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  )1077/ ب أ (                 
  2010أبریل  14: أبوظبي                      

  /السادة المحترمین 
  بلدكو -ركة أبوظبي الوطنیة لمواد البناء ش

  )شركة مساھمة وطنیة عامة (      
  اإلمـارات العربیـة المتحـدة –أبوظبـي 

  
  
  

ة ( بلدكو -لقد دققنا المیزانیة العمومیة الموحدة لشركة أبوظبي الوطنیة لمواد البناء  شركة مساھمة وطنی
ارس  31أبوظبي كما في  –) عامة  ان األ 2010م وق وبی رات في حق ان التغی اح والخسائر الموحد ، بی رب

ة الموحد لل دفقات النقدی ان الت رة من الملكیة الموحد وبی ایر  1فت ـة  2010ین ارس  31ولغای إن .  2010م
ى  ادا عل البیانات المالیة ھي مسئولیة إدارة الشركة وان مسئولیتنا ھي إبداء الرأي حول ھذه البیانات اعتم

  .بھالتدقیق الذي قمنا 
  
  

ى       ث  نحصل عل دقیقنا بحی ذ  ت ب ان نخطط وننف ي تتطل ة والت دقیق الدولی اییر الت ا  لمع دقیقنا  وفق ا بت قمن
دقیق      ال  الت د  تضمنت  أعم ة ،  وق اء  المادی ن  األخط ة  م ة  خالی ات  المالی أن البیان ة  ب دات  معقول تأكی

دة لل ة إجراء فحص ، على أساس اختباري ، لألدلة المؤی ات المالی ي البیان الغ واإلیضاحات المدرجة ف . مب
ا  ت بھ ي قام ة الت دیرات الھام بیة المستخدمة والتق ادئ المحاس ا للمب دقیق  تقییم ال  الت ا تضمنت  أعم كم

  . ھذا ونعتقد بأن تدقیقنا زودنا بأساس معقول إلبداء رأینا .اإلدارة 
  
  

ة المرفقة تظ الموحدة برأینا ، إن البیانات المالیة وظبي الوطنی الي لشركة أب ة الموقف الم ھر بصورة عادل
اریخ  -) شركة مساھمة وطنیة عامة(بلدكو  -لمواد البناء  وظبي بت ارس  31أب ا ،  2010م ونتیجة أعمالھ

إن البیانات المالیة الموحدة . في ذلك التاریخ فترة المنتھیة النقدیة لل ھاالتغیرات في حقوق الملكیة وتدفقات
  .   إلعداد التقاریر المالیة معاییر الدولیةلل  وفقاظمت المذكورة ن

  
  

ة  ر بأمان ام الشركة وتعب انون ونظ ھ الق ا نص علی ل م ع وتتضمن ك ع الواق ة م ان البیانـات المذكورة متفق
واردة وان الشركة تمسك حسابات منتظمة . ووضوح عن المركز المالي الحقیقي للشركة  ، وان البیانات ال

ع خالل  .اإلدارة متفقة مع ما ھو وارد في سجالت الشركة في تقریر مجلس م تق ھ ل رةوان ة  الفت ة أی المالی
ي قد  )وتعدیالتھ( 1984لسنة  8لنظام الشركة األساسي أو لقانون الشركات االتحادي رقم  مخالفات ؤثر ف ت

  . نشاط الشركة أو مركزھا المالي 
  
  
  

  عبد المجید حمـاده وشـركاه      
  عمر حمـاده :الشریك           
  )3(رقم -جدول مدققي الحسابات                 
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  بلدكو -شركة أبوظبي الوطنیة لمواد البناء 
-------------------------  

  )شركة مساھمة وطنیة عامة ( 
----------------  

  أبوظبي
-----  

  2010مارس  31المیزانیة العمومیة الموحدة كما في 
---------------------------------  

  
  31/12/2009    31/3/2010       الموجودات

-------     ----------   -----------  
  ــــمـدرھـ   ــــمـدرھـ   إیضاح  الموجودات المتداولة

------------  ----   ----------   -----------  
  19.673.463   5.422.078   3  الصندوق والبنوك

  46.175.947   35.284.695     شیكات مؤجلة القبض
  118.282.266   155.653.348   4  مدینون

  6.560.369   8.129.820     أرصدة مدینة أخرى
  316.207.029   307.489.237   5  بضاعة

     ----------   -----------  
  506.899.074   511.979.178     مجموع الموجودات المتداولة

  187.420.004   202.398.600     أسھم استثمارات
  14.033.325   14.033.325   6  أخرى اتاستثمار

  202.702.157   215.156.031   7  )تحت اإلنشاء(مؤسسات تابعة 
  50.964.989   50.745.061   8  الموجودات الثابتة

     ----------   -----------  
  962.019.549   994.312.195     الموجوداتإجمالي 

  ===========   ==========     الملكیةالمطلوبات وحقوق 
---------------        

        المطلوبات المتداولة
------------        

  32.491.162   47.779.640     بنوك دائنة
  217.032.760   270.915.610     أوراق دفع

  197.222.900   147.500.943     دائنون 
  4.333.593   4.282.738     دائنو التوزیعات

  115.752.585   107.299.496     مقبوضة مقدمادفعات وإیرادات 
  11.451.012   7.628.237     وارصدة دائنة اخرى مصاریف مستحقة

     -----------   -----------  
  578.284.012   585.406.664     مجموع المطلوبات المتداولة

  4.383.359   4.558.352     مخصص مكافآت نھایة الخدمة
      -----------   -----------  

  582.667.371   589.965.016     إجمالي المطلوبات
  -----------   -----------     لكیة حقوق الم
--------        

  300.000.000   300.000.000   9  رأس المال 
  )62.600.009(  )62.600.009(  10  أسھم خزینة
  295.094.305   295.094.305      احتیاطیات 

  )218.354.153(  )203.375.557(  11  احتیاطي القیمة العادلة
  8.857.103   18.070.125     لربح المدورا

  42.750.000   42.750.000     أرباح مقترحة للتوزیع
     -----------   -----------  

  365.747.246   389.938.864     مجموع حقوق المساھمین
  13.604.932   14.408.315   12  حقوق األقلیة

     -----------   -----------  
  379.352.178   404.347.179     مجموع حقوق الملكیة 

     -----------   -----------  
  962.019.549   994.312.195     إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 

     ===========   ===========  
  إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءا من ھذه البیانات                      

  رئیس مجلس اإلدارة                                                         العضو المنتدب      
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  بلدكو -شركة أبوظبي الوطنیة لمواد البناء 
-------------------------  

  )شركة مساھمة وطنیة عامة ( 
-----------------  

  أبوظبي
-----  

  2010مارس  31 ولغایة 2010ینایر  1من  بیان األرباح والخسائر الموحد للفترة
-------------------------------------------------  

  
  

    2010  2009  
     ---------   ---------  
  ثالثة شھور تنتھي  ثالثة شھور تنتھي    
  2009/ 31/3في   2010/ 31/3في     
     ----------   ----------  
  درھـــــم   ـمـدرھــــ   إیضاح  
  ----   ----------   ----------  

  304.843.410   146.738.954     ت المبیعا
  )278.118.525(  )126.969.039(      تكلفة المبیعات : ینزل   
     ----------   ----------  

  26.724.885   19.769.915       إجمالي الربح 
  1.339.454   --           األسھم أرباح
  320.296   413.167     إیجاراتإیراد 

  625.523   147.065     إیرادات منوعة
     ----------   ----------  

  29.010.158   20.330.147     مجموع إجمالي الربح
     ----------   ----------  

        المصاریف : ینزل 
------------        

  1.893.228   1.704.724     التوزیع البیع ومصاریف 
  3.825.546   4.614.772     المصاریف اإلداریة والعمومیة

  321.238   294.183     االستھالك
  1.500.000   500.000     مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

     ----------   ----------  
  7.540.012   7.113.679     مجموع المصاریف 

     ----------   ----------  
  21.470.146   13.216.468     قبل الفوائد البنكیةصافي الربح 

  )2.745.215(  )3.200.063(    فوائد بنكیة : ینزل 
      ----------   ----------  

  18.724.931   10.016.405     صافي الربح بعد الفوائد البنكیة
  )1.906.641(  )803.383(  12  حقوق األقلیة

     ----------   ----------  
        صافي الربح المنقول إلى بیان التغیرات في

  16.818.290   9.213.022     حقوق المساھمین                          
     ==========   

==========  
  0.056  0.031  13  ربح السھم 

     ==========   
==========  

  
  إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءا من ھذه البیانات                             

  
  
  

  
  



  
  



  بلدكو -شركة أبوظبي الوطنیة لمواد البناء 
------------------------  

  )ة وطنیة عامة شركة مساھم( 
-----------------  

  أبوظبي
-----  

  2010مارس  31ولغایة  2010ینایر  1من  الموحد للفترةساھمین بیان التغیرات في حقوق الم
----------------------------------------------------------  

  
  

    أرباح مقترحة  األرباح  إحتیاطي القیمة       
 المجموع  للتوزیع المتراكمــة   العادلة  حتیاطیاتاال  أسھم خزینة رأس المال 
  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------  ---------   ---------- 
 درھــــــم  درھـــــم  درھـــــم  ــمـدرھـــ  درھــــــم  درھــــــم  درھــــــم  
  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------  ---------  ---------- 

  385.012.733   57.000.000   15.027.181   )209.770.014(  285.355.575   )62.600.009( 300.000.000    2009ینایر  1الرصید 

  )4.645.535(  --        --        )4.645.535( --        --       --        احتیاطي القیمة العادلة 

  16.818.290   --        16.818.290   --        --        --       --        31/3/2009في  باح الفترة المنتھیةأر

  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------  ---------   ---------- 
  397.185.488   57.000.000   31.845.471   )214.415.549(  285.355.575   )62.600.009( 300.000.000  2009مارس  31الرصید 

   ==========  ==========  ==========  ==========  =========   =========   ========== 
  365.747.246   42.750.000   8.857.103   )218.354.153(  295.094.305   )62.600.009( 300.000.000    2010ینایر  1الرصید 

  14.978.596   --        --        14.978.596  --        --       --        لعادلة احتیاطي القیمة ا

  9.213.022   --        9.213.022   --        --        --       --        31/3/2010في  أرباح الفترة المنتھیة

  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------  ---------   ---------- 
  389.938.864   42.750.000   18.070.125   )203.375.557(  295.094.305   )62.600.009( 300.000.000  2010مارس  31الرصید 

   ==========  ==========  ==========  ==========  =========   =========   ========== 
  

  إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءا من ھذه البیانات
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  بلدكو -شركة أبوظبي الوطنیة لمواد البناء 
-------------------------  

  )شركة مساھمة وطنیة عامة ( 
----------------  

  أبوظبي
-----  

  2010مارس  31ولغایة  2010ینایر  1من  بیان التدفقات النقدیة الموحد للفترة
-------------------------------------------------  

  
   1 /1 /2010   1 /1 /2009  
   31/3/2010   31/3/2009  
   ----------   ----------  

  ـمــــدرھـ   ـمــــدرھـ   التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة
---------------------   ----------   ----------  

  16.818.290   9.213.022   صافي الربح 
  2.201.030   2.234.391   استھالك الموجودات الثابتة

  214.442   174.993   مخصصات 
  1.906.641   803.383   حصة األقلیة من أرباح بلدكو للمنتجات االسمنتیة 

     
      التغیرات في رأس المال العامل 

-------------------      
  2.188.125   10.891.252   شیكات مؤجلة القبض

  ) 2.291.946(  )37.371.082(  مدینون
  167.239   )1.569.451(  خرىأرصدة مدینة أ

  164.611.195   8.717.792    بضاعة
  )24.795.580(  )49.772.812(  دائنون

  )132.386.592(  )8.453.089(  مقبوضة مقدما دفعات وإیرادات
  ) 5.016.963(  )3.822.775(   وأرصدة دائنة أخرى  مصاریف مستحقة

   ----------   ----------  
  23.615.881   )68.954.376(  ألنشطة التشغیلیةامن  )المستخدم في(صافي النقد

   ----------   ----------  
      التدفق النقدي من األنشطة االستثماریة

----------------------      
  )16.233.926(  )837.010(  شراء موجودات ثابتة

  )1.587.834(  --        استثمارات أسھم
  --        )13.631.327(  )تحت اإلنشاء(مؤسسات تابعة 

  )4.000.000(  --        أرباح مدفوعة عن حصة األقلیة في مصنع المنتجات األسمنتیة
   ----------   ----------  

  )21.821.760(  )14.468.337(  األنشطة االستثماریة) المستخدم في( صافي النقد
   ----------   ----------  

      التدفق النقدي من األنشطة التمویلیة
---------------------      

  )74.121.003(  69.171.328   بنوك دائنة وأوراق دفع
   ----------   ----------  

  )74.121.003(  69.171.328   األنشطة التمویلیة) المستخدم في(من  صافي النقد
   ----------   ----------  
  ) 72.326.882(  )14.251.385(  الفترةفي النقد خالل  )النقص(

  80.903.681   19.673.463   الفترةد النقدي في بدایة الرصی
   ----------   ----------  

  8.576.799   5.422.078   الفترةالرصید النقدي في نھایة 
   ==========   

==========  
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  بلدكو -شركة أبوظبي الوطنیة لمواد البناء 

                              -------------------------                        
  )شركة مساھمة وطنیة عامة (                                       
                                      ------------------  

  أبوظبي
 -----  

  2010 مارس 31 -إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
-------------------------------------  

  
  
  
  -: الشـكل القانونـي والنشـاط  – 1

  
  

اء ان  واد البن ة لم وظبي الوطنی ة ) الشركة(شركة أب وظبي كشركة مساھمة وطنی ي أب ة مؤسسة ف عام
م  ري رق رة التخطیط 1974لسنة )  5 (بموجب المرسوم األمی ن دائ وظبي م ي اب والرخصة الصادرة ف

ین وقتصاد وفرواال ي الع ي عھا ف ة االقتصادیةودب رة التنمی ن دائ ك .  بموجب الرخصة الصادرة م وذل
نفط  ول ال دمات لحق دات وخ ة  وتوری االت تجاری ركات ووك ل ش ة وتمثی ارة العام ال التج ة أعم لممارس

ي المشاریع الصناعیة  واإلنشاءوالغاز البریة والبحریة  ع والمشاركة واالستثمار ف أسھم أو ، شراء وبی
  .سندات شركات مساھمة منشأة أو في طور التأسیس 

  
   -: رباح والخسائر للشركة وشركاتھا التابعة ألتشمل ھذه البیانات المالیة الموجودات والمطلوبات وا

    
منتیة ات اإلس دكو للمنتج ك  –  بل دودة وتمل ئولیة مح ركة  ذات مس مالھا %  80الش ن رأس  رف ـمصوم

أحجار األرصفة واأللواح األسمنتیة ، الطوب الخرساني ونشاطھا ھو إنتاج %  20الصناعي  اإلمارات
  .وتبلغ حصة الشركة من رأس المال أربعة مالیین درھموالبـالط المعشق 

  
ة مملوكة بالكامل للشركة  بلدكو لخدمات حدید التسلیح - ونشاطھا الرئیسي ھو أقفاص التسلیح الحدیدی

  .سة خمسة مالیین درھمویبلغ رأس مال المؤس
  

  
  
  
  -: السیاسات المحاسبیة المتبعة  - 2
  
  

  : العــرف المحاســبي  - أ   
  
  

  .تم إعداد البیانات المالیة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة 
  
  

  :أســس التجمیـــع  - ب  
  

ة المشار  اتشمل البیانات المالیة حسابات الشركة وشركاتھا التابع ي إلیھ ـرق( إیضاح ف تم .  )1 مـ ی
  .حذف المعامالت الجوھریة بین الشركة وشركاتھا التابعة عند التجمیع 

  



  
- 7 -  

  
  بلدكو -شركة أبوظبي الوطنیة لمواد البناء 
-------------------------  

  )شركة مساھمة وطنیة عامة ( 
----------------  

  أبوظبي
-----  

  2010مارس  31 -إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
-------------------------------------  

  
  
  
  

  : الموجـودات الثابتــة  -جـ   
  
  

  تسجل الشركة موجوداتھا الثابتة بسعر التكلفة ویجرى استھالكھا وفقا لطریقة القسط الثابت 
  -: على مدى حیاتھا اإلنتاجیة المتوقعة حسب معدالت االستھالك السنویة التالیة     

  
 %      10      آالت ومعدات

 %  33.3   سیارات ووسائل نقل
 % 25      األثاث والدیكور

 % 25      كرفانات
 % 10 - %  8.33   مباني

  درھم لكل دورة إنتاج  0.50بمعدل     القوالب
  
  

  .تمثل المباني والكرفانات مباني المستودعات وسكن العمال في مدینة أبوظبي ومصفح     -       
  .مبنى مقر الشركة بنایة تملكھا الشركة في مدینة أبوظبي یمثل    -       
   یتم ویتبع في قید المباني طریقة التكلفة التاریخیة ویتم استھالكھا بطریقة القسط الثابت ولم   -       

  .إعادة تقییم المباني ولم یتم تطبیق المعیار المحاسبي الخاص بالقیمة العادلة للعقارات            
    
       

  
  :البضاعـــــــــة  – د   

  
ة ا لطریق ق وفق ة للتحق ة القابل متوسط   جرى تقویم بضاعة آخـر المـدة بسعر التكلفة أو صافي القیم

ة الم ام  .وزون التكلف اج الت ة اإلنت مل تكلف نیع : وتش اریف التص ور ومص ة واألج واد األولی الم
  .واالستھالك 

  
  
  

  :دمة نھایة الخآت مكافو اإلجازات -ھـ  
  

اب ی ازاتتم احتس م آت مكافو اإلج ادي رق انون االتح ا للق ة وفق ة الخدم  1980نة ـلس 8نھای
  .بشأن تنظیم عالقات العمل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  )وتعدیالتھ(
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  بلدكو -شركة أبوظبي الوطنیة لمواد البناء 
-------------------------  

  )عامة شركة مساھمة وطنیة ( 
------------------  

  أبوظبي
-----  

  2010مارس  31 -إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
-------------------------------------  

  
  

  :استثمارات األسھم  - و  
  

  :أسھم متوفرة للبیع  -
  

الیف یتم تثبیت االستثمارات المتوفرة للبیع عند شرائھا بالتكلفة ، باعتبارھا القیمة الع ة وتشمل تك ادل
  .الشراء المرتبطة باالستثمار 

ا  ى أنھ اس االستثمارات المصنفة عل تم إعادة قی ع " ی وفرة للبی ات " مت اریخ البیان ة بت ة العادل بالقیم
د منفصل . المالیة  ي بن درج ف ة ت ة العادل اس للقیم إن األرباح والخسائر غیر المحققة عند إعادة القی

ى أن ة  في حقوق المساھمین إل نخفض قیم ى أن ت ت االستثمار ، أو إل ن تثبی ر الممك ن غی یصبح م
اھمین  وق المس من حق ً ض ابقا ة س ارة المدرج ربح أو الخس إن ال دھا ف م وعن كل دائ االستثمار بش
دولي  ار المحاسبي ال ق المعی ر الموزعة الناتجة عن تطبی اح غی باإلضافة ألي تعدیل مرحلي لألرب

  .الخسائر الموحد للسنة تدرج في بیان األرباح و 39رقم 
ي    ة ف ة ومدرج ركات محلی ـھم ش ن أس ارة ع ـركة عب ا الش ـي تملكھ تثمرة والت ـھم المس ـع األس جمی

  . أسواق الدولة 
  
  

  :اإلیـــــرادات  – ز  
  

ي یتضمنھا نشاط  اح االستثمارات الت تمثل اإلیرادات المبالغ المحققة من بیع السلع والخدمات وأرب
ة للعمالء الشركة ویعتبر اإلی دیم الخدم لیم البضاعة أو تق اح استثمارات . راد محققا عند تس ا أرب أم

  . فیتم االعتراف بھا عند قبضھا  واالستثمارات األخرى األسھم
  
  

  :المعامالت بالعمالت األجنبیة  -حـ  
  

یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة خالل السنة بموجب سعر الصرف السائد في تاریخ كل 
أما الموجودات والمطلوبات النقدیة والمدونة بالعمالت األجنبیة في تاریخ المیزانیة فإنھ . املة مع

ویتم إظھار األرباح والخسائر الناتجة . یتم تحویلھا بموجب أسعار الصرف السائدة في ذلك التاریخ
  .عن التغیر في قیمة الصرف بعد تاریخ كل معاملة ضمن بیان األرباح والخسائر 

  
  
  
  

  -:  صنــدوق والبنـــوكال – 3
  

  . بنوك تجاریة محلیة حسابات جاریة وتسھیالت منتشمل أرصدة البنوك       
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  بلدكو -شركة أبوظبي الوطنیة لمواد البناء 
-------------------------  

  )شركة مساھمة وطنیة عامة ( 
------------------  

  أبوظبي
-----  

  2010مارس  31 -المالیة الموحدة إیضاحات حول البیانات 
-------------------------------------  

  
  
  
  
  -: ون ـــــــالمدینـــ - 4
  
  

    31/3/2010       31/12/2009  
   ----------   ----------  
  ـمـدرھــــ   ـــــمـدرھ   
   ----------   ----------  

  147.689.302   184.453.833   عمالء مدینون
  )29.407.036(  )28.800.485(  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا :ینزل 

   ----------   ----------  
  118.282.266   155.653.348   رصید العمالء المدینین

   ==========   
==========   

  
  
  
  
  -: البضاعــــــة  - 5
  
  

    31/3/2010       31/12/2009  
   ----------   ----------  
  ــمـرھـــد   مـدرھـــــ   
   ----------   ----------  

  307.282.740   297.776.589   بضاعة التجارة 
  1.894.722   1.821.863   مواد أولیة 

   2.821.943   3.384.648   بضاعة تامة الصنع 
  5.712.525   6.011.038   مختلفة 

   ----------   ----------  
   308.994.138   317.711.930  

  )1.504.901(  )1.504.901(  ة الحركة مخصص بضاعة بطیئ
   ----------   ----------  
   307.489.237   316.207.029  
   ==========      ==========  
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  بلدكو -شركة أبوظبي الوطنیة لمواد البناء 
-------------------------  

  )شركة مساھمة وطنیة عامة ( 
------------------  

  أبوظبي
-----  

  2010مارس  31 -یضاحات حول البیانات المالیة الموحدة إ
-------------------------------------  

  
  
  
  
  -:  استثمارات أخــرى – 6
  
  

   31/3/2010       31/12/2009  
   ---------   ---------  
  درھـــــم   مــــدرھـ   
   ---------   ---------  

  6.000.000   6.000.000   أبوظبي –شركة الرؤیة كابیتال 
  7.950.000   7.950.000   أبوظبي -شركة تسویق للتطویر والتسویق العقاري 

  83.325   83.325   شركة فریبور
   ---------   ---------  
   14.033.325   14.033.325  
   =========      =========  

  
  
  
  
  
  -: ) تحت اإلنشاء(مؤسسات تابعة  – 7
  
  

 31/12/2009      31/3/2010    
 ---------   ----------    
    ــمـدرھـــ   درھـــــم 
 ---------   ----------    
  دبي -بلدكو للمنتجات الخرسانیة الھوائیة العازلة   93.705.060   83.838.660 
  أبوظبي -بلدكو للصناعات الحدیدیة   121.450.971   117.686.044 
  كو لخدمات حدید التسلیحبلد -شبرة تحت االنشاء   --         1.177.453 
 ----------   ----------    
 202.702.157   215.156.031    
 

==========  
 ==========    

  



  بلدكو -اد البناء وشركة أبوظبي الوطنیة لم
-------------------------  

  )شركة مساھمة وطنیة عامة ( 
-----------------  

  أبوظبي
-----  

  2010مارس  31 -لیة الموحدة إیضاحات حول البیانات الما
-------------------------------------  

  -: الموجودات الثابتة  - 8     
           المعدات  مبنى  أثاث ومفروشات  سیارات     مباني     
    المجموع       القوالب  المتحركة  مقر الشركة  وكمبیوترودیكور  ووسائل النقل   وكرفانات  آالت ومعدات    
   ---------   ---------   --------   --------  --------  --------  --------   ----------    

    درھـــــم   درھــــم  درھــــم  درھــــم  درھــــم   درھــــم   درھـــــم   درھـــــم   التكلفة
----   ---------   ---------   --------   --------  --------  --------  --------   ----------    

    123.409.875   7.219.987  1.657.152  7.057.594  4.142.815   2.502.800   23.899.871   76.929.656   1/1/2010رصید
    2.014.463   --       --      --       71.250  --       1.402.500   540.713   ضافاتإ

   ---------   ---------   --------   --------  --------  --------  --------   ----------    
   77.470.369   25.302.371   2.502.800   4.214.065  7.057.594  1.657.152  7.219.987   125.424.338    
   ---------   ---------   --------   --------  --------  --------  --------   ----------    

                    االستھالك
------                    
    72.444.886   5.361.414  1.508.546  6.275.433  3.858.886   2.244.630   15.238.742   37.957.235   1/1/2010رصید

    2.234.391   162.412  18.592  67.347  36.429   56.231   410.223   1.483.157   الفترةاستھالك 
   ---------   ---------   --------   --------  --------  --------  --------   ----------    
   39.440.392   15.648.965   2.300.861   3.895.315  6.342.780  1.527.138  5.523.826   74.679.277    
   ---------   ---------   --------   --------  --------  --------  --------   ----------    

    50.745.061   1.696.161  130.014  714.814  318.750   201.939   9.653.406   38.029.977   2010مارس  31صافي القیمة الدفتریة في 
   

========
=  

 
=========  

 
========  

 ========  ========  ========  ========   
=========

=  

  

    50.964.989   1.858.573  148.606  782.161  283.929    258.170    8.661.129   38.972.421   2009 دیسمبر 31صافي القیمة الدفتریة في 
   

========
=  

 
=========  

 
========  

 ========  ========  ========  ========   
=========

=  

  

  .تمثل المباني والكرفانات مباني المستودعات وسكن العمال في مدینة أبوظبي ومصفح     -       
  .یمثل مبنى مقر الشركة بنایة تملكھا الشركة في مدینة أبوظبي    -       
  ولم  لتاریخیة ویتم استھالكھا بطریقة القسط الثابتویتبع في قید المباني طریقة التكلفة ا   -       

  .العادلة للعقارات یتم إعادة تقییم المباني ولم یتم تطبیق المعیار المحاسبي الخاص بالقیمة            
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  بلدكو -شركة أبوظبي الوطنیة لمواد البناء 
                              -------------------------                             

  )شركة مساھمة وطنیة عامة (  
----------------  

  أبوظبي
-----  

  2010مارس  31 -إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
-------------------------------------  

  
  
  
  
  - : رأس المـال  – 9
  
  

  
31/12/2009  31/3/2010   

---------  ---------  

  رھـــــمد درھـــــم

--------- ---------  

    درھم 1 إسمیةسھم بقیمة  300.000.000رأس المال المصرح بھ   

 للسھم  300.000.000 300.000.000

========== ==========  

  سھم بقیمة  300.000.000رأس المال المصدر والمدفوع   

 درھم للسھم  1إسمیة  300.000.000 300.000.000

========== ==========  
  
  
  

  
  
  
  
  

  - : أســھم خزینــة -10
  
  
  

ة       ة قیم ة العمومی ي المیزانی غ الظاھر ف ن أسھم الشركة  15.000.000یمثل المبل ةسھم م مشتراة بالقیم

  .وأحد للسھم درھم األسمیة  علما بأن القیمة. درھم للسھم الواحد  4.17 لالسوقیة بمعد  
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  بلدكو -لوطنیة لمواد البناء شركة أبوظبي ا

                              -------------------------                             
  )شركة مساھمة وطنیة عامة (  

-----------------  
  أبوظبي
-----  

  2010مارس  31 -إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
-------------------------------------  

  
  
  

  -: احتیاطي القیمة العادلة  – 11
  

م  ة وت ات المالی تم إعادة قیاس االستثمارات المصنفة على أنھا متوفرة للبیع بالقیمة العادلة بتاریخ البیان
غیر المحققة عند إعادة القیاس للقیمة العادلة في حقوق المساھمین كإحتیاطي  والخسائر إدراج األرباح

.  
  
  
  
  

  -: لیــة حقــوق األق – 12
  

ي الشركة %  20تمثل حقوق األقلیة حصة المصرف الصناعي بما نسبتھ  من صافي حقوق الملكیة ف
  .بلدكو للمنتجات األسمنتیة  –التابعة 

  
  
  
  

  -: ھم ــربــح الس – 13
  

ان المعلومات الضروریة الحتساب الربح األساسي للسھم تستند على المعدل الموزون لعدد األسھم 
  -: ل الفترة كما یلي القائمة خال

  
31/3/2009 31/3/2010  
--------- ---------  

 األرباح ــمــدرھـ ــمــدرھـ
--------- --------- -----  

 صافي ربح الفترة  9.213.022   16.818.290 
========= =========  

 األسھم    
    ----  
 ترة عدد األسھم القائمة خالل الف 300.000.000  300.000.000 
 ----------  ----------  
 300.000.000  300.000.000  
 

========== 
 

=========
 



= 
 درھم للسھم 1ربح السھم بقیمة اسمیة   0.031  0.056

 
==========  

 
=========

=  
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  بلدكو -شركة أبوظبي الوطنیة لمواد البناء 
-------------------------  

  )عامة شركة مساھمة وطنیة (  
----------------  

  أبوظبي
-----  

  2010مارس  31 -إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
-------------------------------------  

  
  

  :األدوات المالیــة  – 14
  

دینون بض ، الم  ،تتضمن األدوات المالیة للشركة النقد في الصندوق ولدى البنوك ، الشیكات مؤجلة الق
ده مدی رىأرص ة أخ دائنون ن دفع ، ال ة ، أوراق ال وك الدائن ھم ، البن ده دائن ،، األس رى ةأرص  أخ

  .والمصاریف المستحقة 
  
  

  :المخاطـر المالیـة   
      ------------  

  
تم  ث ی دینین محدودة حی ى أرصدة الم یتم التعامل مع بنوك تجاریة محلیة ، وتعتبر المخاطر المالیة عل

  .الدیون المشكوك في تحصیلھا  بعد اقتطاع مخصص إظھارھا
  
  

  :القیمة العادلة   
      --------  

  
  .إن القیمة العادلة لألدوات المالیة للشركة ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة   

  
  
  

  :القــوى العاملـة  – 15
  

ي الش املین ف دد الع ي ا ـموظف ) 428 (ركة ـبلغ ع ارس  31ف ل (  .2010م ً فموظ 428مقاب ا  31ي ف
  )2009دیسمبر 

  
  
  

  -: االلتزامات الطارئة  – 16
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    31/3/2010     31/12/2009  
   ---------  ----------  
  ــمـدرھـــ  ـمــــدرھ   
   ---------  ----------  

  74.761.348   --        اعتمادات مستندیة
  16.606.500   9.706.500   كفاالت بنكیة

   ---------   ---------  
   9.706.500   91.367.848  
    =========   

==========  


