  ـ244 لتعين وجود قيمــة إجمــاليــة قـدروـامو العمالء في تـاري  التقرير  الجــاريـة في ااعتبــار حـالـة املفــاوضــ

ـــم ر  31مليون دروم ) ــ ــ ــ ــ ــ وكرلك  عه أعمال املقاواتواملطلو  مه العمالء ذمم العقود املدينة  لخفعمليون دروم(  226 :2019ديســ

 .والرمم الدا نة ا خر  ميصا خسا ر العقود املدرجة في الرمم التجارية الدا نة  تيفيع
 

ا لرلك مليون  2بقيمة  بترتفوكان   2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في لخسارة وال الن املصاريف العمومية واإلدارية  فووفق 

ــــنة املنتهية في دروم ) ــ ـــم ر  31للســ ــ ــ ــــهم الواحد  كان و مليون دروم(  226: 2019ديسـ ــ ــارة الســ ــ ــ ــترتفو بقيمة خســ ــ ــ ــــهم  0.001بــ ــ دروم للســ

ــنـة املنتهيـة في الواحـد ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم ر  31للسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهم( 0.15: 2019ديســ ــ ــ ــ ــ ــ قـد  2020يونيو  30  ول ـان مجموع حقوق املل ليـة كمـا في دروم ل ـل بـ

ـــم ر  31مليون دروم ) 244انيفع بمبلغ  ــ ــ ــ ــ ــ ا ورد أعالا على بيــان ملــ ا ثر الكميلم نتمكه مه تحــديــد . مليون دروم( 226: 2019ديســ

لسنة لحول التدقيق كرلك تم ىعديل رأينا لقد . 2019يونيو  30املوحد لفترة الستة أشهر املنتهية في املوجز الربح أو الخسارة املرحلي 

 السابقة فيما يتعلق قهرا ا مر.

 

تتضمه شهرة املجموعة واملوجودات غير امللموبة ا خر  الشهرة واملوجودات غير امللموبة   املعلومات المي قدمتها لنا اإلدارةبناء  على  .5

والمي تظهر   على التوالي دروممليون  15و  دروممليون  88املتعلقة بوحدة توليد النقد مه شركة أرابتك لإلالشاءات ذ.م.م بقيمة 

نيفاض القيمة الخا  قها مو ا خر في ااعتبار توقعات التدفقات تقييم ا بتعديلانيفاض القيمة. لم تقم اإلدارة  على مإشرات

ر والمي العتقد أ ها ا تتوافق مو املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. ىشي  2020يونيو  30النقدية والخسا ر الفعلية للفترة املنتهية في 

عدلةت النقدية ورا التدفقا ل ا خر بعين ااعتبار ورا املعلومات إلى أن  في حا
ُ
فالن الشهرة واملوجودات   في تقييم انيفاض القيمة امل

فترة الستة لخسارة وال املصروفات العمومية واإلداريةبترتفو و   مليون دروم 102غير امللموبة املركورة أعالا بننيفع بمقدار 

 دروم للسهم. 0.07خسارة السهم بمقدار  إضافة إلى ارتفاعمليون دروم  102بمقدار  2020يونيو  30ة في أشهر املنتهي
 

 السل ياابتتتا  

ا لألمور املوضـحة في    لم يتم إعداد املعلومات املالية املرحلية مراجعتنافي تقرير  السـل ي الواردةاابـتتتا   فقرةىشـير مراجعتنا إلى أن  نظر 

ا ملعيار املحاببة الدولي رقم  املوجزة املوحدة  .إعداد التقارير املالية املرحلية 34املرفقة  مه جميو النواحي الجوورية  وفق 

 

  



 

 

 

 

 تقرير مراجعة املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة

 )تتمة( أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعةإدارة إلى السادة أعضاء مجلس 

 الت كيد على أمور 

 نلف  اإلننباا إلى: 

ا إلجراءات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 25إيضــــا  يبين  (أ   إلى أن النزاعات التعاقدية املختلفة املتعلقة باملشــــارخو تيضــــو حالي 

لعمل املعنيين. ا يمكه تحديد الننيجة املحتملة مفاوضــــــات ىســــــوية ودية مو أ ــــــحا  ا  وحيرما أمكه قانونية و / أو إجراءات ىســــــوية املنازعات

 جارية.ا تزال   حيث إن إجراءات ىسوية املنازعات القانونية ومفاوضات النسوية الودية يقين معقولةلهرا النزاعات التعاقدية بدرجة 
 

 ةغير مســـيطر ل  حصـــة   إلى أن نتا ج النزاع واملطالبة املرفوعة مه قبل مســـاوم حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 26يبين إيضـــا   ( 

 قطر  ويي شركة تابعة للمجموعة  ا يمكه تحديدوا بش ل موثوق في تاري  ورا التقرير.  –في أرابتك لإلالشاءات ذ.م.م. 
 

 ا مور.ورا  بش نغير معدل  ابتتتاجناإن 
 

 أمر آخر

ا للربـــالة املوجهة مه وياة ا وراق املالية والســـلو بتاري   املرحلية  فقد   عه البيانات املالية بشـــ ن اإلفصـــاإلى الشـــركات املدرجة  2020أبريل  7وفق 

 .2020مارس  31املوجزة املوحدة لفترة الرالثة أشهر املنتهية في  املرحليةاملالية  املعلوماتاختارت املجموعة عدم إصدار 
 

  ديلوي  آند توش )الشرق ا وب (

  

  

  

  بيتتيا كوربي

  995رقم القيد 

  2020أغسطس  15

  دبي  اإلمارات العربية املتحدة







 وشركاتها التابعةأرابتك القابضة ش.م.ع. 

 ا يتجزأ مه ورا املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة.
 
 ىش ل اإليضاحات املرفقة جزءا
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  املرحلي املوجز املوحدالربح أو الخسارة بيان 

  2020 يونيو  30أشهر املنتهية في  ستةلفترة ال
 

 يونيو 30أشهر املنتهية في فترة الستة  إيضاحات  

   2020 2019 

 ألف دروم ألف دروم   

 )مدقق( )غير مدقق(   

 4,213,127 3,025,511 19  إيرادات 

 (3,947,045) (3,640,754)   ت اليف مباشرة 

     

 266,082 (615,243)   الربح )الخسا ر( / إجمالي 

 3,070 4,558   اابنرمار  إيرادات

 (206,094) (125,971)   عمومية وإداريةمصاريف 

 48,327 1,654   أخر   إيرادات

 (53,951) (48,364)   صافي –ت اليف تمويل 

 (7,803) (10,000)   بنرمار في شركة زميلة اا  الخسارة مهحصة في ال

     

 49,631 (793,366)   الربح قبل الضريبة )الخسارة( / 

 (679) (247) 16  مصاريف ضريبة الدخل 

  48,952 (793,613)   الربح للفترة بعد الضريبة )الخسارة( / 

     

     العا د إلى: 

 57,872 (788,384)   مال ي الشركة ا م

 (8,920) (5,229)   حقوق امللكية غير املسيطرة 

   (793,613) 48,952  

     ا باس ي للسهم الربح

 0.04 ( 0.53) 20  ا باس ي واملخفع )بالدروم( 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 وشركاتها التابعةأرابتك القابضة ش.م.ع. 

 ا يتجزأ مه ورا املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة.
 
 ىش ل اإليضاحات املرفقة جزءا
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 املرحلي املوجز املوحدبيان الدخل الشامل 

 2020 يونيو  30أشهر املنتهية في  ستةلفترة ال

 

 يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في  إيضاحات  

   2020 2019 

 ألف دروم ألف دروم   

 )مدقق( )غير مدقق(   
     

 48,952 (793,613)   لفترةل )الخسارة( / الربح

     

     الخسارة الشاملة ا خر :

     

 إلى الربح أو الخسارة:
 

     البنود المي يمكه أن يتم إعادة تصتيفها احقا

 (13,741) (1,086)   صافي التغير في احتياطي تحويل العمالت   ا جنءية

 35,211 (794,699)   الدخل الشامل للفترة )الخسارة( / مجموع

     

     العا د إلى: 

 49,085 (788,641)   مال ي الشركة ا م

 (13,874) (6,058)   حقوق امللكية غير املسيطرة 

   (794,699) 35,211  

 
 



 وشركاتها التابعةأرابتك القابضة ش.م.ع. 

 ا يتجزأ مه ورا املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة.
 
 ىش ل اإليضاحات املرفقة جزءا
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 املرحلي املوجز املوحدبيان التغيرات في حقوق امللكية 

 2020 يونيو  30أشهر املنتهية في  ستةلفترة ال
 

   العا د إلى مال ي الشركة ا م  

 إحتياطي قانوالي  رأس املـال  

احتياطي تحويل 

 احتياطيات أخر   عمالت أجنءية

/  مسنبقاة أربا 

 املجموع )خسا ر متراكمة(

 حقوق امللكية 

 غير املسيطرة

 

 حقوق امللكية مجموع

 ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم   

          

 443,918 (344,858) 788,776 (671,251) (212,648) 16,766 155,909 1,500,000  )مدقق( 2019ديسم ر  31الرصيد كما في 

 (793,613) (5,229) (788,384) (788,384) - - - -  الخسارة للفترة

 (1,086) (829) (257) - - (257) - -  الخسارة الشاملة اآلخر  للفترة

 (794,699) (6,058) (788,641) (788,384) - (257) - -  الشاملة للفترة الخسارةمجموع 

          

 (350,781) (350,916) 135 (1,459,635) (212,648) 16,508 155,909 1,500,000  )غير مدقق( 2020يونيو  30الرصيد كما في 

          

 1,402,258 (258,399) 1,660,657 189,793 (212,648) 27,603 155,909 1,500,000  )مدقق( 2018ديسم ر  31الرصيد كما في 

          

 48,952 (8,920) 57,872 57,872 - - - -   لفترةلالربح / )الخسارة( 

 (13,741) (4,954) (8,787) - - (8,787) - -  الخسارة الشاملة اآلخر  للفترة

          

 35,211 (13,874) 49,085 57,872 - (8,787) - -  للفترةالشاملة  )الخسارة( الدخل / مجموع

 (75,000) - (75,000) (75,000) - - - -  ومدفوعة إلى املساومينأربا  معلنة  توزخعات

 (2,000) (2,000) - - - - - -  أربا  معلنة ومدفوعة إلى حقوق امللكية غير املسيطرة توزخعات

          

 1,360,469 (274,273) 1,634,742 172,665 (212,648) 18,816 155,909 1,500,000  )غير مدقق( 2019يونيو  30الرصيد كما في 

          



 وشركاتها التابعةأرابتك القابضة ش.م.ع. 

 
 
 ا يتجزأ مه ورا املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة.ىش ل اإليضاحات املرفقة جزءا
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 )غير مدقق( املرحلي املوجز املوحدالتدفقات النقدية بيان 

 2020 يونيو  30أشهر املنتهية في  ستةلفترة ال
 

 يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في   

  2020 

 ألف دروم

2019 

 ألف دروم

 )مدقق( )غير مدقق(  

    التدفقات النقدية مه ا الشطة النشغيلية

 49,631 (793,366)  قبل الضريبة  )الخسارة( / الربح

    ىعديالت لـ:

 73,866 71,001  ابتهالك ممتل ات وآات ومعدات

 53,951 43,228  بالصافي –ت اليف تمويل 

 27,255 23,077  ميصا م افآت  هاية الخدمة للموظفين

 - 12,325  خسا ر انيفاض قيمة موجودات مالية

 7,803 10,000  شركة زميلة  خسارة مهحصة 

 5,550 6,686  حق ابتيدام املوجودات  ابتهالك

 (3,070) (4,558)  بنرمار ا إيرادات ا

 2,469 2,621  االتزامات اإليجاريةب تتعلقت اليف تمويل 

 (1,737) 2,515  صافي ىغير القيمة العادلة في ذمم مدينة ودا نة غير متداولة  

 522 500  إطفاء املوجودات غير امللموبة 

 (54,586) (216)  ربح مه بيو ممتل ات وآات ومعدات

 - 58  عكس موجودات ضريبة الدخل املإجلة

 408 -  خسارة ابنبعاد ابنرمار عقاري 

 27 -  ابتهالك ابنرمارات عقارية 
    

 162,089  (626,129)  التدفقات النقدية النشغيلية قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات النشغيلية 

 (7,851) (22,464)  خزون املفي  الزيادة

النقا / )الزيادة( في الرمم التجارية املدينة وا خر   بما في ذلك ذمم املحتجزات 

 (164,581) 144,334  املدينة

 176,549 (144,017)  في مطلو  مه عمالء عه أعمال املقاواتالنقا  /( )الزيادة

 201,521 247,933  ملورديه ومقاولين مه الباطه  دفعات مقدمةفي  النقا

 2,669 (31,083)  في مطلو  مه أطراف ذات عالقة  )الزيادة( / النقا

 (36,342) (141,278)  في موجودات متداولة أخر   الزيادة

 - 59,389  النقا في موجودات غير متداولة أخر  

 75,125 432,148  ذمم املحتجزات الدا نةفي ذمم دا نة تجارية وأخر  بما في ذلك  الزيادة

 (16,539) 104,385  عمالء عه أعمال املقاوات إلىفي مطلو   الزيادة / )النقا(

 (322,973) (208,018)  مستلمة مه عمالء  دفعات مقدمةفي  النقا

 10,884 18,060  في مطلو  إلى أطراف ذات عالقة  الزيادة
    

 80,551 (166,740)  ا الشطة النشغيلية هالناتج م )املنسخدم في( / النقد

 (19,673) (30,664)  م افآت  هاية الخدمة املدفوعة للموظفين

 (2,274) (487)  ضريبة دخل مدفوعة 

  58,604  (197,891)  ا الشطة النشغيلية هالناتج م )املنسخدم في( / صافي النقد



 وشركاتها التابعةأرابتك القابضة ش.م.ع. 

 
 
 ا يتجزأ مه ورا املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة.ىش ل اإليضاحات املرفقة جزءا
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 )غير مدقق( املرحلي املوجز املوحدبيان التدفقات النقدية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في   

  2020 

 ألف دروم

2019 

 ألف دروم

 )مدقق( )غير مدقق(  

    التدفقات النقدية مه ا الشطة اابنرمارية

 - 124,502  أشهر 3الحركة في الودائو الهامشية املستحقة بعد 

 (21,268) (49,344)  شراء ممتل ات وآات ومعدات

 49,742 (18,678)  في موجودات مالية أخر   النقا)الزيادة( / 

 3,070 4,558  مستلمة ابنرماراتإيرادات 

 81,780 2,456  عا دات مه ابنبعاد ممتل ات وآات ومعدات

 (44) -  أخر  شراء موجودات غير ملموبة 

 1,304 -  عا دات مه ابنبعاد ابنرمارات عقارية 

  114,584  63,494  ا الشطة اابنرمارية صافي النقد الناتج مه

    

    التمويليةالتدفقات النقدية مه ا الشطة 

 (229,247) 68,549    صافي عا دات )إعادة بداد( قروض إضافية

 (6,736) (4,879)  الجزء ا صلي مه االتزامات اإليجاريةبداد 

  (53,951) (45,849)  فوا د مدفوعة 

 (75,000) -  توزخعات أربا  مدفوعة 

 (2,000) -  توزخعات أربا  مدفوعة إلى حقوق ملكية غير مسيطرة 

   (366,934) 17,821  ا الشطة التمويلية (املستيدم فيالناتج مه / )صافي النقد 

    

 (193,746) (116,576)  صافي النقا في النقد وما يعادل 

 874,898 302,415  الفترة النقد وما يعادل  في بداية 

 (13,741) (1,086)  صافي الفرق مه تحويل عمالت أجنءية 

  667,411 184,753  (14)إيضا  الفترة النقد وما يعادل  في  هاية 



 وشركاتها التابعةأرابتك القابضة ش.م.ع. 
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 املرحلية املوجزة املوحدةاملالية  املعلوماتإيضاحات حول 

 2020 يونيو  30أشهر املنتهية في  ستةلفترة ال

 

 معلومات عامة  1

 لقرار دا رة التنمية أرابتك القابضــــة 
 
ش.م.ع. )"الشــــركة"( يي شــــركة مســــاومة عامة ت بــــســــ  بموجي قوانين دولة اإلمارات العربية املتحدة وفقا

. إن أبـــــــهم الشـــــــركة مدرجة في بـــــــوق دبي 2004بـــــــءتم ر  20. بدأت الشـــــــركة مزاولة أعمالها في 2004يوليو  2بتاري   71ااقتصـــــــادية  دبي  رقم 

   دبي  اإلمارات العربية املتحدة. 3399كتي املسجل للشركة وو  . . املالي. إن عنوان امل
 

إن املســـــــــاوم الر   ـــــــــ ي للمجموعة وو شـــــــــركة آبار لالبـــــــــنرمار ش.م.ا  وشـــــــــركتها ا م يي شـــــــــركة مبادلة لالبـــــــــنرمار ش.م.ع  ويي مجموعة مملوكة 

 بال امل لح ومة إمارة أبوظ ي.
 

ش.م.ع. وشركاتها التابعة )"املجموعة"( في إالشاء ا برا  الشاوقة واملباالي والفلل السكنية  باإلضافة  تتمرل ا الشطة الر  سية لـ أرابتك القابضة

إلى تنفير الخدمات ذات العالقة مرل الصــــــــــــــرف الصــــــــــــــني وا عمال الكهربا ية واملي انيكية  وتزويد الخربـــــــــــــــانة الجاوزة  وتوريد وت جير معدات 

 اإلالشاءات. 
 

 قطاع النف  والغاز والبتية التحتية والطاقة  وإدارة املتشآت  والتطوير العقاري.كما ىعمل املجموعة في 
 

 غير مدققة.يي قد تم  مراجعتها و  املرحلية املوجزة املوحدةإن ورا املعلومات املالية 
 

ا تتضـمه ورا املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة نتا ج العمليات واملركز املالي للشـركة وشـركاتها التابعة )يشـار إل ها  بابـم "املجموعة"(. مع 

 الت ب س وحصة ملكية الشركة في الشركات التابعة مب نة أدناا: وبلدإن التشاط الر    ي 
 

 ات املشتركة:الشركات التابعة والزميلة والعملي
 

 إبم الشركة التابعة وموطنها

السبة امللكية % )بما في ذلك امللكية غير 

 ا الشطة الر  سية املباشرة(

  2019ديسم ر  31 2020 يونيو  30 
    

 اإلالشاءات املدنية وا عمال املتعلقة قها. %100 %100 املتحدة دبي  اإلمارات العربية -شركة أرابتك لإلالشاءات ذ.م.م 
    

 اإلالشاءات املدنية وا عمال املتعلقة قها. %100 %100 شركة أرابتك لإلالشاءات بوريا ذ.م.م  الجمهورية العربية السورية
    

 اإلالشاءات املدنية وا عمال املتعلقة قها. %60 %60 شركة أرابتك باكستان )الخاصة( املحدودة  باكستان 
    

 اإلالشاءات املدنية وا عمال املتعلقة قها. %55 %55 شركة أرابتك مصر لإلالشاءات ذ.م.م  جمهورية مصر العربية 
    

 اإلالشاءات املدنية وا عمال املتعلقة قها. %100 %100 شركة أرابتك لإلالشاءات ذ.م.م. )شركة أجنءية(  دولة فلسطين 
    

اإلالشــــــــــــــــاءات املــــدنيــــة واملقــــاوات الكهربــــا يـــة  %100 %100 )متش ة أجنءية عاملة(  ا ردنشركة أرابتك لإلالشاءات ذ.م.م. 

 واملي انيكية والصحية وا عمال املتعلقة قها.
    

 اإلالشاءات املدنية وا عمال املتعلقة قها. %100 %100 شركة أرابتك العاملية املحدودة  جمهورية مورخشيوس
    

 اإلالشاءات املدنية وا عمال املتعلقة قها. %63 %63 الهند )الخاصة( املحدودة  الهندشركة أرابتك لإلالشاءات 

 



 وشركاتها التابعةأرابتك القابضة ش.م.ع. 
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  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة(معلومات عامة  .1

 :)تتمة( املشتركةالشركات التابعة والزميلة والعمليات 

 ابم الشركة التابعة وموطنها

السبة امللكية % )بما في ذلك امللكية غير 

 ا الشطة الر  سية املباشرة(

  2019ر ـديسمب 31 2020 يونيو  30 
    

 املتعلقة قها.اإلالشاءات املدنية وا عمال  %100 %100 أبوظ ي  اإلمارات العربية املتحدة –شركة أرابتك لإلالشاءات ذ.م.م. 
    

 تصتيو ا لوا  الجاوزة.  %100 %100 شركة أرابتك بري اب  ذ.م.م.  اإلمارات العربية املتحدة
    

 شركة ابنرمار قابضة. %100 %100 أرابتك مينورىي وولدنجز ليمتد  جافزا  اإلمارات العربية املتحدة
    

 تجارة وت جير معدات اإلالشاء والبناء. %70 %70 العربية املتحدةشركة أرابتك ملعدات البناء ذ.م.م.  اإلمارات 
    

 أعمال إالشاءات البتية التحتية.  %80 %80 شركة أرابتك للخدمات الهندبية ذ.م.م.  اإلمارات العربية املتحدة
    

شـــــــــــــركــة أرابتــك إنفــايروغريه لخــدمــات إدارة املتشــــــــــــــآت ذ.م.م.  اإلمــارات 

 العربية املتحدة 

خــــــدمــــــات صـــــــــــــيــــــانــــــة وتنظيف املبــــــاالي وإدارة  100% 100%

 املتشآت وخدمات ا مه. 
    

أبوظ ي  اإلمـــــارات العربيـــــة  –شـــــــــــــركـــــة ارابتـــــك للتطوير العقـــــاري ذ.م.م. 

 املتحدة

 العقارات واابنرمار والتطوير واإلدارة. 100% 100%

    

 التطوير العقاري.  %100 %100 املتحدةدبي  اإلمارات العربية  –شركة أرابتك للتطوير العقاري ذ.م.م. 
    

 ت جير وإدارة عقارات الغير.  %100 %100 دبي  اإلمارات العربية املتحدة –شركة أرابتك إلدارة العقارات ذ.م.م. 
    

 اإلدارة.ت جير العقارات وخدمات  %100 %100 أبوظ ي  اإلمارات العربية املتحدة –شركة ارابتك العقارية ذ.م.م.  
    

 شراء العقارات وبيعها.  %100 %100 دبي  اإلمارات العربية املتحدة –شركة ارابتك العقارية ذ.م.م.  

 اإلالشاءات املدنية وا عمال املتعلقة قها. %100 %100 شركة ارابتك ليفينج لإلالشاءات ذ.م.م.  اإلمارات العربية املتحدة    
    

التجــــــارة العــــــامــــــة واابـــــــــــــنرمــــــارات التجــــــاريـــــة  %100 %100 املنطقة الحرة  جافزا  اإلمارات العربية املتحدةشركة أرابتك ليمتد  

 والعقارية.
    

املنطقة الحرة  جافزا  اإلمارات العربية   املحدودةللتجارة شـركة أرابتك 

 املتحدة

التجــــــارة العــــــامــــــة واابـــــــــــــنرمــــــارات التجــــــاريـــــة  100% 100%

 والعقارية.
    

ا عــــــــمــــــــال الــــــــدولــــــــيــــــــة والــــــــتــــــــجــــــــارة الــــــــعــــــــامــــــــة  %50 %50 أرابتك املقاولون املتحدون املحدودة  جافزا  اإلمارات العربية املتحدة*

 واابنرمارات 
    

دبي اإلمارات  –الشــــــــــركة النمســــــــــاوية العربية للخربــــــــــانة الجاوزة ذ.م.م. 

 العربية املتحدة

 تصتيو الخربانة الجاوزة.  100% 100%

    

  اإلمارات دبي –شـــــركة صـــــقر اإلمارات الكهرومي انيكية )إيفي و( ذ.م.م. 

 العربية املتحدة

 املقاوات الكهربا ية واملي انيكية والصحية. 100% 100%

    



 وشركاتها التابعةأرابتك القابضة ش.م.ع. 
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  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة(معلومات عامة  .1

 :)تتمة(الشركات التابعة والزميلة والعمليات املشتركة 

 ابم الشركة التابعة وموطنها

ــبـــة امللكيـــة % )بمـــا في ذلـــك امللكيـــة غير  ـ ـ ـ ـ ـ الســ

 ا الشطة الر  سية املباشرة(

  2019ديسم ر  31 2020 يونيو  30 
    

 املقاوات الكهربا ية واملي انيكية والصحية. %49 %49 شركة إيفي و قطر ذ.م.م.  قطر*
    

 املقاوات الكهربا ية واملي انيكية والصحية. %100 %100 شركة إيفي و ذ.م.م.  دولة فلسطين 
    

أبوظ ي   -شـــــــــــــركـــة صـــــــــــــقر اإلمـــارات الكهروم ـــانيكيـــة )إيفي و( ذ.م.م. 

 املتحدةاإلمارات العربية 

 املقاوات الكهربا ية واملي انيكية والصحية. 100% 100%

    

 تصتيو الهياكل واملقاطو الفواذية.  %100 %100 شركة الخليج للصناعات الحديدية ش.م.   اإلمارات العربية املتحدة
    

 شركة جي إس أي إلالشاءات صناعة الحديد ذ.م.م.  

 اإلمارات العربية املتحدة  

 تصتيو الهياكل واملقاطو الفواذية.  100% 100%

    

 اإلالشاءات املدنية وا عمال املتعلقة قها. %96 %96 شركة إدروتيك اس ار ال  إيطاليا
    

 تصتيو ونقل منتجات الخربانة الجاوزة. %49 %49 شركة مصنو ناصر به خالد للخربانة الجاوزة ذ.م.م  قطر*
    

 شركة الهدف السعودية لإلالشاءات الهندبية ذ.م.م  

 اململكة العربية السعودية  

 اإلالشاءات املدنية وا عمال املتعلقة قها. 65% 65%

    

 شركة تارج  لإلالشاءات الهندبية ذ.م.م.  

 اإلمارات العربية املتحدة  

 اإلالشاءات املدنية وا عمال املتعلقة قها. 100% 100%

    

 شركة تارج  للصناعات املعدنية ذ.م.م  

 اإلمارات العربية املتحدة  

 تصتيو الهياكل واملقاطو الفواذية.  97% 97%

    

 اإلالشاءات املدنية وا عمال املتعلقة قها. %100 %100 شركة تارج  لإلالشاءات الهندبية ذ.م.م  (شركة أجنءية) ا ردن
    

 العقارات واابنرمار والتطوير واإلدارة. %100 %100 مصرأرابتك مصر للتطوير العقاري  
    

 شراء العقارات وبيعها وأالشطة التملك. %100 %100 أرابتك الخليج لالبنرمار العقاري ذ.م.م  اإلمارات العربية املتحدة
    

 قها.اإلالشاءات املدنية وا عمال املتعلقة  %49 %49 شركة أرابتك لإلالشاءات ذ.م.م  قطر*

 

كما تتعرض لعوا دوا املتغيرة   تمتلك الشركة السيطرة عل ها  حقوق ملكيتها٪ مه 50املركورة أعالا حيث تمتلك الشركة أقل مه  إن املتشآت* 

للت ثير على عوا دوا  وبالتالي  املتشآتالقدرة على ابتيدام بلطتها على ورا  املتشآت  كما لدقهامو ورا  ارتباطهامه  ولها حقوق في تلك العوا د

 في ورا البيانات املالية املوحدة. توحيدوا. وبالتالي  ىعت ر ورا الشركات تابعة وشركات فرعية تابعة للشركة ويتم فعليةتمارس بيطرة 
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  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة(معلومات عامة  .1
 

 لد  الشركة وشركاتها التابعة الفروع التالية:
 

  فرع أبوظ ي  -أرابتك القابضة ش.م.ع 

  أرابتك لإلالشاءات ذ.م.م  بان  بطرب رغ  روبيا 

  أرابتك لإلالشاءات ذ.م.م  الرياض  اململكة العربية السعودية 

  فرع الفجيرة  -أرابتك لإلالشاءات ذ.م.م 

  فرع البحريه  -أرابتك لإلالشاءات ذ.م.م 

  فرع الشارقة  -أرابتك لإلالشاءات ذ.م.م 

  أبوظ ي  -أيدورتك اس ار ال 

  لعربية السورية فرع الجمهورية ا -ا تالف الشركة العربية لإلالشاءات وأرابتك 

  فرع دبي  -شركة تارج  لإلالشاءات الهندبية 

  فرع الشارقة  -شركة تارج  لإلالشاءات الهندبية 

  فرع الفجيرة  -شركة تارج  لإلالشاءات الهندبية 

  فرع قطر  -شركة تارج  لإلالشاءات الهندبية ذ.م.م 

  فرع أبوظ ي  -أرابتك لإلالشاءات ذ.م.م 

  فرع أبوظ ي  -جي اس آي ملقاوات إالشاءات صناعة الحديد ذ.م.م 

   .فرع ا ردن  -شركة الخليج للصناعات الحديدية ش.م 

  فرع مصر  -أرابتك لإلالشاءات ذ.م.م 

  فرع مدينة أبتانا  كازخستان  -أرابتك املقاولون املتحدون املحدودة 

  أرابتك للخدمات الهندبية ذ.م.م  فرع أبوظ ي 

 ة النمساوية العربية للخربانة الجاوزة ذ.م.م  فرع أبوظ ي الشرك 

  شركة صقر اإلمارات الكهرومي انيكية ذ.م.م. (إيفي و( الرياض  اململكة العربية السعودية 

 

 .21العمليات املشتركة في املجموعة مب نة في إيضا  

 

 جووريا: 
 
 لد  املجموعة الشركة الزميلة التالية المي تمارس عل ها ت ثيرا

 

 إبم الشركة الزميلة وموطنها

السبة امللكية % )بما في ذلك امللكية غير 

 ا الشطة الر  سية املباشرة(

  2019ديسم ر  31 2020 يونيو  30 
    

والييوت   تجهيزات الفنادق الخمس نجوم  %24.329 %24.329 املتحدة ")ديبا(" ديبا ليمتد  دبي  اإلمارات العربية 

 العالقة. واملرافق  والخدمات ذات
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  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 مبدأ اابتمراريــــة .2

املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة على أباس مبدأ اابتمرارية بغع النظر عه حقيقة أن املجموعة قد تكبدت خسارة لفترة تم إعداد 

 30في يون دروم. مل 197.9 ا الشطة النشغيليةالنقد املستيدم صافي  بلغ  كما مليون دروم 793.6بمبلغ  2020يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 

 مليون دروم. 1,740.2 قيمة قدروا املتداولةبلغ  صافي املطلوبات   2020يونيو 
 

ا لرلك٪ مه رأس مالها املصدر  50 السبة 2020يونيو  30تجاوزت خسا ر املجموعة كما في قد ل مه القانون ااتحادي  302املادة  تقض ي  ووفق 

أو  مية للتصوي  إما على حل الشركةجمعية عمو إلى عقد دعوة الالشركة إلى  توج   أن 2015( لسنة 2لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )

ا مه إصدار ورا املعلومات املالية املرحلية امل 30خطة إعادة وي لة مناببة خالل  أعمالها وفقمواصلة  اإلدارة بصدد ىعيين إن وجزة املوحدة. يوم 

 متيصصين في إعادة الهي لة.
 

  2020يونيو  30مليون دروم(. في  816.9 2019ديسم ر  31مليون دروم ) 503.1بمبلغ  نقد وأرصدة بنكية  كان لد  املجموعة 2020يونيو  30في 

تكبدت املجموعة ت اليف مشروع متزايدة بسءي التحديات املستمرة المي مليون دروم(.  481 :2019ديسم ر  31مليون دروم ) 370 الحر بلغ النقد 

 التباعد ااجتماعي في مواقو البناء  مما يإثر على إنتاجية العمالة واملوظفين. قيودالبناء باإلضافة إلى  قطاعتواج  
 

ا مه 14املتوقعة لفترة عند إجراء تقييم اابتمرارية  أخر مجلس اإلدارة بعين ااعتبار التدفقات النقدية و  أغسطس  31إلى  2020يوليو  1 شهر 

 اافتراضات الر  سية املدرجة في التدفقات النقدية املتوقعة خالل ورا الفترة يي:. إن 2021

 ا بتوفير الدعم املالي ال افي لضمان ابتمرارية أعمال املجموعة كمتش ة مستمرة ملدة  املساومينأحد  ىعهد ا مه  12بابق  توقيو ري  تاشهر 

 ؛2021يونيو.  11حمى  2019ديسم ر  31البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

  با  2020يونيو  30٪ مه رأس املال كما في 50 ارتفع  وتجاوزت ا ننظر ا  ن خسا ر املجموعة قد 
 

مه القانون ااتحادي  302ملادة فعمال

 أعمالها وفقحل الشركة أو مواصلة  علىجمعية عمومية للمساومين للتصوي   إلى عقد الدعوة  يتعين على الشركة 2015( لسنة 2رقم )

ا مه 30خطة إعادة وي لة مناببة خالل   فترة التقرير.ل النتا ج إصدار  تاري  يوم 

  لد  املجموعة عدد مه النسهيالت التمويلية املضمونة المي تحتوي على ىعهدات تتطلي مه املجموعة الحفاظ على السي مالية محددة

لقد تم افتراض الحصول ( 17لتعهداتها املالية )إيضا   إن املجموعة غير ممترلة في الوق  الحاليواامترال لبعع التعهدات املالية ا خر . 

مو  الجارية وإعادة تصتيف مدفوعات الديون بناء  على املناقشات 2019ديسم ر  31كما في  خرق املجموعة لتعهداتها عه على إعفاءات

ا مه خطة إعادة الهي لة؛ املقرضين حمى اآلن  وبي ون ذلك جزء 

 ضعف املبلغ املقدر والمي ُتقدر بالخارجة  النقديةالتدفقات إلغالق النشغيلي والتجاري للمشارخو الجارية واملكتملة مما أد  إلى زيادة كبيرة في ا

 ؛2019ديسم ر  31في 

  بسءي التوقي  املقدر للعطاءات وبدء  مليون دروم 500 خالل الفترة بقيمة توفير تدفقات نقدية واردة صافية مين العطاءات المي ىساوم فيت

 املشارخو؛

  ؛ وخطة املعتمدة مه مجلس اإلدارةفقات العامة بما يتماش ى مو المه الت اليف لتقليل الن الحداابتمرار في تنفير تدابير 

  املقبوضات النقدية املتوقعة مه  في الفترة الزمنية ما بين تحصيل الفرق  لتقليللتحقيق التدفقات النقدية  النشغيليإدارة التزامات رأس املال

 التوريد. وبالبلوالجارية واملدفوعات املرتبطة قها إلى املقاولين مه الباطه  املنجزةاملشارخو 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 مبدأ اابتمراريــــة )تتمة( .2

 مو الظروف المي و 
 
ا  جراء  فالن حالة عدم اليقين املستمرة ا عماليشهدوا قطاع تماشيا ااضطرابات في بوق النف  والغاز المي تزداد بوء 

اقد تإثر  19-تفش ي وباء كوفيدبسءي الت ثير املستمر لـ ا جووري  العقود الجديدة وتربية توقي  التمويل على على ورا اافتراضات  ا بيما  ت ثير 

املوجزة املوحدة العمل في تاري  املوافقة على ورا املعلومات املالية املرحلية وتواصل مشارخعنا .  بابية للمشارخواالتزام باملراحل اعلى  والقدرة

على الرغم مه التدابير المي نفرتها و دولة اإلمارات العربية املتحدة. المي فرضتها بالجراءات اإلغالق والتباعد ااجتماعي على الرغم مه ت ثروا 

ي والعاملي املجموعة للوقاية و / أو الكشف عه الفيروس  فالن تنوع النتا ج املحتملة املتعلقة بمسار الوباء وت ثيرا السل ي على ااقتصاد اإلقليم

 .الجووري يمرل حالة مه عدم اليقين 
 

 الجمعية العموميةبش ن نوايا املساومين في  فترة التقريـر عدم اليقين اإلضافي في إن ورا ا مور ا ييضعان لسيطرة اإلدارة.  وتحقيقإن توقي  

 
 

خطة إعادة أعمالها وفق   اتياذ قرار بش ن التصوي  على حل الشركة أو مواصلة 2015( لسنة 2مه القانون ااتحادي رقم ) 302املادة ب عمال

مبدأ اابتمرارية إلعداد ورا املعلومات املالية املرحلية املوجزة التوصل إلى ابتتتا  بش ن على  بة  قد أبفر عه عدم قدرة اإلدارةوي لة مناب

 املوحدة.
 

  فالن ذلك قد يلقي بظالل مه مه أومية ورا ا مور الخارجة عه بيطرتهم ملا تنطوي علي أعضاء مجلس اإلدارة إلى أن  ننيجة  انتهىوقد 

قد توقي  أو تحقيق التدفقات النقدية املتوقعة بيصو  ااضطرا  الكبير إن . كمتش ة مستمرةالشك على قدرة املجموعة على اابتمرار 

 .ااعتياديةالشركة على تحقيق موجوداتها والوفاء بالتزاماتها في بياق ا عمال يترتي علي  عجز 
 

ا مه تاري  توقيو تقرير التدقيق 12ملدة  أحد املساومينالرغم مه الدعم املالي الري التزم ب  وب على ورا ا باس و   2020يونيو  12في  شهر 

القيام لالبتمرار في  أعضاء مجلس اإلدارة تحديد ما إذا كان لد  املجموعة موارد كافية  فل س بوبو 2019ديسم ر  31للسنة املنتهية في 

مبدأ  ما إذا كانوبالتالي  عملياتهاتصوي  املساومين ابتمرار الشركة في  املترتي علىعدم اليقين إضافة إلى املنظور  في املستقبلعملياتها ب

اا يـزال اابتمرارية املحاب ي   .2020يونيو  30كما في  منابب 

 

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلةتطبيق   .3

 على املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة جووري ت ثير املطبقة بدون املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة  3-1

يناير  1 بعداملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية  والمي أصبح  بارية للفترات السنوية المي تبدأ في أو لقد تم تطبيق 

على  جووري لم يكه لتطبيق وــرا املعــايير الــدوليــة للتقــارير املــاليــة املعــدلــة أي تــ ثير و . املرحليــة املوجزة املوحــدة في وــرا املعلومــات املــاليــة  2020

 على محاببة املعامالت أو الترت بات املستقبلية.تطبيقها للسنوات الحالية والسابقة ولكه قد يإثر املدرجة املبالغ ا

  املتعلق بتعريف ا عمال. دمج ا عمالعمليات  3ىعديل على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

  الســــــــيابــــــــات املحابــــــــءية والتغييرات في التقديرات  8ومعيار املحابــــــــبة الدولي  عرض البيانات املالية 1ىعديالت على معيار املحابــــــــبة الدولي

 .ا ومية الجووريةف املتعلقة بتعرياملحابءية  وا خطاء

  ا دوات املــاليــة: ااعتراف والقيــاس 39ومعيــار املحــابــــــــــــــبــة الــدولي  ا دوات املــاليــة 9ىعــديالت على املعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير املــاليــة رقم 

 املتعلقة بالصالحات مإشر أبعار الفا دة. ا دوات املالية: اإلفصاحات 7واملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

  املعايير الدولية إلعداد التقارر املاليةىعديالت على اإلشارات إلى اإلطار املفاويمي في 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة( الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلةاملعايير تطبيق   .3

 لم تصبح بارية املفعول بعد والمياملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصدار  3-2

اإلدارة بصـــــــدد وا تزال لم تصـــــــبح بـــــــارية املفعول بعد. و للمعايير الجديدة واملعدلة التالية المي تم إصـــــــداروا  املســـــــبقلم تقم املجموعة بالتطبيق 

 تقييم ت ثير املتطلبات الجديدة.
 

  املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة

بارية للفترات السنوية المي 

 تبدأ في أو بعد
   

 2023يناير  1  عقد الت مين 17املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
   

 واملعيــار املحــابــــــــــــــ ي البيــانــات املــاليــة املوحــدة 10 رقم املــاليــة إلعــداد التقــارير ىعــديالت على املعيــار الــدولي 

بيو  باحنســــا فيما يتعلق  (2011اابــــنرمارات في الشــــركات الزميلة واملشــــارخو املشــــتركة ) 28ي رقم الدول

 املشترك أو مساومة املوجودات مه واملسنرمر في شركت  الزميلة أو املشروع

رجئ تاري  الســـــــريان  جل غير  
ُ
أ

مســـــــــــــــــمـــى. وا يـــزال الـــتـــطـــبـــيـــق ـ

ا ب   مسموح 
 

فترة التطبيق املبدئي للمجموعة في  املرحلية املوجزة املوحدة املعلومات املاليةاملعايير والتفســــــــــــــيرات والتعديالت الجديدة في  تطبيقتتوقو اإلدارة 

على املعلومات املاليـة للمجموعة في  جووري ت ثير أي ورا املعـايير والتفســــــــــــــيرات والتعـديالت الجـديدة يترتي على تطبيق  أن  مه غير املحتمـل أنو 

 الفترة التطبيق ا ولي.

 

 أباس اإلعداد والسيابات املحابءية .4

 أباس اإلعداد  4-1

 34بناء  على املعيار املحابــــــــ ي الدولي رقم  2020يونيو  30تم إعداد ورا البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة لفترة الســــــــتة أشــــــــهر املنتهية في 

 ".التقارير املالية املرحلية"
 

عرض تم عرض وــرا البيــانــات املــاليــة املرحليــة املوجزة املوحــدة بــدروم اإلمــارات العربيــة املتحــدة )"الــدروم"(  ويي العملــة النشــــــــــــــغيليــة وعملــة ال

 روم اإلماراىي إلى أقر  عدد  حيح با لف  ما لم ُيركر خالف ذلك.للمجموعة. تم تقريي كافة املبالغ املب نة بالد
 

 ا تتضـــمه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة جميو املعلومات واإلفصـــاحات الالزمة للبيانات املالية املوحدة الســـنوية ويتب ي 
 
أن تقرأ جنبا

 . 2019ديسم ر  31نتهية في إلى جني مو البيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنة امل

 

 أوم السيابات املحابءية  4-2

انات إن الســـــــيابـــــــات املحابـــــــءية املســـــــتيدمة في إعداد ورا البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة متوافقة مو تلك املســـــــتيدمة في إعداد البي

 . 3-4 املرفقة قها  بابتثناء ما وو مركور في إيضا   واإليضاحات 2019ديسم ر  31املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية في 

 

 أباس التوحيد 4-3

على نتا ج الشــركة والشــركات التابعة لها. يتم إعداد  2020يونيو  30ىشــتمل املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة كما في وللفترة املنتهية في 

التابعة لنفس فترة التقرير الخاصـــــة بالشـــــركة بابـــــتيدام نفس الســـــيابـــــات املحابـــــءية. كما  املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة للشـــــركات

يتم توحيد الشـــــركات التابعة  يتم حرف كافة املعامالت وا ربا  وا رصـــــدة الناشـــــاة عه املعامالت الداخلية بين شـــــركات املجموعة عند التوحيد.

 مه التاري  الري تتحول في  السيط
 
 مه املجموعة. رة إلى املجموعة ويتوقف التوحيد في التاري  الري تتتقل في  السيطرةبال امل اعتبارا
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 ا ح ام الجوورية واملصادر الر ي سية للتقديرات غير املإكدة  .5

ا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية مه اإلدارة  يقتضــ ي تقديرات وافتراضــات تإثر  اتياذإعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة وفق 

حــداث اإلفصـــــــــــــــا  عه املوجودات واملطلوبــات املحتملــة. قــد تقو أكــرلــك للموجودات واملطلوبــات واإليرادات واملصــــــــــــــروفــات و املــدرجــة على املبــالغ 

تنعكس آثار أي ىغيير في التقديرات في البيانات و إلى التقديرات.  التوصــــــــلمســــــــتقبلية مه شــــــــ  ها أن تنســــــــءي في ىغيير اافتراضــــــــات املســــــــتيدمة في 

 املالية املوحدة حيث تصبح قابلة للتحديد بش ل معقول.
 

وعوامل أخر  بما في ذلك توقعات ا حداث املســــــــــــــتقبلية المي يعتقد أ ها يتم تقييم ا ح ام والتقديرات بابــــــــــــــتمرار وىســــــــــــــنند إلى الخ رة التارييية 

 معقولة في ظل الظروف.

 

 الجووريةح ام ا   5-1

عملية تطبيق السيابات املحابءية للمجموعة  اتيرت اإلدارة ا ح ام التالية  بابتثناء تلك المي تنطوي على تقديرات  والمي لها ت ثير بياق في 

 :املرحلية املوجزة املوحدة املعلومات املاليةلغ املعترف قها في على املبا جووري 
 

 ااعتراف باإليرادات )أ(

 :في وق  معين عندماتنظر اإلدارة في إثبات اإليرادات بمرور الوق   إذا تم ابنيفاء أحد املعايير التالية  وإا ب تم ااعتراف باإليراد 

 الفوا د المي يوفروا أداء املجموعة أثناء أداء الشركة؛أ( يتلقى العميل وخستهلك في نفس الوق  

  ( يإدي أداء املجموعة إلى إالشاء أو تحسين أحد املوجودات المي يتحكم ف ها العميل أثناء إالشاء ا صل أو تحس ن ؛ أو

 لدفو مقابل ا داء املكتمل حمى اآلن. ( ا يإدي أداء املجموعة إلى إالشاء أصل بابتيدام بديل للكيان ولد  املتش ة حق قابل للتنفير في ا
 

 تحديد توقي  الوفاء بالتزامات ا داءل ا ح ام املتيرة ) ( 

اىعترف املجموعة بش ل عام باإليرادات بمرور الوق    ها   مستمر 
 

ا  تجري تحويال لتلقي العمالء للسيطرة على السلو / الخدمات للعمالء. نظر 

ا إلى مد  النقل / إكمال نقل كل لفي نفس الوق   وابتهالكهم ا ااعتراف باإليراد ابنناد  لفوا د املقدمة ويتم نقل التحكم بمرور الوق   يتم أيض 

في ااعتبار طبيعة ورا السلو والخدمات وكرلك طبيعة  فقد تم ا خر  املركورةالتزام أداء. عند تحديد طريقة قياس التقدم املحرز  وامر الشراء 

 أدائها.
 

 التعديل على العقود ) (

كاليرادات فق  إلى الحد الري مه املحتمل أا تإدي إلى عكس كبير في اإليرادات في الفترات الالحقة. تقيد  بالتعديالت على العقوديتم ااعتراف 

 ار أح امهم.اإلدارة اإليرادات مه ااختالفات بناء  على الخ رة السابقة  وتطبيق شروط العقد والعالقة مو العمالء عند إصد
 

غير معتمدة إلى الحد الري له تإدي إلى عكس كبير لإليرادات في الفترة الالحقة. يتم ورا  ىعديالتفي تاري  إعداد التقارير املالية  سجل  اإلدارة 

ا إلى التاري  السابق لالتفاق على ااختالفات واحتمالية النتا ج املتوقعة مه املناقشات الجارية مو أ حا  العمل  باإلضافة إلى  التقييم ابنناد 

 حقيقة أن ااختالفات غير املعتمدة مدعومة بتعليمات املهندس املعين مه قبل العميل.
 

 مطالبات العقود )د(

  طالبةاملقد تتش  و املطالبة يي مبلغ يسعى املقاول إلى تحصيل  مه العميل أو مه طرف آخر كتعويع عه الت اليف غير املدرجة في بعر العقد. 

الفات على بءيل املرال  مه ت خيرات بببها العميل  وت لفة إطالة  وت لفة ىسرخو املشروع  وأخطاء ال رنامج في املواصفات أو التصميم  وااخت

على ننيجة  املتنازع عل ها في أعمال العقد. ييضو قياس مبالغ اإليرادات الناشاة عه املطالبات إلى درجة عالية مه عدم اليقين وخعتمد في الغالي

حق ىعاقدي املفاوضات. لرلك  ا ُتدر  املطالبات في إيرادات العقد إا عندما يتم قبول املبلغ مه قبل العميل أو ممرل العميل  أو إذا كان وناك 

 .جووري عكس اإليرادات بش ل عدم حدوث  يحتمل معها إلى حد بعيداملفاوضات إلى مرحلة  بوصول   أو صريـح
 

مليون دروم(  682.4: 2019ديسم ر  31مليون دروم ) 620 عه أعمال املقاواتمه العمالء  املطلو رصيد    تضمه2020 يونيو  30كما في 

 (.12)إيضا   املعتمدةتتعلق بمطالبات العقود غير 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 للتقديرات غير املإكدة )تتمة(واملصادر الر  سية  الجووريةا ح ام  .5

 الجوورية )تتمة(ح ام ا   5-1

 عه عقود املقاواتمه العمالء  واملطو نيفاض قيمة املوجودات املالية ا )وـ(

والقيمة عه السداد  التعثر على افتراضات حول مياطر واملطلو  مه العمالء عه أعمال املقاوات ىسنند ميصصات الخسا ر للموجودات املالية 

ورا اافتراضات واختيار املدخالت في احنسا  اانيفاض في  اتياذومعدات الخسارة املتوقعة. ىستيدم املجموعة الحكم في الزمنية للنقد 

 املستقبلية في  هاية كل فترة تقرير.القيمة  بناء  على تاري  املجموعة السابق وظروف السوق الحالية باإلضافة إلى التقديرات 
 

واملحتجزات املدينة وإجمالي املبالغ املطلوبة مه عمالء عه أعمال في تاري  التقرير  بلغ إجمالي الرمم التجارية املدينة والرمم املدينة ا خر  

 31دروم ) مليون  486اا تمانية املتوقعة الخسارة   كما بلغ ميصا دروم( مليون  5.615: 2019ديسم ر  31دروم ) مليون  5,608املقاوات 

ا في فترة مستقبلية واملبالغ وب تم قيد . 11 رقم دروم( كما وو مبين في إيضا  مليون  478: 2019ديسم ر  أي فرق بين املبالغ املحصلة فعلي 

 تلك الفترة.لبيان الدخل املوحد  في املتوقعة

 

 املصاريف املقابلة قيد )و(

ا ت اليف نيابة عه مقاول ها مه  وتتحمل املجموعة بصفتهايتم خصم مبلغ املطالبة مه التزام آخر.  عندمااملقابلة  تتش  املصاريف ا ر  سي  متعاقد 

املصاريف الباطه مرل املدفوعات املباشرة ملوردي املقاول مه الباطه و / أو توفير موارد املجموعة للمساعدة في إتمام العمل. يتم خصم ورا 

. مه قبل املجموعة على شهادات الدفو ملقاول ها مه الباطه. ا يتش  الحق في مقاصة املطالبة مه املسإولية إا باتفاق الطرفين املعنيينلة املقاب

يتم  عالوة على ذلك  ييضو قياس املبالغ الناشاة عه املطالبة إلى درجة عالية مه عدم اليقين وخعتمد في الغالي على ننيجة املفاوضات. لرلك 

إل ها في ىسجيل املطالبات ومقابلتها مقابل املطلوبات فق  عندما يتم قبول املبلغ مه قبل املقاول مه الباطه و / أو املفاوضات المي تم التوصل 

 المي بيوافق عل ها املقاول مه الباطه بش ل موثوق. املصاريف املقابلةمرحلة متقدمة بحيث يمكه قياس 

 

 عه ا ضرار التعويع )ز(

وناك ت خيرات كبيرة في املواعيد التعاقدية املحددة أو املراحل التعاقدية  بت ويه ميصا مقابل التعويضات عه ا ضرار إن كان  املجموعة  تقوم

 املستحقة الدفو بموجي العقد بناء  قيمة التعويضات مه اإلدارة تقدير  ذلكيتطلي و ومه املحتمل أن العميل ب تابو ورا العقوبات بنجا . 

املسإول بموجي العقد عه الت خيرات و  لتحديدعلى مزيج مه تقييم الشروط التعاقدية  وأببا  أي ت خيرات ودليل على بءي الت خيرات 

  والمي يمكه عه ا ضرار ىعويضات يوجد لد  اإلدارةوبالتالي ما إذا كان  املجموعة مسإولة عه التعويضات املقطوعة أم ا. عالوة على ذلك  

تمرل السءي   أو املعالم المي بموجي العقدأو بلسلة التوريد بسءي الت خر في النسليم مقابل تواري  النسليم  مقاولي الباطه ضددوا ابتردا

 عند إصدار ورا الحكم  أخرت اإلدارة بعين ااعتبار ما يلي:تنسءي ف ها بالبل التوريدات. و  املباشر للت خيرات بموجي العقد مو العميل والمي

 ا عمال  إنجاز وكيف يمكه التيفيف مه الت خير في  ا بابية ج املناقشات البناءة الجارية مو العميل فيما يتعلق ببعع تواري  النسليم نتا

وإاء املقاولين مطالبات العقد ضد العميل   متابعةمياطر ما قد يحد مه  أالشطة مشارخو أخر  صلة أو أي  ذيدون الت ثير على أي مقاولين 

 الري يسعى العميل بدورا إلى ابتردادا؛ و

  التعويضات عه ا ضرار عتم تيفي قد مو العمالء والمي ىعتقد اإلدارة بسببها أن  الجاريةنتا ج املناقشات. 
 

 انيفاض قيمة املوجودات غير املالية )و(

ا وغيروا مه املوجودات أو ات املوجودتقوم املجموعة بتقييم الشهرة و  غير امللموبة ذات العمر اإلنتاجي غير املحدد لالنيفاض في القيمة بنوي 

بترداد. مجموعات املوجودات المي تنيفع قيمتها عندما ىشير ا حداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة املدرجة لألصل قد ا ت ون قابلة لال 

القابل لالبترداد. يتم تجميو املوجودات الفردية  غراض  ا صلفاض القيمة  تقوم املجموعة بعمل تقدير ملبلغ في حالة وجود أي مإشر على اني

تقييم انيفاض القيمة عند أدالى مستو  توجد ب  تدفقات نقدية محددة ومستقلة إلى حد كبير عه التدفقات النقدية ملجموعات املوجودات 

 ت اليف اابنبعاد يمرل دة توليد النقد"(. ا خر  )"وحدة توليد النقد" أو "وح
 
املبلغ القابل لالبترداد ملجموعة املوجودات وو قيمت  العادلة ناقصا

تعت ر مجموعة املوجودات منيفضة فوقيمتها املستيدمة  أقهما أعلى. عندما تتجاوز القيمة الدفترية ملجموعة موجودات قيمتها القابلة لالبترداد  

 تيفيضها إلى قيمتها القابلة لالبترداد.القيمة ويتم 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 للتقديرات غير املإكدة )تتمة(واملصادر الر  سية  الجووريةا ح ام  .5

 الجوورية )تتمة(ح ام ا   5-1

 )تتمة( قيمة املوجودات غير املاليةانيفاض  )و(

  بما في ذلك الشهرة  بالقيمة العادلة. إن الشهرة غير املستحوذ عل ها ضمه عمليات اابتحواذىسجل املجموعة جميو املوجودات واملطلوبات 

ليل انيفاض القيمة الالحق مه اإلدارة مطف ة ولكنها تيضو  على ا قل  اختبارات انيفاض القيمة السنوية. تتطلي الشهرة ا ولية املسجلة وتح

تتعلق باملبلغ القابل لالبترداد للوحدات املولدة للنقد  خاصة فيما يتعلق بالتدفقات النقدية وووامش الربح على  موضوعيةإصدار أح ام 

 مليون دروم(. 249: 2019ديسم ر  31مليون دروم ) 249  بلغ  القيمة الدفترية للشهرة 2020يونيو  30الخصم. كما في  والسياإليرادات 
 

توليد النقد المي  تارج  للمقاوات الهندبية ذ.م.م. )"تارج "( وشركة أرابتك لإلالشاءات ذ.م.م. )"أرابتك"( وما وحدىي شركة تقدر املجموعة أن

 جووري وتقديرات غير مإكدة.مه الشهرة املخصصة  وبالتالي تحتوي على حكم  قيم جووريةتحتوي على 
 

ا ت اليف إن  معاملة منظمة بين املشاركين في السوق وا يعكس  ضمهلبيو ا صل  قبض يي السعر الري ب تم  اابنبعادالقيمة العادلة ناقص 

بش ل عام. لم تحنسي املجموعة القيمة العادلة لوحدات توليد النقد  املتشآتت ثيرات العوامل المي قد ت ون خاصة باملتش ة وا تنطبق على 

 ه تقييم انيفاض قيمة الشهرة.كجزء م
 

للوحدة النقدية املنتجة تقدير التدفقات النقدية املستقبلية املتوقو أن تتش  مه ورا الوحدة ومعدل  في اابتيداميتطلي تحديد تقدير القيمة 

خصم منابي لحسا  القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة. ىستيدم ورا الحسابات توقعات التدفق النقدي قبل الضرا ي 

في والمي ىغطي فترة خمس بنوات والمي ىعد املصدر ا باس ي للمعلومات لتحديد القيمة  مجلس اإلدارة اعتمدوااملالية المي  املوازناتبناء  على 

 .اابتيدام
 

 .2020يونيو  30  وبناء  علي  خلص  اإلدارة إلى عدم وجود انيفاض في القيمة كما في 2019ديسم ر  31لم يتغير التقييم الري تم إجراؤا كما في 
 

 دمة للموظفينىعويع  هاية الخ )ز(

بابتيدام التقييمات ااكتوارية. يتضمه التقييم  لاللتزامات املتعلقة بتلك امل افآتيتم تحديد ت لفة م اف ة  هاية الخدمة والقيمة الحالية 

تقبلية في ااكتواري عمل افتراضات ميتلفة قد تيتلف عه التطورات الفعلية في املستقبل. وىشمل ورا تحديد بعر الخصم والزيادات املس

ا للتعقيدات المي ينطوي عل ها التقييم وطبيعت  على املد  الطويل  فالن التزام املنافو املحددة حساس للغاية للتغيرات ف ي ورا الرواتي. نظر 

 ا.اافتراضات. تتم مراجعة جميو اافتراضات بنوي  
 

 تحديد مدة اإليجار ) (

ا ملماربة خيار التمديد  أو ا تمارس خيار إ هاء الخدمة.  تراعيعند تحديد مدة اإليجار   ا اقتصادي  اإلدارة جميو الحقا ق والظروف المي تيلق حافز 

 دم إ ها  (.ا يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات المي تلي خيارات اإل هاء( إا في مدة الت جير إذا كان مه املإكد تمديد عقد اإليجار )أو ع
 

 للتقديرات غير املإكـدةادر الر  سية املص 5-2

  والمي فترة التقريرفي  هاية  للتقديرات غير املإكدةاافتراضات الر  سية املتعلقة باملستقبل واملصادر الر  سية ا خر   يتم فيما يلي مناقشة

 :ل السنة املالية التاليةتنطوي على مياطر كبيرة إلحداث ىعديل جووري على القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات خال
 

 املقاواتالت لفة إلى الت لفة )طريقة اإلدخال( لقياس التقدم املحرز في عقود طريقة  )أ(

في محاببة عقود اإلالشاء. في تاري  كل تقرير مالي  يتعين على املجموعة تقدير )طريقة اإلدخال( الت لفة  إلىىستيدم املجموعة طريقة الت لفة 

عمل مرحلة اانجاز وت اليف إكمال عقود البناء. يتطلي ورا مه املجموعة عمل تقديرات للت اليف املستقبلية المي ب تم تكبدوا  بناء  على ال

ا ت لفة املطالبات املحتملة مه قبل املقاولين مه الباطه وت لفة الوفاء الري ب تم القيام ب  بعد تاري  التقرير. تتضمه ورا التقد يرات أيض 

وز ت اليف باالتزامات التعاقدية ا خر  للعمالء. تنعكس آثار أي مراجعة لهرا التقديرات في الفترة المي يتم ف ها ىعديل التقديرات. عندما تتجا

  بواء بدأ العمل في ورا حاملا تم توقو الخسارة  يتم إثبات إجمالي الخسارة املتوقعة على الفور  العقد املتوقعة إجمالي إيرادات العقد املتوقعة

. يتم تضمين عوامل مرل الت خيرات في تاري  اإلنجاز املقاواتفريقها التجاري لتقدير ت اليف ابتكمال عقود باملجموعة  ىستعينالعقود أم ا. 

التغيرات في أبعار املواد وت اليف العمالة والت اليف ا خر  في تقديرات ت لفة البناء بناء  على أفضل التقديرات املتوقو والتغيرات في نطاق العمل و 

 المي يتم تحديثها بش ل منتظم.
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 للتقديرات غير املإكدة )تتمة(واملصادر الر  سية  الجووريةا ح ام  .5

 للتقديرات غير املإكـدة )تتمة(املصادر الر  سية  5-2

 تقديرات ت لفة إكمال املشارخو () 

العقود مه املجموعة في  هاية كل فترة تقرير  يتعين على املجموعة تقدير ت اليف إتمام العقود. يتطلي تقدير الت اليف إلكمالها في مرل ورا 

موعة عمل تقديرات للت اليف املستقبلية المي ب تم تكبدوا  بناء  على العمل الري ب تم إنجازا بعد  هاية فترة إعداد التقارير. ىستيدم املج

ت في أبعار املواد وت اليف املساحين الكميين الداخليين مو مديري املشارخو لتقدير ت اليف ابتكمال عقود البناء. يتم تضمين عوامل مرل التغيرا

ية في  هاية العمالة وعيو  التزامات املسإولية والت اليف ا خر  في تقديرات ت لفة العقد بناء  على أفضل التقديرات لتقدم العقد وا عمال املتبق

ا ت لفة املطالبات املحتملة مه قبل املقاولين وت لفة الوفاء باا  لتزامات التعاقدية ا خر  للعمالء.العام. تتضمه ورا التقديرات أيض 
 

 الخسارة ميصاحسا   ) (

عند قياس الخسا ر اا تمانية املتوقعة  ىستيدم املجموعة معلومات مستقبلية معقولة ويمكه دعمها  والمي تقوم على افتراضات الحركة 

 املستقبلية ملختلف الدوافو ااقتصادية وكيف بتإثر ورا العوامل على بعضها البعع.
 

السداد. وخسنند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وتلك  التعثر فييي تقدير للخسارة الناشاة عه  التعرـر الخسارة بسءي إن 

 .تحصيلهاالمي تتوقو املجموعة 
 

خالل  التعرـر السداد وو تقدير احتمال  التعثر فياحتمالية إن قياس الخسا ر اا تمانية املتوقعة. ل وتمرل احتمالية التعثر أحد املدخالت الر  سية

 أفق زمني محدد  يتضمه حساب  البيانات التارييية واافتراضات وتوقعات الظروف املستقبلية.

 

 خصم مدفوعات اإليجار )د(

 بابتيدام معدل ااقتراض اإلضافي للمجموعة بسءي عدم وجود أبعار ضمنية في عقود اإليجار. املدفوعات اإليجاريةيتم خصم 
 

في بداية عقد اإليجار  وذلك بابتيدام معدات ااقتراض المي  معدل ااقتراض اإلضافيقام  اإلدارة بتطبيق ا ح ام والتقديرات لتحديد 

تمويل ا نواع املختلفة مه املوجودات المي ابت جرتها بشروط ميتلفة ونطاقات قيم  تفرضها بعع املإبسات املالية على املجموعة مقابل

 ميتلفة. إن غالبية عقود اإليجار موجودة في اإلمارات العربية املتحدة  وبالتالي لم يعد وناك حاجة لتعديل الب اة ااقتصادية.
 

 وميصا الصيانةعه العيـو  فترة املسإولية  )وـ(

وا ُتباع بش ل منفصل.  الت كيدالتزام املسإولية عه العيو  ملدة عام للعمالء مه تاري  ىسليم املشروع. ورا ضمانات مه نوع تقدم املجموعة 

يم ىسنند تقديرات اإلدارة للميصصات ذات الصلة لنسجيل الت لفة املستقبلية لتصحيح أي عيو  إلى الخ رة السابقة للت اليف املتكبدة في تقد

ا للت اليف املستقبلية املحتملة.خدمات الصيان ا دقيق   ة باإلضافة إلى ااتجاوات الحديرة المي قد توحي ب ن الت لفة السابقة قد ا ت ون مقياب 
 

 العمليات املشتركة )و(

في املوجودات تقوم املجموعة بنسجيل حصصها في الشركات الخاضعة للسيطرة املشتركة كعمليات مشتركة عندما ي ون للمجموعة الحق املباشر 

صتها مه واالتزامات للمطلوبات املتعلقة بترت ي. في ورا الحالة  تقوم الشركة باحنسا  كل مه موجوداتها ومطلوباتها ومعامالتها  بما في ذلك ح

املشتركة وخلص  إلى أ ها  تلك املحتفظ قها أو املتكبدة بش ل مشترك  فيما يتعلق بالعملية املشتركة. قام  اإلدارة بتقييم مصالحها في الترت بات

 عمليات مشتركة.
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  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 تقرير القطاع .6

يقتضــــــ ي النشــــــغيلية". القطاعات " 8رقم يتم بيان املعلومات املتعلقة بالقطاعات النشــــــغيلية للمجموعة أدناا وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية 

منتظم  التقارير بشـــ ل   ورا املعيار تحديد القطاعات النشـــغيلية على أبـــاس التقارير الداخلية املعدة حول م ونات املجموعة  وتتم مراجعة ورا

قهدف تيصـــــــيا املوارد الالزمة  مه قبل "اإلدارة التنفيرية" المي ىعت ر املســـــــإول الر   ـــــــ ي عه اتياذ القرارات بشـــــــ ن العمليات النشـــــــغيلية وذلك

ية اتياذ القرارات بشـــــــــــ ن العمليات النشـــــــــــغيل ل ل قطاع وتقييم أدا  . وتم تحديد الر  س التنفيري للمجموعة على أن  املســـــــــــإول الر   ـــــــــــ ي عه

 للمجموعة.

 

الشطة قيم  اإلدارة املجموعة في أربو وحدات عمل ر  سية ويي: اإلالشاءات  البتية التحتية ااقتصادية وااجتماعية  الصناعة  أخر . وورا ا 

راض تيصــــــيا يي ا بــــــاس الري ىســــــنند علي  املجموعة في تقديم املعلومات حول قطاعاتها الر  ســــــية إلى صــــــاالو القرار النشــــــغيلي الر   ــــــ ي  غ

 املوارد وتقييم أداء القطاعات.

 

مال تتمرل ا الشــــــــطة الر  ســــــــية لقطاع اإلالشــــــــاءات في بناء ا برا  الشــــــــاوقة واملباالي التجارية والســــــــكنية والفلل الســــــــكنية  بما في ذلك تنفير أع

اجتماعية بالالشاء املطارات واملسنشفيات واملتاحف الصرف الصني وا عمال الكهربا ية واملي انيكية. ويتعلق قطاع البتية التحتية ااقتصادية وا

غاز أو وغيروا مه ا الشــطة المي ىســهم في التنمية ااقتصــادية وااجتماعية  ب نما يزاول قطاع الصــناعة جميو ا عمال املتعلقة بقطاع النف  وال

 . بننفير جميو ا عمال ا خر  المي ا تندر  ضــــــــــــــمه املخصــــــــــــــصـــــــــــــــة لهرا الغرض و/أو املتعلقة بعمالء ورا ا عمال. ويقوم قطاع ا عمال ا خر 

 .الشركةالقطاعات الرالثة السابقة باإلضافة إلى أعمال 

 

عار ىعد القطاعات املركورة ا بـاس الري ىسـنند علي  املجموعة في تقديم معلوماتها حول القطاعات. وُتجر  املعامالت بين القطاعات وفقا  بـ

 .تجاري بح   ويتم حرفها عند توحيد البيانات املاليةالسوق التقديرية وعلى أباس 

 



 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة
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  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة(تقرير القطاع  .6

 مباالي 

البتية التحتية 

 املجموع حروفات أخر   الصناعة ااقتصادية وااجتماعية

 ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  

       )غير مدقق( 2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 3,025,511 (220,604) 68,923 599,615 378,773 2,198,804 إيرادات

 (3,640,754) 220,604 (64,104) (565,129) (383,109) (2,849,016) ت اليف مباشرة

       

 (615,243) - 4,819 34,486 (4,336) (650,212) )الخسارة( /إجمالي الربح 

 (3,788) (2,000) (7,630) 911 347 4,584 إيرادات ومصاريف أخر   صافي 

 (125,971) 4,621 (34,994) (12,426) (3,624) (79,548) مصاريف عمومية وإدارية 

 (48,364) (2,621) (9,463) (4,857) - (31,423) صافي -ت اليف تمويل 

 (247) - - - - (247) مصاريف ضريبة الدخل 

 (793,613) - (47,268) 18,114 (7,613) (756,846) صافي نتا ج القطاع

       

       )غير مدقق( 2019يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في 

 4.213.127 (303.419) 135.068 329.158 791.118 3.261.202 إيرادات

 (3.947.045) 303.419 (107.647 (307.734) (757.681) (3,077,402) ت اليف مباشرة

       

 266.082 - 27.421 21.424 33.437 183.800 إجمالي الربح 

 43.595 (10.000) (2.321) 1.281 506 54.129 إيرادات ومصاريف أخر   صافي 

 (206.094)) 2.000 (30.683) (7.058) (4.895) (165.458) مصاريف عمومية وإدارية 

 (53.952) - (11.455) )(3.164 (33) (39.300) صافي -ت اليف تمويل 

 (679) - - - - (679 مصاريف ضريبة الدخل 

 48.952 (8.000) (17.038) 12.483 29.015 32.492 صافي نتا ج القطاع

       



 أرابتك القابضة ش.م.ع. وشركاتها التابعة
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  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة(تقرير القطاع  .6

 مباالي 

ااقتصادية البتية التحتية 

 املجموع حروفات أخر   الصناعة وااجتماعية

 ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  

       )غير مدقق( 2020يونيو  30كما في 

 9,787,206 (1,765,580) 2,499,124 1,293,017 1,918,697 5,841,947 موجودات القطاع 

 (10,137,988) 1,705,590 (1,247,945) (1,010,232) (1,931,867) (7,653,534) مطلوبات القطاع 

       

       )مدقق( 2019 ديسم ر  31كما في 

 11.035.107 (1.968.987 2.902.369 846.816 2.743.526 6.511.383 موجودات القطاع 

 (9.632.849 (1.936.421 (1.470.667 (758.473 (2.544.399 (6.795.731 مطلوبات القطاع 
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  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 ممتل ات وآات ومعدات .7

 أرض مست جرة أرض 

ممتل ات وآات 

 املجموع عقارات قيد اإلالشاء بقاات وكبا ه أثاث واملبااليمساكه العمال  بيارات ومعدات مكتءية

 ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  ألف دروم  

          

          )مدقق( 2019ديسم ر  31في 

 2,278,443 11,933 168,809 147,336 580,515 175,639 1,134,482 6,302 53,427 الت لفة أو القيمة العادلة

 (1,766,247) - (114,034) (138,407) (385,611) (159,984) (965,889) (2,322) - اابتهالك املتراكم

 512,196 11,933 54,775 8,929 194,904 15,655 168,593 3,980 53,427 صافي القيمة الدفترية

          

 2020يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في 

          )غير مدقق(

 512,196 11,933 54,775 8,929 194,904 15,655 168,593 3,980 53,427 صافي القيمة الدفترية اافتتاحية

 ( 71,001)    - ( 5,381) ( 4,283) ( 14,230) ( 5,688) ( 41,361) ( 58) - اابتهالك املحمل

     49,344  1,489  557  2,418 -  11,127  33,753 - - إضافات

 (2,240) - (36) (660) (1,340) (204) - - - ابنبعادات

 - (226) - - -  159  67 - - تحويالت

 488,299 13,196 49,915 6,404 179,334 21,049 161,052 3,922 53,427 صافي القيمة الدفترية الختامية

          

          )غير مدقق( 2020يونيو  30في 

 2,296,372 13,196 163,345 146,481 575,845 183,114 1,154,746 6,218 53,427 الت لفة أو القيمة العادلة

 1,808,073 - 113,430 140,077 396,511  162,065  993,694 2,296 - اابتهالك املتراكم

 488,299 13,196 49,915 6,404 179,334 21,049  161,052 3,922 53,427 صافي القيمة الدفترية



 27   أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسم ر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 

  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 إبنرمارات عقارية .8

 

 للمجموعة ما يلي: ىشمل اإلبنرمارات العقارية

  املدرجةمليون دروم(. ىشــــــــمل القيمة  568: 2019ديســــــــم ر  31مليون دروم ) 568قطعة أرض في دبي  اإلمارات العربية املتحدة بقيمة 

 مليون دروم. 88البالغة املتكبدة لألرض ت اليف التطوير 
 

تطوير العقــار. لم يتم ىســــــــــــــجيــل ميصــــــــــــــا انيفــاض القيمــة حيــث أن ل  ىعمــل اإلدارة مو طرف خــارجي على خطــة 2020يونيو  30في 

بناء  على قيمت  في اابــــــــــتيدام. تم روه ورا املدرجة بــــــــــت ون أعلى مه القيمة  للعقار اإلدارة على ثقة مه أن القيمة القابلة لالبــــــــــترداد 

 مليون دروم(. 353: 2019ديسم ر  31) بنك املشرق مه  مليون دروم 353اقتراض بقيمة ا رض مقابل 
 

  مليون دروم(  قام  اإلدارة بتصــــــــــــــتيف ورا  25: 2019ديســــــــــــــم ر  31مليون دروم ) 25أرض في العين  اإلمارات العربية املتحدة بقيمة

 عقاري ومحتفظ قها  كابنرمار ا رض 
 
 القيمة العادلة لألرض  ا يتوقو أن تيتلفقيمتها.  لزيادة حاليا

 
كما في املدرجة عه القيمة  جووريا

 .2020يونيو  30
 

 موجودات غير ملموبة .9

 ىشتمل املوجودات غير امللموبة على:
 

 2019ديسم ر  31 2020 يونيو  30  

 ألف دروـم ألف دروـم  

 )مدقق( )غير مدقق(  

 248,741 248,741 الشهرة

 15,000 14,500 موجودات أخر  غير ملموبة

 263,241 263,741 
 

ا   30خالل الفترة املتوقعة البالغة  تلك العالمة التجارية. يتم إطفاء قيمة العالمة التجارية لشركة أرابتكغير امللموبة ا خر   املوجوداتتمرل  عام 

ا وا يمكه  تحديدواوبعد ذلك ب تم اعتبار أن قيمة العالمة التجارية املستمرة قد تم   .للتقارير املاليةك صل بموجي املعايير الدولية  قيدواداخلي 
 

 2019ديسم ر  31 2020 يونيو  30  

 ألف دروـم ألف دروـم  

 )مدقق( )غير مدقق(  

 16,000 15,000 صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة

 (1,000) (500) اإلطفاء للفترة / للسنة

 15,000 14,500 الدفترية في  هاية الفترة / السنة صافي القيمة
 

 2019ديسم ر  31 2020 يونيو  30  

 ألف دروـم ألف دروـم  

 )مدقق( )غير مدقق(  

 595,320 593,581  صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة/ السنة

 (1,712) -  ابنبعادات خالل الفترة/ السنة 

 (27) -  ابتهالكات للفترة/ السنة

 593.581 593.581  صافي القيمة الدفترية في  هاية الفترة/ السنة



 28   أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسم ر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 

 )تتمة( موجودات غير ملموبة .9

تم تيصيا الشهرة املكنسبة مه خالل دمج ا عمال  غراض اختبار انيفاض القيمة إلى خمس وحدات مولدة للنقد )"وحدات توليد النقد"(  

ا قطاعات ىشغيلية. تمرل  ا للجدول أدناا  ويي أيض  أدالى مستو  داخل املجموعة حيث يتم مراقبة الشهرة  غراض اإلدارة  ورا القطاعاتوفق 

 شركة)ش.م. ( و الخليج للصناعات الحديدية وشركة )ذ.م.م( اإلمارات فال ون إلكترومي اني ال لشركة الداخلية. ا ىعت ر الشهرة املخصصة 

فق  في ورا اإليضا  إدرا  إفصاحات الوحدات املولدة للنقد  وبالتالي تم  للمجموعة أومية جوورية فردية أو جماعية إل ذاتإدروتيك اس 

 ."(تارج )"ذ.م.م. الهندبية  للمقاوات وشركة تارج رابتك لإلالشاءات ذ.م.م )"أرابتك"( لشركة أ
 

 الشهرة الناشاة عه اابتحواذ (أ)

 2019ديسم ر  31  2020 يونيو  30  

 ألف دروـم  ألف دروـم  

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 87,963  87,963 أرابتك لإلالشاءات ذ.م.مشركة 

 9,086  9,086 )ذ.م.م(اإلمارات فال ون إلكترومي اني ال شركة 

 134,945  134,945 تارج  للمقاوات الهندبية ذ.م.مشركة 

 14,842  14,842 الخليج للصناعات الحديدية ش.م. شركة 

 1,905  1,905 شركة إدروتيك اس ار ال

  248,741  248,741 
 

 
 
اانيفاض في قيمة الشهرة في  هاية السنة عه طريق خبير خارجي  وقد خلص  إلى أن  ا يوجد وناك أي انيفاض  اختبار أجرت املجموعة فحصا

ولهرا الغرض  تم تقدير املبالغ القابلة لالبترداد ل ل وحدة مه وحدات توليد النقد  وقد ابنند ورا التقدير . 2019ديسم ر  31في القيمة كما في 

بتيدام بااعتماد على توقعات التدفقات النقدية املعتمدة مه قبل مجلس اإلدارة لفترة خمس بنوات. ويتم ابتقراء على حسا  القيمة قيد اا 

 التدفقات النقدية ملا بعد فترة الخمس بنوات بابتيدام معدل النمو الري تر  اإلدارة أن  يقار  متوب  معدل النمو طويل ا جل للقطاعات

 د النقد.المي ىعمل ف ها وحدات تولي

 

 .2020يونيو  30اإلدارة إلى عدم وجود انيفاض في القيمة كما في  انته وبناء  علي    2019ديسم ر  31لم يتغير التقييم الري تم إجراؤا كما في 

 

 بنرمارات في شركة زميلةا .10

 :2019ديسم ر  31و  2020يونيو  30أ( فيما يلي تفاصيل الشركة الزميلة للمجموعة في 
 

 

ا لطريقة حقوق امللكية كما يلي:   ( تم احنسا  اابنرمار املركور أعالا وفق 
 

 

 التشاط الر    ي السبة التصوي  املحتفظ قها السبة حصة امللكية بلد الت ب س والعمليات الشركة الزميلةابم 
     

 أالشطة املقاوات %24.329 %24.329 دبي  اإلمارات العربية املتحدة ديبا بي ال س ي

 2019ديسم ر  31 2020يونيو  30  

 ألف دروـم ألف دروـم  

 )مدقق( )غير مدقق(  

 209,328 99,945  في بداية الفترة/ السنة

 (106,724) (10,000)  للسنة / للفترة الخسا ر الحصة في 

 (2,659) -  الحصلة في الخسا ر الشاملة ا خر  للفترة / للسنة

 99,945 89,945  في  هاية الفترة/ السنة
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسم ر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 

  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة( زميلة شركةبنرمارات في ا .10

٪ في رأس 24.329دروم تمرل حصــة تبلغ  مليون  241.7  ابــتحوذت املجموعة على حصــا في شــركة ديبا بي ال ســ ي بمبلغ 2012نوفم ر  21في 

لية مال ديبا عند اابـــتحواذ. تم تصـــتيف اابـــنرمار في ديبا كشـــركة زميلة حيث أن املجموعة لدقها ت ثير جووري على الســـيابـــات النشـــغيلية واملا

 لشركة ديبا.
 

ـــ ل أبـــــــاســـــــ ي على الضـــــــياف ة  وتطوير العقارات التجارية والســـــــكنية مه خالل مجموعة مه ىعمل ديبا في قطاع التجهيزات الفيمة  مو التركيز بشــــ

في مناطق الشــــــرق ا وبــــــ   ديباالشــــــركات التابعة املتعددة واملشــــــارخو املشــــــتركة والشــــــركات الزميلة ع ر عدد مه الدول وقطاعات الســــــوق. ىعمل 

 وشمال إفريقيا وأوروبا وآبيا. وديبا مدرجة في نابداك في مركز دبي املالي العاملي.
 

غير متاحة  ن شركة ديبا لم ىعله عه نتا جها في تاري  اعتماد ورا املعلومات  2020يونيو  30إن املعلومات املالية امللخصة لشركة ديبا كما في 

 .وجزة املوحدةاملرحلية املاملالية 
 

 ماليين دروم. 10بمبلغ  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في  شركة ديباعالوة على ذلك  قدرت املجموعة الحصة في نتا ج 

 

 ذمم تجارية مدينة وأخر  . 11

 غير متداولة متداولة  

 2019ديسم ر  31 2020يونيو  30 2019ديسم ر  31 2020يونيو  30  

 ألف دروم ألف دروم ألف دروم درومألف   

 )مدقق( )غير مدقق( )مدقق( )غير مدقق(  

 - - 54,810 47,828  ذمم مدينة تجارية

 - - 1,810,358 1,691,554  ذمم مدينة مه عقود
      

  1,739,382 1,865,168  - - 

 563,790 692,422  848,559 694,017  ذمم املحتجزات املدينة

 (3,246) (3,246) (474,621) (482,636)  في تحصيلهاميصا الديون املش وك 

  1,950,763 2,239,106 689,176  560,544 
 

 .العمالء يتمرل ذمم العقود املدينة املبالغ املستحقة مه العمالء عه أعمال املقاوات المي تقوم قها املجموعة واملعتمدة مه قبل ابنشارخ
 

 لشروط وأح ام العقد. ويتم تحرير تلك املبالغ عند ابنيفاء االتزامات التعاقدية.تمرل املحتجزات 
 
 املدينة املبالغ املقتطعة مه قبل العمالء وفقا
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسم ر  31للسنة املنتهية في 
 

 

  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة( ذمم تجارية مدينة وأخر  . 11

مليون دروم(  يمرل كل منهما أكثر  211: 2019ديسم ر  31مليون دروم ) 137 بقيمةرصيد ذمم العقود املدينة أرصدة عميلين إجمالي يتضمه 

 . العقود املدينة ذمممه إجمالي رصيد  %5مه 
 

 

مليون  486بقيمة الرمم التجارية املدينة وذمم املقاوات املدينة واملحتجزات املدينة تم ت ويه ميصا للمبالغ املقدرة عه اانيفاض في قيمة 

مليون دروم(. وقد تم تحديد ورا املخصا بناء  على افتراضات حول مياطر التعثر ومعدات الخسارة املتوقعة.  478: 2019ديسم ر  31دروم )

 عند اتياذ ورا اافتراضات وتحديد مدخالت 
 
اانيفاض في القيمة  وذلك بناء  على تاري  املجموعة السابق  احنسا ىستيدم املجموعة أح اما

 وظروف السوق الحالية  باإلضافة إلى التقديرات املستقبلية في  هاية كل فترة تقرير.
 

  خر :عة مقابل الرمم التجارية املدينة وااملتوق اا تمانيةخسا ر الفيما يلي الحركة في ميصا 
 

 2019ديسم ر  31  2020يونيو  30 

 ألف دروم  ألف دروم 

 )مدقق(  )غير مدقق( 

 336,257  477,867 في بداية الفترة / السنة

 145,300  12,325 الفترة / السنةخالل  ميصا م ون 

 (3,690)  (4,282) املشطو  خالل الفترة / السنة

 -  (28) الفترة / السنةعكس املخصا خالل 

 477,867  485,882 في  هاية الفترة / السنة
 

بدادوا  الرمم املدينة التجارية يي املبالغ املستحقة مه العمالء نظير البضائو املبيعة أو الخدمات املقدمة في بياق العمل ااعتيادي  وخستحقإن 

 في غضون 
 
 بقيمة املق 90عموما

 
 على أ ها متداولة. يتم ااعتراف بالرمم املدينة التجارية مبد يا

 
  ولرلك يتم تصتيفها جميعا

 
ابل غير املشروط يوما

يل ما لم تحتوي الرمم على عناصر تمويل جوورية  وعندوا يتم إثباتها بالقيمة العادلة. تحتفظ املجموعة بالرمم املدينة التجارية قهدف تحص

 بالت لفة املطف ة بابتيدام طريقة الفا دة الفعلية. 
 
 التدفقات النقدية التعاقدية  وبالتالي تقوم بقيابها احقا

 

 عاملةدروم(  مليون  478: 2019ديسم ر  31دروم ) مليون  360 املقاوات املدينة البالغة الرمم التجارية وذمم  كان  2020يونيو  30في كما 

 .بال امل
 

 بدادوا لكنها لم تتعرض لالنيفاض في القيمة: تيط  تاري أعمار ا رصدة المي 

 2019ديسم ر  31  2020يونيو  30  

 درومألف   ألف دروم  

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 425,667  458,936 أشهر 3مت خرة السداد  قل مه 

 487,283   437,582 أشهر 3مت خرة السداد  كثر مه 

  896,518   912,950 
 

مه تاري   عند تحديد إم انية ابترداد ذمم العقود املدينة والرمم املدينة التجارية  تدرس املجموعة أي ىغيرات في الجودة اا تمانية لهرا الرمم

ية لهرا الرمم. منح اا تمان ولغاية تاري  التقرير. وفي تاري  التقرير  أخرت اإلدارة بااعتبار ظروف السوق الراونة عند تقييم الجودة اا تمان

حول شروط الدفو لضمان املالءة اا تمانية للمستيدمين  إلعادة التفاوضاجتماعات منتظمة مو عمالء العقود  مدراء املشارخوكما عقد 

ين ااعتبار كافة النها يين. عالوة على ذلك فالن تركيز املخاطر اا تمانية محدود حيث أن قاعدة العمالء كبيرة وغير متجاالسة. وعلي   ومو ا خر بع

الخسا ر اا تمانية عه ميصا  زيادةميصا ا تماالي إضافي  لت ويهالعوامل املركورة أعالا  ير  مجلس إدارة املجموعة ب ن  ا توجد حاجة 

 لحالي واملبين أعالا.املتوقعة ا
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسم ر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

 )تتمة( 2020يونيو  30في  لفترة الستة أشهر املنتهية
 

 أعمال املقاوات)إلى( عمالء عه  /طلو  مهامل .12

 

 :الفترة / السنةخالل  املقاواتفيما يلي التغيرات الجوورية في إجمالي املبالغ املستحقة مه العمالء وإجمالي املبالغ املستحقة للعمالء في أرصدة عقود 
 

 

 ما يلي أوم التغيرات:في
 

 

 

 

 2019ديسم ر  31 2020يونيو  30  

 ألف دروـم ألف دروـم  

 )مدقق( )غير مدقق(  

 2,338,320 2,482,337  مطلو  مه عمالء عه عقود املقاوات

 (233,702) (338,087)  مطلو  لعمالء عه عقود املقاوات

  2,144,250 2,104,618 

    

 الخسا ر املعترف قها عه 
 
 إل ها ا ربا  املعترف قها ناقصا

 
ت اليف عقود متكبدة مضافا

 37,123,319 46,868,292  عقود قيد اإلنجاز 

 ( 35,018,701) (44,724,042)  فواتير مرحلية يطر :

  2,144,250 2,104,618 

  2019ديسم ر  31 2020يونيو  30  

 الفرق  ألف دروـم ألف دروـم  

 ألف دروـم )مدقق( )غير مدقق(  

     

 144,017 2,338,320 2,482,337  عمالء عه أعمال املقاوات  طلو  مهامل

 (104,385) (233,702) (338,087)  عمالء عه  أعمال املقاوات طلو  إلىامل

  2,144,250 2,104,618 39,632 

 2020يونيو  30    

 ألف دروـم    

 )غير مدقق(    

 (2,918,089)    تحويل إلى ذمم مدينة معتمدة  

 2,957,721    اإلعتراف باإليرادات

    39,632 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسم ر  31للسنة املنتهية في 
 

 

  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 العالقة ا طراف ذاتمعامالت  .13

: 24رقم ت رم املجموعة معامالت مو الشركات واملتشآت المي تقو ضمه ىعريف ا طراف ذات العالقة على النحو الوارد في املعيار املحاب ي الدولي 

عة الريه إفصاحات ا طراف ذات العالقة وذلك بناء على شروط متفق عل ها بين ا طراف. وتت لف ا طراف ذات العالقة مه مساومي املجمو 

تركة يمل ون القدرة على السيطرة أو مماربة نفوذ وام  إضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة واملتشآت التابعة لهم والشركات الخاضعة للملكية املش

سيطرة ك طراف و/أو اإلدارة والسيطرة املشتركة وشركائهم وكبار موظفي اإلدارة. وىعت ر املجموعة أن شركاء العمليات املشتركة والحصا غير امل

 ذات عالقة. وتقرر اإلدارة أح ام وشروط املعامالت والخدمات املستلمة / املقدمة مه / إلى ا طراف ذات العالقة  وكرلك الربوم ا خر .
 

و  2020يونيو  30خالل فترات الســــتة أشــــهر املنتهية في  ا طراف ذات العالقةمو  امل رمةيعرض الجدول التالي تفاصــــيل املبلغ اإلجمالي للمعامالت 

 :2019ديسم ر  31و  2020يونيو  30  وكرلك ا رصدة مو ا طراف ذات العالقة كما في 2019
 

 

 

 أشهر املنتهية الستةفترة  

 2020يونيو  30في 

 في كما

 2020يونيو  30

 

  إيرادات

مطلو  إلى أطراف 

 ذات عالقة

مطلو  مه أطراف 

 عالقةذات 

 ألف دروم ألف دروم  ألف دروم 

 )غير مدقق( )غير مدقق(  )غير مدقق( 

 548,389 406,432  5,458 عمليات مشتركة

 2,160 -  8,326 مساومين

 - 31,762  - شركة زميلة

 28,323 30,811  7,907 أطراف أخر  ذات عالقة

 21,691  469,005 578,872 
 

 فترة الستة أشهر املنتهية 

 2019يونيو  30في 

 كما في

 2019ديسم ر  31

 

  إيرادات

مطلو  إلى أطراف 

 ذات عالقة

مطلو  مه أطراف 

 ذات عالقة

 ألف دروم ألف دروم  ألف دروم 

 )مدقق( )مدقق(  )غير مدقق( 

 515,976 390,823  21,212 عمليات مشتركة

 557 -  11,204 مساومين

 - 29,086  - شركة زميلة

 31,256 31,036  16,892 ذات عالقة أطراف أخر  

 49,308  450,945 547,789 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسم ر  31للسنة املنتهية في 
 

 

  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة(معامالت أطراف ذات عالقة  .13

مملوك لح ومة  معامالت ميتلفة ىشــــمل القروض والودائو البنكية مو مإبــــســــات مالية معظمها  في بــــياق العمل ااعتيادي  ملجموعةا أبرم 

املعامالت بشروط مماثلة لتلك السا دة  . ويتم إبرام ورااملرحلية املوجزة املوحدةإمارة أبوظ ي. إن ت ثير ورا املعامالت مدر  في املعلومات املالية 

 جارية اعتيادية.ملعامالت ت
 

ـــتمل النقد   2020يونيو  30كما في   مليون دروم 461دروم( و  مليون  127: 2019ديســــــــــم ر  31دروم ) مليون  67والقروض مبلغ وما يعادل  يشـــــــ

 ف ها. مإبـــســـاتدروم( على التوالي  لد  / مه  مليون  556: 2019ديســـم ر  31)
 
ىشـــتمل ت لفة التمويل مبلغ  تملك ح ومة إمارة أبوظ ي حصـــصـــا

دروم( متعلقة با رصــــدة  مليون  14: 2019يونيو  30فترة الســــتة أشــــهر املنتهة في ) 2020يونيو  30لفترة الســــتة أشــــهر املنتهية في دروم  مليون  13

 .املإبساتلد  ورا 
 

املجموعة معامالت مو ورا املتشـــــــآت في بـــــــياق  وت رماملجموعة وم متشـــــــآت خاضـــــــعة لســـــــيطرة ح ومة أبوظ ي.  موإن بعع العمالء املتعاقديه 

 تم تلخيا أثر ورا املعامالت كما يلي: العمل ااعتيادي )ووو تقديم خدمات اإلالشاءات(. 
 

عمالء عه  مطلو  مه 

 محتجزات مدينة قاوات مدينةذمم م أعمال املقاوات

دفعات مقبوضة 

 
 
 إيرادات  مقدما

 ألف دروم درومألف  ألف دروم ألف دروم ألف دروم 

والفترة  2020يونيو  30كما في 

 863,576 721,885 279,159 277,976 1,292,465  )غير مدقق(املنتهية في ذلك التاري  
      

 /)مدقق( 2019ديسم ر  31كما في 

 2019يونيو  30 للفترة املنتهية في

 1,435,524 456,880 287,325 341,737 600,914 )غير مدقق(
      

 

 ىعويضات كبار موظفي اإلدارة

 فيما يلي م افآت أعضاء مجلس اإلدارة وغيروم مه كبار موظفي اإلدارة باملجموعة خالل الفترة:

 فترة الستة أشهر املنتهية 

 يونيو  30في 

 2020 2019 

 ألف دروم ألف دروم 

 )غير مدقق( )غير مدقق( 

 6,264 5,144 منافو قصيرة ا جل

 267 78 م افآت للموظفين

 9,135 - حوافز

 

 



 34   أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسم ر  31للسنة املنتهية في 
 

 

  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 وا رصدة البنكيةالنقد  .14

 

 الســــحوبات البنكيةعلى أرصــــدة لد  البنوك وصــــافي النقد مه  يعادل النقد وما   يشــــتمل بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز املوحد  غراض

 التفاصيل يي على النحو التالي:إن على املكشوف. 

 

 التفاصيل يي على النحو التالي:إن 
 

 

 موجودات مالية أخر   .15
 

 

 

 2019ديسم ر  31 2020يونيو  30  

 ألف دروـم ألف دروـم  

 )مدقق( مدقق()غير   

 531,153 308,167  نقد لد  البنوك

 285,750 194,926  ودائو بنكية قصيرة ا جل

 816,903 503,093  النقد وا رصدة لد  البنوك

 2019ديسم ر  31 2020يونيو  30  

 ألف دروـم ألف دروـم  

 )مدقق( )غير مدقق(  

 918.598 503,093  نقد وأرصدة لد  البنوك

 (40.913) -  أشهر 3ودائو بتواري  إبتحقاق  كثر مه  يطر :

 (210.275) (318,340)  يطر : حسابات بنكية مكشوفة 

 667.410 184,753  النقد وما يعادل  لغرض بيان التدفقات النقدية

 غير متداولة متداولة 

 2019ديسم ر 31 2020يونيو 30 2019 ديسم ر  31 2020يونيو 30 

 ألف دروـم ألف دروـم ألف دروـم ألف دروـم 

 )مدقق( )غير مدقق( )مدقق( )غير مدقق( 

موجودات مالية بالقيمة العادلة مه خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

    

 17.282 17.282 - - أبهم غير مدرجة
     

     موجودات مالية بالت لفة املطف ة

 -  64,997 81,048 ودائو ثابتة مروونة

 - - 109,982 112,609 ودائو وامشية

 193,657 174,979 - - 

 193,657 174,979 17,282 17,282 



 35   أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسم ر  31للسنة املنتهية في 
 

 

  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 مصروف ضريبة الدخل .16

ليات تيضـــــــــــو املجموعة للضـــــــــــريبة على عملياتها فيما عدا في اإلمارات العربية املتحدة والبحريه. ييضـــــــــــو الدخل في البلدان المي ُتمارس ف ها العم

 .%34و  %5للضريبة بمعدات تتراو  بين 
 

 :املرحلي املوجز املوحدالخسارة الربح أو فيما يلي أبرز عناصر مصروف ضريبة الدخل في بيان 
 

 

 

يحنســي مصــروف ضــريبة الدخل في بيان الربح أو الخســارة املوجز املوحد على أبــاس معدل الضــريبة املطبق على الشــركات التابعة في املعلومات 

 املالية املرحلية املوجزة املوحدة.

 
 

 يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في   

  2020 2019 

 )غير مدقق( )غير مدقق(  

 ألف دروـم ألف دروـم  

    ضرا ي الدخل

 2.808 305  مصروف الضريبة الحالية

 (2.129) (58)  املإجلة املتعلقة بالالشاء الفروق املإقتةإيرادات الضريبة 

 679 247  مجموع مصروف ضريبة الدخل 

 يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في   

  2020 2019 

 ألف دروـم ألف دروـم  

 )غير مدقق( )غير مدقق(  

 49.631 (285)  )الخسارة( / الدخل قبل الضريبة

 (679) (247)  مصروف ضريبة الدخل 



 36   أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسم ر  31للسنة املنتهية في 
 

 

  املوحدةاملرحلية املوجزة إيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 قروض بنكية .17

حصــــل  املجموعة على قروض بنكية )بما في ذلك ســــحوبات بنكية مكشــــوفة( مه بنوك تجارية ميتلفة لغرض ر   ــــ ي يتمرل في تمويل متطلبات 

 .املال النشغيليرأس 
 

 غير متداول  متداول  

 2019 ديسم ر  31 2020 يونيو  30 2019ديسم ر  31 2020 يونيو  30 

 ألف دروم ألف دروم ألف دروم ألف دروم 

 )مدقق( )غير مدقق( )مدقق( )غير مدقق( 

 - - 389,986 318,460 حسابات بنكية مكشوفة 

 - - 242,607 189,094 أوراق قبول 

 - - 23,722 56,387 خصم شهادة الدفو للمشروع

 - - 54,880 165,997 إيصاات أمانة

 197,826 198,056 900,422 878,352 قروض  جل

 197,826 198,056 1,611,617 1,608,290 مجموع القروض

 

 تيضو النسهيالت البنكية لبعع الشروط على إجمالي القروض املستحقة في أي وق  ومه بينها:

  للبنوك املمولة بناء على إقرار العمالء.تنازل غير قابل لإللغاء عه عا دات املشروع 

 .ىعهد غير قابل لإللغاء مه قبل شركة تابعة باليداع عا دات املشارخو املمولة مه قبل البنوك في حسابات محددة لد  بنوك التمويل 

 .التنازل عه حقوق اامتياز على املمتل ات 

  بنوك التمويل لعقود محددة.التنازل عه ضمانات حسه التنفير للمقاولين مه الباطه ملصلحة 

 .التنازل عه حقوق اإليجار والت مين على املمتل ات 

 .حد أدالى معين لصافي حقوق امللكية 

 .حد أقص ى معين لتسبة املديونية 

 .ضمانات مإبسية مه الشركات التابعة والشركة 

 . روه الحصا املشتراة في الشركات ا خر 
 

مليون  657: 2019ديســــــــــم ر  31دروم )مليون  629غير املتداول مه بعع القروض  جل البالغة    تم إعادة تصــــــــــتيف الجزء2020يونيو  30في 

 مســــــــــــــتحقة عه ذلك أن أصــــــــــــــبح كل منهااملجموعة لتعهدات الديه الخاصــــــــــــــة بالقروض ذات الصــــــــــــــلة والمي نتج  انتهاكدروم( إلى متداول ننيجة 

 السداد عند الطلي بما يتماش ى مو اتفاقية القرض.

 

 املال رأس .18

 

 

 

 2019ديسم ر  31 2020يونيو  30  

 ألف دروـم ألف دروـم  

 )مدقق( )غير مدقق(  

    املصّر  ب  واملصدر واملدفوع بال امل:

 1.500.000 1.500.000  بهم بقيمة دروم واحد للسهم  1.500.000.000



 37   أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسم ر  31للسنة املنتهية في 
 

 

  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 يراداتاإل  .19

البضـــــــــــــــائو والخــدمــات مو مرور الوقــ  وعنــد نقطــة زمنيــة في خطوط اإلنتــا   لتحويــلىســــــــــــــتمــد املجموعــة إيراداتهــا مه العقود امل رمــة مو العمالء 

 الر  سية التالية.

 

ا( التزامات ا داء غير   .2020يونيو  30في  املستوفاةفيما يلي بعر املعاملة املخصا )جز ي 
 

 

 سهملل )الخسا ر( / ا ربا  .20

يونيو  30إلى مال ي الشركة ا م لفترة الستة أشهر املنتهية في  العا ديتم احنسا  )الخسا ر( / ربحية السهم عه طريق قسمة )الخسارة( / الربح 

املتوبــ  املر ل لعدد ا بــهم على دروم( مليون  58: 2019نيو يو  30ســتة أشــهر املنتهية في المليون دروم )788 قدروا   والمي تبلغ خســارة2020

 (.1.500.000.000: 2019يونيو  30) 000 1.500.000والبالغ  2020يونيو  30في كما القا مة 
 

 فترة الستة أشهر املنتهية 

 يونيو 30في 

 دروم دروم 

 )غير مدقق( )غير مدقق( 

 0.04 (0.53) ربحية السهم ا بابية واملخّفضة)خسارة( / 

 

 

 

 يونيو 30املنتهية في فترة الستة أشهر   

  2020 2019 

 ألف دروـم ألف دروـم  

 )غير مدقق( )غير مدقق(  

 4.189.413 2,986,714  مو مرور الوق   –إيرادات املقاوات 

 23.714 38,797  عند نقطة زمنية –بيو الخربانة الجاوزة 

 4.213.127 3,025,511  مجموع اإليرادات

 يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في   

  2020 2019 

 ألف دروـم ألف دروـم  

 )غير مدقق( )غير مدقق(  

 13.959.081 9,486,718  إيرادات املقاوات مو مرور الوق 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسم ر  31للسنة املنتهية في 
 

 

  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 العمليات املشتركة .21

  لد  املجموعة حصا وامة في العمليات املشتركة التالية:

الحصة في     

 العمليات املشتركة

      

(أ) %40 املشروع املشترك بامسونج / أرابتك  اإلمارات العربية املتحدة   

( ) %50 املشارخو املشتركة بكس كوالسترك  / أرابتك  اإلمارات العربية املتحدة   

( ) %30 املشروع املشترك بامسونج / بكس كوالسترك  / أرابتك  اإلمارات العربية املتحدة   

(د) %50 ماكس بوجل  اإلمارات العربية املتحدةاملشارخو املشتركة أرابتك /    

(ه) %60 املشارخو املشتركة أرابتك / أكتور  اإلمارات العربية املتحدة   

(و) %50 املشارخو املشتركة أرابتك / إيمارينس صه اند  اإلمارات العربية املتحدة   

(ز) %50 العربية املتحدةاملشارخو املشتركة أرابتك / دبليو س ي ىي الهندبية  اإلمارات    

( ) %50 املشارخو املشتركة أرابتك / شركة املشارخو الهندبية  ا ردن   

(ط) %50 املشروع املشترك أرابتك / شركة دبي للمقاوات  اإلمارات العربية املتحدة   

(ي)  املشروع املشترك شركة تارج  للمقاوات الهندبية ذ.م.م / ماريتتك الشرق ا وب  

 ال إي  اإلمارات العربية املتحدةوآبيا إف 

 

65%  

(ك) %50 املشروع املشترك أرابتك للخدمات الهندبية / دبليو س ي ىي الهندبية  اإلمارات العربية املتحدة   

(ل) %50 املشروع املشترك شركة اإلالشاءات العربية / أرابتك  بوريا   

(م) %50 الوطنية  اإلمارات العربية املتحدةاملشروع املشترك أرابتك / املشارخو واإلالشاءات    

(ن) %66.66 املشروع املشترك أرابتك / السعد  اململكة العربية السعودية   

(س) %60 املشروع املشترك أرابتك / شركة املجموعة املشتركة للمقاوات  ال وي    

(ع) %33 املتحدةاملشروع املشترك ىي أي  في / س ي س ي س ي / أرابتك  اإلمارات العربية    

(ف)  املشروع املشترك أوجي  أبوظ ي ذ.م.م / كوالستركتورا بان خوبي  اس اي  / أرابتك  اإلمارات 

 العربية املتحدة

 

33%  

( ) %50 املشروع املشترك س ي س ي س ي / أرابتك  كازخستان   

(ق) %33 أي  ىي س ي / س ي س ي س ي / دي اس س ي املشروع املشترك املحدود  ا ردن   

(ر) %55 راملشروع املشترك أي  ىي س ي/ س ي آي أي  س ي  مص   

(ش) %50 املشروع املشترك أي  ىي س ي / كوالستركتور بان خوبي  اس أي   اإلمارات العربية املتحدة   

(ت) %40 املشروع املشترك إيفي و / أي  س ي س ي  كازاخستان   

(ث) %60 املشروع املشترك أرابتك املقاولون  فلسطين   

(س) %50 املشروع املشترك أي  س ي س ي أرابتك  لبنان   
 

 يحق للمجموعة حصة تنابءية مه إيرادات وموجودات العمليات املشتركة  وتحمل حصة تنابءية مه االتزامات واملصاريف.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسم ر  31للسنة املنتهية في 
 

 

  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 والتزاماتمطلوبات طار ة  .22

 2019ديسم ر  31  2020يونيو  30  

 ألف دروم  ألف دروم  

 )مدقق(  )غير مدقق(  

    مطلوبات طار ة

 5,062,604  5,128,649 ضمانات حسه التنفير وضمانات مناقصات

 1,837,427  1,763,713 ضمانات دفعات مقدمة

 1,316,630  1,436,062 ضمانات محتجزات

 357,020  291,564 خطابات اعتماد

 57,985  43,245 ضمانات مالية

 42,745  30,145 ضمانات عّمالية
 

 مطلوبات طار ة أخر  

 إن املجموعة مدعى عل ها في عدد مه الدعاو  القضا ية في بياق أعمالها ااعتيادية. ىعتقد إدارة املجموعة أن  مه املمكه  ولكه ل س مه

ا يعد كاف    املحتمل  أن ينجل أ حا  الدعاو  بالحصول على أح ام لصالحهم. وبناء  على ذلك  قدرت إدارة املجموعة أن املخصا املدر  حالي 

 ملزيد مه التفاصيل. 26طية أي التزامات ناشاة عه ورا الدعاو . يرجى الرجوع إلى إيضا  رقم لتغ
 

 ا دوات املالية .23
 

موجودات مالية  

 بالت لفة املطف ة

موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 املجموع مه خالل الربح والخسارة

 ألف دروم ألف دروم ألف دروم 

    2020يونيو  30 31في 

 503,093 - 503,093 (14نقد وأرصدة لد  البنوك )إيضا  

 2,639,939 - 2,639,939 (11ذمم تجارية مدينة وأخر  )إيضا  

 525,672 - 525,672 (13مطلو  مه أطراف ذات عالقة )إيضا  

 140,737 - 140,737 (15موجودات مالية أخر  )إيضا  

املوجودات املتداولة ا خر  )بابتثناء املصروفات 

 واملطلو  مه املوظفين( 
 
 525,672 - 525,672 املدفوعة مقدما

 151,638 - 151,638 موجودات غير متداولة أخر  

 4,592,871 17,282 4,610,153 

    

    2019ديسم ر  31في 

 816,903 - 816,903 (14نقد وأرصدة لد  البنوك )إيضا  

 2,799,650 - 2,799,650 (11ذمم تجارية مدينة وأخر  )إيضا  

 547,789 - 547,789 (13مطلو  مه أطراف ذات عالقة )إيضا  

 192,261 17,282 174,979 (15موجودات مالية أخر  )إيضا  

املوجودات املتداولة ا خر  )بابتثناء املصروفات 

 واملطلو  مه املوظفين(املدفوع
 
 368,660 - 368,660 ة مقدما

 211,027 - 211,027 موجودات غير متداولة أخر  

 4,919,008  17,282 4,936,290  
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسم ر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 ا دوات املالية )تتمة( .23
 

مطلوبات مالية أخر   

 بالت لفة املطف ة

 ألف دروم 

  2020يونيو  30في 

 1,806,346 (17قروض بنكية )إيضا  

 4,964,497 ذمم املحتجزات الدا نةالرمم التجارية الدا نة والرمم الدا نة ا خر   بابتثناء 

 469,005 (13 طراف ذات عالقة )إيضا   املطلو 

 904,176 الدا نةحتجزات ذمم امل

 83,457 إيجاريةالتزامات 

 8,227,481 

 

مطلوبات مالية أخر   

 بالت لفة املطف ة

 ألف دروم 

  2019ديسم ر  31في 

 1,809,443 (17قروض بنكية )إيضا  

 4,575,943 ذمم املحتجزات الدا نةالرمم التجارية الدا نة والرمم الدا نة ا خر   بابتثناء 

 450,945 (13 طراف ذات عالقة )إيضا   املطلو 

 861,119 الدا نةحتجزات ذمم امل

 88,336 التزامات إيجارية

 7,785,786 

 

و لضـمان تتمرل مياطر السـيولة في عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ابـتحقاقها. ويمرل من ا املجموعة في إدارة السـيولة و

بالتزاماتها عند ابــتحقاقها  في ظل الظروف العادية والصــعبة  دون تكبد خســا ر غير مقبولة أو  بقدر اإلم ان أن ي ون لدقها بــيولة كافية للوفاء

 أببوع. 13املخاطرة باللحاق الضرر بسمعة املجموعة. تراقي املجموعة التدفقات النقدية على توقعات منتظمة لفترة 
 

ديسم ر  31) مليار دروم 1.0هيالت قروض ثنا ية ميتلفة قا مة بقيمة ىشمل ىس 2020يونيو  30التزم  املجموعة بنسهيالت ا تمانية بارية في 

  تم ابتيدام متجددةتتضمه حدود تمويل  ىشغيليبال امل. لد  املجموعة ىسهيالت رأس مال  تم ابتيدامها  والمي مليــــار در وم( 1.0: 2019

. تتوقو املجموعة اابتمرار في خدمة التزامات بداد الفوا د دروم(مليار  580: 2019ديسم ر  31) 2020يونيو  30مليون دروم منها كما في  580

ا على ا قل مه إصـــــــــــدار ورا املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة  12لفترة  اماتها املالية عند ابـــــــــــتحقاقهاوالديون والوفاء بالتز  وذلك شـــــــــــهر 

 للمجموعة. النشغيلي املراقبة املستمرة مه اإلدارة التنفيرية ملتطلبات رأس املالب
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسم ر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 عمليات موبمية  .24

خالل الفترة وا تت ثر بشــ ل وام نتا ج مشــارخو املجموعة املســتمرة واملشــارخو الجديدة المي بدأت  2020يونيو  30ىعكس النتا ج للفترة املنتهية في 

 ب ي عمليات موبمية أو دورية.
 

ا للمعيار املحابــــــــ ي الدولي رقم  ا للغاية" وفق  ". على الرغم مه ذلك  التقارير املالية املرحلية" 34ابــــــــتتتج  اإلدارة إلى أن ورا ا يشــــــــ ل "موبــــــــمي 

 على النتا ج المي قد ت ون متوقعة للسـنة املنتهية في ل سـ   2020يونيو  30فالن نتا ج فترة السـتة أشـهر املنتهية في 
 
 31بالضـرورة أن ت ون مإشـرا

 .2020ديسم ر 

 

 وقانونية ىعاقدية نزاعـات .25

ا مه صاحي مشروع يدعي ت خير كبير في برنامج ا عمال املتفق علي . على ورا 2016في بنة  (أ   ابتلم  شركة تابعة للمجموعة خطاب 

ــــــــــــــــ )ا بــاس  أصــدر صــاحي  ( التيلي عه بعع 2( حل مشــ لة الدفو المي ىســءي الت خير أو )1املشــروع ىعليمات إلى املقاول الر   ــ ي بـ

كة التابعة نطاق ا عمال مه العقد الر   ــــــــــــــ ي  وىعيين مقاولين آخريه لتنفير ا عمال املتبقية في ا عمال املتيلى عنها. أكمل  الشــــــــــــــر 

 .أعمالها املخفع
 

ىعتقـد اإلدارة أ هـا ل ســـــــــــــــ  متيلفـة عه أي جـانـي مه جوانـي العقـد وأن التـ خيرات كـانـ  ننيجـة لتـ خيرات مه املقـاول الر   ــــــــــــــ ي وأن 

 الشركة التابعة لها الحق التعاقدي في التمديد لفترة الت خير. 
 

ىس يل خطا  ضمان ا داء مه الشركة التابعة بسءي املزيد مه الت خير في املشروع. لم ينجل  2020 إبريلحاول صاحي املشروع في 

 صاحي املشروع بسءي اإلجراءات القانونية المي اتيرتها الشركة التابعة في الحصول على أمر قضائي.
 

 مليون دروم. 97 تبلغ قيمتهابندات بنس يل صاحي العمل  وقام    ألغ  املحكمة الحجز التحفظي2019وفي ديسم ر 
 

مليون دروم  والمي ىعتقـــد اإلدارة أ هـــا قــابلـــة  219 قيمـــة قــدروــا 2020يونيو  30بلغـــ  صــــــــــــــــافي الــرمم املــدينـــة لــد  املجموعــة كمـــا في 

 لالبـــــــترداد مه صـــــــاحي املشـــــــروع  ن املجموعة تتمتو بابـــــــتحقاق ىعاقدي على ا عمال املنجزة وتم التحقق مه  ـــــــحة مقدار ا عمال

 .مستقلاملتيلى عنها مه خالل خبير 
 

ا لشــــــروط العقد  ا يزال ا مر القضــــــائي قا م لد  محاكم أبوظ ي لحل النزاع بشــــــ ن مقدار ا عمال املتيلى عنها وغيروا مه ا مور  وفق 

 محل النزاع.
 

  قدم  إحد  الشــــــــركات التابعة للمجموعة عريضــــــــة إلى املحكمة لغرض التصــــــــديق على قرار التحكيم لصــــــــالحها على 2019في بــــــــنة  ( 

مليون دروم باإلضــافة إلى الفوا د. ا زال  إجراءات املحكمة قا مة وىشــمل أوامر الحجز على بعع املوجودات والحســابات  286 مبلغ

 البنكية لصاحي املشروع.   
 

مليون دروم  والمي ىعتقـد اإلدارة أ هـا قـابلـة  200.3 قيمـة قـدروـا 2020يونيو  30بلغـ  صـــــــــــــــافي الـرمم املـدينـة لـد  املجموعـة كمـا في 

 لالبترداد مه صاحي املشروع  ن املبلغ يعكس العمل الفعلي املنجز وكما أن قرار التحكيم وو ملبلغ أعلى. 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسم ر  31للسنة املنتهية في 
 

 

  املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول املعلومات املالية 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة( وقانونية ىعاقدية نزاعات .25
 

ـــل  الشــــــركة التابعة 2012  اتيرت شــــــركة تابعة للمجموعة إجراءات قانونية ضــــــد صــــــاحي مشــــــروع لعدم الدفو. في 2011في  (    حصـــ

  65على أمر مه املحاكم الباكســــــــــــــتانية بقيمة 
 
. وا تزال إجراءات 2016في بشــــــــــــــ ن  مليون دروم  قدم صــــــــــــــاحي املشــــــــــــــروع ابــــــــــــــت نافا

 ة.املحاكم الباكستاني منظورة لد اابت ناف 
 

  حصـــل  الشـــركة التابعة على أمر قضـــائي يمنو صـــاحي املشـــروع مه روه قطعة ا رض المي يقو عل ها املشـــروع 2016 بـــنةكرلك في 

 املجهع.

 ا قيمة قابلةىعتقد اإلدارة أ ه والمي مليون دروم 22.7 قيمة قدروا 2020يونيو  30بلغ  صـــــــــــــافي الرمم املدينة لد  املجموعة كما في 

 لالبترداد مه صاحي املشروع بناء  على قيمة العمل املنجز وأمر املحكمة.
 

  تقدم  إحد  الشركات التابعة للمجموعة بطلي للتحكيم لد  مركز دبي للتحكيم الدولي ضد صاحي عمل ابترداد 2018في عام  .د

د الر    ي الري يرتب  ب  شريك الشركة التابعة ا موال املستحقة مه صاحي العمل  مه بين أمور أخر   واإل هاء غير املستحق للعق

ا  1.117املشروع املشترك حصل  على حكم تحكيم بقيمة  50/50 مليار دروم. تم عقد املحكمة وقدم املدعى علي  )صاحي العمل( طعن 

ي بعد تاري  التقرير. حكم  هائ إصدار لد  املحكمة ذات ااختصا . حصل املدعى علي  بحكم لصالح  بش ن الطعه الري تقدم ب  وتم 

لد  محكمة دبي  أي اللجنة القضا ية الخاصة )ذات ااختصا  القضائي ملحكمة  التابعةويجي بعد ذلك التقدم بادعاءات الشركة 

ا للمسنشار القانوالي الخارجي للمجموعة  ا يمكه  اابت ناف(  المي أالش تها ح ومة دبي للتعامل مو املطالبات ضد صاحي العمل. وفق 

 التتبإ بننيجة ورا النزاع في ورا املرحلة.
 

 

مليون دروم والمي ما زال  اإلدارة ىعتقد أ ها قابلة  250.6 قيمة قدروا 2020يونيو  30بلغ  صافي الرمم املدينة لد  املجموعة كما في 

 لالبترداد مه صاحي العمل.

مه ا طراف الرالرة ا خر   مه قبل شركة الت مين باملطالبة   تم إخطار إحد  الشركات التابعة للمجموعة  مو العديد 2015في عام  .ه

 مليار دروم تتعلق بحريق الشي في مبنى كان  الشركة التابعة يي املقاول الر    ي في مشروع مشترك مو طرف ثالث. 1.2بمبلغ 
 

  إلى جاني غالبية املدعى عل هم اآلخريه  ةالتابعوبموجي العقد  ينعقد ااختصا  ملحاكم دبي. وبالنظر إلى ىعقيد القضايا  ىسعى الشركة 

أن إلى نقل القضية إلى التحكيم أو محاكم مركز دبي املالي العاملي. قام  الشركة التابعة بتعيين خ راء خارجيين لتقييم املطالبات. وحيث 

 اإلجراءات ا تزال في مرحلة مبكرة  فال ىستطيو اإلدارة تقييم الننيجة املحتملة لهرا ا مر.

 

 أمور أخر   .26

ا يشير إلى عدم موافقت  أو عدم 2016خالل عام    أصدر مساوم غير مسيطر في الشركة التابعة للمجموعة في قطر )أرابتك لإلالشاءات ذ.م.م( خطاب 

 وإدارة الشركة التابعة.تفويض  إلصدار البيانات املالية للشركة التابعة على أباس أن  ا يتحمل أي مسإولية بيصو  املركز املالي وأداء 

ا لقانون   حصل  املجموعة على مشورة قانونية تإكد أن املساوم غير املسيطر مسإول بموجي القانون عه حصت  في عمليات الشركة التابعة وفق 

 .عه التزامات الشركة التابعة يتحمالن املسإولية املشتركةالشركات التجارية القطري  وأن كال املساومين في املتش ة 

  قدم املساوم مطالبة ضد املجموعة تتعلق باملس لة املركورة أعالا  وىعتقد اإلدارة أن ننيجة مرل ورا النزاع له ي ون لها ت ثير على 2017خالل عام 

 النتا ج املرحلية املوجزة املوحدة للمجموعة ك ل أو على إجمالي حقوق امللكية.

 املوجزة املوحدةاملرحلية املعلومات املالية  اعتماد .27

 .2020 أغسطس 15اإلدارة في مجلس مه قبل  املرحلية املوجزة املوحدةواملصادقة على املعلومات املالية  اعتمادتم  

 

 


