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   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  (14) 

 : التجاريةالوضع القانوني واألنشطة  -1

" فوي أبووظبي بموجوب المرسووم الشدركة األم" أو "الشدركة" أو "بلددكوت شركة أبووظبي الوطنيوة لموواد البنواء ش.م.ع )"تأسس
صوة بموجوب رخ 1980موايو  18أبووظبي بتواريخ  –، وتم تسجيلها لدى دائرة التنميوة االقتصوادية 1974لسنة  5األميري رقم 
 15. تم إدراج الشركة للتداول في سوق أبوظبي لألوراق المالية )رمز التداول: "بلدكو"( بتاريخ CN-1002141تجارية رقم 

 للطرح العام األولي للشركة. الحقاً  2000نوفمبر 
 

ها وإدارتهووا، للشووركة فووي القيووام بتمثيوول الشووركات، واالسووتثمار فووي المشووروعات الصووناعية وتأسيسوو تتمثوول األنشووطة التجاريووة
وخدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية، والتجارة العامة، والوكاالت التجارية، وبيع معودات وأجهوزة آبوار الونفط 

 والغاز الطبيعي وقطع غيارها بالتجزئة. 
 

، أبووظبي، اإلموارات 2443يقع العنوان المسجل للشركة في بناء شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء، شوارع السوالم، ص. ب: 
 العربية المتحدة. 

 
 تعمل الشركة أيضاً من خالل الفروع التالية المسجلة في إمارات أخرى: 

 

 األنشطة  الموقع  تاريخ التأسيس  رقم الرخصة  الوضع القانوني  اسم الفرع 

شركة أبوظبي الوطنية 
 –بلدكو  –لمواد البناء 

 ش.م.ع 

 –فرع محلي 
 أبوظبي 

CN-

1005372  
سبتمبر  19

 العين   2006

الوكاالت التجارية، 
وتمثيل الشركات 
 والتجارة العامة. 

شركة أبوظبي الوطنية 
بلدكو )فرع  –لمواد البناء 

 دبي( 

فرع شركة مسجل 
 دبي   2003يوليو  06 546792 في إمارات أخرى 

وتجارة  التجارة العامة
معدات حقول النفط 

الطبيعي وقطع والغاز 
 غيارها 

بلدكو للمنتجات الخرسانية 
الهوائية العازلة 
  )ش.ذ.م.م(، دبي

فرع شركة مسجل 
 دبي   2008مارس  30 608886 في إمارات أخرى 

صناعة الطوب 
 الرملي. 

 
للشوركة ولشوركاتها  2020ديسومبر  31ألداء كموا بتواريخ وللسونة المنتهيوة فوي تشتمل هذه البيانات المالية الموحدة على المركز المالي وا

 : تم فيما يلي إدراج تفاصيل الشكل القانوني لهذه الشركات التابعة"(. المجموعةالتابعة )يشار إليها مجتمعةً باسم "
 

 اسم الشركة التابعة 

 تاريخ التأسيس  رقم الرخصة  الوضع القانوني  والموقع 

 )%( من
 األنشطة  الملكية 

للمنتجات االسمنتية  بلدكو
 ذ.م.م، أبوظبي 

شركة ذات 
 مسؤولية محدودة 

IN-

 80 1997يونيو  14  1000463

صناعة أصناف مسبقة 
 الصب للبناء 

بلدكو لخدمات حديد 
 مؤسسة محلية  التسليح، أبوظبي 

IN-

1000606 

مارس  30
1998  100 

ن تجهيز القضبا
 الحديدية 

بلدكو للصناعات 
 مؤسسة محلية  الحديدية، أبوظبي 

IN-

1001347 

أغسطس  05
2006  100 

صناعة قضبان وأسياخ 
الصلب المدلفنة على 

 الساخن. 

 
 
 



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  (15) 

 المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة المتبعة:  -2

 
  2020يناير  1عايير والتعديالت والتفسيرات التي أصبحت سارية اعتباراً من الم (أ)

لقد تم اتباع التعديالت التالية على المعايير الحالية من قبل المجموعة، لكنها إما ال تتصل بعمليات المجموعة أو ليس لها أثرر 
 جوهري على هذه البيانات المالية: 

 إندماج األعمال، تحسين تعريف عمل أو مجموعة موجودات. 3ارير المالية رقم التعديالت على المعيار الدولي للتق ، 

  .التعديالت على مراجع إطار عمل المفاهيم في المعايير الدولية للتقارير المالية 

  8، عرررض البيانرات الماليرة وعلرى المعيررار المحاسربي الردولي رقررم 1التعرديالت علرى المعيرار المحاسرربي الردولي رقرم ،
 سات المحاسبية، التغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية بخصوص تعريف مادة. السيا

  األدوات الماليرة: االحتسراب والقيراس والمعيرار الردولي للتقرارير 9التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقرم ،
 ساسي(. معدل سعر الفائدة األتعديل ، األدوات المالية: اإلفصاحات )7المالية رقم 

  19-كوفيدب ، اإليجارات، "امتيازات اإليجار ذات الصلة16التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ." 

 
 المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة، لكنها لم تصبح سارية ولم تقم المجموعة باتباعها بشكل مبكر  (ب)

 ت التالية، لكنها لم تصبح سارية، ولم تقم المجموعة باتباعها بشكل مبكر:لقد تم إصدار المعايير والتعديالت والتفسيرا
  عررض البيانرات الماليرة، توضريح كيفيرة تصرنيف الردين والمطلوبرات 1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقرم ،

 األخرى كمتداولة أو غير متداولة. 

  اندماج األعمال )المرجع إلى إطار عمل المفاهيم(.  ،3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  العقرود ، المخصصرات، المطلوبرات الطارئرة والموجرودات الطارئرة )37التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
 تكلفة تنفيذ عقد(.  –المجحفة 

  والمعيررار الرردولي 9الماليررة رقررم  ، والمعيررار الرردولي للتقررارير1التعررديالت علررى المعيررار الرردولي للتقررارير الماليررة رقررم ،
)التحسينات السنوية على المعايير الدوليرة للتقرارير الماليرة  41والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16للتقارير المالية رقم 

2018 – 2020 .) 

  المعتزم(.  ، الممتلكات والمنشآت والمعدات )العوائد قبل االستخدام16التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  عقررود التررأمين، وتوضررح المبرراد  الخاصررة باالحتسرراب والقيرراس والعرررض 17المعيررار الرردولي للتقررارير الماليررة رقررم ،
  واإلفصاح عن عقود التأمين.

 
 التغييرات على السياسات المحاسبية:  -3

 
 " 19-كوفيدب اإليجارات، "امتيازات اإليجار ذات الصلة – 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -أ

اختارت المجموعة اإلعفاء االختياري ومحاسبة التغيير في دفعات اإليجار الناتجة عن امتياز اإليجار بنفس الطريقة كما لرو 
أن التغيير لم يكن تعديل على اإليجار )أي من خالل إعادة قياس التزام اإليجار واحتساب عمليرات التنرازل عرن اإليجرار فري 

 ث أنه من غير المطلوب إعادة القياس في حال تأجيالت اإليجار(. الربح أو الخسارة، حي
 

، قامرت المجموعرة باحتسراب أثرر امتيراز اإليجرار 16عند االتباع المبكرر للتعرديل علرى المعيرار الردولي للتقرارير الماليرة رقرم 
 ضمن البيان الموحد للدخل الشامل على النحو التالي: 

 

      

2020  

      

 درهم 

       

 مصرف فائدة بشأن التزام إيجار 

     

               

351,069  

 الجزء الرئيسي من التزام اإليجار 

     

                

  71,520  

 ( 22تنازل عن إيجار )اإليضاح 

     

              

422,589  

 

  .19-جائحة كوفيدإعفاء من إيجار لفترة ثالثة أشهر خالل حصلت المجموعة على 
وتعديالته، يرجى االطالع على اإليضاح  16لمزيد من تفاصيل السياسات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

(4 .) 
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  (16) 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة:  -4

 فيما يلي أدناه السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة: 
 
 االلتزام  بيان -أ

لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عرن المجلرس الردولي للمعرايير المحاسربية 
 لدولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن الشركات التجارية.  2015( لعام 2والبنود المطبقة للقانون االتحادي رقم )

 
 أساس اإلعداد  -ب

د ترم إعرداد البيانرات الماليرة الموحردة طبقراً لمبردأ التكلفرة التاريخيرة بخصروص عقرارات اسرتثمارية وأدوات ماليرة معينرة ترم لقر
 قياسها بالقيم العادلة. تستند التكلفة التاريخية عادةً إلى القيمة العادلة للثمن الممنوح في وقت تبادل البضائع والخدمات. 

 
 ض العملة الوظيفية وعملة العر -ج

يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية الموحدة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل المجموعة ضمنها 
 )"العملة الوظيفية"(. يتم عرض البيانات المالية الموحدة بالدرهم اإلماراتي، وهو عملة العرض للمجموعة. 

 
 أساس التوحيد   -د

البيانرات الماليرة الموحردة، والرذي  – 10يانات المالية الموحدة طبقراً للمعيرار الردولي للتقرارير الماليرة رقرم لقد تم إعداد هذه الب
يقضي من منشأة )الشركة األم( التري تسريطر علرى واحردة أو أكثرر مرن المنشرآت )الشرركات التابعرة( القيرام بعررض البيانرات 

 المالية الموحدة. تتم السيطرة عندما: 
 
 لشركة سلطة على الشركة المستثمر فيها؛ يكون لدى ا -1

 تتعرض الشركة، أو يكون لديها حقوق، في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و  -2

 يكون لدى الشركة القدرة على استخدام سلطتها للتأثير على عوائدها.  -3

 
مستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظرروف تشرير لوجرود تقوم الشركة بإعادة التقييم سواًء كانت أم لم تكن تسيطر على شركة 

تغيرات على واحدة أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة الواردة أعاله. يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تحصل الشركة علرى 
مطلوبرات سيطرة على شركة تابعرة وتتوقرف عنردما تفقرد الشرركة السريطرة علرى الشرركة التابعرة. يرتم إدراج الموجرودات وال

والدخل والمصاريف الخاصة بشركة تابعة تم االستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة ضمن البيانات الماليرة الموحردة مرن 
تاريخ حصول الشركة على السيطرة وحتى تاريخ توقف سريطرة المجموعرة علرى الشرركة التابعرة. ال يوجرد هنراك أثرٌر علرى 

 لى إجمالي حقوق الملكية. الربح أو الخسارة للسنة المقارنة وع
 

في الدخل الشامل اآلخر منسوباً لمساهم الشركة وللحصص غير المسيطرة، حتى إذا كران  يعد الربح أو الخسارة وكل مكّون
لديها رصيد عجز. وعندما تقتضي الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات الماليرة ينتج عن ذلك حصص غير مسيطرة 

صبح السياسات المحاسبية الخاصة بها متوافقة مع السياسات المحاسبية للمجموعة. إن جميع الموجرودات للشركات التابعة لت
والمطلوبات وحقوق الملكيرة والردخل والمصراريف والتردفقات النقديرة داخرل المجموعرة فيمرا يتصرل بمعرامالت برين أعضراء 

 المجموعة يتم حذفها بشكل كامٍل عند التوحيد. 
 

ير في حصة ملكية في شركة تابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت الشركة السريطرة يتم احتساب التغي
على شركة تابعة، فإنها تتوقف عن احتساب الموجودات ذات الصلة )بما فيها الشهرة التجارية(، والمطلوبات والحصة غير 

حتساب أي ربح أو خسارة ناتجرة ضرمن الرربح أو الخسرارة. يرتم المسيطرة والمكونات األخرى في حقوق الملكية، بينما يتم ا
 احتساب أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة. 

 
 ممتلكات ومنشآت ومعدات   -ه

بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمرة،  يتم احتساب غير المباني والممتلكات والمنشآت والمعدات
كلفة على المصروف المنسوب بشكل مباشر القتناء األصل. عندما يكون ألقسام في بنرد مرن الممتلكرات إن وجدت. تشتمل الت

والمنشررآت والمعرردات أعمررار إنتاجيررة مختلفررة، فإنرره يررتم احتسررابها كبنررود منفصررلة )مكونررات رئيسررية( للممتلكررات والمنشررآت 
 والمعدات. 

 
بالقيمة العادلة ناقصاً االسرتهالك المترراكم وخسرائر االنخفراض فري ، يتم قياس البناء 2019و 2020ديسمبر  31كما بتاريخ 

القيمة المحتسربة بعرد تراريخ إعرادة التقيريم. ترتم تكررار تنفيرذ عمليرة التقيريم بشركل كراٍف لضرمان عردم اخرتالف القيمرة الدفتريرة 
 لألصل المعاد تقييمه بشكل جوهري عن قيمته العادلة. 
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  (17) 

 )تابع(:  هامةملخص السياسات المحاسبية ال -4
 

 )تابع(  ممتلكات ومنشآت ومعدات -هـ
يتم قيد فائض إعادة التقييم في الدخل الشامل اآلخر وإدراجه في فائض إعادة تقييم األصرل ضرمن حقروق الملكيرة. إال أنره، وبمقردار 

يادة ضمن الربح أو الخسرارة. عكس عجز إعادة التقييم لنفس األصل المحتسب سابقاً ضمن الربح أو الخسارة، فإنه يتم احتساب الز
عجررز إعررادة التقيرريم ضررمن البيرران الموحررد للررربح أو الخسررارة، باسررتثناء مقرردار مقايضررته لفررائض حررالي لررنفس األصررل  يررتم احتسرراب

 المحتسب في فائض إعادة تقييم األصل. 
 

القسرط الثابرت علرى مردى األعمرار  يتم احتساب االستهالك ضمن البيان الموحرد للرربح أو الخسرارة والردخل الشرامل اآلخرر بطريقرة
اإلنتاجية التقديرية للمتلكات والمنشآت والمعدات، فيما عدا القوالب والتي يتم احتسابها من خالل وحدات اإلنتاج. فيما يلي األعمرار 

 اإلنتاجية التقديرية ومعدالت االستهالك المطبقة: 
 

 الموجودات 

   

 العمر اإلنتاجي 

 بناء 

  

 سنة  15

 سنة  45 – 10   ات كرفان

 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية 

  

 سنوات  4

 مركبات 

   

 سنوات  4 – 3

 آالت ومعدات 

  

 سنة  45 – 4

 أدوات وقوالب 

   

 سنوات  4

 موجودات أخرى 

   

 سنتان 

 
االستهالك مع نموذج المنرافع  تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية التقديرية وطريقة االستهالك بشكل دوري لضمان توافق فترة وطريقة
 االقتصادية المتوقع أن تتدفق إلى المجموعة من خالل استخدام بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات. 

 
يتم إدراج التكاليف الالحقة فري القيمرة الدفتريرة لألصرل أو احتسرابها كأصرل منفصرل، حسربما يكرون مالئمراً، فقرط عنردما يكرون مرن 

لمجموعة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند، ويكون باإلمكان قياس تكلفة ذلك البند بشركل موثروق. يرتم المرجح أن تتدفق إلى ا
 ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها.  احتساب جميع عمليات اإلصالح والصيانة األخرى

 
و توقف عمل بند ما في الممتلكات والمنشآت والمعدات بوصفه الفررق برين عوائرد يتم تحديد الربح أو الخسارة الناشئة عن استبعاد أ

 البيع والقيمة الدفترية لألصل، ويتم احتسابه ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر. 
 

دليرل علرى تعررض تلرك الموجرودات بتاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة لتحديرد وجرود 
لخسررارة االنخفرراض فرري القيمررة. وعنررد وجررود هررذا الرردليل، يررتم تقرردير المبلررغ القابررل لالسررترداد لألصررل بهرردف تحديررد مرردى خسررارة 

ل االنخفاض في القيمة. عندما ال يكون ممكنراً تقردير المبلرغ القابرل لالسرترداد ألصرل فرردي مرا، تقروم المجموعرة بتقردير المبلرغ القابر
لالسترداد للوحدة المولدة للنقد التي ينتمي إليها األصل. ترى اإلدارة عدم وجود مثل هذا الردليل بتراريخ التقريرر، وبالترالي مرن غيرر 

 المطلوب إجراء تعديالت أو تقديم إفصاحات. 
 

تكلفة، ناقصاً أي خسارة انخفاض يتم إدراج الممتلكات التي في طور اإلنشاء ألغراض اإلنتاج أو التوريد أو األغراض اإلدارية بال
في القيمة. وتشتمل التكلفة على األتعاب المهنيرة، وبالنسربة للموجرودات المؤهلرة، علرى تكراليف القرروض التري تمرت رسرملتها طبقراً 

كرات . يرتم تصرنيف هرذه الممتلكرات ضرمن الفئرات المالئمرة للممتل23للسياسة المحاسبية للمجموعة وللمعيار المحاسبي الردولي رقرم 
وتصرربح جرراهزة لالسررتخدام المعتررزم. يبرردأ اسررتهالك هررذه الموجررودات، بررنفس أسرراس موجررودات  والمنشرآت والمعرردات عنررد إنجازهررا

 أخرى، عندما تصبح الموجودات جاهزة لالستخدام المعتزم منها. الممتلكات 
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 يجارات   اإل -و

أو قبرل  2019ينراير  1بخصروص جميرع العقرود المبرمرة بتراريخ  16يار الدولي للتقرارير الماليرة رقرم اتبعت المجموعة المع
ذلك التاريخ، وتراعي المجموعة ما إذا كان عقدٌ ما يشّكل أو يشتمل على إيجار. يتم تعريف اإليجار بأنره "عقرد أو جرزء مرن 

قابرل ثمرن". ولتطبيرق هرذا التعريرف، تقروم المجموعرة بتقيريم ستخدام أصل ما )األصل المعني( لفترة في مالعقد، يوفر الحق 
 مدى تحقيق العقد لثالثة عمليات تقييم رئيسية وهي ما إذا: 

 
  يشتمل العقد على أصل محدد، يكون إما محدداً بشركل واضرح فري العقرد أو محردد بشركل ضرمني مرن خرالل تحديرده

 وقت توفير األصل للمجموعة.

 صول بشركل جروهري علرى جميرع المنرافع االقتصرادية مرن اسرتخدام األصرل المحردد تمتلك المجموعة الحق في الح
 خالل فترة استخدامه، مع األخذ بعين االعتبار حقوقها ضمن النطاق المعّرف للعقد. 

  تمتلك المجموعة الحق في توجيه استخدام األصل المحدد خالل فترة استخدامه. تقوم المجموعة بتقيريم مرا إذا لرديها
 توجيه "كيفية والغرض" الذي يتم استخدام األصل من أجله خالل فترة استخدامه. الحق في 

 
يتم تحديد كل فترة إيجار على أساس فردي وتتوافق مع الفتررة غيرر القابلرة إللغراء الترزام اإليجرار، باإلضرافة إلرى 

 أي فترات اختيارية سيتم تطبيقها بشكل معقول. 
 

 قياس واحتساب اإليجارات كمستأجر 
ستخدام األصل والتزام اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المسرتقبلية التاريخ بداية اإليجار، تقوم المجموعة بقياس حق ب

في ذلك التاريخ، مخصومة باسرتخدام سرعر الفائردة المضرّمن فري عقرد اإليجرار، إذا كران ذلرك السرعر متروفراً بشركل جراهز أو 
دفعره القترراض مبرالغ  ادة سعر القرض هو السعر الذي يجب على اإليجارات الفرديرةبزيادة سعر القرض للمجموعة. إن زي

 ستخدام األصل في بيئة اقتصادية بعائد وأمن وشروط مشابهة. المالية ضرورية للحصول على أصل ذو قيمة مشابهة لحق 
 

 لتحديد زيادة سعر القرض، تقوم المجموعة: 
 

 يد من طرف ثالث ترم الحصرول عليره مرن قبرل مسرتأجر كنقطرة بدايرة، ويرتم عندما يكون ممكناً، باستخدام تمويل جد
 تعديله لبيان التغيّرات في شروط التمويل منذ استالم التمويل من طرف ثالث؛ 

  استخدام أسلوب تم وضعه يبدأ بسرعر بفائردة خرالي مرن المخراطر معردّل بخصروص خسرائر االئتمران التري ال تشرمل
 و  على تمويل جديد من طرف ثالث؛

  .إجراء تعديل معين على اإليجار 

 
أسلوب منتظم من تراريخ بدايرة اإليجرار حترى /ستخدام األصل بطريقة القسط الثابتالتقوم المجموعة باحتساب استهالك حق 

خدام ستالستخدام األصل أو نهاية فترة اإليجار أيهما يحل أوالً. تقوم المجموعة أيضاً بتقييم حق النهاية العمر اإلنتاجي لحق 
 األصل لتحديد مدى االنخفاض في القيمة عند وجود مثل هذه المؤشرات. 

 
بتراريخ البدايرة ناقصراً حروافز /، ودفعرات اإليجرار قبرلستخدام األصل على مبلغ القياس األولري اللترزام اإليجراراليشتمل حق 

موجرودات أجر وأي تكلفرة تقديريرة لتفكيرك اإليجار المستلمة )إن ُوجردت( والتكلفرة المباشررة األوليرة المتكبردة مرن قبرل المسرت
 اإليجار أو إعادة الموقع )إذا كان ممكناً( لحالته وإذا كانت هناك مثل هذه االلتزامات. 

 
يشررتمل التررزام اإليجررار علررى جميررع الرردفعات غيررر المسررددة بترراريخ البدايررة مخصررومة بالقيمررة الحاليررة باسررتخدام سررعر الفائرردة 

 زيادة سعر القرض إذا لم يكن ممكناً. الضمني في عقد اإليجار أو 
 

إن دفعات اإليجار غير المسددة بتاريخ البداية الوارد في قياس التزام اإليجار تتكون من دفعات ثابتة )بما في ذلك الثابتة فري 
القيمررة  جوهرهررا(، والرردفعات المتغيرررة اسررتناداً لمؤشررر أو سررعر أو المبررالغ المتوقررع أن تكررون واجبررة السررداد بموجررب كفرراالت

المتبقية، والدفعات الناشئة مرن خيرارات مرن المؤكرد بشركل معقرول أن يرتم تطبيقهرا ودفعرات العقوبرات عرن إنهراء اإليجرار إذا 
 افترضت المجموعة إنهاء اإليجار بشكل مبكر. 

 
اإلطفرراء وسرريتم خفررض التررزام اإليجررار بخصرروص /سررتخدام األصررل بخصرروص االسررتهالكالالحقرراً، سرروف يررتم خفررض حررق 

دفعات المسددة والزيادة في الفائدة باستخدام سعر فائدة ثابت خالل الفترة. تتم إعادة قياسره لبيران أي إعرادة تقيريم أو تعرديل، ال
 أو إذا كانت هناك تغيّرات في الدفعات الثابتة في جوهرها. 
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ستخدام األصل، أو ضمن الربح أو الخسرارة إذا ترم بالفعرل الة قياس التزام اإليجار، يتم بيان التعديل الموافق في حق عندما تتم إعاد
 ستخدام األصل إلى الصفر. الخفض حق 

 
شرهراً أو أقرل( واإليجرارات ذات  12قصيرة األجل )اإليجرارت التري لهرا فتررة إيجرار تبلرغ  اختارت المجموعة احتساب اإليجارات

. وبردالً عررن 16 لموجرودات بقيمرة منخفضرة باسرتخدام وسررائل عمليرة كمرا هرو معررّرف ضرمن المعيرار الردولي للتقررارير الماليرة رقرما
ستخدام األصل والتزام اإليجار، يتم احتساب الدفعات المتعلقة بهذه كمصروف في بيران الرربح أو الخسرارة بطريقرة الاحتساب حق 
 داد فترة اإليجار. أسلوب منتظم على امت/القسط الثابت

 
ومررع ذلررك، مررن خررالل اسررتخدام اإلعفرراء مررن اإليجررار لفترررة قصرريرة، يجررب علررى المجموعررة اإلفصرراح عررن مبلررغ دفعررات اإليجررار 

 المصروفة كنتيجة الستخدام هذه الوسيلة. يمكن للمجموعة تطبيق هذه الوسيلة العملية على فئة موجودات. 
 

 فعات غير مدرجة في قياس التزام اإليجار: فيما يلي أدناه المصاريف المتعلقة بد
 

    

2020  

 

2019  

    

 درهم 

 

 درهم 

       

 ( 29إيجارات قصيرة األجل )اإليضاح رقم 

   

                143,069  

 

             

2,340,915  

 
  19-امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد

لمؤجرين حول العالم بتوفير إعفراء مرن اإليجرار لمسرتأجرين مرن خرالل تأجيرل أو التنرازل لقيام العديد من ا 19-لقد أدت جائحة كوفيد
 عن مبالغ كانت ستكون خالفاً لذلك مستحقة الدفع. قد تكون هذه وفقاً للطبيعة الحالية: 

 

  .تنازالت عن إيجار لفترة زمنية معينة 

  .تأجيل اإليجار لفترة زمنية معينة 

 ار ممدة. اإليجار لفترات إيج تأجيل 

 
وباألخذ بعين االعتبار أثر مرا ورد أعراله، قرام المجلرس الردولي للمعرايير المحاسربية بتروفير بعرض اإلعفراءات المحاسربية بخصروص 

 . "19-"امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد 16إيجارات وأصدر تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 التعديل: 
، قد تشكل المحاسبة تحدياً طبقاً لإلرشادات الحاليرة الرواردة فري المعيرار الردولي للتقرارير الماليرة عتبار حجم التغيّراتباألخذ بعين اال

المستأجرين تقييم ما إذا كانت هذه التغيّرات تعرديالت علرى اإليجرار. بنراًء علرى ذلرك، قرام المجلرس الردولي ، حيث يجب على 16رقم 
لتزويرد المسرتأجرين بإعفراء اختيراري )يجرب تطبيقره بشركل ثابرٍت  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقرم للمعايير المحاسبية بتعديل 

أي على مستوى محفظة اإليجار( من تحديد مرا إذا كران امتيراز اإليجرار المتصرل  –على العقود التي لها خصائص وظروف مشابهة 
 في الحقيقة تعديالً على إيجار.  19-بكوفيد

 
المستأجرون الذين يأخذون بهذا الخيار باحتساب أي تغيير في دفعات اإليجار الناتجة عن امتياز اإليجرار برنفس الطريقرة  يقومسوف 

إذا لم يكن التغيير تعديالً على اإليجار )أي من خالل إعادة قياس التزام اإليجار واحتساب التنازالت عرن اإليجرار فري حسراب الرربح 
 المطلوب إجراء إعادة قياس في حاالت تأجيل اإليجار(.  أو الخسارة، حيث ال يكون من
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وأن يرتم اسرتيفاء جميرع الشرروط المرذكورة  19-ولالستفادة من اإلعفاء، يجب أن يحدث امتياز اإليجار كنتيجة مباشرة لجائحة كوفيرد
 أدناه: 

 
تغيير في دفعات اإليجار ثمن معردّل بخصروص اإليجرار يكرون بشركل جروهري نفرس أو أقرل مرن ثمرن اإليجرار الرذي ينتج عن ال -1

  مباشرةً التغيير )ال يحدّد بشكل جوهري ويجب تقييمه على مستوى اإليجار(؛ يسبق

ز إيجرار هرذا الشررط إذا )مثل يحقق امتيرا 2020يؤثر أي خفض في دفعات اإليجار فقط على الدفعات المستحقة أصالً في عام  -2
 أو الفترة التي بعده(؛ و  2020وزيادة دفعات اإليجار في عام  2020نتج عنه خفض في دفعات اإليجار فقط في عام 

 ال يوجد تغيير جوهري على البنود والشروط األخرى لإليجار.  -3

 
 تاريخ السريان: 

 د ذلك التاريخ، ويسمح بتطبيقه بشكل مبكر. أو بع 2020يونيو  1فترات التقارير السنوية التي تبدأ بتاريخ 
 
 عقارات استثمارية     -ز

أو زيررادة رأس المررال )بمررا فرري ذلررك العقررار قيررد اإلنشرراء لهررذه /العقررار االسررتثماري هررو عقررار محررتفظ برره لكسررب إيجررارات و
ً  األغراض(. لالحتسراب األولري، يرتم قيراس  يتم قياس العقار االستثماري مبدئياً بالتكلفة، بما في ذلرك تكراليف المعاملرة. الحقرا

العقار االستثماري بالقيمة العادلة. إن األرباح والخسائر الناتجة عن تغيّرات في القيمة العادلة لعقرار اسرتثماري يرتم إدراجهرا 
 ضمن الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها. 

 
تثماري. تشتمل تكلفة العقار االستثماري المنشأ بشركل تشتمل التكلفة على المصروف المنسوب بشكل مباشر القتناء عقار اس

ذاتري علرى تكلفررة المرواد والعمالررة المباشررة، وأيرة تكلفررة أخررى منسرروبة بشركل مباشرر لجلررب العقرار االسررتثماري إلرى حالترره 
 التشغيلية لالستخدام المعتزم منه وعلى رسملة تكاليف القروض. 

 
ن عقارات قيد اإلنشاء أو أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز عند وفقط عند حدوث تغيير يتم تحويل العقارات لعقارات استثمارية م

في االستخدام، مثبتاً ببدء تطويره بهدف بيع أو تشغيل المشروع. يتم إجراء عمليات التحويل هرذه بالقيمرة الدفتريرة للعقرارات 
 بتاريخ التحويل. 

 
ندما يتم سحب العقار االسرتثماري بشركل دائرم مرن االسرتخدام، وال يعرد يتم إيقاف احتساب عقار استثماري عند استبعاده أو ع

من المتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية من االستبعاد. إن أي ربرح أو خسرارة ناشرئة عرن إيقراف احتسراب العقرار 
بح أو الخسرارة فري الفتررة )المحتسب كفرق بين صافي عوائد االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( يتم إدراجه فري حسراب الرر

 التي يتم فيها إيقاف احتساب العقار. 
 

 األدوات المالية      -ح

. يرتم قيراس يتم احتساب الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعرة طرفراً فري بنرود تعاقديرة فري األدوات
لة باستثناء الذمم المدينة التجارية، والتي يتم احتسرابها مبردئياً جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العاد

إن تكراليف المعاملرة المنسروبة بشركل مباشرر القتنراء أو إصردار موجرودات ماليرة ومطلوبرات ماليرة )بخرالف بسعر المعاملة. 
فتها أو اسرتقطاعها مرن القيمرة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلرة مرن خرالل الرربح أو الخسرارة( ترتم إضرا
إن تكراليف المعاملرة المنسروبة  العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، حسبما يكون مالئماً عنرد االحتسراب األولري.

بشكل مباشر القتناء موجودات مالية أو مطلوبرات ماليرة بالقيمرة العادلرة مرن خرالل الرربح أو الخسرارة يرتم احتسرابها مباشررةً 
 ضمن بيان الربح أو الخسارة. 
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  الموجودات المالية
تصنّف المجموعة وتقوم الحقاً بتصنيف موجوداتها المالية ضمن واحدة من الفئرات الرواردة أدنراه، اسرتناداً للغررض الرذي ترم 

الف الموجررودات الماليررة فرري عالقررة تحوطيررة مؤهلررة، فررإن السياسررة المحاسرربية للمجموعررة مررن أجلرره اقتنرراء األصررل. وبخرر
 بخصوص الفئة المطبقة ذات الصلة هي على النحو التالي: 

 
 التكلفة المطفأة  (1)

تنشأ هذه الموجودات بشكل رئيسي من توفير بضائع وخدمات لعمالء )مثل ذمم مدينة تجارية من أطرراف ذات عالقرة 
الثة(، لكنها تشتمل أيضاً على أنواعٍ أخرى من الموجودات المالية، التي يكون الهردف منهرا االحتفراظ بهرذه أو أطراف ث

الموجررودات بهرردف الحصررول علررى ترردفقات نقديررة تعاقديررة، وتكررون الترردفقات النقديررة التعاقديررة دفعررات حصرررية للمبلررغ 
اً تكاليف المعاملة المنسوبة بشكل مباشر القتنائهرا أو إصردارها . يتم احتسابها مبدئياً بالقيمة العادلة زائداألصلي والفائدة

 ، ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة. ويتم إدراجها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي
 

ودات األخرررى تتكررون الموجررودات الماليررة للمجموعررة المقاسررة بالتكلفررة المطفررأة مررن الررذمم المدينررة التجاريررة والموجرر
)باستثناء الدفعات المقدمة والسلفيات لموردين(، والمستحق من أطراف ذات عالقة، والودائع الثابتة واألرصدة النقديرة 

 والمصرفية. 
 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   (2)

 تستوفي كال الشرطين التاليين:  يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كانت
  يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج عمل، يتم تحقيق هدفه من خالل كل مرن تحصريل تردفقات نقديرة تعاقديرة وبيرع

 الموجودات المالية، و 

  تؤدي الشروط التعاقدية في تواريخ معينة لنشوء تدفقات نقديرة تُعرد حصررياً دفعرات المبلرغ األصرلي والفائردة
 ألصلي المتبقي. على المبلغ ا

 
 بتاريخ التقرير، لم يكن لدى المجموعة أي أصل مالي محدد بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر. 

 
 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  (3)

فري هرذه الفئرة أو غيرر مصرنفة كموجرودات صرنفة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي موجودات ماليرة إمرا م
بالقيمرة  لية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة مرن خرالل الردخل الشرامل اآلخرر. يرتم إدراجهرا فري بيران المركرز المراليما

 العادلة مع تغييرات في القيمة العادلة المحتسبة ضمن الربح أو الخسارة. 
 

( حول 10في اإليضاح رقم ) تمت مناقشة األصل المالي للمجموعة المصنف كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة
 هذه البيانات المالية الموحدة. 

 
 المطلوبات المالية 

نف المجموعة وتقوم الحقاً بقيراس مطلوباتهرا الماليرة ضرمن واحردة مرن الفئترين التراليتين أدنراه، اسرتناداً للغررض الرذي ترم تص
 اقتناء أحد المطلوبات من أجله. 

 
 ارة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخس (1)

يتم تصنيف المطلوبات المالية ضمن هذه الفئة من خالل خيار القيمرة العادلرة. إن األدوات المشرتقة )بمرا فيهرا المشرتقات 
التي تم تضمينها( بقيٍم عادلة سلبية، باسرتثناء تلرك المغطراة بعالقرات محاسربية تحوطيرة، يرتم تصرنيفها أيضراً ضرمن هرذه 

 الفئة. 
 

ات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام القيم العادلة وتقروم برإدراج تقوم المجموعة بإدراج مطلوب
التغييرات على القيمة العادلرة ضرمن الرربح أو الخسرارة. يرتم احتسراب تغييررات القيمرة العادلرة مرن المشرتقات المحتسربة 

 ضمن بيان التغييرات في حقوق الملكية. كجزء من تحوط محاسبي فعّال ضمن بند الدخل الشامل اآلخر ويتم عرضها 
 

 كما بتاريخ التقرير، لم يكن لدى المجموعة أية مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
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 )تابع( المالية طلوبات الم
 

  رى مطلوبات مالية أخ (2)

يتم احتساب القروض المحملة بفائدة بشكل مبدئي بالقيمة العادلة صرافيةً مرن أي تكراليف معاملرة منسروبة بشركل مباشرر 
إلصدار األداة. ويتم قياس هذه المطلوبات المحملة بفائدة الحقاً بالتكلفرة المطفرأة باسرتخدام طريقرة سرعر الفائردة الفعلري، 

امتداد الفترة حتى السداد هو بسعر ثابت على رصريد االلترزام المردرج ضرمن والتي تضمن أن أي مصروف فائدة على 
 بيان المركز المالي الموحد. 

 
ألغررراض كررل التررزام مررالي، فررإن مصررروف الفائرردة يشررمل تكرراليف المعاملررة األوليررة وأي قسررط مسررتحق السررداد عنررد 

تزام مطلوباً. إن المطلوبات المالية األخرى، بما استرداده، وكذلك أي فائدة أو كوبون مستحق السداد عندما ال يزال االل
فيها القروض ألجل، ومطلوبات اإليجار والذمم الدائنة التجارية واألخرى والمستحق ألطرراف ذات عالقرة يرتم قياسرها 

فأة باسرتخدام مبدئياً بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة. يتم قياس المطلوبات المالية األخرى الحقاً بالتكلفة المط
 طريقة سعر الفائدة الفعلي، مع احتساب مصروف الفائدة استناداً للعائد الفعلي. 

 
 والحقاً لالحتساب األولي، ال تتم إعادة تصنيف المطلوبات المالية. 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

 
وجرودات الماليرة بالتكلفرة المطفرأة والموجرودات تقوم المجموعة باحتساب مخصص خسارة بشأن خسائر االئتمان المتوقعة للم

المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقديرة التعاقديرة 
 ائدة الفعلي. المستحقة طبقاً للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، مخصومةً بسعر الف

 
بالنسبة للتعرضات االئتمانية للموجودات المالية، حيث لم تكن هناك زيادة كبيرة فري مخراطر االئتمران منرذ االحتسراب األولري 

 12أو التي لها مخاطر ائتمانية منخفضة بتاريخ التقرير، فبالنسبة لهذه الموجودات، يتم احتساب خسائر ائتمانية متوقعرة لمردة 
حتساب إيرادات الفائدة على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل )أي دون الخصم من مخصصات االئتمان(. بالنسبة شهراً ويتم ا

للموجودات المالية التي تعرضت لزيادة كبيررة فري مخراطر االئتمران منرذ االحتسراب األولري )مرا لرم يكرن لهرا مخراطر ائتمانيرة 
موضوعي، فبالنسبة لهذه الموجودات، يتم احتساب خسائر ائتمانية متوقعرة منخفضة بتاريخ التقرير( لكن ال تشتمل على دليل 

أمرا الموجرودات الماليرة التري  لكامل فترتها، ومرع ذلرك يسرتمر حسراب إيررادات فائردة علرى القيمرة الدفتريرة اإلجماليرة لألصرل.
موجرودات، يرتم احتسراب خسرائر تشتمل على دليل موضوعي على تعرض قيمتها لالنخفاض بتاريخ التقريرر، فبالنسربة لهرذه ال

ائتمانية متوقعة لكامل فترتها، ويتم كذلك حساب إيرادات فائدة أيضراً علرى صرافي القيمرة الدفتريرة )أي صرافية مرن مخصرص 
 االئتمان(. 

 
 إيقاف احتساب الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 ً ، جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعرة أصرول ماليرة يتم إيقاف احتساب أصل مالي بشكل رئيسي )أو عندما يكون مطبقا
 مشابهة( عندما: 

  تنتهي الحقوق في استالم تدفقات نقدية من األصل أو 

  تقوم المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تردفقات نقديرة مرن األصرل أو تقروم بتحمرل الترزام بردفعها بشركل كامرل دون
وهري بتحويل جميع المخاطر والعوائرد الخاصرة باألصرل أو ( تقوم بشكل ج1تأخير كبير لطرف ذي عالقة وإما )

( لم تقم بتحويل وال باالحتفاظ بشكل جوهري بجميرع المخراطر والعوائرد الخاصرة باألصرل، لكرن قامرت بتحويرل 2)
 السيطرة على األصل. 

 
ه أو انتهائره. عنردما يرتم يتم إيقاف احتساب مطلوب مالي عندما يتم التنازل عن االلتزام بموجب المطلوب المالي أو إلغائر

بشركل  استبدال التزام مالي قائم بآخر من نفس المقرض وفقاً لشروط اختالف جوهري، أو يتم تعديل شرروط الترزام قرائم
جوهري، فتتم معاملة هذا االستبدال أو التعديل كإيقاف احتساب لاللتزام األصلي واحتساب االلتزام الجديد. يتم احتسراب 

 دفترية المعنية ضمن الربح أو الخسارة. الفرق في القيم ال
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )تابع( 
 

 مقايضة الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
 

تقريرر بشرأنها علرى أسراٍس صراٍف فري بيران المركرز المرالي الموحرد  تتم مقايضة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ورفرع
المرفق عند وجود حق قابرل للتطبيرق قانونراً لمقايضرة هرذه المبرالغ، وعنردما تعترزم المجموعرة التسروية علرى أسراٍس صراٍف أو 

  لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في الوقت ذاته.
 

 مخزون       -ط

وصرافي القيمرة الممكرن تحقيقهرا أيهمرا أقرل. ترم تحديرد تكراليف المخرزون علرى أسراس المتوسرط  إظهار المخرزون بالتكلفرةيتم 
المرجح. تتكون تكلفة المخزون من تكاليف الشراء، وعندما يكون مطبقاً، تكلفة تحويلهرا والتكراليف األخررى التري ترم تكبردها 

قهرا سررعر البيرع التقرديري للمخررزون ناقصراً جميررع لجلرب المخرزون لحالترره وموقعره الحرالي. يمثررل صرافي القيمررة الممكرن تحقي
  التكاليف التقديرية لإلنجاز والتكاليف الضرورية إلجراء عملية البيع.

 
       ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى -ي

األطرراف ذات العالقرة( بنراًء علرى المسرتحقة مرن تحدد المجموعة انخفراض قيمرة الرذمم المدينرة التجاريرة )بمرا فري ذلرك تلرك 
مرن خرالل مخصرص يسراوي  للرذمم المدينرة التجاريرةنموذج خسارة االئتمان المتوقعرة. يرتم قيراس خسرارة االئتمران المتوقعرة 

العجرز عرن ، أي خسرارة االئتمران المتوقعرة التري تنرتج عرن جميرع أحرداث على امترداد كامرل فترتهراخسارة االئتمان المتوقعة 
  .إعداد التقريرفي تاريخ  الموجودةالتجارية المحتملة على مدى عمر الذمم المدينة  السداد

 
سلفيات وال والودائع الهامشيةقابلة لالسترداد إيداعات وذمم مدينة ودفعات مسبقة كمبياالت وتتكون الموجودات األخرى من 

  .بصافي القيمة الممكن تحقيقهامدرجة أرباح مستحقة وذمم مدينة أخرى وتوزيعات  الموظفينلموردين وقروض وسلف ل
 

       ضريبة القيمة المضافة  -ك

أو الخدمات في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج والتوزيع بما البضائع ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد يتم فرض 
، الخارجرةضرريبة ال. يتم إيداع الضريبة المحصلة أو المستحقة عن توريرد الخردمات فري حسراب الضروريفي ذلك التوريد 

 مرنالضرريبة الداخلرة، المشتريات ومصرروفات األعمرال والمتروفرة فري رصريد حسراب  علىضريبة المدفوعة ويتم خصم ال
الدائنة/المدينرة طبقراً لقروانين ضرريبة  حساب المدخالت. في نهايرة كرل فتررة ضرريبية، يرتم احتسراب ضرريبة القيمرة المضرافة

 . الموحد لمركز المالياا في بيان دولة اإلمارات العربية المتحدة ويتم إدراجهفي القيمة المضافة 
 

        األطراف ذات العالقة  -ل

إن األطراف ذات العالقة تعتبر ذات عالقة ألن لديها القدرة على ممارسة السيطرة علرى المجموعرة أو ممارسرة ترأثير قروي 
طرراف ذات عالقرة بالمجموعرة أو سيطرة مشتركة على القرارات المالية والتشغيلية الخاصة بالمجموعة. كما تعتبرر تلرك األ

عندما يكون لدى المجموعة القدرة على ممارسة السيطرة أو يكون لها تأثير قوي أو سيطرة مشتركة علرى القررارات الماليرة 
والتشررغيلية الخاصررة بتلررك األطررراف. تشررمل المعررامالت مررع األطررراف المعنيررة فرري المعترراد نقررل المرروارد أو الخرردمات أو 

راف. في تاريخ إعداد التقارير، يتم إدراج الحسابات الدائنة والمدينة الخاصة باألطراف المعنية بصافي االلتزامات بين األط
 القيمة القابلة للتحقيق. 

 
        النقد ومفردات النقد -م

ي بغرض إصدار بيان مواحرد بالتردفقات النقديرة، يشرتمل النقرد ومفرردات النقرد علرى النقرد فري الصرندوق والنقرد فري البنروك فر
  الحسابات الجارية.

 
        احتياطي قانوني -ن

فرري شررأن الشررركات التجاريررة، يتعررين علررى  2015لسررنة  2طبقرراً لعقررد تأسرريس المجموعررة وأحكررام القررانون االتحررادي رقررم 
مرن  %50من صافي أرباحها إلى احتياطي قانوني حتى يصل إلى ما يعادل نسبة  %10المجموعة تحويل مبلغ يعادل نسبة 

  الشركة، وال يكون ذلك االحتياطي متاحاً للتوزيع.رأس مال 
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        مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين -س

 يتم تحديد المخصص طبقاً لقوانين العمل ذات الصلة عن فترات الخدمة حتى تاريخ إعداد التقرير.
 
هاية الخدمرة لموظفيهرا الوافردين. ويعتمرد اسرتحقاق هرذه المزايرا علرى الراترب النهرائي مكافأة نقوم الشركة برصد مخصص لت

للموظف وطول مدة الخدمة على أن يخضع ذلك إلكمال سنة مرن الخدمرة كحرد أدنرى. تُسرتحق التكلفرة المتوقعرة لهرذه المزايرا 
   على مدار سنة التوظيف.

 
        ذمم دائنة تجارية وأخرى -ع

والخردمات التري تسرتلمها بضرائع الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى عن المبالغ التي سيتم دفعهرا عرن اليتم احتساب الذمم 
المجموعة سواء صدر بها فواتير أم ال. تتم تسوية الذمم الدائنة التجارية بصرفة عامرة بحسرب شرروط االئتمران المتفرق عليهرا 

  مع الموردين.
 

        المطلوبات التعاقدية -ف

والخردمات إلرى العميرل، والتري اسرتلمت المجموعرة مقابلهرا بضرائع المطلوبات التعاقدية التزامات المجموعة تجاه نقل ال تمثل
  )أو ما زال المبلغ مستحقاً( من العميل.

 
         اإليرادات -ص

هري واردة فري تحتسب المجموعة اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء بناء على نموذج مكون من خمرس خطروات كمرا 
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: 15المعيار رقم 

تحديد العقد/العقود مع العميل: يعرف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر يستحدث حقوقاً والتزامات قابلة للنفاذ  -1
 ويحدد المعايير التي يجب استيفاؤها لكل عقد.

 

أو بضائع د: التزام األداء هو عبارة عن وعد وارد في العقد المبرم مع العميل بنقل التحديد التزامات األداء في العق -2
 الخدمات إلى العميل.

 

أو الخدمات بضائع تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة أن تستحقه مقابل نقل ال -3
 ا نيابة عن الغير. الموعودة للعميل باستثناء المبالغ التي تم تحصيله

 

تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقود التي تشتمل على أكثر من التزام أداء واحد،  -4
تخصص المجموعة سعر المعاملة عن كل التزام أداء بمبلغ يعكس مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة أن تستحقه في 

 داء.مقابل استيفاء كل من التزامات األ
 

أو على مدار فترة زمنية. يتم اعتبار وقت محدد احتساب اإليراد عندما )أو حيثما( تستوفي المجموعة التزام األداء في  -5
  المجموعة أنها استوفت التزام األداء واحتسبت اإليرادات على مدار فترة زمنية في حال استيفاء أحد المعايير التالية:

 
 يا المقدمة من خالل أداء المجموعة بالتزامن مع قيام المجموعة باألداء، أوواستهالكه للمزااستالم العميل  -

 

يؤدي أداء المجموعة على استحداث أو تعزيز أحد الموجودات، والذي يسيطر عليه العميل بينما يتم استحداثه أو  -
  تعزيزه.

 

عة، ويكون للمجموعة حق نافذ ال يؤدي أداء المجموعة إلى استحداث أصل يكون له استخدام بديل بالنسبة للمجمو -
 في الحصول على المدفوعات عن األداء المنفذ حتى تاريخه. 

 

والتي يتم استيفاء وقت محدد بالنسبة اللتزامات األداء التي ال تستوفي أحد الشروط الواردة أعاله، يتم احتساب اإليراد في 
 التزام األداء فيها.



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  (25) 

 ع(: )تاب ملخص السياسات المحاسبية الهامة -4
 

 )تابع( اإليرادات  -ص
 

عندما تستوفي المجموعة التزام األداء ويستلم العميل ويستهلك في نفس الوقت المزايا المقدمة عن طريق أداء المجموعة، 
 فإنها تستوفي معايير احتساب اإليرادات على مدار فترة زمنية. 

 

من المعايير الدولية إلعداد  15بحسب المعيار رقم  يمثل الجدول التالي احتساب تدفقات إيرادات ضخمة لدى المجموعة
  التقارير المالية:

 
 نوع اإليراد

 

رقم  للتقارير المالية بحسب المعيار الدولي
15  

  وقت محدد في   بضائع بيع ال

 على مدار فترة زمنية   توريد الخدمات

 
 : اتفي التقدير وكالتقديرات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للشك -5

، يتعررين علررى اإلدارة إصرردار أحكررام 4فرري تطبيررق السياسررات المحاسرربية المتبعررة لرردى المجموعررة، والمبينررة فرري المالحظررة رقررم 
وتقديرات وافتراضات بشأن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات والتي ال تكون واضحة من مصادر أخرى. كما يتعرين علرى 

على المجاالت األساسية التي تشتمل درجة عالية من إصدار األحكام أو التعقيد، أو المجاالت  19-اإلدارة تقييم تأثير جائحة كوفيد
 التي تعتبر فيها التقديرات واالفتراضات ذات أهمية كبيرة إلعداد البيانات المالية الموحدة الخاصة بالمجموعة.

 
اب مراجعرات التقرديرات المحاسربية فري الفتررة التري ترم تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصفة مستمرة، ويتم احتسر

خاللها مراجعة التقديرات إذا كانت المراجعة ال تؤثر إال على تلك الفترة، أو يتم احتسرابها فري فتررة المراجعرة ولفتررات مسرتقبلية 
  في حال كانت المراجعة تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية. 

 
  ق السياسات المحاسبيةالتقديرات الهامة في تطبي -أ

التقديرات التي يتم إصدارها فري تطبيرق السياسرات المحاسربية والتري لهرا ترأثيرات هامرة علرى المبرالغ المحتسربة فري البيانرات 
  المالية الموحدة هي كما يلي:

 
 احتساب اإليرادات

يت استيفاء التزامات األداء بما في ذلك عند احتساب اإليرادات من العمالء، تقوم اإلدارة بإصدار تقديرات بشأن طبيعة وتوق
شروط الدفع الهامة وسياسات احتساب اإليرادات ذات الصلة. ينتج عن ذلك اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت اإليرادات سيتم 

 .وقت محدداحتسابها على مدار فترة زمنية أم في 
 

  (جاريةشهرة التاالنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )بما في ذلك ال
في نهاية كل فترة من فترات إعداد التقارير، تجري اإلدارة تقييماً للممتلكات واآلالت والمعدات، والممتلكات االستثمارية، 
وموجودات حق االستخدام، وغيرها من الموجودات غير المالية من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أية دالالت على انخفاض 

دالالت، ال يتم اتخاذ أي إجراء آخر. في حال وجود تلك الدالالت، يتم إجراء تحليل لكل من قيمتها. في حال غياب تلك ال
 الموجودات بهدف تحديد صافي المبلغ القابل لالسترداد، فإذا كان ذلك المبلغ أقل من قيمتها الدفترية يتم إدراج مخصص. 

 
-مختلف االفتراضات األساسية المرتبطة بجائحة كوفيدأجرت المجموعة عدداً من عمليات التحليل للسيناريوهات باستخدام 

 31من أجل تحديد أي خسائر ناتجة عن انخفاض القيمة فيما يتعلق بتلك الموجودات التي يجب احتسابها كما في  19
  .2020ديسمبر 

 
 اإليجارات

ً عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف التي توجد  لتطبيق خيار حافزاً اقتصاديا
عدم تطبيق خيار اإلنهاء. ال يتم إدراج خيار التمديد )أو الفترات بعد خيار اإلنهاء( إال إذا كان من المؤكد بشكل  وأالتمديد 

  معقول أن اإليجار سيتم تمديده )أو لن يتم إنهاؤه(.
 
 
 
 



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  (26) 

 )تابع(:  ك في التقديراتالتقديرات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للشكو -5
 

  )تابع( التقديرات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية -أ
 

 بالنسبة إليجارات المستودعات ومتاجر التجزئة والمعدات، تعتبر العوامل التالية هي األكثر ارتباطاً:

 

كل معقرول مرن تمديرد اإليجرار في حال وجود غرامات كبيرة على اإلنهاء )أو عدم التمديد(، تكون المجموعة متأكدة بشر -
 )أو عدم إنهائه(

تكون المجموعة متأكردة في حال كان من المتوقع أن التحسينات التي تجرى على العقار ستكون ذات قيمة متبقية كبيرة،  -
  بشكل معقول من تمديد اإليجار )أو عدم إنهائه(

لرك مردة اإليجرار التاريخيرة وتكراليف تعطيرل وبخالف ذلك، تأخرذ المجموعرة بعرين االعتبرار العوامرل األخررى بمرا فري ذ -
  العمل الالزم الستبدال الموجودات المستأجرة.

 
تتم إعادة تقييم مدة اإليجار في حال تطبيق أحد الخيارين بالفعرل )أو عدمره( أو سرواء أصربحت المجموعرة ملزمرة بتطبيقره أم 

 ال.

 

 ا يلي:من بين المصادر األخرى للتقدير والشك المرتبط باإليجارات م

  حساب معدل الخصم المناسب. -

  تقدير المدفوعات اإليجارية المتغيرة بناء على مؤشر أو معدل. -

 
  تحديد السيطرة

( تعرض إلى أو حقوق في 2( سلطة على الكيان، )1تسيطر المجموعة على كيان ما فقط في حال كان لدى الشركة األم: )
القدرة على استخدام سلطتها على الكيان للتأثير على مبلغ عوائد الشركة  (3عوائد متغيرة ناتجة عن ارتباطها بالكيان، و)

 األم. 
 

تقوم الشركة األم بصفة منتظمة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها إذا أشارت الحقائق والظروف 
 إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المذكورة أعاله. 

 
  ، قررت الشركة األم أنها تمارس السيطرة ولديها تأثير كبير على الشركات التابعة لها. 2020ديسمبر  31عتباراً من ا
 

   تصنيف وقياس الموجودات المالية

يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج اختبار نموذج األعمال. تحدد المجموعة نموذج األعمال بالمستوى 
  كيفية إدارة مجموعات من الموجودات المالية معاً من أجل تحقيق هدف تجاري محدد.الذي يعكس 

 
  في التقديرات وكالمصادر الرئيسية للشك -ب

فيما يلي التقديرات الرئيسية المرتبطة بالمستقبل وغيرها من المصادر الرئيسية للشك في التقرديرات فري تراريخ إعرداد البيران 
تشرركل خطررراً كبيررراً يتمثررل فرري إجررراء تعررديالت جوهريررة علررى القرريم الدفتريررة للموجررودات  الموحررد للمركررز المررالي، والترري

 والمطلوبات خالل السنة المالية المقبلة. 
 

 للممتلكات واآلالت والمعدات اإلنتاجي العمر 
تقررديرات  التقررديري والررذي يسررتند إلررىاإلنترراجي لممتلكررات واآلالت والمعرردات علررى مرردار عمرهررا احتسرراب اسررتهالك ليررتم 

الناتج عن االستخدام الطبيعي. لم تأخذ اإلدارة بعين االعتبار أية قيمة متبقية حيث إنها  التلفاالستخدام المتوقع للموجودات و
 تعتبر غير ذات أهمية. 

 

 االستثماريةعقارات والمعدات والالمنشآت إعادة تقييم الممتلكات و

ت واآلالت والمعدات والممتلكات االستثمارية بالقيمة العادلرة مرع احتسراب تدرج المجموعة المبنى الخاص بها تحت الممتلكا
التغييرررات فرري القيمررة العادلررة فرري األربرراح والخسررائر. بالنسرربة للممتلكررات االسررتثمارية والمبنررى الررذي تررم إعررادة تصررنيفه مررن 

حصرلت المجموعرة علرى القيمرة العادلرة الممتلكات االستثمارية، كانت منهجية التقييم المطبقة هي أسرلوب مقارنرة المبيعرات. 
عن الممتلكات االسرتثمارية والمبنرى تحرت بنرد الممتلكرات واآلالت والمعردات مرن شرهادات تقيريم  2020ديسمبر  31كما في 

  (.9رقم اإليضاح الممتلكات الصادرة عن دائرة البلديات والنقل )انظر 
 
 



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  (27) 

 )تابع(:  ة للشكوك في التقديراتالتقديرات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسي -5
 

  )تابع( المصادر الرئيسية للشكوك في التقديرات -ب
 

 المتقادم الحركة أو ئ بطالمخزون مخصص 

تجررري اإلدارة مراجعررة لمخررزون البضررائع الخاصررة بالمجموعررة مررن أجررل تقيرريم احتماليررة تحقيقهررا لإليرررادات مررع األخررذ بعررين 
فري تحقيرق  19-دال وعمر وحالة البضائع. وبنراء علرى تقيريم اآلثرار الممكنرة لجائحرة كوفيرداالعتبار أسعار المشتريات واالستب

 اإليراد من البضائع، يتم وضع االفتراضات بشأن مستوى رصد المخصص الالزم.  
 

 مخصص الخسارةحساب 
إلدارة التأثير االقتصادي خسائر االئتمان المتوقعة. تقيم اعند تحديد مخصص الخسارة على الذمم المدينة، تقدر اإلدارة 

باستخدام القيمة المرجحة لالحتمالية غير المتحيزة، والقيمة الوقتية للنقود، والمعلومات  19-الممكن الناتج عن جائحة كوفيد
االستباقية بناء على األثر االقتصادي المحتمل والذي يستند إلى االفتراضات والتأثيرات المحتملة للحركات المستقبلية 

ف المحركات االقتصادية وكيفية تأثير تلك المحركات على بعضها. الخسارة في حالة التقصير هي تقدير للخسارة لمختل
الناتجة عن التقصير. يعتمد ذلك على االختالف بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع المقرض استالمها 

 لناتجة عن الضمانات وتعزيز االئتمان المتكامل.مع األخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية ا
 

 المخصصات والحاالت الطارئة

 إلى الخارج.  تجري اإلدارة تقييمات منتظمة اللتزاماتها المحتملة لتحديد احتمالية وحجم تدفق الموارد
 

 اإلجراءات القانونية

ي اإلجراءات القانونية، وفي تاريخ كرل مرن التقرارير تقوم المجموعة بمراجعة القضايا القانونية المعلقة في أعقاب التطورات ف
الماليررة، مررن أجررل تقيرريم الحاجررة إلررى مخصررص وإفصرراحات فرري البيانررات الماليررة الموحرردة. مررن بررين العوامررل الترري تؤخررذ بعررين 

ة، االعتبررار عنررد اتخرراذ القرررارات بشررأن المخصصررات هرري طبيعررة التقاضرري، والمطالبررات أو التقيرريم، واإلجررراءات القانونيرر
والمستوى المحتمل للتعويض عن الضرر في منطقة السلطة القضائية التي تم فيها رفرع الردعوى أو المطالبرة أو التقيريم. التقردم 
في سير القضية )بما في ذلك تقدم سير القضية بعد تراريخ إعرداد البيانرات الماليرة، ولكرن قبرل إصردار تلرك البيانرات(، وآراء أو 

انونيين، والخبررة فري األمرور المماثلرة وأيرة قررارات صرادرة عرن إدارة المجموعرة بشرأن كيفيرة وجهات نظرر المستشرارين القر
  استجابتها للدعوى أو المطالبة أو التقييم.
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ولرديها  2020ديسرمبر  31المنتهيرة فري  ( درهم إمراراتي للسرنة98,097,427تكبدت المجموعة إجمالي )خسارة( شاملة بمبلغ )
( درهررم إمرراراتي، كمررا أن مطلوباتهررا المتداولررة تجرراوزت 37,301,110ترردفقات نقديررة سررلبية مررن األنشررطة التشررغيلية بقيمررة )

. تشير هذه الظروف إلى وجود حالة عردم 2020ديسمبر  31درهم إماراتي كما في  113,940,016موجوداتها المتداولة بمبلغ 
وهري قد تثير شكوكاً كبيرة بشأن قردرة المجموعرة علرى االسرتمرار علرى أسراس مبردأ االسرتمرارية. فري هرذا الشرأن، تعيرد يقين ج

اإلدارة هيكلررة عمليررات المجموعررة، وتضررع اسررتراتيجيات جديرردة، وتضررع خطررط أعمررال طويلررة وقصرريرة المرردى، وتعيررد جدولررة 
ية الموحردة أيرة تعرديالت تتعلرق بإمكانيرة اسرترداد وتصرنيف مبرالغ الموجرودات التسهيالت البنكية. وعليه، ال تتضمن البيانات المال

المسجلة أو مبالغ وتصنيف المطلوبات التي قد تكون ضرورية في حالة عردم قردرة المجموعرة علرى االسرتمرار علرى أسراس مبردأ 
بمبلرغ أقرل مرن المبلرغ المردرج فري  االستمرارية. في الوقت الحالي، يرى مجلرس اإلدارة أنره مرن غيرر المحتمرل تحقيرق موجرودات

  .2020ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة كما في 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 ع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تاب

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

         (28) 

 :ممتلكات ومنشآت ومعدات -7

 

 مباني 

 

 كرفانات 

 

أثاث 
وتجهيزات 

ومعدات 
 مكتبية 

 

 مركبات 

 

 آالت ومعدات 

 

 أدوات وقوالب 

 

موجودات 
 أخرى 

 

أعمال رأسمالية 
 قيد اإلنجاز 

 

 المجموع 

 

 رهم د

 

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

 التقييم /التكلفة
 -   2019يناير  1كما في                  

 

117,438,157  

 

4,935,352  

 

3,417,810  

 

 179,405,006  

 

7,468,353  

 

1,068,159  

 

125,534,757  

 

439,267,594  

 -  إضافات خالل السنة 

 

 - 

 

 - 

 

292,894  

 

740,697  

 

363,816  

 

 - 

 

13,215  

 

1,410,622  

 -  استبعاد خالل السنة 

 

 - 

 

(8,011) 

 

(53,000) 

 

(379,612) 

 

 - 

 

 - 

 

- 

 

(440,623) 

  4,105,116 محول من عقار استثماري 

 

 - 

 

 - 

 

 - 

 

- 

 

 - 

 

 - 

 

- 

 

4,105,116  

 -  خسائر االنخفاض في القيمة 

 

 - 

 

 - 

 

 - 

 

- 

 

 - 

 

 - 

 

(40,785,002) 

 

(40,785,002) 

  4,105,116  2019ديسمبر  31كما في 

 

117,438,157  

 

4,927,341  

 

3,657,704  

 

 179,766,091  

 

7,832,169  

 

1,068,159  

 

84,762,970  

 

403,557,707  

 -  إضافات خالل السنة 

 

 - 

 

61,283  

 

 - 

 

819,493  

 

140,768  

 

 - 

 

- 

 

1,021,544  

 (6,699) ئر االنخفاض في القيمة خسا

 

 - 

 

 - 

 

 - 

 

- 

 

 - 

 

 - 

 

(42,839,755) 

 

(42,846,454) 

 4,098,417  2020ديسمبر  31كما في 

 

117,438,157  

 

 

4,988,624  

 

3,657,704  

 

180,585,584  

 

7,972,937  

 

1,068,159  

 

41,923,215  

 

 

361,732,797 

 كم االستهالك المترا                  

 -   2019يناير  1كما في               

 

27,476,378  

 

4,851,814  

 

3,400,702  

 

90,633,037  

 

7,185,213  

 

1,017,032  

 

- 

 

134,564,176  

 -  استهالك خالل السنة 

 

2,483,423  

 

29,846  

 

19,273  

 

3,556,576  

 

524,551  

 

44,748  

 

- 

 

6,658,417  

 -   استهالك عند االستبعاد

 

 - 

 

(8,011) 

 

(53,000) 

 

(51,929) 

 

 - 

 

 - 

 

- 

 

(112,940) 

 -   2019ديسمير  31كما في 

 

29,959,801  

 

4,873,649  

 

3,366,975  

 

94,137,684  

 

7,709,764  

 

1,061,780  

 

- 

 

141,109,653  

 273,674  استهالك خالل السنة 

 

2,219,940  

 

25,104  

 

57,891  

 

2,906,904  

 

257,395  

 

 3,635  

 

- 

 

5,744,543  

 273,674  2020ديسمبر  31كما في 

 

32,179,741  

 

 

4,898,753  

 

3,424,866  

 

 97,044,588  

 

7,967,159  

 

1,065,415  

 

- 

 

 

146,854,196  

 صافي القيمة الدفترية                   

                 

  2020ديسمبر  31كما في 

 

3,824,743  

 

85,258,416  

 

89,871  

 

232,838  

 

 83,540,996  

 

5,778  

 

2,744  

 

41,923,215  

 

 

214,878,601  

  4,105,116  2019ديمسبر  31كما في 

 

87,478,356  

 

53,692  

 

290,729  

 

85,628,407  

 

122,405  

 

 6,379  

 

84,762,970  

 

262,448,054  



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (29) 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات )تابع(:  -7
 

مال الرأسمالية قيد اإلنجاز أعاله من تكلفرة اآلالت والتركيرب واإليجرار والتصرميم والتطروير وتكراليف أخررى ذات صرلة تتكون األع
متكبدة إلنشاء مصنع حديد في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. يتم إظهار األعمرال الرأسرمالية قيرد اإلنجراز بالقيمرة العادلرة 

 قبل مقيم مؤهل بشكل مستقل.  للتقييم المنفذ من استناداً 
 

 يتم عرض تكلفة االستهالك للسنة ضمن البيانات المالية الموحدة ضمن: 

    

2020  

 

2019  

    

 درهم 

 

 درهم 

       

 تكلفة اإليرادات 

             

5,005,629  

 

             

6,174,454  

 مصاريف عمومية وإدارية 

                

738,914  

 

                

483,963  

    

           

5,744,543  

 

           

6,658,417  

 
 قدّرت اإلدارة أنه من غير المطلوب مزيد من االنخفاض في القيمة كما في نهاية السنة بالنسبة للمتلكات والمنشآت والمعدات. 

 
 ستخدام أصل:الحق  -8

 

      

 رض أ

      

 رهم د

 لتكلفة ا

 تاريخ التطبيق األولي ما بك      

     

            31,493,828  

  2020و 2019ديسمبر  31كما في 

     

         31,493,828  

 االستهالك المتراكم        

 االستهالك خالل السنة       

     

             1,212,842  

  2019ديسمبر  31كما في 

     

             1,212,842  

 ك خالل السنة االستهال

     

             1,212,101  

  2020ديسمبر  31كما في 

     

           2,424,943  

 صافي القيمة الدفترية        

  2020ديسمبر  31كما في       

     

         29,068,885  

 )كما هو معادٌ بيانها(  2019ديسمبر  31كما في 

     

            30,280,986  

 
 سنة.  50أربعة إيجارات أراضي مستخدمة لبناء مصنع. تتراوح فترة اإليجار حتى  تشتمل إيجارات المجموعة على

 يتم عرض االستهالك للسنة ضمن البيانات المالية الموحدة ضمن: 
 

    

2020  

 

2019  

    

 رهم د

 

 رهم د

  1,107,060 تكلفة اإليرادات        

 

1,107,802  

  105,041    ومية وإدارية مصاريف عم

 

   105,040  

    

           

1,212,101  

 

           

1,212,842  

 



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (30) 

 عقارات استثمارية: -9

 

    

  2020ديسمبر  31

 

  2019ديسمبر  31

    

 درهم 

 

 درهم 

       

 مباني 

            

25,316,157  

 

            

25,314,884  

    

         25,316,157  

 

         25,314,884  

 فيما يلي الحركات خالل السنة:        

    

2020  

 

2019  

    

 درهم 

 

 درهم 

       

 يناير،  1كما في 

   

            

25,314,884  

 

            

21,100,000  

    -                         ( 7محول لممتلكات ومنشآت ومعدات )اإليضاح 

 

          (4,105,116) 

 ربح من إعادة تقييم عقار 

   

                   1,273  

 

             8,320,000  

 ديسمبر  31كما في 

   

         25,316,157  

 

         25,314,884  

 
لرذي ترم الحصرول عليره مرن دائررة تستند القيمة العادلة للعقار االستثماري والمبراني ضرمن الممتلكرات والمنشرآت والمعردات إلرى التقيريم ا

 . 2021مارس  2البلديات والنقل بتاريخ 
 

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  -10

 

      

 كما هو معاد بيانها( )

  2019ديسمبر  31   2020ديسمبر  31    

    

 درهم 

 

 درهم 

       

 استثمار في أوراق مالية مدرجة 

   

          136,424,636  

 

          

200,773,644  

 استثمار في أوراق مالية غير مدرجة 

   

            17,465,872  

 

            

17,465,872  

    

       153,890,508  

 

       218,239,516  

 

ناصرر العميررة، العضرو المنتردب والتري م شخصي للسيد علي رشريد درهم هي باس 17,382,547األوراق المالية غير المدرجة بقيمة 
 يتم االحتفاظ بها ومراقبتها بشكل نفعي من قبل المجموعة. 

 
: 2019درهررررم ) 127,739,890أصررردرت محكمرررة أبرررروظبي لألمرررور المسرررتعجلة حكمرررراً بتجميرررد أوراق ماليرررة للمجموعررررة بقيمرررة 

 (. 37و 36نك أبوظبي األول )اإليضاحان مقابل قضية مرفوعة من قبل ب 2020ديسمبر  31درهم( بتاريخ  101,253,698
 

 يتم االحتفاظ باالستثمار أعاله في األوراق المالية ضمن القطاعات التالية: 
 

    

  2020ديسمبر  31

 

  2019ديسمبر  31

    

 درهم 

 

 درهم 

 بنوك        

   

            10,064,101  

 

            57,635,885  

 تأمين 

   

            73,903,482  

 

            75,861,062  

 عقارات 

   

             8,292,500  

 

            28,301,423  

 أخرى 

   

            61,630,425  

 

            56,441,146  

    

       153,890,508  

 

       218,239,516  



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (31) 

 أو الخسارة )تابع(:  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح -10
 

 فيما يلي الحركة في استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

    

2020  

 

2019  

    

 رهم د

 

 رهم د

  1 -لمستوىا

      

 يناير  1كما في 

   

          

200,773,644  

 

          

226,502,901  

 إضافات خالل السنة 

   

                        -    

 

          

313,470,257  

 استبعادات خالل السنة 

   

          

(78,109,153) 

 

        

(317,784,272) 

 )خسارة( غير محققة من خالل الربح أو الخسارة /ربح
            

13,760,145  

 

          

(21,415,242) 

 ديسمبر  31كما في 

   

       136,424,636  

 

       200,773,644  

 
 مخزون:  -11

 

    

  2020ديسمبر  31

 

  2019ديسمبر  31

    

 درهم 

 

 درهم 

 مواد أولية        

   

             2,513,986  

 

             2,541,994  

 بضائع تم االنتهاء منها 

   

             2,137,699  

 

             3,098,941  

 حديد 

   

             1,839,618  

 

             2,252,791  

 قطع غيار 

   

             2,355,056  

 

             2,385,655  

 مواد استهالكية 

   

                323,481  

 

                428,255  

    

             9,169,840  

 

            

10,707,636  

 ناقصاً: مخصص مخزون بطيء الحركة 

       

(2,888,847) 

 

            

(2,422,906) 

    

           6,280,993  

 

           8,284,730  

 كما في تاريخ التقرير:  فيما يلي الحركة في مخصص مخزون بطيء الحركة       

       

    

2020  

 

2019  

    

 درهم 

 

 درهم 

 يناير  1كما في        

   

             2,422,906  

 

             1,969,955  

 تكلفة السنة 

   

                465,941  

 

                469,173  

 محذوف خالل السنة 

   

                        -    

 

                (16,222) 

 ديسمبر  31كما في 

   

           2,888,847  

 

           2,422,906  

 
 



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (32) 

 تجارية وموجودات أخرى:  ذمم مدينة -12

 

    

 2020ديسمبر  31

 

 2019ديسمبر  31

    

 درهم 

 

 درهم 

 ذمم مدينة تجارية        

   

103,304,091  

 

105,521,834  

 (92,399,900) ناقصاً: مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 

(69,068,803) 

    

  10,904,191  

 

  36,453,031  

 ذمم مدينة كمبياالت 

   

   3,626,824  

 

   3,982,696  

 دفعات مقدمة 

   

   1,410,577  

 

   1,102,334  

 ودائع قابلة لالسترداد 

   

   3,715,353  

 

   1,713,730  

 ودائع هامشية 

   

      231,015  

 

      195,000  

 سلفيات لموردين 

   

   1,126,952  

 

   1,850,256  

 قروض وسلفيات لموظفين 

   

      627,392  

 

      564,036  

 توزيعات أرباح مستحقة 

   

      441,571  

 

    -    

 ذمة مدينة أخرى 

   

    -    

 

   2,530,173  

    

         

22,083,875  

 

         

48,391,256  

 
بله من قبل المجموعرة وترم رصرد مخصرص درهم تم رفع قضية قانونية في مقا 76,287,444تشتمل الذمم المدينة التجارية على مبلغ 

 في مقابلها بالكامل. 
 

يومراً(. تسرتند المخصصرات إلرى المبرالغ التقديريرة  90: 2019يومراً ) 90يبلغ متوسط فترة االئتمان بخصروص الرذمم المدينرة التجاريرة 
 غير القابلة لالسترداد المحددة بالرجوع للخبرة السابقة للعجز عن السداد. 

 
 ليل أعمار الذمم المدينة التجارية التي لم تتعرض لالنخفاض في قيمتها: فيما يلي تح

 

    

 2020ديسمبر  31

 

 2019ديسمبر  31

    

 درهم 

 

 درهم 

 يوماً  90إلى  1       

   

             7,416,602  

 

             9,548,924  

 يوماً  180إلى  91

   

             2,226,477  

 

             4,131,694  

 يوماً  365إلى  181

   

             1,108,722  

 

             1,193,262  

 يوماً  365أكثر من 

   

            92,552,290  

 

            90,647,954  

    

       103,304,091  

 

       105,521,834  

 
 فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة: 

 

    

2020 

 

2019 

    

 درهم

 

 درهم

 يناير  1ما في ك       

   

            69,068,803  

 

            61,653,101  

 خصص خالل السنة م

   

            23,331,097  

 

             7,415,702  

 ديسمبر  31ما في ك

   

         92,399,900  

 

         69,068,803  

 
 م المدينة للكمبياالت من الشيكات المؤجلة المستلمة التي تستحق التسوية. تتكون الذم

 
تتكون الذمم المدينة األخرى من الرصيد الممكن استرداده من منشأة مستثمر فيها، والذي تم اسرتبعاده فري سرنوات سرابقة. خرالل السرنة، 

 درهم.  2,530,173م المدينة األخرى بقيمة قامت المجموعة برصد مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكامل مبلغ الذم



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (33) 

 صافي ذمم مدينة ضريبة القيمة المضافة:  -13

 

    

 2020ديسمبر  31

 

 2019ديسمبر  31

    

 درهم

 

 درهم

 ريبة قيمة مضافة داخلة ض       

   

          3,047,027  

 

         1,629,282  

 ريبة قيمة مضافة خارجة ض

   

        

(2,909,636) 

 

       (1,562,051) 

    

             

137,391  

 

                

67,231  

 
 أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة:  -14

 
شركات أعمال أخرى تندرج ضمن فئة طرف ذي عالقرة الرواردة تقوم المجموعة، خالل سير العمل العادي، بإبرام معامالت من 

 . يتم إدراج هذه المعامالت كما هو متفق عليه بين األطراف ذات العالقة. 24ي الدولي رقم في المعيار المحاسب
 

تتكون األطراف ذات العالقة من شركات تقع تحت الملكيرة المشرتركة واإلدراة المشرتركة، ومروظفي اإلدارة الرئيسريين وأعضراء 
 عائالتهم القريبين. 

 

    

 2020ديسمبر  31

 

 2019ديسمبر  31

 حق من أطراف ذات عالقة: مست

   

 درهم

 

 درهم

 منشآت تقع تحت اإلدارة المشتركة        

  168,933                 سيف بن درويش، اإلمارات العربية المتحدة  /السادة

 

                        -    

  229,558                 درويش بن أحمد وأوالده، اإلمارات العربية المتحدة  /السادة

 

                        -    

 موظفو اإلدارة الرئيسيين        

      

  79,971                   السيد علي رشيد ناصر العميرة، العضو المنتدب، إماراتي 

 

                  64,085  

 عضو عائلة قريبب لموظفي اإلدارة الرئيسيين        

    -                          العميرة، إماراتي السيد ناصر عبدهللا

 

                110,692  

 السيد رشيد درويش الكتبي، إماراتي 

   

                   2,791  

 

                   2,351  

    

              481,253  

 

              177,128  

       

    

 2020ديسمبر  31

 

 2019 ديسمبر 31

 مستحق ألطراف ذات عالقة: 

   

 درهم

 

 درهم

 منشآت تقع تحت اإلدارة المشتركة        

  120,316                 شركة العميرة للطباعة والنشر، اإلمارات العربية المتحدة 

 

                131,113  

    -                         سيف بن درويش، اإلمارات العربية المتحدة  /السادة

 

             3,419,764  

    -                         درويش بن أحمد وأوالده، اإلمارات العربية المتحدة  /السادة

 

                349,077  

درويش بن أحمد وأوالده للسفر والسياحة، اإلمارات العربية  /السادة
  216                       المتحدة 

 

                  32,850  

 عضو عائلة قريب لموظفي اإلدارة الرئيسيين        

    -                         السيد محمد علي رشيد العميرة، إماراتي 

 

                   4,919  

    

              120,532  

 

           3,937,723  



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (34) 

 القة )تابع(: أرصدة ومعامالت األطراف ذات الع -41
 

 األرصدة غير مؤمنة ويتوقع تسويتها نقداً.  جميع
 فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة: 

 

    

2020 

 

2019 

    

 درهم

 

 درهم

       

 إليرادات ا

             

2,958,932  

 

             

3,922,167  

 فعات مستلمة د

             

3,676,801  

 

             

4,315,602  

 مصاريف 

                

272,389  

 

             

8,367,939  

 طلوبات تمت تسويتها م

             

1,822,096  

 

             

4,404,222  

 تعويضات اإلدارة الرئيسيين 

             

1,315,000  

 

             

1,275,000  

 
 ودائع ثابتة:  -15

 
المسرتعجلة )اإليضراح األمور درهم( تنفيذاً ألمر محكمة  632,007: 2019درهم ) 632,034لقد تم تجميد الودائع الثابتة بقيمة 

34 .) 
 

 أرصدة نقدية ومصرفية:  -16

 

    

  2020ديسمبر  31

 

 2019ديسمبر  31

    

 درهم

 

 درهم 

 قج في الصندوق ن       

   

                157,278  

 

                206,256  

 قد لدى المصرف في حساب جاري ن

   

             4,409,210  

 

             4,690,814  

    

           4,566,488  

 

           4,897,070  

 
لمسرتعجلة. درهم، والذي تم تجميده استناداً ألمر محكمرة األمرور ا 1,232,574يشتمل الرصيد المصرفي أعاله على رصيد بقيمة 

 822,838درهم وبنرك أبروظبي التجراري بقيمرة  409,736يتكون هذا الرصيد من أرصدة مصرفية من بنك أبوظبي األول بقيمة 
(، لرم يرتم تأكيرد المبلرغ حيرث لرم يرتم 36درهم. ونظراً الستمرار القضية القانونية مع بنك أبوظبي األول، كما تم بيانه في اإليضاح )

 أو بيان مصرفي من قبل المجموعة. استالم تأكيد مصرفي 
 

 رأس المال:  -17

 
، يبلرررغ رأس المرررال 1974لسرررنة  5طبقررراً للهيكرررل التنظيمررري المعتمرررد المؤسرررس فررري أبررروظبي بموجرررب المرسررروم األميرررري رقرررم 

 درهم إماراتي.  1سهم قيمة السهم الواحد منها  300,000,000درهم إماراتي مقسم إلى  300,000,000
 

 احتياطي قانوني:  -18

 
لدولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة بشررأن  2015( لعررام 2طبقرراً للنظررام األساسرري للشررركة وطبقرراً ألحكررام القررانون االتحررادي رقررم )

مرن صرافي ربحهرا إلرى احتيراطي قرانوني. يجرب أن ترتم عمليرات  %10الشركات التجارية، يجب على الشركة تحويل مبلغ يعادل 
علررى األقررل مررن رأس المررال المرردفوع للشررركة. ال يترروفر هررذا  %50ذا االحتيرراطي التحويررل لهررذا االحتيرراطي إلررى أن يسرراوي هرر

 االحتياطي للتوزيع. 
 
 
 



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (35) 

 : احتياطي رأس المال -19

 
ة . ويجرروز للجمعيررالمررال حتيرراطي رأساالشررركة إلنشراء ربررح مررن صررافي  %10لشررركة علررى تخصريص النظررام األساسرري لنص ير

مرال ضرعف رأس المرال المردفوع ال احتيراطي رأسبلرغ أو إذا اإلدارة اقترراح مجلرس  ىعلر بناءً ة إيقاف االستقطاع العاديالعمومية 
حتياطيات اعدم تحويل أي مبلغ إلى اإلدارة على قرارات مجلس اإلدارة. قرر مجلس  ستخدام هذا االحتياطي بناءً اللشركة. يجوز 

  .السنةمال خالل ال رأس
 

 قروض ألجل:  -20

 

    

 2020ديسمبر  31

 

 2019ديسمبر  31

    

 درهم

 

 درهم 

 روض ألجل ق       

   

          179,745,223  

 

          188,583,811  

 اقصاً: الجزء المتداول ن

   

        (179,745,223) 

 

          (75,148,099) 

    

                        -    

 

       113,435,712  

 
ً  %4.6إلى  %3من من عدة مصارف بأسعار فائدة تتراوح  تم الحصول على القروض المذكورة أعاله سعر الفائدة باإلضافة  سنويا

 وربع سنوية. أقساط شهرية السداد من خالل القروض المذكورة أعاله تستحق  المتداول بين بنوك اإلمارات.
 

أحد المصارف المحلية. وقد تم من تم الحصول عليها القروض المصرفية التي وعن سداد القروض ألجل عجزاً المجموعة واجهة 
هذه البيانات المالية حول ( 36)التسهيالت ضمن اإليضاح رقم عن تفاصيل اإلجراءات القانونية والتسويات المتعلقة بهذه اإلفصاح 
 الموحدة.

 
األقساط نيف ويتم تص، مطلوبات متداولةمن نهاية السنة على أنها اً المستحقة خالل اثني عشر شهرالقروض أقساط يتم تصنيف 

السداد مستحقة ألجل ، أصبحت القروض ونظراً للعجز عن السداد. مطلوبات غير متداولةالمتبقية المستحقة بعد ذلك التاريخ على أنها 
 .طلوبات متداولةكمألجل بالكامل  مبلغ القروضبالتالي تم تصنيف بقرار المحكمة، و عمالً عند الطلب 

 
 درهم من أحد المصارف:  6,053,030تسهيالت ومجموعها مقابل م الحصول عليها التي تمالية الوراق فيما يلي األ

  درهم لصالح البنك. 33,000,000الت بقيمة آرهن  -1

 40,00,000بدبي بمبلغ ة، دبي الصناعية مدين، 41003على قطعة األرض رقم المصنع الواقع توفير وثيقة تأمين على  -2
 مخصصة لمصرف.  درهم

  ، دبي.دبي إنترناشيونال ستي، 41003رقم على قطعة أرض أرض تقع  عقد إيجار علىتخصيص  -3

 . غطي أقساط القروضتعلى أي مصرف آخر بتواريخ مؤجلة تم سحبها شيكات  -4

 
 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين:  -21

 

    

2020  

 

2019  

    

 رهم د

 

 رهم د

 يناير  1ما في ك       

   

             1,997,864  

 

             1,872,680  

 مخصص خالل السنة 

   

                406,935  

 

                306,977  

 مدفوع خالل السنة 

   

              (430,883) 

 

              (181,793) 

 ديمسبر  31كما في 

   

           1,973,916  

 

           1,997,864  

 
 



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (36) 

 مطلوبات اإليجار:  -22

 عرض مطلوبات اإليجار في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي: يتم 
 

      

 كما هو معاد بيانها( )

  2019ديسمبر  31   2020ديسمبر  31    

    

 درهم 

 

 درهم 

 غير متداول        

   

            28,994,690  

 

            29,793,322  

 متداول 

   

                710,111  

 

                713,022  

    

         29,704,801  

 

         30,506,344  

 
 (. 8مطلوبات اإليجار مؤمنة بحق االستخدام على قطعة أرض مستأجرة )اإليضاح 

 فيما يلي الحركة في مطلوبات اإليجار خالل السنة: 
 

    

2020  

 

2019  

    

 رهم د

 

 رهم د

  30,506,344             يناير، تاريخ الطلب األولي  1ما في ك       

 

            31,396,701  

 ائدة على مطلوبات اإليجار ف

   

             1,489,894  

 

             1,167,394  

 نازل عن إيجار ت

   

              (422,589) 

 

                        -    

 السنة  سداد مطلوبات اإليجار خالل

            

(1,745,098) 

 

            

(1,934,001) 

 حساب تصفية اإليجار 

   

              (123,750) 

 

              (123,750) 

 ديسمبر  31كما في 

   

         29,704,801  

 

         30,506,344  

 
 تم دفعها بعد تاريخ التقرير. ، لكن 2020يرجع حساب تصفية اإليجار لمطلوبات إيجار مستحقة في 

 
 ذمم دائنة تجارية وأخرى:  -23

 

    

  2020ديسمبر  31

 

  2019ديسمبر  31

    

 درهم 

 

 درهم 

 مم دائنة تجارية ذ       

   

            37,308,706  

 

            77,808,178  

 يكات صادرة بتواريخ مؤجلة ش

   

             6,641,591  

 

             6,376,306  

 خصص رواتب إجازة وتذاكر سفر م

  

                715,116  

 

                426,227  

 مستحقات عن مصاريف 

   

             2,864,458  

 

             1,563,638  

 ودائع من آخرين 

   

                  41,720  

 

                  31,720  

 كتسبة إيرادات غير م

   

                894,506  

 

                896,381  

 ذمم دائنة لتوزيعات أرباح غير مطالب بها 

   

             2,589,969  

 

             2,589,969  

    

         51,056,066  

 

         89,692,419  

 
 التزام عقد:  -24

 

    

  2020ديسمبر  31

 

  2019ديسمبر  31

    

 درهم 

 

 درهم 

 سلفيات من عمالء        

   

             1,792,871  

 

             1,785,027  

    

           1,792,871  

 

           1,785,027  

 



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (37) 

 قروض قصيرة األجل:  -25

 

    

  2020ديسمبر  31

 

  2019ديسمبر  31

    

 درهم 

 

 درهم 

       

 لدى المصارف رصدة السحب على المكشوف أ

 

            

68,587,755  

 

            

59,777,226  

 ( 20الجزء المتداول من قروض قصيرة األجل )اإليضاح 

 

          

179,745,223  

 

            

75,148,099  

    

       248,332,978  

 

       134,925,325  

 
 اإليرادات:  -26

 

    

2020  

 

2019  

    

 درهم 

 

  درهم

       

 إيرادات من عقود مع عمالء 

   

            

49,871,831  

 

            

58,059,573  

    

         

49,871,831  

 

         58,059,573  

 
 معلومات مفصلة عن إيرادات  -أ

 . فيما يلي أدناه تفصيل إيرادات المجموعة من عقود مع عمالء وجهات رئيسية

    

2020  

 

2019  

    

 درهم 

 

 درهم 

 لقطاع ا

 وع اإليرادات ن      

      

 يع بضائع ب

   

            

49,746,033  

 

            

57,751,326  

 وريد خدمات ت

   

                125,798  

 

                308,247  

  49,871,831          جموع اإليرادات من عقود مع عمالء م

 

         58,059,573  

 

    

2020  

 

2019  

    

 درهم 

 

 درهم 

 األسواق الجغرافية 

      

 ضمن دولة اإلمارات العربية المتحدة 

   

            

49,871,831  

 

            

58,059,573  

  49,871,831          مجموع اإليردات من عقود مع عمالء 

 

         58,059,573  

       

    

2020  

 

2019  

    

 درهم 

 

 درهم 

 توقيت احتساب اإليرادات 

      

 محول في وقت محدد 

   

            

49,746,033  

 

            

57,751,326  

 محول على امتداد فترة زمنية 

   

                125,798  

 

                308,247  

  49,871,831          مجموع اإليرادات من عقود مع عمالء 

 

         58,059,573  

 
 



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (38) 

 اإليرادات )تابع(:  -26
 

 التزامات األداء  -ب

 فيما يلي أدناه تلخيص معلومات حول التزامات األداء الخاصة بالمجموعة. 
 

 بيع البضائع 
ت عند تحويل اإليرادااحتساب قفال وقضبان الصلب. يتم واألالقوالب الخرسانية مجموعة من تقوم المجموعة بتصنيع وبيع 

 العميل.وقبولها من قبل المنتجات، وذلك عند تسليم المنتجات السيطرة على 
 
  الخدماتريد تو

اإليررادات احتساب على أساس شروط الخدمات المتفق عليها في العقد. يتم ثني اإليرادات من توفير خدمات القطع واليتم احتساب 
  ء.عند اكتمال الخدمات وتسليم البضائع إلى العمال

 
 تكلفة اإليرادات:  -27

 

    

2020  

 

2019  

    

 درهم 

 

 درهم 

 خزون في بداية السنة م       

   

10,707,636  

 

15,968,087  

 ائداً: صافي المشتريات ز

   

31,568,442  

 

33,905,504  

 اقصاً: مخزون في نهاية السنة ن

   

(9,169,840) 

 

(10,707,636) 

    

33,106,238  

 

39,165,955  

 الوظيفية ميزات لعمالة المباشرة والا

   

 3,708,902  

 

 4,098,145  

  5,005,629  ( 7استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات )إيضاح 

 

 6,174,454  

  1,107,060  ( 8استهالك حق الستخدام أصل )اإليضاح 

 

 1,107,802  

 تكاليف مباشرة أخرى 

   

 3,849,547  

 

 5,131,229  

    

46,777,376  

 

55,677,585  

 
 أخرى )خسائر(، صافي:  -28

 

    

2020  

 

2019  

    

 درهم 

 

 درهم 

إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو        
  3,806,893 الخسارة 

 

6,899,442  

 إيرادات إيجار 

   

1,171,201  

 

1,384,984  

 خسارة نقل، صافي 

   

 (524,361) 

 

   (66,999) 

 ( 7خسارة االنخفاض في فيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات )اإليضاح 

   

  (42,846,454) 

 

  (40,785,002) 

 (2,530,173) ( 12خسارة االنخفاض في قيمة ذمم مدينة أخرى )اإليضاح 

 

   -    

  1,273       ( 9ربح من إعادة تقييم عقار استثماري )اإليضاح 

 

8,320,000  

 ( 22تنازل عن إيجار )اإليضاح 

   

   422,589  

 

   -    

 مطلوبات فائدة مستردة 

   

   -    

 

13,707,219  

 مطلوبات أخرى مستردة 

   

   -    

 

1,040,921  

    -    خسارة من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 

   (52,440) 

 إيرادات متفرقة 

   

   113,462  

 

4,160,964  

    

(40,385,570) 

 

  (5,390,911) 

 
 



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (39) 

 مصاريف عمومية وإدارية:  -29

 

    

2020  

 

2019  

    

 درهم 

 

 درهم 

 ( 12خسائرة ائتمان )اإليضاح        

   

          23,331,097  

 

             7,415,702  

 رواتب وميزات وظيفية متعلقة بها 

   

            5,316,043  

 

             6,956,688  

 مصاريف قانونية وتأشيرات ومهنية 

   

            1,490,639  

 

             1,940,638  

  738,914                 ( 7استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات )اإليضاح 

 

                483,963  

 إصالح وصيانة 

   

                364,161  

 

                137,353  

 تأمين 

   

                291,445  

 

                276,911  

 اتصاالت 

   

                168,584  

 

                221,998  

 إيجارات قصيرة األجل 

   

                143,069  

 

             2,340,915  

 مرافق 

   

                121,662  

 

                118,646  

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

   

                115,000  

 

                  75,000  

 ( 8استهالك حق الستخدام أصل )اإليضاح 

  

                105,041  

 

                105,040  

 رسوم مصرفية 

   

                  65,400  

 

                222,394  

 مصروف ترخيص وتسجيل 

   

                  12,720  

 

                108,859  

 مصاريف أخرى 

   

             

1,383,830  

 

             1,844,181  

    

         33,647,605  

 

         22,248,288  

 
 تكاليف تمويل:  -30

 

    

2020  

 

2019  

    

 درهم 

 

 درهم 

 مصروف فائدة على مطلوبات إيجار        

 

             1,489,894  

 

             1,167,394  

 مصروف فائدة على قروض ألجل 

   

             8,757,008  

 

            12,827,216  

    

         10,246,902  

 

         13,994,610  

 
 الخسارة األساسية للسهم الواحد:  -31

 
ربحية السهم . يتم حساب للسهم الواحد بخصوص أسهمها العاديةمخفضة الساسية وعن األرباح األة بيانات المجموعتعرض 
أو الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الربح من خالل تقسيم ة األساسيالواحد 
توزيعات من خالل تقسيم الربح أو الخسارة )صافي هم الواحد األساسية المخفضة ربحية السبينما يتم حساب السنة، خالل القائمة 

األسهم المفضلة القابلة مثالً )خفضة والمالقائمة عدد األسهم المرجح لمتوسط الأرباح األسهم المفضلة، إن وجدت( على مجموع 
 جدت.األخرى(، إن وضة للتحويل، والخيارات، والضمانات، واألوراق المالية المخف

 
، للسهم الواحدواألرباح المخفضة للسهم الواحد األرباح األساسية  ت، تعادل2019ديسمبر  31و 2020 ديسمبر 31في كما 

  .ضة خالل السنةأرباح أسهم مفضلة وال أسهم مخفتوزيعات حيث ال توجد 
 

    

2020  

 

2019  

    

 درهم 

 

 درهم 

 افي )خسارة( السنة ص       

   

          (98,097,427) 

 

          (55,399,113) 

 لمتوسط المرجح لعدد األسهم ا

   

          300,000,000  

 

          300,000,000  

    

                   (0.33) 

 

                   (0.18) 

 



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (40) 

 القطاعات التشغيلية:  -32

 
 تعد المجموعة منظمة في ثالثة قطاعات عمل رئيسية: 

 األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز(؛ ارة القوالب الخرسانية )بما فيها خط اإلنتاج الجديد لتصنيع الحديد ضمن تصنيع وتج 

  تشمل القطاعات االستثمارية االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والعقارات
 االستثمارية واالستثمارات األخرى؛ و 

  .قطع وثني الحديد 

 
  داء القطاع:أ -أ

 

  

 والب خرسانية ق

 

 ستثمارات ا

 

 ديد ح

 

 المجموع 

2020  

 

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

 إيرادات القطاع 

 

 41,997,913  

 

    -    

 

 7,873,918  

 

    49,871,831  

 نتائج القطاع 

 

    (83,013,919) 

 

(11,736,836)  

 

(3,346,672) 

 

   (98,097,427) 

         

  

 قوالب خرسانية 

 

 استثمارات 

 

 حديد 

 

 المجموع 

2019  

 

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

 إيرادات القطاع 

 

 51,748,601  

 

    -    

 

 6,310,972  

 

    58,059,573  

 نتائج القطاع 

 

    (11,139,764) 

 

 (40,125,368) 

 

(4,133,981) 

 

   (55,399,113) 

 
 

  القطاع:أرصدة  -ب

 

  

 خرسانية قوالب 

 

 استثمارات 

 

 حديد 

 

 المجموع 

  

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

2020  

 موجودات القطاعات         

 

 341,114,628  

 

332,215,182  

 

10,545,200  

 

   683,875,010  

 مطلوبات القطاعات 

 

 358,296,286  

 

    894,506  

 

11,452,449  

 

   370,643,241  

         

  

 ب خرسانية قوال

 

 استثمارات 

 

 حديد 

 

 المجموع 

  

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

2020  

 موجودات القطاعات         

 

 413,742,045  

 

398,019,485  

 

11,172,385  

 

   822,933,915  

 مطلوبات القطاعات 

 

 402,064,979  

 

    896,381  

 

9,081,192  

 

   412,042,552  

 
 

 ية: األدوات المال -33

 
 السياسات المحاسبية الهامة  -أ

 إن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة واألساليب المتبعة، بما فيها المعايير الخاصة باالحتساب، وأساس القياس واألساس
الذي تم احتساب اإليرادات والمصاريف استناداً له، بخصوص كل فئة من األصل المالي والمطلوب المالي وأدوات حقوق 

 ( حول البيانات المالية الموحدة. 4ة مبينة في اإليضاح )الملكي



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (41) 

 األدوات المالية )تابع(:  -33
 

تتكون األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز أعاله من تكلفرة اآلالت والتركيرب واإليجرار والتصرميم والتطروير وتكراليف أخررى ذات صرلة 
ية المتحدة. يتم إظهار األعمرال الرأسرمالية قيرد اإلنجراز بالقيمرة العادلرة متكبدة إلنشاء مصنع حديد في إمارة أبوظبي، اإلمارات العرب

 استناداً للتقييم المنفذ من قبل مقيم مؤهل بشكل مستقل. 
 

 ة لالقيمة العاد -ب

الموجودات المالية للمجموعة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والذمم المدينة التجارية  تتكون
وجودات األخرى )باستثناء الدفعات المقدمة أو السلفيات لموردين(، وصافي ذمم مدينة ضريبة القيمة المضافة، والم

 والمستحق من أطراف ذات عالقة، والودائع الثابتة واألرصدة النقدية والمصرفية. 
 

لتجارية واألخرى، والمستحق وتتكون المطلوبات المالية من قروض طويلة األجل، ومطلوبات اإليجار، والذمم الدائنة ا
 ألطراف ذات عالقة والقروض قصيرة األجل. 

 
 ال تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية إلى حد كبير عن قيمها الدفترية كما بتاريخ التقرير. 

 
  غير مقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر القيمة العادلة لموجودات مالية

 

    

  2020ر ديسمب 31

 

  2019ديسمبر  31

    

 درهم 

 

 درهم 

       

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

   

            17,465,872  

 

            

17,465,872  

وموجودات أخرى )باستثناء الدفعات  ذمم دائنة تجارية
  19,546,346             المقدمة والسلفيات لموردين( 

 

            

45,438,666  

 صافي ذمم مدينة ضريبة القيمة المضافة 

   

137,391  

 

  67,231  

 مستحق من أطراف ذات عالقة 

   

481,253  

 

177,128  

 ودائع ثابتة 

   

632,034  

 

632,007  

 أرصدة نقدية ومصرفية 

   

4,566,488  

 

4,897,070  

    

         42,829,384  

 

        

68,677,974  

 
  مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكررطلوبات القيمة العادلة لم

 

    

  2020ديسمبر  31

 

  2019ديسمبر  31

    

 درهم 

 

 درهم 

 لمطلوبات المالية ا

 روض طويلة األجل ق      

   

                        -    

 

          113,435,712  

 ار طلوبات إيجم

   

            29,704,801  

 

            30,506,344  

 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

   

            51,056,066  

 

            89,692,419  

 مستحق ألطراف ذات عالقة 

   

                120,532  

 

             3,937,723  

 قروض قصيرة األجل 

   

          248,332,978  

 

          134,925,325  

    

       329,214,377  

 

       372,497,523  

 
 



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (42) 

 األدوات المالية )تابع(:  -33
 

  القيمة العادلة )تابع( -ب
 

  مالية مقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرروجودات القيمة العادلة لم
 

  

سلوب أ
 التقييم 

 

الهرمي سلسل تلا
 لقيمة العادلة ل

 

مبر ديس 31
2020  

 

ديسمبر  31
2019  

      

 درهم 

 

 درهم 

استثمارات بالقيمة العادلة 
 من خالل الربح أو الخسارة 

 

 السعر المدرج 

 

  1المستوى 

 

     

136,424,636  

 

     

200,773,644  

      

  

136,424,636  

 

  

200,773,644  

 
عادلة في البيانات المالية الموحدة ضمن التسلسل تها القيمتم اإلفصاح عن يقاس أو التي تُ الموجودات والمطلوبات جميع يتم تصنيف 

 في قياس القيمة العادلة ككل:هامة إلى أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر اً ، استنادحيث تم بيانها أدناهالهرمي للقيمة العادلة، 
 

  المتطابقة.للموجودات أو المطلوبات  )غير المعدلة( في األسواق النشطةالمدرجة : أسعار السوق 1المستوى  -

: أساليب التقييم التي يمكن من خاللها مالحظة أدنى مستوى من المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة بصورة 2المستوى  -
 مباشرة أو غير مباشرة.

  ياس القيمة العادلة.أدنى مستوى من المدخالت المهمة لقة مالحظمن خاللها : أساليب التقييم التي ال يمكن 3المستوى  -

 
 أهداف إدارة المخاطر المالية:  -34

 
 دارة المخاطر المالية:ا إلمن أهدافه المالية كجزءٍ لألدوات المخاطر التالية تأخذ المجموعة بعين االعتبار 

 
 مخاطر االئتمان  

 ت مخاطر العمال 

 مخاطر السيولة  

 مخاطر أسعار الفائدة  

 مخاطر أسعار األسهم 
 
تعرررض المجموعررة لكررل مررن المخرراطر المررذكورة أعرراله، وأهررداف المجموعررة وسياسرراتها حررول معلومررات اح ا اإليضررهررذ عرررضي

في هذه البيانات الماليرة تم إدراج المزيد من اإلفصاحات الكمية وعملياتها لقياس وإدارة المخاطر، وإدارة المجموعة لرأس المال. 
  الموحدة.

 
 لمحة عامة 

 المجموعة.الخاص بإدارة المخاطر عمل إطار المجموعة وعن مراقبة مة عن تتولى اإلدارة المسؤولية العا
 

سررقوف وتحديررد  ،المجموعررة هرراالمجموعررة لتحديررد وتحليررل المخرراطر الترري تواجهالخاصررة بيررتم وضررع سياسررات إدارة المخرراطر 
إدارة المخراطر الخاصرة بر واألنظمرةسياسرات ترتم مراجعرة ال. سرقوفومراقبرة المخراطر وااللترزام بال ،للمخراطرمالئمرة وضوابط 

الخاصرة جرراءات اإلو معراييرال، مرن خرالل المجموعرةهردف ترات في ظروف السوق وأنشرطة المجموعرة. وبانتظام لتعكس التغيّ 
  فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.درك بيئة رقابة منضبطة وبناءة يتطوير ، إلى ةواإلدار التدريبب
 

 مخاطر االئتمان  
ئتمان هي مخاطر إخفاق طرف واحد في أداةٍ مالية لتسوية التزام والتسبب للطرف اآلخر بتكبد خسارة مالية. بالنسبة مخاطر اال

جميع فئات الموجودات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة، فإن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للمجموعة هو القيمة 
 المالي. الدفترية كما هو مبين في بيان المركز 

 
 يتم إيداع الحسابات المصرفية للمجموعة لدى مؤسسة مالية تتمتع بجودة ائتمانية مرتفعة. 

 



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (43) 

 أهداف إدارة المخاطر المالية )تابع(:  -34
 

 مخاطر االئتمان )تابع( 
 

 يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان: 

    

  2020ديسمبر  31

 

  2019ديسمبر  31

    

 درهم 

 

 درهم 

       

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

   

       153,890,508  

 

      218,239,516  

ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى )باستثناء الدفعات المقدمة 
  19,546,346          والسلفيات لموردين( 

 

        45,438,666  

 مدينة ضريبة القيمة المضافية صافي ذمم 

   

137,391  

 

  67,231  

 مستحق من أطراف ذات عالقة 

   

481,253  

 

177,128  

    

     174,055,498  

 

    263,922,541  

 
 مخاطر العمالت 

رات في أسعار الصرف لتغيّ بسبب ا ةماليألداة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية مخاطر  يهالعمالت مخاطر 
تواجه . ال يدرهم اإلماراتالبالعملة األجنبية، أي بعملة أخرى غير المقيمة األدوات المالية ت من . تنشأ مخاطر العمالةاألجنبي

والدوالر ي درهم اإلماراتالمة بيمقمطلوباتها وموجوداتها أن معظم حيث ، العمالتلمخاطر كبير تعرض المجموعة أي 
  لدوالر األمريكي.لتحويل الماراتي باإلدرهم البط تيرحيث  ،األمريكي

 
 مخاطر السيولة 
 االحتفاظ بقدرٍ من إدارة مخاطر السيولة تتكون النقدية.  االوفاء بالتزاماتهلى ععدم قدرة المجموعة مخاطر هي مخاطر السيولة 

، ومراقبة إلى حد كبير، واالحتفاظ بأصول سائلة تسهيالت كافيةمصادر التمويل من خالل رتيب من السيولة النقدية، وت كافٍ 
 .يةالمستقبلة النقدي اتالسيولة بشكل دوري من خالل طريقة التدفق

 
المالية غير المشتقة. للمجموعة بخصوص مطلوباتها  المتبقي ستحقاق التعاقدياالتاريخ على تفاصيل عن الجدول التالي شتمل ي
أول إلى  المالية استناداً للمطلوبات اإليجار( مطلوبات دفقات النقدية غير المخصومة )باستثناء إلى الت الجدول استناداً تم إعداد قد ل

  .قد يطلب فيه من المجموعة أداء الدفعاتتاريخ 

  

 القيمة الدفترية 

 

 أقل من سنة واحدة 

 

 أكثر من سنة واحدة 

2020  

 

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

 مطلوبات اإليجار        

 

29,704,801  

 

 710,111  

 

28,994,690  

 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 

51,056,066  

 

51,056,066  

 

         -    

 مستحق ألطراف ذات عالقة 

 

 120,532  

 

 120,532  

 

         -    

 قروض قصيرة األجل 

 

248,332,978  

 

248,332,978  

 

         -    

  

329,214,377  

 

300,219,687  

 

  28,994,690  

       

  

 القيمة الدفترية 

 

 أقل من سنة واحدة 

 

 أكثر من سنة واحدة 

2019  

 

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

 قروض طويلة األجل        

 

113,435,712  

 

         -    

 

113,435,712  

 مطلوبات إيجار 

 

30,506,344  

 

 713,022  

 

29,793,322  

 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 

89,692,419  

 

89,692,419  

 

         -    

 مستحق ألطراف ذات عالقة 

 

 3,937,723  

 

 3,937,723  

 

         -    

 قروض قصيرة األجل 

 

134,925,325  

 

134,925,325  

 

         -    

  

372,497,523  

 

229,268,489  

 

143,229,034  



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (44) 

 أهداف إدارة المخاطر المالية )تابع(:  -34
 

 سعار الفائدة مخاطر أ
. متغيررةالمجموعرة بأسرعار فائردة قرروض ببشكل رئيسي رات في أسعار الفائدة في السوق تعرض المجموعة لمخاطر التغيّ يتعلق 
ترتم إعرادة ثابترة ومتغيررة. بأسرعار فائردة مرن الرديون جموعة باستخدام مالخاصة بها الفائدة لفة سياسة المجموعة في إدارة تكتتمثل 

الفائردة علررى تثبيرت تقرل عررن سرنة واحردة، ويررتم متغيررة وفرق فواصررل زمنيرة أسررعار التري لهرا علرى األدوات الماليررة  الفائردةتسرعير 
 . ستحقاق األداةاإلى حين ة ثابتالتي لها أسعار فائدة األدوات المالية 

 
 يلخص الجدول أدناه المطلوبات المالية المحملة بفائدة والتي تخضع لمخاطر أسعار الفائدة: 

 

    

 لقيمة الدفترية ا

 

 أقل من سنة واحدة 

 

 أكثر من سنة واحدة 

2020  

   

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

 مطلوبات اإليجار          

   

           29,704,801  

 

                710,111  

 

           28,994,690  

قروض قصيرة 
 األجل 

   

          

248,332,978  

 

          

248,332,978  

 

                        -    

    

       278,037,779  

 

       249,043,089  

 

         28,994,690  

         

    

 القيمة الدفترية 

 

 أقل من سنة واحدة 

 

 أكثر من سنة واحدة 

2019  

   

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

قروض طويلة          
 األجل 

   

          

113,435,712  

 

                        -    

 

          

113,435,712  

 مطلوبات اإليجار 

   

            

30,506,344  

 

                713,022  

 

            

29,793,322  

قروض قصيرة 
 األجل 

   

          

134,925,325  

 

          

134,925,325  

 

                        -    

    

       278,867,381  

 

       135,638,347  

 

       143,229,034  

 
 تحليل قابلية تأثر أسعار الفائدة 

. فيما يتعلق التقريرتاريخ بإلى التعرض ألسعار الفائدة بالنسبة لألدوات غير المشتقة  أدناه استناداً قابلية التأثر تم تحديد تحليل لقد 
 كان غير مسددٍ التقرير في تاريخ  غير المسددااللتزام على افتراض أن مبلغ يتم إعداد التحليل ، رةبالمطلوبات بسعر فائدة متغي

ً بزيادة أو نقصان لرفع تقارير نقطة أساس  50يتم استخدام طوال السنة.  لإلدارة الرئيسية، كما  عن مخاطر أسعار الفائدة داخليا
 أسعار الفائدة.المعقول في المحتمل تمثل تقييم اإلدارة للتغيير 

 
جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن أرباح المجموعة ، وتم االحتفاظ بنقطة أساس 50من )أقل( /أعلىإذا كانت أسعار الفائدة 

درهم  1,241,805: 2019)درهم إماراتي  1,241,665بمبلغ داد سوف )تنخفض(/تز 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 إمارتي(. 

 
 سهم مخاطر أسعار األ

بشأن القيم الشكوك لمجموعة معرضة لمخاطر أسعار السوق الناجمة عن لاألوراق المالية المدرجة وغير المدرجة تعد 
مخاطر أسعار األسهم من خالل التنويع ووضع قيود على أدوات تقوم المجموعة بإدارة المستقبلية لألوراق المالية االستثمارية. 

 واإلجمالية. األسهم الفردية 
 
 17,465,872: 2019)درهم إماراتي  17,465,872عادلة القيمة بال، بلغ التعرض ألوراق مالية غير مدرجة تاريخ التقريرب

: 2019)درهم إماراتي  136,424,636عادلة القيمة الالمدرجة بالمالية وراق األقيمة درهم إماراتي(، بينما بلغت 
 13,642,464في مؤشر سوق األسهم أثر قدره  %10ض بنسبة النخفا. يمكن أن يكون درهم إماراتي( 200,773,644

 ً  ما إذا كان االنخفاض كبيراً بناًء على أو األسهم، اإليرادات على  (إماراتيدرهم  20,077,364: 2019) درهم إماراتي تقريبا
 الً. أو مطو



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (45) 

 أهداف إدارة مخاطر رأس المال:  -35

 
العائد ألصحاب استمرارية العمل التجاري، بينما يتم تحسين لى مواصلة عا قدرتها لضمان رأسمالهتقوم المجموعة بإدارة 

 االستراتيجية العامة للمجموعة دون تغيير عن السنة السابقة.بقيت األسهم. تحسين رصيد قصى من خالل الحد األالمصلحة إلى 
 

على األسهم. اً رها صافي الدين مقسومالنسبة باعتبايتم حساب . معدل اإلقراضرأس المال على أساس تقوم المجموعة بمراقبة 
ً ( القروض المتداولة وغير المتداولة)بما في ذلك  ةإجماليشكل قروض صافي الدين على يتم حساب  األرصدة النقدية ناقصا

  مبين في بيان المركز المالي.كما هو المساهمين حقوق ملكية والمصرفية. يساوي مجموع رأس المال 
 

 في نهاية السنة:  معدل اإلقراضفيما يلي 
 

    

  2020ديسمبر  31

 

  2019ديسمبر  31

    

 درهم 

 

 درهم 

 لدين ا       

   

          248,332,978  

 

          248,361,037  

 رصدة نقدية ومصرفية أ

   

            (5,198,522) 

 

            (5,529,077) 

 صافي الدين 

   

          243,134,456  

 

          242,831,960  

 حقوق الملكية 

   

          124,355,021  

 

          222,452,448  

صافي الدين لمعدل حقوق 
 الملكية 

   

 1.96 : 1  

 

 1.09 : 1  

 
على التوالي. تشتمل حقوق  25و 20يُعّرف الدين بأنه قروض ألجل وقروض مصرفية كما هو وارد بالتفصيل في اإليضاحين 

 كية على جميع خسائر رأس المال والخسائر المتراكمة للمجموعة. المل
 

 المطلوبات الطارئة:  -36

 

    

  2020ديسمبر  31

 

  2019ديسمبر  31

    

 درهم 

 

 درهم 

 طابات كفالة خ       

   

2,446,000 

 

2,446,000 

 
 القضايا القانونية 

 بنك اإلمارات دبي الوطني  -أ

 %12درهم إماراتي باإلضافة إلى  46,413,146طالب فيها بمبلغ ضد المجموعة يُ قضية  دبي الوطنياإلمارات رفع بنك 
 .الحكم إضافةً لرسوم أخرىمن تاريخ رفع القضية وحتى تاريخ  فائدة سنوية اعتباراً ك
 

جموعة المالتجارية في أبوظبي حكمها فيما يتعلق بالقضية، وأمرت االبتدائية ، أصدرت المحكمة 2020 أغسطس 4بتاريخ 
ً على  %3نسبة فائدة بالبنك ويشمل درهم إماراتي إلى  41,759,471بدفع مبلغ  بقيمة مبلغ الرصيد غير المسدد سنويا

 حتى تتم تسوية المبلغ بالكامل.مستحقة وال تزال الفائدة درهم إماراتي.  23,446,083
 

 مواصلة النظر في القضية.ت وطلب ،حكم المحكمة االبتدائيةت المجموعة طعناً ب، قدم2020نوفمبر  8بتاريخ 
 

 . دون تغيير 2020أغسطس  4وبقي القرار المتخذ في الطعن، رفض تم ، 2020ديسمبر  31بتاريخ 
 

 بنك أبوظبي األول  -ب

باإلضافة إلى فائدة بنسبة درهم إماراتي  181,813,780طالب فيها بمبلغ يُ  ،ضد المجموعةقضية رفع بنك أبوظبي األول 
12%  ً  .المحاماةباإلضافة إلى رسوم أخرى وأتعاب الحكم تاريخ رفع القضية حتى تاريخ إصدار  من سنويا

 
المجموعة ، أصدرت المحكمة االبتدائية التجارية في أبوظبي حكمها فيما يتعلق بالقضية، وأمرت 2020سبتمبر  9بتاريخ 

درهم  181,813,780نوياً على مبلغ بقيمة س %5فائدة بنسبة شمل البنك، ويدرهم إماراتي إلى  200,792,150مبلغ بدفع 
حتى تتم تسوية حقة . وال تزال الفائدة مست2020أكتوبر  31 ى( حتالقضية)تاريخ رفع  2018سبتمبر  30إماراتي من 

  المبلغ بالكامل.
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 المطلوبات الطارئة )تابع(:  -34
 

 القضايا القانونية )تابع( 
 
 مصرف عجمان  -ج

  .المحاماةتعاب باإلضافة ألدرهم إماراتي  6,057,926طالب فيها بمبلغ يُ  ،جموعةضد الممصرف عجمان قضية رفع 
 

المجموعة ، أصدرت المحكمة االبتدائية التجارية في أبوظبي حكمها فيما يتعلق بالقضية، وأمرت 2020سبتمبر  15بتاريخ 
  .المصرفدرهم إماراتي إلى  5,777,403مبلغ بدفع 

 
 قضية عمالية  -د

درهم إماراتي إلى جانب أتعاب  96,357عة قضايا عمالية مرفوعة من قبل موظفين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ تواجه المجمو
 المحاماة. كما بتاريخ التقرير، كان الحكم النهائي والتنفيذ ال يزال معلقاً. 

 
 األحداث بعد تاريخ التقرير:  -37

 حدث هام  -أ

الصين. وقد تسبب في ئوي مرتبطة بفيروس كورونا في ووهان، تم اإلبالغ عن عدة حاالت التهاب ر2019في ديسمبر
، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن هذا الفيروس يعد 2020 من يناير ابتداءً  العمل التجاريانقطاع انتشار الفيروس في 

ً  عمل التجاريلاوقف توقع أن يكون ت. وفي حين يُ 2020 يناير 31صحية عامة في ارئة حالة ط ت الحالي، في الوق مؤقتا
ً فإن هناك  إجراءات ت المجموعة أو احتمال حدوث آثار أخرى على العمل. وقد نفذاالنقطاعات بشأن مدة هذه شكوكا

واصل تستمرار العمل. وساخذت تدابير لضمان خطط عمل عن بعد واتُ تمت المباشرة بوبروتوكوالت خالل هذه الحالة. و
 الحاجة. اإلجراءات الالزمة عند باتخاذ  ستقوموا األثر على عملياتهالمجموعة مراقبة 

 
 تحرير استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -ب

 ً التي عينتها شركة الوساطة جميع األوراق المالية االستثمارية المجمدة وبيعها من قبل تحرير لقرارات المحكمة، تم  وفقا
تاريخ هذا التقرير، بلغ مجموع كما بغير المسددة. القروض أرصدة  علىتسددها والعوائد المحكمة. تدير المحكمة جميع 

قبل بنك القروض المقدمة من سددتها مقابل درهم إماراتي، و 42,468,901من بيع االستثمار في األوراق المالية وائد الع
 أبوظبي األول. 

 

 أرقام المقارنة:  -38

 تعديل السنة السابقة 
 عادلرة مرن خرالل إيررادات شراملة أخررى بردالً القيمرة بالستثمارات اأنه بر في األوراق المالية االستثمابشكل خاطئ فت اإلدارة صنّ 
الخسائر وإظهار صحيح احتساب احتياطي عادل بشكل غير القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، مما أدى باستثمارات عن 

 ينراير 1كمرا فري خسرائر متراكمرة لطي القيمرة العادلرة وتعديلره حتيراا. ولتصرحيح هرذا الخطرأ، ترم إغرالق بأقل من قيمتها المتراكمة
بالقيمررة العادلررة مررن درهررم إمرراراتي، وزادت االسرتثمارات  44,629,336لررذلك، زادت الخسررائر المتراكمرة بمبلررغ  . نتيجرةً 2019

 . درهم إماراتي 119,537,689بمقدار خالل الربح أو الخسارة 

 

 )كما هو معلن عنها( 
  2019يناير  1

 

 آثار إعادة بيانها 

 

 )كما هو معاد بيانها( 
  2019يناير  1

 

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

 مستخرجات من بيان المركز المالي 

 الموجودات      

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل      
  119,537,689   اآلخر 

 

 

(119,537,689) 

 

       -    

ادلة من خالل الربح أو استثمارات بالقيمة الع
  124,431,084   الخسارة 

 

  119,537,689  

 

  243,968,773  

 

243,968,773  

 

       -    

 

243,968,773  

 حقوق الملكية 

احتياطي القيمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقيمة      
 (44,629,336)    العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

    44,629,336  

 

       -    

 (43,280,292)    )خسائر( متراكمة 

 

   

(44,629,336) 

 

   (87,909,628) 

 

(87,909,628) 

 

       -    

 

(87,909,628) 
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رة بتاريخ الخساالقيمة العادلة من خالل الربح أو بوعلى نحو مماثل، ونتيجة إلعادة البيان أعاله، تأثرت أرصدة االستثمارات 
القيمة العادلة من خالل بالمتراكمة بنفس المبلغ، في حين أصبحت أرصدة االستثمارات وتأثرت )الخسائر(  2019ديسمبر  31

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر صفراً. واحتياطي القيمة العادلة الستثمارات  اآلخر شاملالدخل ال
 

، 2019بالقيمة العادلرة مرن خرالل الرربح أو الخسرارة خرالل عرام تم تصحيحها القيمة العادلة لالستثمارات  تغيير فيلقد تم عرض 
 اآلخر.  الشاملالدخل مقابل العرض السابق في إطار ارة الربح والخسضمن درهم إماراتي،  7,377,657قدره ومبلغ ب
 

 إعادة التصنيف /إعادة البيان
حق الستخدام أصل والمطلوبات المتعلقة بإيجار لبيان االحتساب ة، أعادت اإلدارة بيان أرصدة السابقالتعديالت اإلضافة إلى ب

. أما األثر الصافي لعملية إعادة "اإليجارات" 16للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم لهذه الحسابات عند التطبيق األولي الصحيح 
 أدناه(.اإليضاح درهم إماراتي )انظر  88,673و فه 2019البيان هذه على الربح أو الخسارة خالل عام 

 
فرري الفترررة تررم اعتمرراده ، الررذي ، حيررث تررم األخررذ بعررين االعتبررار أن المبلررغ المصررححمبررالغ السررنة السررابقةلقررد تمررت إعررادة تصررنيف 

 . /نتائج العملياتعرض بشكل عادٍل أكثر حالةالمحاسبية الحالية، سوف ي



   بلدكو ش.م.ع –شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع( 

     2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   
   
   (48) 

 أرقام المقارنة )تابع(:  -38
 

 )تابع(  إعادة التصنيف/دة البيانإعا
 فيما يلي أثر إعادة البيان السابق وعمليات إعادة التصنيف في البيانات المالية: 

 

 

)كما هو معلن 
 عنها( 

ديسمبر  31
2019  

 

 /آثار إعادة التصنيف
 إعادة البيان 

 

)كما هو معاد 
 بيانها( 

ديسمبر  31
2019  

 

 درهم 

 

 درهم 

 

 درهم 

 بيان المركز المالي مستخرجات من 

 الموجودات      

  30,705,008 حق الستخدام أصل      

 

   (424,022) 

 

30,280,986  

  48,490,751 ذمم مدينة تجارية وموجودات أخرى 

 

     (99,495) 

 

48,391,256  

    -  صافي ذمم مدينة ضريبة القيمة المضافة 

 

      67,231  

 

      67,231  

  4,863,965   ية ومصرفية أرصدة نقد

 

      33,105  

 

  4,897,070  

 

84,059,724  

 

 (423,181) 

 

83,636,543  

 حقوق الملكية والمطلوبات 

     

 )الخسائر( المتراكمة 

(143,708,288
) 

 

      73,177  

 

(143,635,111) 

  7,248,906   حصص غير مسيطرة 

 

      15,496  

 

  7,264,402  

  31,015,111 ت اإليجار مطلوبا

 

   (508,767) 

 

30,506,344  

  91,477,447 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 

(1,785,028) 

 

89,692,419  

    -  التزام عقد 

 

  1,785,027  

 

  1,785,027  

  134,928,411 قروض قصيرة األجل 

 

      (3,086) 

 

134,925,325  

 

120,961,587  

 

 (423,181) 

 

120,538,406  

      

 مستخرجات من بيان الدخل الشامل 

  58,071,863 اإليرادات      

 

     (12,290) 

 

58,059,573  

 (56,661,736)  تكلفة اإليرادات 

 

    984,151  

 

 (55,677,585) 

  40,983,097 )خسائر( أخرى، صافي /إيرادات

 

 (46,374,008) 

 

(5,390,911) 

 (62,451,781)  مصاريف عمومية وإدارية 

 

40,203,493  

 

 (22,248,288) 

 ربح من تغيرات في القيمة العادلة الستثمار بالقيمة
 (28,792,899)  العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 

  7,377,657  

 

 (21,415,242) 

    -  ربح محقق من بيع استثمارات في أسهم 

 

  5,267,950  

 

  5,267,950  

 (14,013,987)  تكاليف تمويل 

 

      19,377  

 

 (13,994,610) 

الزيادة في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة 
  7,377,657   من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

(7,377,657) 

 

 -    

 

(55,487,786) 

 

     88,673  

 

(55,399,113) 

 
 
 
 


