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تقريــر الحوكمــة عن السنة 2017

ارابتك القابضة ش.م.ع.

تقريــر حوكمــة الشركة عن السنة 2017
 -1بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام  ،2017وكيفية تطبيقها.

إدارة المخاطر
إدارة المخاطر المؤسسية
تُدرك أرابتك القابضة ش.م.ع"( .الشركة") وشركاتها العاملة (يشار إليهم مجتمعين ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "المجموعة") مدى أهمية إدارة المخاطر ،إذ تعتبرها ركيزة مهمة في دعم خطتها االستراتيجية التي
تمتد على ثالث سنوات ،والتي كشف عنها الرئيس التنفيذي للمجموعة في يناير .2017
تلتزم المجموعة بتطبيق أفض ــب مبادد إدارة المخاطر الميسـ ـ ــية وتعتمد في ذلك على الخبرات التي تحص ــلل عليها المجموعة من خالع تعيينها للمدير التنفيذي ردارة المخاطر والتنمين
في عام  ،2016هذا وقد اختارت المجموعة بناء إجراءاتها ذات الصـ ــلة على أسـ ــاإ معيار إدارة المخاطر  ISO 31000المقبوع عموماً ،وفقاً ألفضـ ــب الممارسـ ــات المتبعة في صـ ــناعة

ارنشاءات.

وتقوم وحدة إدارة المخاطر في المجموعة باتباع المبادد والمنهجية الواردة في المعيار  ،ISO 31000والمذكورة بإيجاز في الرسم التالي:
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
تتيح عملية إدارة المخاطر هذه للشـ ـ ـ ــركة تنمين أهدافها االسـ ـ ـ ــتراتيجية والتشـ ـ ـ ــشيلية والمالية بشـ ـ ـ ــاب أفضـ ـ ـ ــب من خالع تقديم إطار عمب مهياب قائم على المخاطر التخاذ الق اررات التجارية
والتعاقدية بشاب أفضب.
إن الهدف الرئي ي من قيام أرابتك بوضع وتطبيق منهجية متطورة ردارة المخاطر على م توى الشركة بنكملها هو تنمين أهدافها اتجاه ما يلي:
•

عمليات آمنة وصحية وم تدامة؛

•

االستدامة المالية؛

•

تقديم مشاريع عالية الجودة ضمن الجدوع الزمني والميزانيات المحددة؛

•

التميز التششيلي؛

•

االمتثاع القانوني،

بارضافة إلى ضمان سعي المجموعة وراء أفضب الفرص واغتنامها بما يتماشى مع أهدافها التششيلية واالستراتيجية.
وبفض ــب إطار عملها الخاص بإدارة المخاطر الميسـ ـ ــية ،والمترس ــه في جميع عملياتها التش ــشيلية واالس ــتراتيجية ،ت ــعى المجموعة للتعامب مع المخاطر المتنص ــلة في أنش ــطتها بفعالية
ونجاح ،وهي:

المخاطر التشغيلية العامة ،التي تتعلق بما يلي على سبيل المثال وليس الحصر:
•

إدارة المشاريع؛

•

إدارة الموارد البشرية؛

•

إدارة المشتريات والعمليات اللوج تية والتكاليف؛

•

مقاولو الباطن والموردون والمقاولون المشتركون؛
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•
•

التشيرات في القوانين واللوائح التنظيمية؛

تحوع البيئة االقتصادية أو الضريبية.

المخاطر التعاقدية ،التي تتعلق بما يلي على سبيل المثال وليس الحصر:
•

تقديم العطاءات؛

•

االلتزامات العقارية؛

•

عمليات االستحواذ والبيع؛

•

الشراكات والمشاركات.

المخاطر المالية ،التي تتعلق بما يلي على سبيل المثال وليس الحصر:
•
•
•

المدفوعات وارع ار؛

ال يولة وإدارة النقد؛

مخاطر ال وق (مخاطر أسعار الفائدة والعمالت وال لع).

المخاطر القانونية ،التي تتعلق بما يلي على سبيل المثال وليس الحصر:
•
•

االمتثاع القانوني؛

االمتثاع التنظيمي واألخالقيات واالحتياع.
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المخاطر البيئية والتقنية ،التي تتعلق بما يلي على سبيل المثال وليس الحصر:
•

ال ياق البيئي واالقتصادي والتنظيمي؛

•

الطقس أو الكوارث الطبيعية؛

•

االستدامة وال المة.

المخاطر اإللكترونية ،التي تتعلق بما يلي على سبيل المثال وليس الحصر:
•

حماية البيانات؛

•

استمرار العمليات؛

•

االحتياع.

إدارة المخاطر التشغيلية
لقد تم تكميب منهج إدارة مخاطر المشاريع الذي يتعامب مع المخاطر من أعلى م تويات المجموعة إلى أدنى م توياتها بنهج آخر يتعامب مع المخاطر من أدنى م تويات المجموعة إلى
أعلى م توياتها على نحو ي مح للمجموعة بإدارة المخاطر بشاب أكثر مالئمة ومواكبة للشركة وعملياتها تشمب عملية إدارة المخاطر مرحلتي تقديم العروض للمناقصات وتنفيذ المشاريع.

إدارة المخاطر المتعلقة بالمشاريع
قامل أرابتك بوضع عملية إدارة مخاطر رسمية لجميع المشاريع التي تفوز بها وتشاب جزئاً رئي ياً من أعمالها.
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تتمثب األهداف من هذا النهج فيما يلي:
•

تنمين أهداف المشروع فيما يتعلق بالجودة والتكلفة والجدوع الزمني.

•

متابعة المخاطر المحيطة بمرحلة المشاركة في المناقصات والقيام بتعريف المخاطر األخرى.

•

ضمان سلوك تفاعلي اتجاه المخاطر من خالع التخفيف من أثرها.

•

مراقبة تقييم المخاطر والتصرف بالتبعية.

•

تقديم الدعم لمدراء المشاريع ولإلدارة للتمان من اتخاذ الق اررات من خالع المصادقة على عمليات المراجعة ومنح الموافقات واالعتمادات خالع مراحب المشروع الرئي ية.

•
•

مراقبة تطور األحداث الطارئة والعرضية لضمان الحفاظ على الجداوع الزمنية والتكلفة الم تهدفة.

ضمان الحصوع على التشذية االسترجاعية بشنن الدروإ المتعلمة على نحو يثري عملية إدارة المخاطر.

من خالع الدورات والحلقات التدريبية التي تم عقدها لجميع المشــاريع فقد تم تعريف كافة فرق المشــاريع بهذا النهج الذي تم توثيقه من خالع خطة إدارة المخاطر المعيارية والتي أصــبحل
االن تشاب جزءاً من ارجراءات المعيارية ردارة المشاريع.
إن جل ـ ــات وحلقات تحديد المخاطر وتقييمها تمان المشـ ــاريع من تطوير سـ ــجالت خاصـ ــة بهم بالمخاطر واتخاذ ارجراءات بشـ ــنن التخفيف من آثارها والتي يتم تهيئتها لوضـ ــع المخاطر
تحل ال يطرة والتقليب من آثارها وتبعاتها المحتملة على التكلفة أو الجدوع الزمني أو جودة المشروع الذي سيتم تنفيذه.

يتم تنظيم حلقات مراجعة المخاطر بشاب دوري لمتابعة األوضاع الخاصة بالمخاطر وجوانبها والتقدم في سير تنفيذ ارجراءات المقررة.
تشاب المخاطر جزءاً من تقارير المشاريع المعيارية التي يتم رفعها لإلدارة وتمثب بنداً على جدوع أعماع عمليات مراجعة األداء التي يتم إجرائها بشاب دوري.

 2017 7تقريــر الحوكمــة عن السنة | Page

ارابتك القابضة ش.م.ع.

إدارة المخاطر المتعلقة بالمناقصات
تطبق أرابتك عملية رسمية ماونة من أربع مراحب لعملية الفوز بالمشاريع تهدف إلى اردارة الفعالة للمخاطر المتعلقة بالتزاماتها التجارية والتعاقدية وبالتبعية تنفيذ المشاريع.
وتعمب هذه العملية ارلزامية على تحقيق االســتفادة المثلى من التكاليف التجارية للشــركة ودعم عملية اتخاذ الق اررات الخاصــة بالعطاءات اســتناداً إلى المعلومات الموضــوعية عن المخاطر
وضمان تماشى االلتزامات التعاقدية مع أهداف الشركة ورغبتها المحددة في المخاطرة.

تتنلف عملية الفوز بالمشاريع ذات األربع مراحب مما يلي:
•

المرحلة األولى :الموافقة على اغتنام الفرصة

•

المرحلة الثانية :الموافقة على إعداد العطاء

•

المرحلة الثالثة :الموافقة على تقديم العطاء

•

المرحلة الرابعة :الموافقة على توقيع العقد

يتم اتخاذ قرار في كب مرحلة بال عي الغتنام فرصة تجارية من عدمها باالستناد إلى تحليب م تفيض للمخاطر والتي تدعم عملية اتخاذ القرار من خالع معيار إدارة مخاطر موضوعي.
تتيح هذه العملية ألرابتك تنمين أهدافها االس ـ ــتراتيجية والتش ـ ــشيلية والمالية بش ـ ــاب أفض ـ ــب من خالع تقديم إطار عمب مهياب قائم على المخاطر التخاذ الق اررات التجارية والتعاقدية بش ـ ــاب
أفضب.

 2017 8تقريــر الحوكمــة عن السنة | Page

ارابتك القابضة ش.م.ع.
 -2بيان بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة خالل العام  2017وفقاً للجدول التالي :
م

ارسم

المنصب /صلة القرابة

األسهم المملوكة كما في

إجمالي عملية البيع

إجمالي عملية الشراء

1

اآلن ة ميره جماع النعيمي

ابنه ال يد /جماع سعيد صالح

18,812

ال يوجد

ال يوجد

2017/12/31

النعيمي عضو مجلس اردارة
2

ال يد طارق أحمد الم عود

عضو مجلس اردارة

*73,098

ال يوجد

ال يوجد

3

ال يد غنام بطي المزروعي

عضو مجلس اردارة

*31,888

ال يوجد

100,000

* يعاس هذا الرقم الحصص المملوكة بعد عملية تخفيض رأإ ماع الشركة في يونيو .2017
باستثناء ما تم ارفصاح عنه أعاله ،لم يان هناك أي تعامالت أخرى في األوراق المالية للشركة من قبب أعضاء مجلس اردارة وأزواجهم وأبنائهم خالع ال نة المالية .2017
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 -3تشكيل مجلس اإلدارة:
أ.

بيان تشكيل مجلس اإلدارة الحالي ( مع إضافة أسماء أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين والمعينين) وفقا للجدول التالي :
االسم

م

الخبرات

الفئة (تنفيذي وغير
تنفيذي ومستقل)

المدة التي قضاها كعضو

المؤهالت

في مجلس إدارة الشركة

عضوياتهم ومناصبهم في أية
شركات مساهمة أخرى

مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية
أو تجارية هامة أخرى

من تاريخ أول انتخاب له
وحتى  31مارس 2018
.1

سعادة /محمد ثاني مرشد غنام

م تقب

الرميثي

رئيس مجلس االدارة ،ثاني

باالوريوإ إدارة أعماع

مرشد يونيليفر

سنتين و  11شهر (تم

رئيس مجلس االدارة ،شركة الجرافات

تعيينه بتاريه  30أبريب

البحرية الوطنية

رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدوع

مجلس التعاون الخليجي

)2015
عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي

رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدولة

األوع

ارمارات
رئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي
عضو مجلس إدارة االتحاد للمعلومات
االئتمانية
عضو مجلس إدارة هيئة البيئة ،أبوظبي
عضو مجلس األعماع ارماراتي البريطاني

.2

ال يد /محمد حمد غانم حمد

المهيري

م تقب

الرئيس التنفيذي وعضو

باالوريوإ إدارة األعماع

 5سنوات و  11شهر (تم

عضو مجلس إدارة مصرف الهالع

آبار

جامعة

تعيينه بتاريه  30أبريب

ش.م.ع.

مجلس

إدارة

وعلوم

مالية،

)2012
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ش.م.خ.

لالستثمار

( 2009حتى تاريخه)

سوفولك ،الواليات المتحدة

رئيس مجلس إدارة الهالع تكافب

األمرياية

ش.م.ع.

مدير إدارة االستثمار في
الشركة

رئيس مجلس إدارة ديبا المحدودة

(شركة في سوق دبي المالي العالمي)

الدولية

لالستثمارات

البترولية

(آيبيك)
()2009-2007
استثمار،

مدير

آيبيك

()2007-2006
أدنوك (:)2006-1999

.3

ال يد /خليفة عبدهللا خميس

م تقب

الرميثي

-

محلب سوق

-

من ق مبيعات

مدير تنفيذي –القطاع

باالوريوإ إدارة األعماع

سنتين و  11شهر (تم

والبتروكيماوي،

(تخصص العلوم المالية)

تعيينه منذ  30أبريب

جامعة بورتالند ،الواليات

)2015

البترولي

شركة مبادلة لالستثمار

عضو لجنة التدقيق وعضو مجلس

إدارة مجموعة ديبا (شركة في سوق
دبي المالي العالمي)

المتحدة األمرياية
عضو مجلس إدارة شركة طاقة
الخليج البحرية ش.م.ع.
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نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية
ألنابيب البتروع (سوميد) مصر

ارابتك القابضة ش.م.ع.
رئيس لجنة التدقيق وعضو مجلس
إدارة شركة ابوظبي الوطنية للتكافب
ش.م.ع.
.4

ال يد /سعيد محمد سعيد فرج

غير تنفيذي

المحيربي

العقارية

مدير،

آبار

(فبراير

2017

الجودة ،جامعة ولونجونج،

تعيينه بتاريه  30أبريب

تاريخه)

2006

)2015

رئيس المشاريع التششيلية،

باالوريوإ

آيبيك (يوليو  2012حتى

الهندسية،

تاريخه)

العليا – أبوظبي

مدير ،إدارة

حتى

ماج تير

علوم

إدارة

سنتين و  11شه اًر (تم

عضو مجلس إدارة ديبا المحدودة

(شركة في سوق دبي المالي العالمي)

مدير العقارات ،أبار العقارية

اردارة
كلية

التقنية

المشاريع،

آيبيك( ،أغ طس 2007
حتى يوليو )2012
من ق مشاريع أوع ،أدنوك
(نوفمبر

1997

حتى

يوليو )2007
.5

جماع سعيد صالح محمد

م تقب

النعيمي

مدير

عام،

اتصاالت

ماج تير

إدارة

(مايو  2008حتى يونيو

(القيادة

العالمية)

)2017

ارمارات 2005

مشرف عمليات ،م يوع

باالوريوإ إدارة الطيران

أمن العمليات ،م يوع

كلية ميتروبوليتان ستيل –

عمليات ،الطيران األميري
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أعماع

سنة و  10اشهر (تم

–

13

تعيينه

بتاريه

يونيو)2016

ال يوجد

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة
أبوظبي

ارابتك القابضة ش.م.ع.

.6

ال يد /غنام بطي خليفة خلف

م تقب

المزروعي

(فبراير  1994حتى أبريب

دينفر ،الواليات المتحدة

)2008

األمرياية 1993

نائب رئيس أوع – وظيفة

ماج تير

االقتصاديات

سنة و 10أشهر (تم تعيينه

عضو مجلس إدارة سوق أبوظبي

عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للميهالت

خدمات الدعم (سبتمبر

المالية ،جامعة بوسطن،

بتاريه  01يونيو )2016

لألوراق المالية

عضو مجلس أمناء مدرسة أدنوك

 2016حتى تاريخه)

الواليات المتحدة األمرياية

الرئيس

أدكو

المالي،

عضو مجلس إدارة شركة ضمان

()2000

( 2013إلى )2015
باالوريوإ إدارة األعماع
مدير،

إدارة

تمويب

والعلوم

المالية

جامعة

المجموعة ،ادنوك (2012

سوفولك ،الواليات المتحدة

حتى )2013

األمرياية – 1998

مدير

إدارة

خدمات

الت جيب – سوق أبوظبي

لألوراق المالية (2011
حتى )2012
مدير م ح ال وق – سوق
ابوظبي لألوراق المالية
.7

ال يد /طارق أحمد محمد

( 2000حتى )2011
م تقب

الم عود المحيربي

شريك ومدير مجموعة

باالورويس إدارة األعماع،

سنة و 10أشهر(تم تعيينه

الم عود ،تجارة عامة.

كلية التقنية العليا

بتاريه  01يونيو )2016

مدير وشريك في المها هولدينجز
عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
العضو المنتدب وشريك

شريك في أوزبورن الهندسية ،المملكة المتحدة

في الم عود لل يارات

وتوربو باور سيرفي ز المملكة المتحدة

ب .بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام ( 2017في حالة عدم تمثيل يرجى ذكر أنه ال يوجد تمثيل).
ال يوجد أعضاء بمجلس اردارة من العنصر الن ائي
ت.

بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة.
تم ارعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس باللشتين العربية وارنجليزية في صحف وطنية محلية قبب اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريه  18أبريب  .2017لم ت تلم
الشركة اية طلبات للترشح لعضوية المجلس من العنصر الن ائي.

ث .بيان بما يلي :
 .1مجموع ماافآت أعضاء مجلس اردارة المدفوعة عن العام .2016
لم يتم دفع اية ماافئات ألعضاء مجلس اردارة عن ال نة المالية .2016
 .2مجموع ماافآت أعضاء مجلس اردارة المقترحة عن العام  2017والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية ال نوي للمصادقة عليها.
لن يتجاوز مجموع ماافئات أعض ـ ــاء مجلس اردارة عن ال ـ ــنة المالية  2017مبلغ  9.2مليون درهم وذلك بالخض ـ ــوع ل موافقة ال ـ ــادة الم ـ ــاهمين في اجتماع الجمعية العمومية
ال نوية التي ستعقد بتاريه  16أبريب .2018
 .3بيان بتفاصيب بدالت حضور جل ات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس اردارة عن ال نة المالية للعام  2017وفقاً للجدوع التالي:
لم يتم دفع أي بدالت ألعضاء مجلس اردارة عن حضور جل ات اللجان المنبثقة عن المجلس عن ال نة المالية .2017
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
ج .عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية  2017مع بيان تواريخ انعقادها ،وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع األعضاء مع بيان األعضاء الحاضرين
بالوكالة ( يجب أن تطابق أسماء أعضاء مجلس اردارة ح ب ما هو مذكور في البند ( 3أ) أعاله).
عضو المجلس
سعادة محمد ثاني

اجتماع رقم 1

اجتماع رقم 2

اجتماع رقم 3

اجتماع رقم 4

اجتماع رقم 5

اجتماع رقم 6

اجتماع رقم 7

اجتماع رقم 8

اجتماع رقم 9

✓

✓

بالتمرير

✓

معذو اًر ،لم
يحضر

معذو اًر ،لم
يحضر

✓

معذو اًر ،لم
يحضر

✓

✓

بالتمرير

✓

✓

✓

✓

✓

✓

بالتمرير

✓

معذو اًر ،لم
يحضر

بالتمرير

✓

✓

بالتمرير

✓

بالتمرير

حضر بالوكالة

بالتمرير

17/01/23

17/02/12

الرميثي

ال يد /محمد حمد

✓

المهيري

ال يد /خليفة عبدهللا

✓

الرميثي

ال يد /سعيد محمد

المحيربي

ال يد /طارق

الم عود المحيربي

ال يد /غنام بطي

✓

المزروعي

ال يد /جماع سعيد

النعيمي

✓
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17/03/12

17/03/21

17/05/01

17/05/04

✓

حضر من

✓

معذو اًر ،لم
يحضر

✓

معذو اًر ،لم
يحضر

معذو اًر ،لم
يحضر

✓

✓

حضر من

حضر بالوكالة

حضر من

✓

17/06/19

✓

17/08/08

✓

17/11/07

✓
✓

خالع الهاتف
✓

✓

✓

✓

معذو اًر ،لم
يحضر

✓

✓

✓
✓
✓

خالع الهاتف
✓

خالع الهاتف

✓

حضر من

خالع الهاتف

✓

ارابتك القابضة ش.م.ع.
بناء على تفويض من المجلس إلى اإلدارة مع تحديد مدة وصالحية التفويض.
ح .بيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قامت بها اإلدارة التنفيذية ً

قام مجلس اردارة بالموافقة على تفويض صالحي ات خاصة بنمور محددة من الناحية التششيلية والمالية والحوكمة للرئيس التنفيذي للمجموعة شامالً لم تويات مالية مناسبة فيما يتعلق
بتقديم العطاءات للمشاركة في المناقصات وكذلك اعتماد الدفعات المالية  .تبين مصفوفة تفويض الصالحيات األمور المتروكة لمجلس اردارة والتي تتطلب موافقته عليها وتوجيهاته

بالن بة لكيفية قيام مجلس اردارة بتفويض الصالحيات.
تبلغ مدة تفويض الصالحيات سنة واحدة حيث يتم رصد ومراقبة مصفوفة تفويض الصالحيات للقيام بإجراء أي تحديثات أو تح ينات مطلوبة عليها من منظور الحوكمة وتتم مراجعتها
خالع دورة التخطيط ال نوي ألعماع المجموعة ويتطلب إجراء أي تعديالت على مصفوفة تفويض الصالحيات موافقة مجلس اردارة عليها.
يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة بتفويض صالحياته -بالشاب المناسب -التي حصب عليها من مجلس اردارة إلى المدراء العموميين والرؤساء التنفيذييين لشركات المجموعة العاملة
ولكب مدير شركة عاملة مصفوفة تفويض صالحيات تششيلية مع صالحيات مناسبة لصنع القرارات الالزمة لمزاولة بننشطة األعماع التششيلية اليومية على غرار المشتريات والموارد
البشرية والشيون المالية.
خ .بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العالقة ونوع التعامل.
أ -قامل الشركة بإبرام تعامالت متنوعة مع شركات وجهات يقع وصفها ضمن نطاق تعريف األطراف ذات العالقة المذكور في المعيار المحاسبي الدولي رقم : 24 :إفصاحات
األطراف ذات العالقة وفقاً لشروط وأحاام متفق عليها بشاب مشترك .تتضمن األطراف ذات العالقة الم اهمين في المجموعة ممن ي يطرون أو يمارسون تنثي اًر هاماً وأعضاء
مجلس اردارة والجهات المتصلة بهم والشركات المملوكة عموماً لهم و/أو التي تتم إدارتها والتحام بها عموماً من قبلهم وشركائهم وموظفي اردارة الرئي يين لديهم .هذا وتعتبر
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
المجموعة الشركاء في العمليات المشتركة وأصحاب المصالح التي ال يترتب عليها تحام أو سيطرة أطراف ذات عالقة ،وتقوم اردارة باتخاذ القرار بشنن الشروط واألحاام
الخاصة بالتعامالت والخدمات الم تلمة منهم أو المقدمة إلى األطراف ذات العالقة وكذلك الرسوم األخرى.
ب -مستحقات من أطراف ذات عالقة
2017

2016

 000درهم

 000درهم

العمليات المشتركة
مبالغ م تحقة من الشركاء في العمليات المشتركة

634,713

274,954

المساهمين

73,788

26,811

أطراف أخرى ذات عالقة

جهات بملكية وإدارة عامة
مدينة الوعب ذ.م.م ،.الدوحة ،قطر

أطراف أخرى ذات عالقة
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2,552

2,552

5,908

4,457

714,409

306,222

3,356

1,905

ارابتك القابضة ش.م.ع.
ت -مستحقات ألطراف ذات عالقة
2017

 000درهم

2016

 000درهم

العمليات المشتركة
مبالغ م تحقة من الشركاء في العمليات المشتركة

458,796

259,346

شركات زميلة
ديبا انتيريورز ذ.م.م ،.دبي ،ارمارات

أطراف أخرى ذات عالقة

جهات بإدارة وملكية عامة

مجموعة ناصر بن خالد آع ثاني وأوالده وأطرافه ذات العالقة ،قطر

أطراف أخرى ذات عالقة

39,304

55,757

33,227

36,242

4,941

15,415

38,168

51,657

536,268

366,760

ث -قرض من طرف ذي عالقة
في  13يوليو  ،2016أبرمل المجموعة اتفاقية قرض مع شركة آبار لالستثمارات (م اهم) للحصوع على ت هيب قرض ألجب بقيمة  400مليون درهم لدعم تنفيذ المشاريع .وكما
في  22يونيو  ،2017تمل ت وية رصيد ال حب من القرض البالغ  399.635ألف درهم ( 31دي مبر  177.724 :2016ألف درهم) من متحصالت حقوق ارصدار.
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ارابتك القابضة ش.م.ع.

(أ)

كانل طبيعة المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والمبالغ المتعلقة بها على النحو التالي:
2017

2016

ألف درهم

ألف درهم

عمليات مشتركة

قوى عاملة ومصاريف أخرى للعمليات المشتركة

47.315

28.134

مساهمون

إيرادات عقود وأخرى

39.961

88.504

أطراف أخرى ذات عالقة

إيرادات عقود وأخرى

148.015

165.112

تكاليف تعاقد من الباطن

19.236

123.459

استئجار معدات

125

553

أجور ورواتب

117

851
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
إن بعض العمالء المتعاقدين من المجموعة هم منشآت خاضعة ل يطرة حاومة أبوظبي .وتدخب المجموعة في معامالت مع هذه المنشآت في سياق العمب االعتيادي (وهو تقديم خدمات
ارنشاءات) .نتجل عن المعامالت الهامة إيرادات بمبلغ  4.204.192ألف درهم ( 2.095.503 :2016ألف درهم) ورصيد م تحق القبض بمبلغ  478.639ألف درهم (:2016

 407.882ألف درهم) ورصيد م تلم مقدماً بمبلغ  979.277ألف درهم ( 939.859 :2016ألف درهم) .وفيما يلي قائمة بجميع األرصدة المتعلقة بهذه المشاريع:
دفعات
مبالغ مستحقة من

حسابات

محتجزات

مقدمة

اإليرادات

أعمال اإلنشاءات

مدينة

مدينة

مقبوضة

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ال نة المنتهية
في 31

دي مبر

2017

4.204.192

1.233.162

478.639

407.804

979.277

ال نة المنتهية
في 31
دي مبر

2016

2.095.503
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746.408

407.882

94.290

939.859

ارابتك القابضة ش.م.ع.

13

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (تابع)

(ب)

فيما يلي ماافآت أعضاء مجلس اردارة وغيرهم من كبار موظفي اردارة خالع ال نة:
2017

2016

ألف درهم

ألف درهم

منافع قصيرة األجب

10.469

5.410

ماافنة نهاية الخدمة للموظفين

1.094

646

يحدد مجلس اردارة تعويضات كبار المديرين التنفيذيين وأتعاب حضور اجتماعات مجلس اردارة.

(ج )

تشمب المبالغ الم تحقة من عمالء عن أعماع العقود مبلغ ال شيء ( 21 :2016مليون درهم) م تحق ال داد من أحد الم اهمين.

دخلل المجموعة في سياق العمب االعتيادي في معامالت مختلفة تشمب القروض والودائع البنكية مع ميس ات مالية والتي قد تكون غالبيتها مملوكة من قبب حاومة إمارة أبوظبي .إن
تنثير هذه المعامالت مدرج في البيانات المالية الموحدة .يتم الدخوع في هذه المعامالت بشروط مماثلة لتلك ال ائدة ضمن معامالت تجارية اعتيادية.
يشمب النقد وما في حامه والقروض مبلغ  144.476ألف درهم ( 134.030 :2016ألف درهم) و 648.937ألف درهم ( 319.473 :2016ألف درهم) ،على التوالي ،لدى /من
شركات تملك حاومة إمارة أبوظبي حصص ًا فيها .تشمب تكلفة التمويب مبلغ  21.050ألف درهم ( 14.696 :2016ألف درهم) فيما يتعلق باألرصدة لدى هذه الشركات.
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ارابتك القابضة ش.م.ع.

أ .الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف األول والثاني بحد أدنى ،على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين
في الشركة كالمدير المالي.

تر ي
أ

وي

ر و

أ

أ

ن

ري
ت

و

ا عو

أ

ت

ت

–
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
ب .بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف األول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت
المدفوعة لهم ،وذلك حسب الجدول التالي:
مجموع الرواتب

مجموع الماافآت

أي ماافآت أخرى

والبدالت المدفوعة

لعام ( 2017درهم)

المدفوعة لعام 2017
(( )Bonusesدرهم)

نقدية/عينية للعام 2017

5,850,000

ال يوجد
ال يوجد

م

االسم

المنصب

تاريه التعيين

1

ال يد /هاميش تيرويل

الرئيس التنفيذي للمجموعة

 28نوفمبر 2016

4,200,000

2

ال يد /بيتر بوالرد

الرئيس المالي للمجموعة

 16أبريب 2017

1,275,000

720,000

3

ال يد /راشد الهاملي

مدير الموارد البشرية للمجموعة

 07دي مبر 2015

1,020,000

306,000

ال يوجد

4

ال يد /بويد ميريل

الرئيس التنفيذي – أرابتك لإلنشاءات

 16يوليو 2017

992,903

648,000

ال يوجد

5

ال يد /شوقي ياسين

الرئيس التنفيذي – الهدف لإلنشاءات الهندسية

 01يونيو 2002

1,554,000

900,000

ال يوجد

6

ال يد /وائب اسماعيب

مدير عام – الشركة النم اوية العربية للخرسانة  24دي مبر 2005

942,000

ال يوجد

ال يوجد

7

العلوع

الجاهزة

ال يد /وليد جهز حنا

مدير عام – الخليج للصناعات الحديدية

 03يونيو 2012

720,000

ال يوجد

أو ت تحق م تقبالً

ال يوجد

الهل ه
8

ال يد /أمين شاهين

الرئيس التنفيذي – أرابتك للخدمات الهندسية

 01سبتمبر 1997

600,000

ال يوجد

ال يوجد

9

ال يد /جافين ابلباي

الرئيس التنفيذي – شركة صقر ارمارات

 28مايو 2017

855,484

504,000

ال يوجد

الكهرومياانياية – ايفياو
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
 -4مدقق الحسابات الخارجي:
أ.

تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.
تعد برايس وترهاوإ كوبرز أحد أسـ ـ ــرع الشـ ـ ــركات نمواً على م ـ ـ ــتوى شـ ـ ــركات مجموعة برايس وتر هاوإ كوبرز حوع العالم كما أنها أكبر شـ ـ ــركة تقديم خدمات مهنية في الشـ ـ ــرق
األوس ـ ــط .تم تنس ـ ــيس ش ـ ــركة برايس وتر هاوإ كوبرز في المنطقة ألكثر من  40عاماً كما يعمب لديها أكثر من  4,200ش ـ ــخص في  12دولة بالمنطقة :البحرين ومص ـ ــر والعراق
واألردن والكويل ولبنان وليبيا وعمان ودولة فل طين وقطر وال عودية وارمارات العربية المتحدة.
يقدم فريق برايس وترهاوإ كوبرز ارقليمي خبرة دولية على نحو يتالئم مع احتياجات منطقة الش ـ ــرق األوس ـ ــط وثقافتها .تقدم برايس وترهاوإ كوبرز كذلك معارف وخبرات مش ـ ــتركة
ألكثر من  223,000شـ ــخص من خالع شـ ــباة برايس وترهاوإ كوبرز العالمية وذلك في المجاالت االسـ ــتشـ ــارية والتنمينية والض ـ ـريبية بهدف م ـ ــاعدة عمالئهم ريجاد القيمة التي
يبحثون عنها .لقد نمل براي ـ ـ ــوترهاوإ كوبرز وتطورت على مدى األربع سـ ـ ــنوات الماضـ ـ ــية لما يزيد عن  %60وقد تم ارقرار بهذا النمو والتطور في سـ ـ ــوق دولة ارمارات العربية
المتحدة.
ب .بيان األتعاب والتكاليف الخاصـــة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحســـابات الخارجي  ،ويجب أن يتضـــمن ذلك تفاصـــيل وطبيعة الخدمات واألجور المســـتحقة ،مع
بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي أخر غير مدقق حسابـ ـات الشركة بتقديمهـ ـا خالل العام  ،2017إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق
حسابات خارجي للشركة .وذلك حسب الجدول التالي:
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
أسم ماتب التدقيق

برايس وترهاوإ كوبرز الشرق األوسط

عدد ال نوات التي قضاها كمدقق ح ابات خارجي للشركة

سنتين

إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ( 2017درهم)

2,520,803

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق

 202,223درهم

م

للبيانات المالية لعام ( 2017درهم) إن وجدت وفي حاع عدم
وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراح ًة
تفاصيب وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى (إن وجدت) وفي حاع ارجراءات المتفق عليها بشنن تخصيص األسهم فيما يتصب بإصدار أسهم جديدة لـ ارابتك القابضة
عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراح ًة

ارجراءات المتفق عليها بشنن شروط وأحاام محددة في اتفاقية القرض بضمان الخاصة بشركة آبار لالستثمار
ارجراءات المتفق عليها بشنن البيانات الشالية للوضع المالي كما هو في  31ددي مبر .2016
مراجعة مجموعة م تندات تقارير شركة آبار لل نة .2017

بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق ح ابات خارجي أخر

مور ستيفنس  -دراسة انخفاض قيمة األصوع

غير مدقق ح ابـات الشركة بتقديمهـا خالع ( 2017إن وجد)

ميتهراإ كون لتانل – ماافئات نهاية الخدمة

وفي حاع عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراح ًة

بي كيه إف  -تقييم معيار إعداد التقارير المالية رقم10 :
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
 -5لجنــة التدقيــق:
أ.

أسماء أعضاء لجنة التدقيق ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
فيما يلي بيان بنسماء أعضاء لجنة التدقيق كما هو في  31دي مبر 2017
عضو اللجنة

المنصب

الفئة

ال يد /غنام المزروعي

الرئيس

م تقب

ال يد /خليفة الرميثي

عضو

م تقب

ال يد /أمين عابد*

عضو

خارجي

* اس ــتقاع ال ــيد /تش ــليم بوريك من منص ــبه كعض ــو بلجنة التدقيق بتاريه  8أغ ــطس  ،2017وحب محله ال ــيد /أمين عابد الذي تم تعيينه كعض ــو بلجنة التدقيق من قبب المجلس
بتاريه  08أغ طس .2017
يوضح ميثاق لجنة التدقيق المهام الموكلة لها ،وتشمب تلك المهام:
( )1وضع وتطبيق سياسة للتعاقد مع المدقق الخارجي.
( )2متابعة استقاللية المدقق الخارجي ومدى موضوعيته وال يطرة على ذلك.
( )3مراقبة سالمة البيانات والتقارير المالية للشركة (ال نوية ونصف ال نوية وربع ال نوية) ومراجعة ذلك خالع ال نة.
( )4النظر في أية بنود هامة وغير معتادة تم إقرارها أو سيتم إقرارها في تلك التقارير والح ابات.
( )5مراجعة األنظمة المالية وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
( )6مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اردارة وضمان تحقيقه لشرضه المتمثب في وضع نظام رقابة داخلية فعاع.
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
( )7مراجعة نتائج التحقيقات الرئي ية فيما يتعلق بنمور الرقابة الداخلية.
( )8ضمان التن يق بين المدقق الخارجي والمدقق الداخلي وتوافر الموارد الالزمة لنظام الرقابة الداخلية.
( )9مراجعة ال ياسات وارجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
()10

مراجعة مهمة وخطة عمب المدقق الخارجي.

()11

ضمان استجابة المجلس في الوقل المناسب إلى التوضيحات الجوهرية وارشااليات المطروحة في تقرير المدقق الخارجي.

()12

وضع ضوابط تمان موظفي الشركة من اربالغ عن أي مخالفة مشاوك بحدوثها في التقارير المالية أو تقارير الرقابة الداخلية أو أمور أخرى مماثلة –بشاب سري-

وكذلك خطوات التحقيق في هذه المخالفات بشاب م تقب وعادع.
()13

مراقبة مدى امتثاع الشركة بمدونة قوانين أخالقيات العمب.

()14

ضمان تطبيق لوائح العمب المتعلقة بواجبات اللجنة والصالحيات المعهود بها إليها من قبب المجلس ،و

()15

تقديم تقرير إلى المجلس حوع األمور المذكورة أعاله.
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
ب .عدد االجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خالل الســـنة وتواريخها لمناقشـــة المســـائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى ،وبيان عدد مرات الحضـــور الشـــخصـــي
لألعضاء في االجتماعات المنعقدة.
السيد /غنام المزروعي
االجتماع رقم 1

(رئيساً)
حاضر

السيد /خليفة الرميثي
حاضر

السيد /تشليم بوريك
حاضر

2017/01/19
االجتماع رقم 2

حاضر

حاضر

معذو اًر ،لم يحضر

حاضر

حاضر

2017/02/11
االجتماع رقم 3

حاضر

2017/03/19
االجتماع رقم 4
2017/05/01
االجتماع رقم 5

معذو اًر ،لم يحضر
حاضر

حاضر
حاضر

حاضر
حاضر

2017/05/03
االجتماع رقم 6
2017/08/07
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حاضر

حاضر

حاضر

ارابتك القابضة ش.م.ع.
استقاع ال يد /تشليم بوريك من منصبه كعضو بلجنة التدقيق بتاريه  8أغ طس  ،2017وحب محله ال يد /أمين عابد الذي تم تعيينه كعضو بلجنة التدقيق من قبب المجلس بتاريه
 08أغ طس .2017
السيد /خليفة الرميثي

السيد /غنام المزروعي
رئيس ًا

حاضر

االجتماع رقم 7

حاضر

السيد /أمين عابد
حضر من خالع الهاتف

2017/11/04

 -6لجنة الترشيحات والمكافآت:
أ.

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
عضو اللجنة

المنصب

الفئة

ال يد /محمد حمد المهيري

الرئيس

م تقب

ال يد /جماع النعيمي

عضو

م تقب

عضو

م تقب

ال يد /طارق الم عود
يوضح ميثاق لجنة الماافئات والترشيحات المهام الموكلة لها ،وتشمب تلك المهام:
 -1التنكد من استقاللية األعضاء الم تقلين بشاب م تمر؛

 -2إعداد ال ياسة الخاصة بالماافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بنعضاء مجلس اردارة وموظفي المجموعة ومراجعتها بشاب سنوي وعلى اللجنة التحقق من أن
الماافئات والمزايا الممنوحة لإلدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء المجموعة؛
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
 -3تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على م توى اردارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم؛

 -4إعداد ال ياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشاب سنوي؛
 -5تنظيم ومتابعة ارجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اردارة بما يتفق والقوانين واألنظمة المعموع بها وكذلك ميثاق اللجنة.
ب .بيان بعدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل السنة المالية وتواريخ انعقادها ،مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

االجتماع رقم 1

السيد /محمد حمد المهيري

السيد /طارق المسعود

السيد /جمال النعيمي

حاضر

حاضر

حاضر

2017/03/16
االجتماع رقم 2

حاضر

حاضر

حاضر

2017/07/04
االجتماع رقم 3

حاضر

حاضر

حاضر

2017/09/20
االجتماع رقم 4

حاضر

حاضر

حاضر

2017/10/31
االجتماع رقم 5
2017/12/14
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حاضر

حاضر

حاضر

ارابتك القابضة ش.م.ع.
 -7لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين
أ .أسماء أعضاء لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين  ،وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
ال يد /جيفري أالن ،الم تشار العام للمجموعة ،ال يدة /سارة شديد ،مدير إدارة عالقات الم تثمرين.
ب .ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام  ( .2017في حالة عدم تشكيل اللجنة يتم توضيح أسباب ذلك).
تتحمب اللجنة م ـ ـ ــيولية إخطار أعض ـ ـ ــاء مجلس اردارة واردارة العليا واألش ـ ـ ــخاص الذين تحددهم أرابتك على أنهم أش ـ ـ ــخاص مطلعين أو من المحتمب أن ياونوا مطلعين ببداية
وتوقف الفترات التي يحظر فيها تداوع األسهم.
تتحمب اللجنة أيضاً م يولية إرساع رسائب البريد ارلكتروني لتذكير الموظفين بننه يحظر عليهم بشاب تام وفي جميع األوقات تداوع أسهم الشركة (بالبيع و/أو الشراء) في خالع
العشرة أيام عمب التي ت بق ارفصاح من خالع ال وق عن معلومات ح اسة لم يتم نشرها وياون لها أثر على سعر ال هم ،إال إذا كان واجب ارفصاح عن المعلومات ذات
الصلة قد ترتب على ظروف طارئة وغير متوقعة .تشاب تلك الفترات أيضاً فترات يحظر أثنائها التداوع بموجب القانون.
كما يتم تذكير الموظفين من قبب اللجنة بااللتزام في جميع األوقات باافة القوانين واألنظمة المطبقة التي تحظر تداوع األسـ ـ ــهم باالسـ ـ ــتناد إلى معلومات ح ـ ـ ــاسـ ـ ــة لم يتم نشـ ـ ــرها

وياون لها أثر على سعر ال هم ،وتعد أي مخالفة لهذا األمر جريمة جنائية يترتب عليها عقوبات ج يمة تشمب العقوبة بال جن.
تقوم اللجنة بمراقبة ســجب األشــخاص المطلعين والذي يتم تحديثه بشــاب ربع ســنوي كما تقوم بفحص ال ــجب مقارنة ب ــجب األســهم للتحقق من وقوع أي تعامالت محتمله من قبب
األشخاص المطلعين.
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
 -8نظام الرقابة الداخلية:
أ.

إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته آللية عمله والتأكد من فعاليته.
يتحمب المجلس بشاب مطلق الم يولية عن نظام الرقابة الداخلية في المجموعة ومراجعة آلية عمله والتنكد من فعاليته .فيما يلي نظرة عامة حوع نظام الرقابة الداخلية للمجموعة
في الفقرة (ث) أدناه.

ب .أسم مدير اإلدارة ومؤهالته وتاريخ التعيين.
جيفري االن ،محامي معتمد أمام محاكم إنجلت ار وويلز ،الم تشار العام لمجموعة أرابتك وهو مدير اردارة بارنابة إلى أن يتم تعيين مدير دائم.
أ.

أسم ضابط اإلمتثال ومؤهالته وتاريخ التعيين.
جيفري االن ،محامي معتمد أمام محاكم إنجلت ار وويلز الم تشار ال عام لمجموعة أرابتك وهو ضابط االمتثاع بارنابة إلى أن يتم تعيين ضابط امتثاع دائم.

ب .كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشــاكل كبيرة بالشــركة أو تلك التي تم اإلفصــا عنها في التقارير والحســابات الســنوية (في حالة عدم وجود مشــكالت كبيرة يجب
ذكر أنه لم تواجه الشركة أي مشكالت).
ي تند نظام الرقابة الداخلية للشركة إلى نماذج من ثالثة خطوط لمراقبة األنشطة:
( )1خط الرقابة األوع – وتتم ممارسته من قبب كب موظف والمدير المباشر المعني في سياق ممارسة أنشطتهم اليومية.
( )2خط الرقابة الثاني – وتتم ممارسته من قبب اردارة العليا على م توى المجموعة ومن قبب القطاعات الوظيفية في الشركات العاملة وذلك على م توى الشركات التابعة ومن
قبب مدير إدارة المخاطر والتنمين.
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
( )3خط الرقابة الثالث – تتم ممارسته من قبب إدارة التدقيق الداخلي والتي تقوم بشاب دوري بتقييم األنظمة ردارة المخاطر والرقابة الداخلية عبر مختلف أق ام المجموعة
وفعاليتها.
تم تصميم نظام الرقابة الداخلية التباع هذا النهج المت م بتعدد أق امه ويتم تطبيقه على مختلف م تويات الحوكمة بالمجموعة .يعتمد نظام الرقابة الداخلية على االستقاللية

والتفويض والتعاون بين مختلف فرق العمب على نحو يشجع على توحيد األهداف والموارد وآليات العمب الم تخدمة .وي تند أيضاً إلى التحديد الواضح لألهداف والم يوليات

وسياسات الموارد البشرية لضمان كفاية الموارد والم تويات المهارية وتكييف أنظمة المعلومات واألدوات مع كب فريق عمب و/أو شركة تابعة للمجموعة .هذا وتتحمب كب شركة
تابعة من شركات المجموعة م يولية تطبيق استراتيجيات الرقابة الداخلية ذات الصلة لتحقيق أهدافها.
مجلس اإلدارة

يقوم مجلس اردارة بتحديد االتجاه واالهداف االستراتيجية للمجموعة كما يقوم باعتماد األمور ذات األهمية الكبيرة فيما يتعلق بالشيون المالية وال معة شامالً ال ياسات وأنظمة

اردارة التي تحام أنشطة المجموعة وأعمالها .يشمب دور المجلس ارشراف وتقديم المشورة وتوجيه اردارة العليا ولجان المجلس واعتماد تفويض الصالحيات لضمان خدمة مصالح

المجموعة وم اهميها .للمجلس حق االطالع على جميع الم تندات والتقارير المطلوبة للوفاء بواجباته الميتمن عليها والتصرف بنية ح نة وبجد واجتهاد وعناية تحقيقاً للمصلحة
المثلى للشركة وم اهميها.

يتحمب المجلس كذلك م يولية ضمان قيام اردارة العليا بالحفاظ على نظام رقابة داخلية من شننه زيادة فرص تحقيق الشايات واألهداف المرجو تحقيقها وهي:
•

مصداقية وصحة المعلومات المالية والتششيلية.

•

فعالية العمليات والبرامج وكفائتها.

•

حماية األصوع ،و

•

االمتثاع للقوانين واألنظمة وال ياسات وارجراءات والعقود.
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
لجان المجلس
يقوم المجلس بتفويض الصالحيات وارشراف على مجاالت الم يولية الرئي ية للجانه التي تقوم برفع تقاريرها للمجلس بالتحليالت التي توصلل إليها شامالً للتوصيات حوع

إدارة المخاطر:

( )1لجنة التدقيق

تتحمب لجنة التدقيق م يولية جميع األمور المتعلقة بالتدقيق واالمتثاع وإدارة المخاطر ،كما تقوم بمراجعة البيانات المالية وتشرف على المخاطر الرئي ية وتوجه عمب إدارة

التدقيق الداخلي ومدير إدارة المخاطر والتنمين.
( )2لجنة الترشيحات والماافئات

تتحمب لجنة الترشيحات والماافئات م يولية ضمان اشتماع المجلس على رصيد مناسب من المهارات والمعارف والخبرات ورفع التوصيات والقرارات بشنن التعيينات في

مناصب اردارة العليا وإنهاء الخدمات والماافئات ومراجعة واعتماد سياسات الموارد البشرية.
الرئيس التنفيذي للمجموعة

يتحمب الرئيس التنفيذي للمجموعة م يولية تطبيق استراتيجية الشركة وسياساتها المعتمدة من قبب المجلس .يتحمب الرئيس التنفيذي للمجموعة أيضاً م يولية وضع ارجراءات

واآلليات المعتمدة من قبب المجلس لضمان فعالية ومراقبة نظام الرقابة الداخلية .هذا وينتظر منه االلتزام باألهداف وميشرات األداء الرئي ية والميزانية واألهداف التششيلية
المعتمدة من قبب المجلس ورفع تقاريره حوع األداء إلى المجلس ،ويدعمه في القيام بدوره فريق مارإ وميهب مهنياً من اردارة العليا شامالً الرؤساء التنفيذيين والمدراء العموميين

للشركات التابعة للمجموعة.
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
الرئيس المالي للمجموعة وفرق عمل الشؤون المالية

يتحمب فريق توحيد الشيون المالية بقيادة الرئيس المالي للمجموعة م يولية رئي ية على م توى الشركة تتمثب في الوفاء بمتطلبات وضع التقارير المالية للمجموعةوفقاً
اللتزاماتها أمام سوق دبي المالي ،كما يعمب على ضمان نزاهة ومالئمة عمليات وإجراءات وأنظمة وضع التقارير المالية للمجموعة واستالم المعلومات المالية الرئي ية من
الوظيفة المالية في كب شركة من الشركات التابعة للمجموعة .يقوم فريق توحيد الشيون المالية بإجراء عمليات فحص مالئمة كما يقوم بموازنة وإعداد البيانات المالية الموحدة

للمجموعة مع معلومات اردارة للمراجعة من قبب المجلس ولجنته.
اإلدارة العليا على مستوى الشركة القابضة

يتمثب دور اردارة العليا في تحديد ال ياسات الرئي ية للمشاريع والمحاسبة والشيون المالية والقانونية والتنظيمية والضريبية والمتعلقة بالخزينة وتقنية المعلومات والصحة وال المة

والبيئة والجودة والموارد البشرية ودعم الشركات التابعة للمجموعة في عملية تطبيق هذه ال ياسات .يتم إجراء زيارات ميدانية منتظمة للشركات التابعة للمجموعة للقيام بعمليات

تفتيش وتدقيق وتدريب ولرفع التوصيات لضمان مالئمة وصرامة نظام الرقابة الداخلية الخاص بهم.
الرؤساء التنفيذيين /المدراء العموميين على مستوى الشركات التابعة للمجموعة

لكب شركة عاملة بالمجموعة فريق إدارة خاص بها يتحمب م يولية تطبيق خطة العمب وضمان تطبيق نظام الرقابة الداخلية على م توى الشركة العاملة بالمجموعة بحيث يتم
تحقيق األهداف وميشرات األداء الرئي ية والميزانية واألهداف التششيلية .يتم اقتراح خطة العمب كب شركة عاملة من قبب إدارة كب شركة عاملة من شركات المجموعة وتتحمب

م يوليتها بالتشاور مع اردارة العليا على م توى المجموعة.

تم تحديد األدوار والم يوليات في مخططات الهياكب التنظيمية .ولكي تتمان فرق اردارة من تحقيق أهدافها ،فقد تم منحها تفويضات تششيلية ومصرفية ميقتة

ودائمة

وتتم

مراجعتها من قبب اردارة العليا ولجان المجلس وتحديثها بالشاب المناسب لتعاس أي تشييرات في األدوار والم يوليات .لكب شركة تابعة للمجموعة إجراءات رقابة داخلية تشمب
تفويض الصالحيات وصالحيات التوقيع على التعامالت البنكية والتحقق من إجراءات المعامالت اليومية

وفصب الم يوليات ،ويتم تحليب هذه المعلومات على م توى

الشركة لتحديد وتقييم الفروق بين الميزانية /األهداف واألداء الفعلي .يتحمب الرؤساء التنفيذيين /المدراء العموميين للشركات التابع ة للمجموعة م يولية وضع التقارير حوع
التكاليف والعائدات والهوامش الربحية والتشييرات وارهالكات والمخصصات لمشاري ع ارنشاءات المعنية وكذلك األنشطة الشير إنشائية ذات الصلة.
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
إدارة الشؤون القانونية

يتمثب دور إدارة الشيون القانونية في حماية مصالح وسمعة الم اهمين وأعضاء المجلس والمجموعة كاب ،كما تضمن كذلك االمتثاع للقوانين المطبقة وتضطلع بشاب فعاع
بمهام أمانة سر المجلس وتقدم استشارات قانونية فعالة له ولإلدارة والشركات التششيلية .تتحمب إدارة الشيون القانونية كذلك م يولية الحفاظ على حوار مهني وفعاع مع الجهة
التنظيمية والم تشار القانوني الخارجي وكذلك توقع المخاطر القانونية المحيطة بالمجموعة والتخفيف منها وال يطرة عليها.
قسم إدارة المخاطر

يحمب ق م إدارة المخاطر على عاتقه م يولية تصميم وتطبيق وقيادة عملية إدارة مخاطر متناسقة ومترابطة سيتم تعميمها خالع ال نة المالية  2017وذلك لضمان أن المخاطر

يتم تحديدها وإدارتها بشاب منهجي وفاعب عبر مختلف أق ام المجموعة وعلى كافة الم تويات.

يضمن ق م إدارة المخاطر من خالع دوره الداعم والمراقب اتجاه جميع الشركات التابعة بالمجموعة أن المخاطر التي تتحملها الشركة قد تم تحديدها بوضوح وبما يتوافق مع

قابلية تحمب المخاطر المحددة من قبب اردارة العليا والمجلس وأهداف واستراتيجية المجموعة.
إدارة الموارد البشرية

يتمثب دور إدارة الموارد البشرية في جذب وتطوير واالحتفاظ بنفضب المواهب إلى جانب تطبيق ممارسات الموارد البشرية بما ي اعد على توجيه ثقافة قائمة على األداء عبر

مختلف قطاعات وشركات المجموعة .يعمب فريق التوطين لدى أرابتك على ضمان التطور ال م تدام لعملية استقطاب مواطني الدولة وإعدادهم لتششيب وإدارة الشركة على المدى

القصير والبعيد .تتحمب إدارتي الموارد البشرية والتوطين على م توى المجموعة م يولية وضع االستراتيجية وإطار العمب وال ياسات والعمليات عبر مختلف شركات مجموعة

أرابتك ،عالوة على تن يق التنفيذ في المواعيد المحددة ألنشطة الموارد البشرية الدورية .تتحمب فرق الموارد البشرية على م توى الشركات العاملة م يولية تطبيق ال ياسات وفي
نفس الوقل ضمان تطوير مهارات الموظفين وقدراتهم .تضمن هذه الفرق كذلك االمتثاع لقوانين وأنظمة العمب المحلية وت عى لتح ين األداء الجماعي والفردي من خالع إجراء
عمليات تقييم دورية ووضع خطط للتطور إلى جانب وضع خطط مناسبة للتعلم والتطور واألجور والماافئات.
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
إدارة تقنية المعلومات
توفر إدارة تقنية المعلومات التنمين ألنظمة المعلومات المطلوبة رنتاج المعلومات وضمان إدارة معامالت الشركة بشاب آمن .يت م مدى برمجيات وحلوع تقنيات المعلومات

الم تخدمة بالتباين ويشمب برمجيات يتم شرائها وأدوات يتم تطويرها داخلياً .هذا وتدرك إدارة تقنية المعلومات أهمية دورها في إدارة بيانات واتصاالت المجموعة وضمان تحديث
أنظمة أمن تقنية المعلومات ومالئمت ها للشرض .ت عى كب شركة من الشركات التابعة للمجموعة بشاب م تمر لتح ين العلميات والتوثيق وبشاب خاص من خالع وضع

إجراءات داخلية وتطبيق محلي موحد .يتم إتاحة هذه ارجراءات للفرق المعنية من خالع أدوات التعاون شامالً نظام إدارة الم تندات والملفات المشتركة وشباة ارنترنل الداخلية

(قيد التطوير).

إدارة التدقيق الداخلي
تدعم إدارة التدقيق الداخلي عملية التخفيف من حدة مخاطر المجموعة المادية كما أنها تقدم ضمان ًا باالمتثاع ب ياسات المجموعة وإجراءاتها .يتضمن هذا الدور تقديم ضمان

بالحوكمة وفرض الضوابط داخلياً وعلى الم خاطر والمراقبة العملية الم تمرة لتعامالت مختارة ومحددة وإجراء التحقيقات والمراجعات الخاصة بناء على طلب المجلس ولجانه
و/أو اردارة.

تقوم إدارة التدقيق الداخلي أيضاً بمراقبة األعماع بشاب م تمر من خالع التدقيق الم بق الم تمر للتعامالت المالية الرئي

ية شامالً لكشوف الرواتب ودفعات الموردين

والمقاولين من الباطن والت ويات النهائية للموظفين ومراجعة الم تندات المالية على سبيب المثاع خطابات االعتماد اله .ت تند عملية المراجعة

الميشرات المالية وم تويات يتم االتفاق عليها مع اردارة وتعمم على جميع المشاريع والشركات التابعة ومناطق التواجد الجشرافي للمجموعة.

هذه

إلى

المخاطر

مع

قامل إدارة التدقيق الداخلي أيضاً خالع عام  2016بإطالق عملية تطوير إطار عمب إدارة المخاطر عبر كافة قطاعات المجموعة كما ساعدت في إدارة العملية االنتقالية من
االستشاري الخارجي إلى مدير إدارة المخاطر الجديد الذي تم تعيينه خالع عام .2017
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
 -9تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية وبيان أسبابها ،وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبالً.
لم يان هناك مخالفات خطيرة خالع ال نة المالية .تم رفع عدد من ارشااليات الطفيفة إلى فريق اردارة العليا من خالع الخط ال اخن لإلبالغ عن المخالفات وفقاً ل ياسة الشركة
لإلبالغ عن المخالفات وقد تم إجراء التحقيق المناسب كما تم اتخاذ ارجراء الالزم عندما اقتضل الحاجة لذلك.
 -10بيان بالمســــاهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشــــركة خالل العام  2017في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة( .في حالة عدم وجود مســــاهمات فيجب ذكر أن
الشركة لم تقم بأي مساهمات).
قامل ارابتك برعاية فعالية "دمج أصــحاب الهمم في أماكن العمب" وهي الفعالية التي اســتضــافتها اك ــبو أصــحاب الهمم الدولي وهو معرض دولي لألفراد من أصــحاب الهمم وذوي
االحتياجات الخاصة والذي كانل فعالياته في  7نوفمبر  2017حيث قدمل ارابتك  9,000دوالر أمرياي دعماً لهذه المبادرة.
تحل رعاية صاحب ال مو الشيه أحمد بن سعيد آع ماتوم ،يعد حدث "دمج أصحاب الهمم في أماكن العمب" الحدث األبرز الذي يدعم مبادرة حاومة دبي الستحداث فرص عمب
أفض ـ ـ ــب لالفراد من أص ـ ـ ــحاب الهمم وذوي االحتياجات الخاص ـ ـ ــة .هذا وتش ـ ـ ــاب هذه الفعالية جانباً من النطاق األكبر لمبادرة حاومة دبي والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة ونمط
معيشي افضب ألصحاب الهمم لضمان حصولهم على فرص عادلة لحياة كريمة زاخرة بالطموحات وارنجازات .هذا وقد حظيل هذه الفعالية بدعم كب من و ازرة تنمية المجتمع بدولة
ارمارات العربية المتحدة وهيئة تنمية المجتمع وهيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي وجمارك دبي وبنك ارمارات دبي الوطني واردارة العامة لإلقامة وش ـ ـ ـ ـ ـ ــيون األجانب وغيرهم من
الجهات الحاومية في دبي ودولة ارمارات العربية المتحدة.
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
 -11معلومات عامة:
أ.

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر اإلغالق ،أعلى سعر ،وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خالل السنة المالية للعام .2017
أعلى سعر خالل الشهر

أدنى سعر خالل الشهر

سعر اإلغالق

الشهر (السنة المالية )2017
يناير

1.540

1.310

1.350

فبراير

1.410

0.813

0.920

مارإ

0.968

0.844

0.893

أبريب

0.959

0.809

0.859

مايو

0.878

0.700

0.762

يونيو

3.090

0.706

2.870

يوليو

3.640

2.830

3.460

أغ طس

3.600

3.150

3.200

سبتمبر

3.220

2.860

2.880

أكتوبر

3.090

2.830

2.930

نوفمبر

3.010

2.380

2.440

دي مبر

2.500

2.300

2.380
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
ب .بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خالل العام .2017
الشهر (السنة المالية )2017

ARTC

مؤشر السوق العام

القطاع العقاري

يناير

1.35

3642.85

7357.56

فبراير

0.92

3630.34

7243.48

مارإ

0.893

3480.43

7062.47

أبريب

0.859

3414.93

6892.48

مايو

0.762

3339.37

6822.27

يونيو

2.87

3392

7193.97

يوليو

3.46

3633.18

7818.94

أغ طس

3.2

3637.55

7893.1

سبتمبر

2.88

3563.99

7666.48

أكتوبر

2.93

3635.87

7707.03

نوفمبر

2.44

3420.17

6968.48

دي مبر

2.38

3370.07

6719.75
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.ع.م.ارابتك القابضة ش

7.0
6.5
6.0

Rebased to ARTC

5.5

5.0
4.5
4.0

3.5
3.0
2.5

2.0
Jan-17

Mar-17

Apr-17

Jun-17

Aug-17

Oct-17

Dec-17

2017 Share Price Performance
DFM General Index
DFM Real Estate & Const. Index
ARTC

(4.6)%
(6.2)%
(55.4)%
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
ج .بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ( 2017/12/31أفراد ،شركات ،حكومات) مصنفة على النحو التالي :محلي ،خليجي ،عربي ،وأجنبي.

ن بة األسهم المملوكة
ميس ات %
م

تصنيف الم اهم

أفراد %

شركات %

حاومة %

بنوك %

(ملكية فردية)

المجموع %

1

محلي

19.5635

60.6370

0.0174

1.2299

0.0333

81.4811

دوع مجلس التعاون الخليجي

1.6711

1.9029

0

0.0488

0

3.6228

3

عربي

6.1451

0.3510

0

0.1083

0.0028

6.6072

4

أجنبي

3.3706

4.6426

0

0.2757

0

8.2889

المجموع

30.7503

67.5335

0.0174

1.6627

0.0361

100.00

2

بيان بالمساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من رأس مال الشركة كما في  2017/12/31حسب الجدول التالي:

د.
م

ارسم

عدد األسهم المملوكة

ن بة األسهم المملوكة من رأإ ماع الشركة

1

شركة آبار لالستثمارات ش.م.خ

390,855,109

26.0570

2

شركة تصاميم العقارية ذ.م.م.

107,439,577

7.1626

3

شركة كالدإ ذ.م.م.

180,169,793

12.0113
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ارابتك القابضة ش.م.ع.
ه .بيان بكيفية توزيع المساهمين وفق ًا لحجم الملكية كما في  2017/12/31حسب الجدول التالي:
م

ملكية األسهم (سهم)

عدد الم اهمين

عدد األسهم المملوكة

ن بة األسهم المملوكة من رأإ الماع

1

أقب من 50,000

8,864

91,474,994

6.10%

2

من  50,000إلى أقب من 500,000

1,625

216,963,242

14,46%

3

من  500,000إلى أقب من 5,000,000

186

222,057,126

14,80%

4

أكثر من 5,000,000

17

969,504,638

64.63%

المجموع

10,692

1,500,000,000

100.00%

و .بيان باإلجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين مع بيان ما يلي:
• إسم م يوع عالقات الم تثمرين وبيانات التواصب معه
ال يدة /سارة شديد – مدير إدارة عالقات الم تثمرين
ir@arabtecholding.com
+971 )0( 2 333 7798
• الرابط ارلكتروني لصفحة عالقات الم تثمرين على الموقع ارلكتروني للشركة.
https://www.arabtecholding.com/investor-relations
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ز .بيان بالق اررات الخاصة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد خالل عام  2017واإلجراءات المتخذة بشأنها.
 -1وافقل الجمعية العمومية بارجماع على إعتماد خطة اعادة هيالة رأإ ماع الشركة والموافقة على جميع الق اررات المبينة ادناه.
 -2وافقل الجمعية العمومية بارجماع على اس ـ ـ ــتم اررية الش ـ ـ ــركة لتنفيذ خطة اعادة هيالة رأإ ماع الش ـ ـ ــركة وتفويض مجلس االدارة بعد ذلك بإتخاذ ق اررات االس ـ ـ ــتم اررية التي
تشترطها المادة  302من القانون االتحادي في شنن الشركات التجارية رقم ( )2ل نة  2015حتى تاريه انعقاد اجتماع الجمعية العمومية ال نوي لل نة المالية التي تنتهي
في .2017/12/31
 -3وافقل الجمعية العمومية بارجماع على تعديب البند  3-39من النظام األساسي للشركة ليق أر على النحو اآلتي:
" ال يجوز ألعضاء مجلس اردارة االشتراك في التصويل على ق اررات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من الم يولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم
أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخالف قائم بينهم وبين الشركة ،وفي حاع كون عضو مجلس اردارة يمثب شخصا اعتباريا ت تبعد أسهم ذلك الشخص االعتباري".
 -4وافقل الجمعية العمومية بارجماع على مقترح مجلس االدارة بزيادة أرإ ماع الشركة بمقدار  1,500,000,000درهم من خالع إصدار أسهم جديدة بقيمة درهم واحد لكب
سهم جديد ("زيادة رأس المال").

 -5ال ــماح لشــركة آبار لالســتثمارات ش.م.خ (الم ــاهم بالشــركة ) و/او أي من االشــخاص المرتبطة بها (من ضــمن الم ــاهمين او مالكي حقوق االكتتاب باألســهم الجديدة)
باالكتتاب بجميع األسهم التي لم يتم االكتتاب بها من قبب م اهمين آخرين خالع فترة االكتتاب باألسهم الجديدة في يوم إغالق االكتتاب باألسهم الجديدة.
 -6وافقل الجمعية العمومية بارجماع على تخفيض رأإ ماع الشــركة من خالع الشاء عدد من اســهم أرســماع الشــركة بما ال يتجاوز  4,615,065,000ســهم بالتناســب مع
ن ــبة ملكية كب م ــاهم في أرســماع الشــركة ("تخفيض رأإ ماع الشــركة") وذلك رطفاء الخ ــائر المتراكمة كما هي في  31دي ــمبر  2016والبالشة (4,615,065,000
درهم) وذلك بناء على تقرير مدققي الح ابات الذي تم إعداده بخصوص تخفيض رأإ الماع ،وتفويض مجلس إدارة الشركة ومنحه ال لطة التامة بإتخاذ إجراءات تخفيض
رأإ ماع الشركة وتحديد عدد االسهم الملشاة لشايات التخفيض وفقاً ألحاام القانون والق اررات واالنظمة المنفذة له بهذا الشنن.
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 -7إستخدام االحتياطي القانوني للشركة رطفاء اي من خ ائر الشركة وتفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ ذلك خالع ال نة المالية الحالية التى تنتهي في.2017/12/31
 -8تفويض مجلس اردارة وكب من يفوض ـ ـ ـ ـ ـ ــه المجلس بذلك التخاذ كافة الق اررات واالجراءات والخطوات الالزمة وتوقيع أي تعهدات وعقود واتفاقيات لتنفيذ الق اررات المذكورة
أعاله أص ـوالً بما في ذلك تعديب النظام االســاســي للشــركة عند إتمام عملية زيادة رأإ الماع وعند تخفيض رأإ الماع والتواصــب مع كافة الجهات الخاصــة والحاومية بما
في ذلك هيئة االوراق المالية وال ـ ــلع ودائرة التنمية االقتصـ ــادية في دبي وسـ ــوق دبي المالي للحصـ ــوع على الموافقات الالزمة رتمام عملية اعادة هيالة رأإ ماع الشـ ــركة
وت جيب وادراج االسهم الجديدة والشاء االسهم لشايات تخفيض رأإ ماع الشركة وتفويض مجلس االدارة بالتفاوض وعقد الت ويات مع اي من دائني الشركة بالشروط التي
يراها مجلس ادارة الشركة مناسبة.
 .بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام .2017
أعلنل الش ـ ـ ـ ـ ــركة في  28يونيو  2017بننها قد أكملل برنامجها رعادة هيالة رأإ الماع والذي تم من خالله جمع  1.5مليار درهم من األس ـ ـ ـ ـ ــهم وإطفاء خ ـ ـ ـ ـ ــائر المجموعة
المتراكمة بواقع  4.6مليار درهم كما هي في  31دي ــمبر  . 2016عمب برنامج إعادة هيالة رأإ الماع على تعزيز الوضــع المالي للمجموعة وال ــيولة لديها إال أنه وفر كذلك
األســاإ ال ارســه لنمو المجموعة .قام مجلس اردارة بإطالق برنامج إعادة هيالة رأإ الماع في ابريب  2017لتعزيز بنية رأإ ماع الشــركة والتعجيب بطريقها نحو العودة لتوزيع
األرباح .إن إنجاز البرنامج مع تركيز الش ـ ــركة على تطبيق عمليات إدارة مخاطر محامة يض ـ ــع المجموعة في الوض ـ ــع األمثب الذي يمانها من اس ـ ــتشالع التوقعات الم ـ ــتقبلية
اريجابية لقطاع ارنشاءات والخدمات الهندسية في أسواقها المختارة.
ط .بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام ( 2017يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاوالت).
بلشل ن بة التوطين خالع عام  )0.48%( 2017على م توى المجموعة و ( )37%على م توى أرابتك القابضة ،هذا وتقوم المجموعة بتطبيق سياسة للتوطين بهدف تعزيز
ن بة التوطين وتح ينها خالع عام .2018
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أرابتك القابضة
الطابق األول ،مبنى الملحق ببرج آيبك
شارع سلطان بن زايد األول
(شارع المرور)
ص.ب7340 :.
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 2 333 7777 :
فاكس+971 2 622 7874 :
بريد إلكترونيir@arabtecholding.com :
www.arabtecholding.com
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