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 الموجز المقتطع بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
 2018 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةال لفترة

 
    سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في   سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال

2017  2018  2017  2018    
  إيضاح  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

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

 إيرادات    5.955.265  4.803.822  16.921.821  14.220.921
           تكاليف مباشرة   ) (4.678.559 ) (3.794.273 ) (13.036.517 ) (11.105.263

          
 إجمالي الربح    1.276.706  1.009.549  3.885.304  3.115.658
دارية   ) (718.015 ) (687.685 ) (2.211.846 ) (1.912.751  مصاريف توزيع وا 
 إيرادات أخرى    30.357  38.344  113.713  160.098
 خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف تشغيلية أخرى   ) (2.247 ) (687 ) (9.788 ) (53.214

          
          

 الربح التشغيلي    586.801  359.521  1.777.383  1.309.791
          

 إيرادات فوائد    19.603  518  33.578  2.032
 تكاليف تمويل  ) (48.320  - ) (128.612  -
          
          

 ربح الفترة    558.084  360.039  1.682.349  1.311.823
          
           الدخل الشامل اآلخر   -  -  -  -
          

           مجموع الدخل الشامل للفترة    558.084  360.039  1.682.349  1.311.823
          
          
 العائد للسهم:         

 األساسي والمخفض 12  0.045  0.029  0.135  0.105
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 الموجز المقتطع بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 

  المجموع
 أرباح 

  إحتياطي قانوني   محتجزة
 المساهمة 

   رأس المال   في رأس المال     
   ألف درهـم   ألف درهـم   ألف درهـم   ألف درهـم   ألف درهـم 

           
 )مدقق( 2017يناير  1الرصيد في   1.000.000  6.304.418  333.333  1.845.017  9.482.768
            مجموع الدخل الشامل للفترة   -  -  -  1.311.823  1.311.823

           
            )مدقق( 2017 سبتمبر 30الرصيد في   1.000.000  6.304.418  333.333  3.156.840  10.794.591

           
 )كما تم بيانه سابقًا( 2017ديسمبر  31الرصيد في   1.000.000  -  500.000  1.347.869  2.847.869

81.579  81.579  -  -  -  
 تأثير التغيير في السياسة المحاسبية للمعيار الدولي للتقارير المالية 

            (3/2/2)إيضاح  9رقم  
           

 )غير مدقق( )معاد بيانه( 2018يناير  1الرصيد في   1.000.000  -  500.000  1.429.448  2.929.448
 مجموع الدخل الشامل للفترة  -  -  -  1.682.349  1.682.349
            ومدفوعة تم اإلعالن عنهاأنصبة أرباح   -  -  - ) (735.000 ) (735.000

           
            )غير مدقق( 2018 سبتمبر 30الرصيد في   1.000.000  -  500.000  2.376.797  3.876.797
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 الموجز غير المدقق المقتطع بيان التدفقات النقدية

 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 30 أشهر المنتهية في تسعةال   

 سبتمبر
   2018  2017 
 ألف درهم   ألف درهم    
 )مدقق(  )غير مدقق(   

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 1.311.823  1.682.349   الفترةربح 

      تعديالت لـ:
 306.284  379.376   إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات 
 25.509  2.075   صافي مبالغ مستردة –خسائر إنخفاض قيمة ذمم مدينة 

 19.513  18.606   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المحملة 
 (51 ) (2.768 )  إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات من  ارباح

 2.056  -   خسارة إنخفاض القيمة لبضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة
 (2.032 ) (33.578 )  إيرادات فوائد 
             -  128.612   تكاليف تمويل

 1.663.102  2.174.672   المال العاملالتدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس 
 (9.152 ) (20.511 )  زيادة في مخزون

 (186.508 ) (198.185 )  في ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى  زيادة
 3.822  (223.135 )  في مستحق من جهات ذات عالقة  نقص /(زيادة)

 44.009  474.344   تجارية وأخرى  دائنةفي ذمم  زيادة
             1.888.290  1.554.137    في مستحق إلى جهات ذات عالقة  زيادة

 3.403.563  3.761.322   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
             (34.190 ) (24.074 )  المدفوعة للموظفين  مكافآت نهاية الخدمة

       3.369.373  3.737.248   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
      التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 (633.726 ) (443.321 )  دفعات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات 
 (14.841 ) (27.489 )  دفعات مقدمة لمقاولين  

 82  3.335   عائدات من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
 (30.000 ) -   زيادة في وديعة ألجل

             2.032  32.741   فوائد مستلمة
             (676.453 ) (434.734 )  صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 -  (68.310 )  تكاليف تمويل مدفوعة
             -  (735.000 )  أنصبة أرباح مدفوعة

             -  (803.310 )  األنشطة التمويليةصافي النقد المستخدم في 
       2.692.920  2.499.204   في النقد ومرادفات النقد صافي الزيادة

             3.733.454  2.655.452   الفترةالنقد ومرادفات النقد في بداية 
       6.426.374  5.154.656    الفترةالنقد ومرادفات النقد في نهاية 
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 بيان التدفقات النقدية المقتطع الموجز غير المدقق

 )يتبع( 2018سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 
 30التسعة أشهر المنتهية في    

 سبتمبر
   2018  2017 
 ألف درهم   ألف درهم    
 )مدقق(  )غير مدقق(   

      معامالت غير نقدية:
       259.834  260.606   مستحقات لممتلكات وآالت ومعدات 

      
       41.969  25.898   دفعات مقدمة لمقاولين محولة إلى ممتلكات وآالت ومعدات 

      
       696.226  (10.691 )  ممتلكات وآالت ومعدات محولة )إلى(/ من جهة ذات عالقة

      
       -  90.830   المدينة إلى جهة ذات عالقة تحويل موجودات غاز
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 المرحلية الموجزة المقتطعة المالية  بالمعلوماتإيضاحات تتعلق 

 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 معلومات عامة 1
 

للتوزيع" أو "الشركة"( سابقًا شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، تأسست شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع. )"أدنوك 
 الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة أبوظبي باإلنابة. 1973( لسنة 13هي شركة تأسست بموجب القانون رقم )

 
 1973لســنة  13)"قانون التأســيا الجديد"( ليحل محل القانون رقم  2017لســنة  15، صــدر القانون رقم 2017نوفمبر  22في 

المتعلق بإدراج شـــــــركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.، وهي شـــــــركة مســـــــاهمة عامة مســـــــجلة لدى الســـــــجل التجار  في 
الصـــــادرة من قبل دائرة التنمية االقتصـــــادية في أبوظبي. أصـــــبح النظام  CN – 1002757أبوظبي بموجب رخصـــــة تجارية رقم 

، في نفا التاريخ تم إصدار قانون التأسيا الجديد وأصبح سار  2017نوفمبر  22ًا من األساسي للشركة سار  المفعول اعتبار 
 سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قانون التأسيا الجديد. 100المفعول. إن مدة الشركة هي 

 
 28لوحيد في الشركة، بتاريخ الحقًا لقرار شركة بترول أبوظبي الوطنية )"أدنوك"، "المساهم" أو "الشركة األم"(، بصفتها المساهم ا

، وافقت أدنوك على إدراج جميع أســــــهم الشــــــركة في ســــــوق أبوظبي ليوراق المالية والبيع من خالل عرض على 2017 ســــــبتمبر
 الجمهور جزء من رأا مال الشركة المحتفظ بها من قبل أدنوك.

 
ارات العربية المتحدة. إن أسـهم الشـركة مدرجة ، أبوظبي، اإلم4188إن عنوان المكتب الرئيسـي المسـجل للمجموعة هو ص. ب. 

 في سوق أبوظبي ليوراق المالية.
 

إن األنشطة الرئيسية للشركــــــة وشركتها التابعة، شركة أدنوك الدولية للتوزيع ذ.م.م.، )يشار إليها معها بــــــ "المجموعة"( هي تسويق 
 المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمنتجات المصاحبة لها.

 
تمتلك المجموعة محطات الوقود بالتجزئة التي تقع في إمارة أبوظبي والشــــــــــــــارقة، حيع تعتبر المجموعة هي المزود الوحيد للوقود 

 لها، وفي إمارات عجمان والفجيرة ورأا الخيمة وأم القيوين.
 

ير متاجر بيع بالتجزئة وغيرها من تقوم المجموعة بتشــــغيل متاجر "واحة أدنوك" في معظم محطات الخدمة التابعة لها، وتقوم بتأج
 المساحات للمستأجرين، مثل مطاعم الخدمة السريعة. 

 
تقوم المجموعة أيضـــــــا بتســـــــويق وتوزيع الوقود للعمالء من الشـــــــركات والحكومات في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

ت ذات الصـــــــلة في ثمانية مطارات في دولة اإلمارات العربية باإلضـــــــافة إلى ذلك، تقدم المجموعة خدمات التزويد بالوقود والخدما
 المتحدة، وتمتلك وتدير شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في أبوظبي.

 
كانت المجموعة عبارة عن شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ أدنوك، والتي هي مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي )"المساهم النهائي"(، 

 ارات العربية المتحدة.والمسجلة في أبوظبي، اإلم
 

، وافقت الشـــركة االم على تحويل أنشـــطه البيع والشـــراء التي يقوم بها قســـم الطيران المدني )"القســـم"( إليها 2017ســـبتمبر  14في 
ن بحيع يتم تســجيل جميع المبيعات، تكلفه المبيعات، الذمم المدينة والمخزون للقســم من قبل الشــركة االم. وفقًا لخطه التحويل، فإ

أنشـــطة البيع والشـــراء التي يقوم بها القســـم ســـوف تقوم بها الشـــركة االم، بينما ســـتقوم شـــركة أدنوك للتوزيع، بصـــفتها وكيل للشـــركة 
عتبارًا من  ، ســــــيتم تحميل الشــــــركة األم نســــــبه مئوية من التكاليف المتكبدة كما تم 2017أكتوبر  1األم، بإدارة عمليات القســــــم، وا 

 الطرفين.االتفاق عليه من قبل 
 

. تعكا المقتطعةتاريخيًا، يتم تســــجيل أنشــــطة البيع والشــــراء والمعامالت للقســــم من قبل الشــــركة ويتم إدراجها في البيانات المالية 
 30للمجموعــة كمــا في  والتــدفقــات النقــديــة المــالي المركزالمرحليــة الموجزة المــدرجــة في هــذا التقرير المقتطعــة المعلومــات المــاليــة 

، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ باســــــــتثناء المبيعات وتكلفة المبيعات، مصــــــــاريف 2018 ســــــــبتمبر
 التوزيع واإلدارية، الذمم المدينة/الذمم الدائنة والمخزون للقسم.
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 المرحلية الموجزة  المقتطعة إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية

 )يتبع( 2018 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةال لفترة
 
 
 معلومات عامة )يتبع( 1

 بيان التوافق
بناًء  2017ديســـــمبر  31وكما في  2018 ســـــبتمبر 30للفترة المنتهية في  المرحلية الموجزةالمقتطعة المالية  المعلوماتتم إعداد 

الصــــــــــــــادرة عن مجلا معايير المحاســــــــــــــبة الدولية. تم إعداد  التقارير المالية المرحلية 34المعيار المحاســــــــــــــبي الدولي رقم  على
 34وفقًا للمعيار المحاســــــــــــــبي الدولي رقم  2017 ســــــــــــــبتمبر 30للفترة المنتهية في  المرحلية الموجزة المقتطعة المعلومات المالية

اإليرادات  ،المطلوبات الموجودات،، باســــــــــــــتثناء عملية اإلقتطاع، والتي تاثر على أرقام المقارنة، لبعض التقارير المالية المرحلية
لتي ســـيتم تحويلها إلى الشـــركة األم كما ا العالقةوكذلك التدفقات النقدية ذات  والشـــراء للقســـم، بالبيع بأنشـــطة المتعلقة والمصـــاريف

 .3 إيضاح رقمهو موضح في "أساا اإلعداد" في 
 

ديســـمبر  31من البيانات المالية المقتطعة المدققة للســـنة المنتهية في  2017ديســـمبر  31تم اســـتخراج المعلومات المالية كما في 
2017. 

 
 
 والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  2
 
 1المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي يســـــــره تطبيقها للفترات المحاســـــــبية التي تبدأ في أو بعد   2/1

 2018يناير  
 

أ في أو تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصـــبحت ســـارية المفعول للفترات الســـنوية التي تبد
 .المرحلية الموجزةالمقتطعة المالية  المعلومات، في هذه 2018يناير  1بعد 
 

الذ  يتطلب تطبيقه بأثر رجعي مع  األدوات المالية 9قامت المجموعة للمرة األولى، بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، تم اإلفصاح عن طبيعة 34إجراء التعديالت في الرصيد اإلفتتاحي لحقوق الملكية. وفًقا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .المرحلية الموجزة المقتطعة المعلومات الماليةحول  3وأثر هذه التغييرات في إيضاح رقم 
 

ا بتطبيق التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية في الفترة الحالية، قام من قبل مجلا الصـــــادرة ت المجموعة أيضـــــً
. إن 2018يناير  1تصــــــبح فعشالة بشــــــكل إلزامي للفترة المحاســــــبية التي تبدأ في أو بعد  ســــــوف المعايير المحاســــــبية الدولية والتي

تطبيق هــذه التعــديالت على المعــايير الــدوليــة للتقــارير المــاليــة لم يكن لهــا أ  تــأثير مــاد  على المبــالغ المــدرجــة للفترات الحــاليــة 
 .لترتيبات المستقبلية للمجموعةوالفترات السابقة ولكن قد تاثر على المعامالت المحاسبية أو ا

 
  العمالء مع من عقود إيرادات 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
  2018اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية 
  تطبيق المعـــايير الـــدوليـــة للتقـــارير المـــاليـــة للمرة األولى، مع حـــذف  1تعـــديالت على المعيـــار الـــدولي للتقـــارير المـــاليـــة رقم

 ت قصيرة األجل لمعد  التقارير للمرة األولىاإلعفاءا
  األدوات  9عقود التأمين التي تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

  عقود التأمين 4المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  األدوات المالية: اإلفصاحات المتعلقة باإلفصاحات حول التطبيق األولي  7للتقارير المالية رقم تعديالت على المعيار الدولي

 9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  وتوضــــيح قصــــيرة األجلءات إلعفاالة زاإل 2016 - 2014 الدولية للتقارير المالية على المعايير التحســــينات الســــنويةدورة 

  دلةبعض قياسات القيمة العا
 

باســــــــــــــتثناء مما ذكر أعاله، ال توجد أية معايير هامة أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت كانت ســــــــــــــارية للمرة 
 .2018يناير  1األولى للسنة المالية التي بدأت في أو بعد 
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 )يتبع( 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/1
 

 لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة التالية والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد:
 

المعايير الســـــــــارية على المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على 
  المجموعة:

 يسره تطبيقها للفترات 
    السنوية التي تبدأ من أو بعد

كيفيــــة اإلعتراف،  16يحــــدد المعيــــار الــــدولي للتقــــارير المــــاليــــة رقم 
القياا، العرض واإلفصــــــــاح عن عقود اإليجار. يقدم المعيار نموذج 

والتزامات محاســبي واحد، يتطلب من المســتأجرين اإلعتراف بأصــول 
شـــهرًا أو أقل  12جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة عقد اإليجار 

أو أن األصـــل موضـــوع العقد ذات قيمة منخفضـــة. يســـتمر الماجرين 
بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية، ضمن مفهوم المعيار 

المتعلق بــالمحــاســــــــــــــبــة للماجر دون  16الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم 
 17جوهر  عن المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم تغيير 

 2019يناير  1 

   
المعايير الدولية على  2017-2015دورة التحســــــــــــــينات الســــــــــــــنوية 

للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت على المعايير الدولية للتقارير 
 .23و 12والمعايير المحاسبي الدولي ارقام  11، 3المالية أرقام 

 2019 يناير 1 

   
األدوات المالية  9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

المتعلقة بخصائص التسديد المبكر مع التعويضات السلبية. يقوم هذا 
التعديل بتعديل المتطلبات الحالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بالتكلفة المطفأة فيما يتعلق بحقوق اإلنهاء من أجل السماح للقياا  9
)أو، وفقًا لنموذج األعمال، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر( حتى في حالة تسديد التعويضات السلبية.

 2019يناير  1 

   
منافع الموظفين:  - 19تعديل على المعيار المحاســـــــــــبي الدولي رقم 

 :توضح التعديالت ما يلي
 
محددة أو تســــــــويتها، تســــــــتخدم عند تعديل أو تقليص خطة منافع  -

الشـــــــــــــركة حاليًا االفتراضـــــــــــــات اإلكتوارية المحدشثة لتحديد تكاليف 
 الخدمة الحالية وصافي الفائدة للفترة؛ و

يتم تجاهل تأثير الحد األقصى ليصل عند إحتساب المكسب أو  -
الخســـارة في أ  تســـوية للخطة ويتم التعامل معها بشـــكل منفصـــل 

 في الدخل الشامل اآلخر.

 2019يناير  1 

   
تعديالت على المراجع حول اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية 

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية أرقام  -للتقارير المالية 
و  37، 34،  8، 1والمعايير المحاسبية الدولية أرقام   14،6،3،2

للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية  38
لتحديع تلك األحكام فيما  32و التفسير رقم  22،20،19،12أرقام

يتعلق بالمراجع إلى واإلقتباا من اإلطار أو لإلشارة إلى ذلك عندما 
 يتم اإلشارة إلى إصدار مختلف من اإلطار المفاهيمي

 2020يناير  1 



 11 11          ش.م.ع. شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المقتطعة المرحلية الموجزة 

 )يتبع( 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم  2/1
 

المالية  المعلوماتقد يكون له تأثير هام على المبالغ واإلفصــــاحات المدرجة في  16إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
الــدولي للتقــارير للمجموعــة فيمــا يتعلق بــالموجودات المــاليــة والمطلوبــات المــاليــة. ومع تطبيق المعيــار  المرحليــة الموجزةالمقتطعــة 
 ، سوف يتم اإلعتراف بإلتزامات عقود اإليجار التشغيلي خارج الميزانية كبند في الميزانية العمومية كما يلي:16المالية رقم 

 
 اإلعتراف بها كحق استخدام األصل وااللتزام المتعلق بعقد اإليجار؛ و (أ

األصـــــل ورســـــوم تمويل الحد األدنى لدفعات  ســـــيتم اســـــتبدال مصـــــاريف اإليجار بمصـــــاريف اإلطفاء على حق إســـــتخدام (ب
 اإليجار.

 
حتى تقوم المجموعــة  16ومع ذلــك، فــإنــه من غير الممكن تقــديم تقــدير معقول آلثــار تطبيق المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم 

 بمراجعة مفصلة.
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 أساس اإلعداد  3/1
بناًء  2017ديســـــمبر  31وكما في  2018 ســـــبتمبر 30للفترة المنتهية في  المرحلية الموجزة المقتطعة تم إعداد المعلومات المالية

تم إعداد . الصــــــــــــــادرة عن مجلا معايير المحاســــــــــــــبة الدولية التقارير المالية المرحلية 34على المعيار المحاســــــــــــــبي الدولي رقم 
 34وفقًا للمعيار المحاســــــــــــــبي الدولي رقم  2017 ســــــــــــــبتمبر 30تهية في للفترة المن المرحلية الموجزةالمقتطعة المعلومات المالية 

، تكلفة مبيعات الذمم المدينة/ محددة ، باســــتثناء عملية اإلقتطاع، والتي تاثر على أرقام المقارنة، لمبيعاتالتقارير المالية المرحلية
 الذمم الدائنة ومخزون القسم.

 
األداء المســــتقبلي للمجموعة، وال تعكا بالضــــرورة ما كانت  علىماشــــرًا المرحلية الموجزة  المقتطعة المعلومات الماليةقد ال تكون 

 ستكون عليه من نتائج اإلقتطاع من العمليات، المركز المالي والتدفقات النقدية، فيما لو تم تحويل القسم في السنوات السابقة. 
 

هم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"(، وهي العملة الوظيفية بدر المعلومات المالية المقتطعة المرحلية الموجزة تم عرض 
 للشركة وعملة العرض للمجموعة. تم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف )ألف درهم( إال إذا أشير إلى غير ذلك.

 
التكلفة التاريخية بصـــــــــــفة عامة تمثل القيمة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية. إن المعلومات المالية المقتطعة المرحلية الموجزة تم إعداد 

 العادلة للثمن المحدد المقدمة مقابل تبادل الموجودات.
 

ال تتضــــــــــمن المعلومات المالية المقتطعة المرحلية الموجزة جميع المعلومات واإلفصــــــــــاحات الالزمة في البيانات المالية الســــــــــنوية 
. 2017ديسمبر  31ات المالية المقتطعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في المقتطعة، وينبغي أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع البيان

ال تعتبر بالضــرورة ماشــر  2017 ســبتمبر 30و  2018 ســبتمبر 30أشــهر المنتهية في  التســعةباإلضــافة لذلك، إن النتائج لفترة 
المالي  والمركزعلى األداء المســــــــــــــتقبلي للمجموعة، وال تعكا بالضــــــــــــــرورة ما كان يمكن أن تكون عليه نتائج عمليات اإلقتطاع 

 النقدية، لو كان القسم قد تم تحويله في السنوات السابقة. والتدفقات
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 )يتبع( 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 أهم السياسات المحاسبية 3/2
تتفق مع تلك المســـــتخدمة في المرحلية الموجزة  المقتطعة المعلومات الماليةإن الســـــياســـــات المحاســـــبية المســـــتخدمة في إعداد هذه 

، باســـتثناء ما يتعلق بتطبيق المعايير الجديدة 2017ديســـمبر  31البيانات المالية المقتطعة الســـنوية للمجموعة للســـنة المنتهية في 
 والمعدلة.

 
والمعيــار الــدولي  العمالء مع العقود من إيرادات 15قــامــت المجموعــة للمرة األولى بتطبيق المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم 

، تم توضــــــــــــيح طبيعة وتأثير هذه 34. كما هو مطلوب في المعيار المحاســــــــــــبي الدولي رقم األدوات المالية 9للتقارير المالية رقم 
 التغييرات أدناه.

 العمالء مع العقود من اتاإليراد 15تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3/2/1
نموذج شامل واحد للمنشآت الستخدامه في المحاسبة لإليرادات الناتجة من  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم أصدر 

والتفســــــــيرات المتعلقة به عندما تصــــــــبح فعالة،  15العقود المبرمة مع العمالء. ســــــــيحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
اإليرادات؛ والمعيار المحاســبي الدولي  18راف باإليرادات المتضــمن في المعيار المحاســبي الدولي رقم محل اإلرشــاد الحالي لإلعت

 اإلعتراف هو أنه على المنشـــــــــأة 15للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  األســـــــــاســـــــــي عقود المقاوالت. إن المبدأ 11رقم 
 الحصــول الذ  تتوقع المنشــأة يعكا البدل المقابل بمبلغ العمالء إلى يهاالمتفق عل أو الخدمات الســلع تحويل لتصــف باإليرادات
 خطوات لإلعتراف باإليرادات: منهاج من خما يقدم المعيار .الخدمات أو السلع تلك عليه مقابل

 
  ؛العميلالخطوة األولى: تحديد العقد )العقود( مع 
 في العقد؛ األداء الخطوة الثانية: تحديد إلتزامات 
  الثالثة: تحديد سعر المعاملة؛الخطوة 
  في العقد؛إلتزامات األداء الخطوة الرابعة: توزيع سعر المعاملة على 
 الخطوة الخامسة: اإلعتراف باإليرادات عندما )أو متى( تلبي المنشأة أداء اإللتزام 
 

لبي أداء اإللتزام، أ  عنــد تحويــل ، تعترف المنشـــــــــــــــأة عنــدمــا )أو متى( ت15بموجــب المعيــار الــدولي إلعــداد للتقــارير المــاليــة رقم 
إلى العميل. تمت إضافة توجيه إرشاد  أكثر في المعيار الدولي للتقارير األداء "السيطرة" على السلع أو الخدمات الضمنية إللتزام 

إيضـــــــاحات  15 للتعامل مع ســـــــيناريوهات محددة. باإلضـــــــافة إلى ذلك، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15المالية رقم 
، أصــــدر مجلا المعايير المحاســــبية الدولية إيضــــاحات حول المعيار الدولي إلعداد للتقارير المالية رقم 2016شــــاملة. في أبريل 

 تتعلق بتحديد التزامات األداء، إعتبارات المدير مقابل الوكيل والترخيص، وكذلك إرشادات تطبيق الترخيص. 15
 

األثر الرجعي المعدلة. ال يوجد أ  تأثير على  باســــــــــــتخدام طريقة 15الدولي للتقارير المالية رقم  قامت المجموعة بتطبيق المعيار
 .15االعتراف باإليرادات للمجموعة نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
حول  1هو موضــح في إيضــاح رقم تعمل المجموعة في مجال تســويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمنتجات الملحقة كما 

 المرحلية الموجزة. يتم بيع البضائع بشكل عام بمفردها في عقود محددة مع العمالء. المقتطعة المعلومات المالية

 بيع البضائع
يتم اإلعتراف ببيع البضائع والمنتجات النفطية عندما يتم تحويل المخاطر والمنافع الهامة لملكية البضائع إلى البائع، والذ  يتوافق 

إال إذا تم إســـــتالم البضـــــائع من قبل العميل. إســـــتنتجت قد تم  التســـــليمإعتبار أن بشـــــكل عام مع التســـــليم الفعلي للبضـــــائع. ال يتم 
االعتراف بإيرادات بيع البضــائع في الوقت الذ  يتم فيه تحويل الســيطرة على الموجودات إلى العمالء، بشــكل  المجموعة أنه يجب

أ  تأثير على توقيت االعتراف  15عام عند تســــــــــــــليم البضـــــــــــــــائع. وبالتالي، لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 عتراف بها.باإليرادات وعلى مبلغ اإليرادات التي سيتم اال
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3
 أهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3/2
 العمالء)يتبع( مع العقود من اتاإليراد 15تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3/2/1

 والتسليمتقديم الخدمات إيرادات 
مكانية تقدير نتائج المعامالت بشكل موثوق.     يتم اإلعتراف باإليرادات من تقديم الخدمات عندما يتم تقديم الخدمات وا 

نقل النفط عندما يتم تقديم الخدمات. وتســــــــــــــتند هذه اإليرادات إلى الكميات المنقولة والمقاســــــــــــــة وفقًا  يتم اإلعتراف باإليرادات من
  لإلجراءات المحددة في كل عقد خدمة.

البدل عند تحرير الفواتير. ال تتوقع المجموعة ان تكون هناك أية عقود  ويســـــــتحقيتم تحرير فواتير العمالء على أســـــــاا شـــــــهر  
لذلك،  . ونتيجةً ةواحد ةالعمالء سن قبل منوالمدفوعات  العمالءإلى  المتفق عليهارة بين نقل البضائع أو الخدمات تتجاوز فيها الفت

 .ليموال ة  من أسعار المعامالت للقيمة الزمنيأبتعديل  المجموعةقوم تال 
 األدوات المالية 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3/2/2

نتقال الصــــــــادر من قبل مجلا المعايير المحاســــــــبية الدولية مع تاريخ اإل 9لمجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم اإعتمدت 
، مما نتج عنه تغييرات في الســـــياســـــات المحاســـــبية وتعديالت على المبالغ المعترف بها ســـــابقًا في المعلومات 2018يناير  1في 

في الفترة  9باعتماد أ  من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  بشــــــــــكل مبكرلم تقم المجموعة  المرحلية الموجزة.المقتطعة المالية 
  السابقة.

، فقد اختارت المجموعة عدم إعادة بيان أرقام المقارنة. 9لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم لوفقًا لما تســــــــمح به األحكام اإلنتقالية 
لمدرجة للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التحويل في األرباح المحتجزة اإلفتتاحية للفترة تم اإلعتراف بأ  تعديل للقيمة ا

عكا مخصــــــص خســــــائر اإلئتمان في الذمم المدينة التجارية  9الحالية. نتج عن تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
الموجز. إن تأثير متطلبات انخفاض  المقتطع غيرات في حقوق الملكيةألف درهم وتم اإلفصــــــــــاح عنه في بيان الت 81.579بمبلغ 

غير هو ذات عالقة  جهاتوالمســــــــــــــتحق من لدى البنوك ألرصــــــــــــــدة لنقد واعلى ا 9لتقارير المالية رقم لالقيمة في المعيار الدولي 
  جوهر .

تغييرات في الســــــــياســــــــات المحاســــــــبية لتحديد وتصــــــــنيف وقياا الموجودات  9نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
بتعديل المعايير األخرى  9والمطلوبات المالية واإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية. يقوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .األدوات المالية: اإلفصاحات 7المالية مثل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم التي تتعامل مع األدوات 
 الموجودات المالية -التصنيف والقياس 

لغاء اإلعتراف بكافة الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة عندما يكون شــــراء أو بيع أصــــل مالي بموجب عقد تتطلب  يتم اإلعتراف وا 
شروطه تسليم األصل المالي ضمن اإلطار الزمني المحدد من قبل السوق المعني، ويتم قياسه مبدئيًا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى 

  . المعاملةتكلفة 
الحقًا بالتكلفة  9طلب قياا جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضــــــــــــــمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يت

المطفأة أو القيمة العادلة على أســـــــــــــاا نموذج أعمال المنشـــــــــــــأة إلدارة الموجودات المالية وخصـــــــــــــائص التدفقات النقدية التعاقدية 
  للموجودات المالية. 

بالتكلفة المطفأة باســـتخدام  عالقةذات  جهاتوالمســـتحق من  األخرىالتجارية  المدينة الذمم ،لدى البنوك واألرصـــدةقياا النقد يتم 
ا أ  انخفاض في القيمة. يتم  تطبيق أســـــعار الفائدة الفعلية، من خالل إيرادات الفوائد ب اإلعترافطريقة ســـــعر الفائدة الفعلي ناقصـــــً

  ة قصيرة األجل عندما يكون االعتراف بالفائدة غير جوهر . باستثناء الذمم المدين
إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذ  يخصــــــــــم تمامًا التدفقات النقدية المســــــــــتقبلية المقدرة ليداة المالية في إطار العمر الزمني 

رجة ليصـــل المالي أو اإللتزام المالي. تم تقدير المتوقع ليداة المالية أو فترة أقصـــر، إذا كان ذلك مناســـبًا، إلى صـــافي القيمة المد
  التدفقات النقدية المستقبلية مع األخذ باإلعتبار جميع الشروط التعاقدية ليداة.

يتضــــمن احتســــاب ســــعر الفائدة الفعلي جميع الرســــوم والنقاط المدفوعة أو المســــتلمة بين أطراف العقد والتي تكون إضــــافية وتعود 
 اإلقراض المحددة، وتكاليف المعاملة، وجميع العالوات األخرى أو الخصومات األخرى.مباشرة إلى ترتيبات 
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 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  3

 أهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3/2

 األدوات المالية 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3/2/2
 الموجودات المالية )يتبع( -التصنيف والقياس 

 إعادة التصنيف
المالية التي تأثرت. عادة تصــــــــــــــنيف الموجودات يتم إإذا تغير نموذج األعمال الذ  تحتفظ بموجبه المجموعة بموجودات مالية، 

تسـر  متطلبات التصـنيف والقياا المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مسـتقبلي اعتباًرا من اليوم األول من فترة التقرير األولى بعد التغيير 
اســــــبية الحالية والفترة المح خالل الســــــنة المالية في نموذج األعمال والذ  ينتج عنه إعادة تصــــــنيف الموجودات المالية للمجموعة.

لم يتم إعــادة  وبــالتــالي بموجودات مــاليــة المجموعــة بموجبــهالــذ  تحتفظ  في نموذج األعمــال تغييرأ   لم يكن هنــاك، الســـــــــــــــابقــة
 .تصنيفها

 انخفاض القيمة
 مع نموذج خســـــارة 29نموذج "الخســـــائر المتكبدة" محل المعيار المحاســـــبي الدولي رقم  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يحل 

 :قوم المجموعة باإلعتراف بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التاليةاالئتمان المتوقعة. ت
 
 نقد وأرصدة لدى البنوك؛ 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى؛ و 
 مستحق من جهة ذات عالقة 
 

)والتي تم أخذها باإلعتبار بشـكل منفصــل أدناه(،  باسـتثناء الموجودات المالية المشـتراة أو الناشــئة ذات القيمة اإلئتمانية المنخفضـة
 :يجب قياا خسائر االئتمان المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل

 
  شــــــــهرًا، أ  خســــــــائر ائتمانية متوقعة على مدى الحياة ناتجة عن أحداع التخلف عن  12خســــــــائر ائتمانية متوقعة خالل فترة

 شهرًا من تاريخ التقرير، )يشار إليها بالمرحلة األولى(؛ أو 12ل السداد في األداة المالية المتوقعة خال
  خســــــائر ائتمانية متوقعة على مدى الحياة، أ  خســــــائر ائتمانية متوقعة على مدى الحياة ناتجة عن جميع أحداع التخلف عن

 .ثة(السداد المتوقعة على مدى عمر األداة المالية )يشار إليها بالمرحلة الثانية والمرحلة الثال
 

إن مخصــــــــــــص خســــــــــــائر االئتمان المتوقعة على مدى الحياة يكون مطلوب ألداة مالية إذا زادت مخاطر االئتمان على تلك األداة 
المالية بشــكل كبير منذ االعتراف األولي. بالنســبة لجميع األدوات المالية األخرى، يتم قياا خســائر اإلئتمان المتوقعة بمبلغ يعادل 

 شهًرا.  12وقعة خالل خسائر اإلئتمان المت
 

لقياا الخسارة اإلئتمانية المتوقعة للنقد واألرصدة  9إختارت المجموعة تطبيق النموذج المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
مدى مســـــــتحق من جهات ذات صـــــــلة بمبلغ يعادل الخســـــــارة اإلتمانية المتوقعة على و لدى البنوك، الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 الحياة.
 

 القيمة الحاليةبأنها  القيمةهذه  يتم قيااإن خسائر االئتمان المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للقيمة الحالية للخسائر االئتمانية. 
السيناريوهات  نتيجة أن تستلمها التي تتوقع المجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدية التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة للفرق بين

 .سعر الفائدة الفعلي ليصلعلى أساا  مخصومةالمتعددة المستقبلية المرجحة، ية دقتصااال
 

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان ليصل المالي قد ازدادت بشكل هام منذ اإلعتراف األولي وعند تقدير الخسائر اإلئتمانية 
ذات الصـــــــــلة والمتاحة دون تكلفة أو جهد.  تأخذ المجموعة باالعتبار كٍل من المعلومات التي تكون معقولة وقابلة للدعم المتوقعة،
بما في ذلك للمجموعة والتقييم اإلئتماني المدروا الخبرة التاريخية المعلومات النوعية والكمية والتحليالت بناًء على ذلك  ويتضـــمن

 المعلومات المستقبلية.
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 أهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3/2

 األدوات المالية 9المالية رقم تطبيق المعيار الدولي للتقارير  3/2/2

 انخفاض القيمة )يتبع(
بالنســــــــبة لفئات معينة من الموجودات المالية، يتم تقييم الموجودات التي تم تقييمها على أنها غير منخفضــــــــة القيمة بشــــــــكل فرد  

خفاض قيمة محفظة لتحديد انخفاض القيمة على أســـــــاا جماعي. يمكن أن يشـــــــتمل الدليل الموضـــــــوعي على ان كذلك يتم تقييمها
، باإلضــــــــافة إلى المحفظةالمتأخرة في  الدفعات، زيادة في عدد الدفعاتالذمم المدينة على خبرة المجموعة الســــــــابقة في تحصــــــــيل 

 .بتخلف الذمم المدينةالتغيرات الملحوظة في الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية التي ترتبط 
 

يتم عرض خســـــــائر إنخفاض القيمة المتعلقة بالنقد واألرصـــــــدة لدى البنوك، الذمم المدينة التجارية واألخرى والمســـــــتحق من جهات 
 المرحلي الموجز.المقتطع بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ذات عالقة بشكل منفصل في 

 قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
هي تقدير مرجح لتقدير  ج إحصـــائية إلحتســـاب الخســـائر اإلئتمانية المتوقعة. إن خســـائر اإلئتمان المتوقعةتســـتخدم المجموعة نماذ

، ســــتكون المدخالت الرئيســــية 9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  الخســــارة اإلئتمانية المتوقعة لخســــائر االئتمان. لقياا
 :عبارة عن هيكل المصطلحات للمتغيرات التالية

 
 إحتمال اإلخالل باإللتزام؛ 
 الخسارة بافتراض اإلخالل باإللتزام؛ و 
 .التعرضات عند اإلخالل باإللتزام 
 

سوف يتم الحصول على هذه الماشرات من النماذج اإلحصائية التي تم تطويرها داخليًا ومن البيانات التاريخية األخرى. سوف يتم 
 تعديلها لتعكا المعلومات المستقبلية.

  موجودات مالية ذات قيمة إئتمانية منخفضة
يعتبر األصل المالي "ذات قيمة إئتمانية منخفضة" عند وقوع حدع أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

يخ كل تقرير، تقوم بتار  ليصـــــــــل المالي. يشـــــــــار إلى الموجودات المالية ذات قيمة إئتمانية منخفضـــــــــة كموجودات المرحلة الثالثة.
األصـــل المالي ذات يعتبر المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ذات قيمة ائتمانية منخفضـــة. 

 قيمة إئتمانية منخفضة عند وقوع حدع أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ليصل المالي.

 اإلعتراف بالموجودات الماليةإلغاء 
باألصـــــــل المالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باســـــــتالم التدفقات النقدية من األصـــــــل، أو  اإلعترافء بإلغاتقوم المجموعة 

ة إلى طرف آخر. أما في حالة عدم قيام المجموع وعوائد ملكية الموجوداتعندما تقوم بتحويل األصــــــــــــــل المالي وكافة المخاطر 
بالتحويل أو اإلحتفاظ بمخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهر  واستمرارها بالسيطرة على األصل المحول، تقوم المجموعة باإلعتراف 
بحصــــــتها المســــــتبقاة في األصــــــل المحول والمطلوبات المتعلقة به في حدود المبالغ المتوقع دفعها. أما في حالة إحتفاظ المجموعة 

كية ليصــــــــل المالي المحول بشــــــــكل جوهر ، فإن المجموعة تســــــــتمر باإلعتراف باألصــــــــل المالي وبأية بكافة مخاطر ومنافع المل
 إقتراضات مرهونة للعوائد المستلمة.

 
، يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة المدرجة ليصــــل ومجموع كٍل من المبلغ مدرج بالتكلفة المطفأةعند إلغاء اإلعتراف بأصــــل مالي 

 ي الربح أو الخسارة. المستلم والمستحق ف
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المقتطعة المرحلية الموجزة 

 )يتبع( 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات 4

 
 
 مخزون 5

         ألف درهـم 
 التكلفة         

 )مدقق( 2018يناير  1        8.393.117
 إضافات         521.847
 إستبعادات        ) (34.653
          محول إلى جهة ذات عالقة       ) (14.460

         
          )غير مدقق( 2018 سبتمبر 30        8.865.851

 اإلستهالك المتراكم        
 )مدقق( 2018يناير  1        3.079.220
 محمل للفترة         379.376
 إستبعادات        ) (34.086
          محول إلى جهة ذات عالقة       ) (3.769

         
          )غير مدقق( 2018 سبتمبر 30        3.420.741

 القيمة المدرجة        
          )غير مدقق( 2018 سبتمبر 30        5.445.110

         
          )مدقق( 2017ديسمبر  31        5.313.897

   سبتمبر 30  ديسمبر 31
2017  2018   

   ألف درهم  ألف درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 بضاعة جاهزة   1.238.152  1.203.968

 قطع غيار ومواد إستهالكية   44.456  52.761
 مواد تشحيم خام، مواد إستهالكية وأعمال قيد التنفيذ   57.366  70.647
           اسطوانات غاز البترول المسال   43.696  35.783

1.363.159  1.383.670             

234) ( 234) ( 
ينزل: مخصص لتنزيل قيمة بضاعة جاهزة إلى صافي القيمة القابلة 

 للتحقق  

18.911) ( 18.911) ( 
مخصص مواد خام بطيئة الحركة ومتقادمة، قطع غيار مواد 

           إستهالكية واسطوانات غاز البترول المسال 
19.145) ( 19.145) (            

1.344.014  1.364.525        



 17 17          ش.م.ع. شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المقتطعة المرحلية الموجزة 

 )يتبع( 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 ة تجارية وموجودات متداولة أخرى ذمم مدين 6

 
 
 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة 7
 

المنشــآت تمثل الجهات ذات العالقة الشــركة األم وشــركاتها التابعة، أعضــاء مجلا اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيســيين للمجموعة، و 
ســـياســـات التســـعير وشـــروط هذه . يتم اعتماد أو التي تتأثر بشـــكل جوهر  بهذه الجهات الخاضـــعة للســـيطرة أو للســـيطرة المشـــتركة

 لمعامالت من قبل إدارة المجموعة.ا

   سبتمبر 30  ديسمبر 31
2017  2018   

   ألف درهم  ألف درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 ذمم مدينة تجارية   2.266.195  2.163.219
           ينزل: مخصص إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية  ) (121.109 ) (119.034

2.044.185  2.145.086   
  مقدماً مصاريف مدفوعة   30.954  36.653

 مستحقات من موظفين   114.528  116.185
 ذمم مدينة اخرى   194.069  96.097

           مدينةالقيمة المضافة الضريبة   109  -
2.293.120  2.484.746        

   سبتمبر 30  ديسمبر 31
2017  2018   

   ألف درهم  ألف درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

 مستحق من جهات ذات عالقة     

152.753  261.754  

اللوجستية )سابقًا  شركة ناقالت أبوظبي الوطنية  شركة أدنوك للخدمات
)أدناتكو((، الشركة الوطنية لشحن الغاز المحدودة )انجسكو(، شركة 
أبوظبي إلدارة الموانئ البترولية )إرشاد( وشركة  الخدمات البترولية 

 )اسناد(
 شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(  202.874  16.782
 للحفر )سابقًا شركة الحفر الوطنية( أدنوك  89.544  88.720

48.716  62.628  
أدنوك البرية )سابقًا شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة 

 )أدكو(

16.694  15.948  
أدنوك لمعالجة الغاز )سابقًا شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة 

 )جاسكو((
 ( زادكوو  اوبكو -ادما )سابقًا  البحريةادنوك   15.261  16.673
           أخرى   27.591  21.296

361.634  675.600        



 18 18          ش.م.ع. شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المقتطعة المرحلية الموجزة 

 )يتبع( 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 ذات عالقة )يتبع(معامالت وأرصدة مع جهات  7

 
إن المبالغ المســــتحقة من جهات ذات عالقة هي مقابل تقديم المنتجات والخدمات البترولية. إن هذه األرصــــدة غير مضــــمونة، وال 

 يومًا. 60-30تحمل أية فوائد ولها معدل فتره ائتمان من 
 

المنتجات البترولية، رسوم إستئجار السفن والموانئ، رسوم إدارة، إن المبلغ المستحق لجهات ذات عالقة مستحق مقابل مشتريات 
قوم بها قســــــم الطيران المدني. إن الرصــــــيد أنشــــــطه البيع والشــــــراء التي ي تحويل ممتلكات وآالت ومعدات والمبالغ المتعلقة بتحويل

 أعاله غير مضمون، وال يحمل أية فوائد ويستحق الدفع عند الطلب.
 

ألف درهم( محتفظ به لدى بنوك مملوكة من  1.052.359: 2017ديســــــــمبر  31ألف درهم ) 5.147.042لدى المجموعة مبلغ 
 قبل حكومة أبوظبي.

 
: 2017ديســــــــــــــمبر  31ألف درهم ) 5.276.563لـــــدى المجموعـــــة قرض ألجـــــل من بنوك مملوكـــــة لحكومـــــة أبوظبي بمبلغ 

 ألف درهم(. 4.359.250

   سبتمبر 30  ديسمبر 31
2017  2018   

   ألف درهم  ألف درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

 مستحق إلى جهات ذات عالقة     
 شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(  4.044.934  2.469.652

13.031  4.752  

أبوظبي الوطنية شركة أدنوك للخدمات اللوجستية )سابقًا  شركة ناقالت 
)أدناتكو((، الشركة الوطنية لشحن الغاز المحدودة )انجسكو(، شركة 
أبوظبي إلدارة الموانئ البترولية )إرشاد( وشركة  الخدمات البترولية 

 )اسناد(
 شركة أدنوك للتكرير )سابقًا  شركة أبوظبي لتكرير النفط )تكرير((  -  12.860

           أخرى  -  6
2.495.549  4.049.686        
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المقتطعة المرحلية الموجزة 

 )يتبع( 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة )يتبع( 7
 

 :الفترةتم إدراج المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة خالل 
 

 
ظروف الســـــوق لتم توريدها من قبل ادنوك نتيجة يالتي ، قامت المجموعة بتعديل ســـــعر الشـــــراء لبعض المنتجات 2017ســـــنة في 

يوليو  1لتسعير هذه المنتجات للفترات من  التعديالت، قامت المجموعة بإجراء المزيد من . خالل الفترة2018يناير  1اعتبارا من 
 هذه التعديالت في المخزون والتكاليف المباشرة. إنعكست . 2018

 
للمنشآت الحكومية  إفصاحات الجهات ذات العالقة 24اختارت المجموعة إستخدام اإلعفاء بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

مع الجهات الحكومية ذات العالقة المملوكة من قبل  الصـــــلةذات الصـــــلة حول اإلفصـــــاح عن المعامالت واألرصـــــدة القائمة ذات 
 حكومة أبوظبي غير الشركة األم والشركات التي تمتلكها وتسيطر عليها.

 
فط للشــــــــــركات المملوكة والمســــــــــيطر عليها من قبل حكومة تقوم المجموعة في ســــــــــياق أعمالها اإلعتيادية بتقديم خدمات توزيع الن

 أبوظبي.

   سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال
2017  2018   

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

     
      مجموعة أدنوك  –إيرادات   1.094.135  686.081

     
      ادنوك  -مشتريات   14.020.015  13.560.411

     
      مجموعة أدنوك –تحويل موجودات غاز المدينة   90.830  -
     

-  15.023  
 غاز المدينة  بموجوداتالتشغيل المتكبدة المتعلقة  مصاريفاسترداد 

      أدنوك - 



 20 20          ش.م.ع. شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المقتطعة المرحلية الموجزة 

 )يتبع( 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 نقد وأرصدة لدى البنوك 8
 

 ات النقدية من المبالغ التالية: بيان التدفقيتكون النقد ومرادفات النقد في 

 
تحمل . إن النقد المحتفظ به من قبل أدنوك هو أموال محتفظ بها من قبل أدنوك بالنيابة عن المجموعة وهي متوفرة عند الطلب

 .2017سنويًا إعتبارًا من ديسمبر  %1.70إلى  %1.20هذه األموال كما هو متفق عليه من قبل األطراف، فائدة تتراوح بين 
 

ديســــــــمبر  31)مليون درهم  5.147 يتضــــــــمن النقد واألرصــــــــدة لدى البنوك على ودائع قصــــــــيرة األجل وودائع تحت الطلب بمبلغ
 .سنوياً ( %0.05إلى  %0.01: 2017ديسمبر  31) %3إلى  %0.02 يتراوح من بمعدل فائدة( مليون درهم 1.052: 2017

 
 
 موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع 9
 

، أبرمت الشــــــــــركة وشــــــــــركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( اتفاقية تحويل األعمال المتعلقة بتحويل عمليات 2017نوفمبر  2في 
، تم تحويل 2018يوليو  1اعتباًرا من الغاز الطبيعي للشــــــركة باســــــتثناء عمليات الغاز الطبيعي المضــــــغوط وفقًا لشــــــروط معينة. 

 باإلضــافة إلىمليون درهم  16 بمبلغقيد التنفيذ  أعمال والتي تضــمنت( إلى أدنوك 7يضــاح مليون درهم )إ 90.8 موجودات بمبلغ
باإلســـــتمرار الشـــــركة  وقامتدفترية القيمة صـــــافي التم تحويل الموجودات ب للبيع. بها تمثل موجودات محتفظمليون درهم  74 مبلغ

 نيابة عن الشركة األم.بالفي التعامل مع عمليات القسم 
 

 15صـــــافي تكاليف عملياتها البالغة  قامت الشـــــركة باســـــتعادة . كما2018 ســـــنةبنهاية  من تحويل األعمالتتوقع اإلدارة االنتهاء 
 .2018سبتمبر  30يوليو إلى  1أعمال غاز المدينة للفترة من  مقابل تولي مساولية( 7مليون درهم )إيضاح 

 
 

 قرض طويل األجل  10
   سبتمبر 30  ديسمبر 31

2017  2018   
   ألف درهم  ألف درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
      قرض ألجل  5.483.114  5.479.201

 
، وقعت أدنوك للتوزيع خطاب تفويض )"خطاب التفويض"( مع مجموعة من البنوك حيع وافقت مجموعة 2017أكتوبر  16في 

مليون دوالر أمريكي. من المقرر  2.250سنوات، بمبلغ  5)"التسهيل"( لمدة البنوك على اإلكتتاب بتسهيل إئتماني غير مضمون 
مليون  750مليون دوالر أمريكي وتســــــهيل متجدد بمبلغ  1.500أن يتم تقســــــيم التســــــهيل بعد ذلك إلى التزام تســــــهيل ألجل بمبلغ 

رباح األ توزيعات بما في ذلك تســـــديد دوالر أمريكي. إن الغرض من هذا التســـــهيل هو ألغراض عامة للشـــــركة ورأا المال العامل
 وتسديد الديون ودفع تكاليف المعامالت المرتبطة بالتسهيل. ال توجد أ  تعهدات مالية متضمنة في وثائق التسهيل.

   سبتمبر 30  ديسمبر 31
2017  2018   

   ألف درهم  ألف درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 نقد محتفظ به من قبل أدنوك  2.547  1.578.582
           نقد في الصندوق ولدى البنوك   5.282.109  1.206.870
 لدى البنوك  وأرصدةنقد   5.284.656  2.785.452
           أشهر  9وديعة ألجل بتاريخ إستحقاق ألكثر من  ) (130.000 ) (130.000

2.655.452  5.154.656        
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المقتطعة المرحلية الموجزة 

 )يتبع( 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

 قرض طويل األجل )يتبع(  10
 

تم رســـملة تكاليف المعاملة المخصـــصـــة للتســـهيل المتجدد وســـيتم إطفااها على أســـاا القســـط الثابت على مدى فترة اإلتفاقية. تم 
 2018 ســــــــــــــبتمبر 30ألف درهم( كما في  13.462: 2017ديســــــــــــــمبر  31ألف درهم ) 11.383إدراج تكاليف المعاملة بمبلغ 

 المالية المرحلية الموجزة. المعلوماتكموجودات غير متداولة أخرى في 
 

ألف درهم. تحمـــل  4.128.750ألف دوالر أمريكي و  375.000، قـــامـــت المجموعـــة بســــــــــــــحـــب مبلغ 2017نوفمبر  16في 
يبور  %0.875أســـاا ليبور بالدوالر األمريكي باإلضـــافة إلى التســـهيالت فائدة متغيرة على  لجزء التســـهيالت بالدوالر األمريكي وا 

ســــنوات من  5لجزء التســــهيالت بالدرهم. يتم تســــديد هذه التســــهيالت عند اســــتحقاقها النهائي وهي  %0.60باإلضــــافة إلى هامش 
 .تاريخ إتفاقية التسهيالت

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  11
   سبتمبر 30  يسمبرد 31

2017  2017   
   ألف درهم  ألف درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 ذمم دائنة تجارية   479.990  414.978
 مستحقات تشغيلية  345.075  249.978
 مستحقات رأسمالية   260.606  207.978

 ضريبة القيمة المضافة الدائنة  259.616  -
 ذمم دائنة أخرى   158.314  108.518
 محتجزات عقود دائنة   117.145  67.496
 قسائم وبطاقات الدفع المسبق القائمة   96.732  82.362
           دفعات مقدمة من عمالء   22.625  27.511

1.158.821  1.740.103        
 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم 12
 

 .الفترةيتم إحتساب العائد للسهم بقسمة الربح العائد لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 
 

   سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال
2017  2018   

     
      الربح العائد لمالكي الشركة )ألف درهم(  1.682.349  1.311.823

     
      المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة )ألف(  12.500.000  12.500.000

     
      العائد األساسي لكل سهم )درهم(  0.135  0.105

 
درهم.  0.8ألف ســـهم قيمة كل ســـهم  25.000.000، تم تعديل عدد األســـهم العادية المصـــرح بها إلى 2017نوفمبر  22بتاريخ 

 ســــــبتمبر 30وبناًء على ذلك، تم إعادة بيان المتوســــــط المرجح لعدد األســــــهم لغرض الربح األســــــاســــــي للســــــهم للفترة المنتهية في 
2018. 

 
 .فإن العائد المخفض للسهم مساٍو للعائد األساسي للسهمال يوجد أية أوراق مالية مخفضة، وبالتالي 
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 تقرير القطاع  13
 

 8إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشــــــــــــــغيلية للمجموعة والمبينة أدناه تم وضــــــــــــــعها وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
أن يتم تحديد القطاعات التشــــــغيلية بناًء على التقارير الداخلية  8يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .القطاعات التشــــــغيلية

مجموعة التي يتم مراجعتها بشـــكل منتظم من قبل مجلا اإلدارة، على أنه صـــانع القرار التشـــغيلي الرئيســـي، وذلك حول مكونات ال
تركز المعلومــات التي يتم رفعهــا إلى مجلا اإلدارة لغرض توزيع الموارد وتقييم أداء القطــاع  لتوزيع الموارد للقطــاع وتقييم أدائــه.

لم يتم تقديم أية معلومات تتضــــــــــــــمن موجودات ومطلوبات القطاع إلى  ت األعمال فقط.على األداء المالي لكل قطاع من قطاعا
 مجلا اإلدارة.

 
 ألغراض التشغيل، يتم تنظيم المجموعة إلى أربعة قطاعات تشغيلية رئيسية. 

 
 ، الذ  يتضمن بيع المنتجات البترولية والمنتجات الثانوية.األعمال التجاريةقطاع  (1

 
التي تتضــــــــــــــمن بيع المنتجــات البتروليــة من خالل خــدمــات محطــات الخــدمــة والمتــاجر التي تخــدم قطــاعــات التجزئــة،  (2

 المستهلكين.
 

قطاع الطيران الحكومي، يشارك في توفير الوقود والخدمات الالزمة للعمالء االستراتيجيين، باإلضافة إلى توفير خدمات  (3
 الوقود إلى عمالء الطيران للشركة األم. 

 
تتضـــــمن الخدمات  "أخرى" للمجموعة.كتقارير قطاعية والغاز الطبيعي لقطاعات التشـــــغيل  المســـــاندةات تم تجميع الخدم (4

 إدارة الممتلكات وخدمات فحص المركبات. المساندة
 

تتم المعامالت بين  إن هذه القطاعات هي األســــــــاا الذ  تقوم المجموعة عليه بتقديم تقارير حول معلومات القطاع األســــــــاســــــــية.
 بالمعدالت التي تحددها اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار تكلفة األموال.القطاعات 

 
تعمل المجموعة بشكل رئيسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبالتالي ال يتم إجراء أ  تحليل جغرافي آخر لإليرادات واألرباح 

 والموجودات والمطلوبات.
 

لم تكن هناك مبيعات ما بين القطاعات في  إيرادات ناتجة من عمالء خارجيين.تمثل إيرادات القطاعات التي تقدم تقرير عنها 
 إن ربح الفترة هو المقياا الذ  تم رفعه إلى مجلا اإلدارة لغرض توزيع الموارد وتقييم أداء القطاع. السنة الحالية والسنة السابقة.
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 تقرير القطاع )يتبع( 13
 

 إن المعلومات المتعلقة بهذه القطاعات هي كما يلي: 
   التجارهالقطاع   قطاع التجزئة  قطاع الطيران   أخرى   غير موزعة   المجموع

   ألف درهـم   ألف درهـم   ألف درهـم   ألف درهـم   ألف درهـم   ألف درهـم 
 )غير مدقق( 2018 سبتمبر 30            

 إيرادات   3.506.499  11.614.519  1.595.745  205.058  -  16.921.821
 تكاليف مباشرة  ) (2.899.652 ) (9.074.034 ) (1.053.563 ) (9.268  - ) (13.036.517

             
             

 إجمالي الربح   606.847  2.540.485  542.182  195.790  -  3.885.304
دارية  ) (170.209 ) (1.575.633 ) (310.974 ) (154.991 ) (39 ) (2.211.846  مصاريف توزيع وا 

 إيرادات أخرى   6.306  67.328  1.839  28.289  9.951  113.713
 خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف تشغيلية أخرى  ) (3.365 ) (29 ) (2.412 ) (1.272 ) (2.710 ) (9.788

 إيرادات فوائد  -  -  -  -  33.578  33.578
 تكاليف تمويل  -  -  -  - ) (128.612 ) (128.612

             
             

  الفترةربح/ )خسارة(   439.579  1.032.151  230.635  67.816 ) (87.832  1.682.349
             
             

 صافي -إستهالك   19.867  298.076  25.614  35.819  -  379.376
             
             
 )مدقق( 2017 سبتمبر 30            

 إيرادات   3.839.276  10.047.595  1.146.390  187.669  -  14.220.921
 تكاليف مباشرة  ) (2.285.834 ) (7.989.985 ) (816.986 ) (12.458  - ) (11.105.263

             
             

 إجمالي الربح   553.433  2.057.610  329.404  175.211  -  3.115.658
دارية  ) (161.811 ) (1.488.537 ) (97.795 ) (164.608  - ) (1.912.751  مصاريف توزيع وا 
 إيرادات أخرى   79.839  59.234  5.148  14.468  1.409  160.098
 خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف تشغيلية أخرى  ) (26.783 ) (100 ) (7.010 ) (17.264 ) (2.057 ) (53.214
 إيرادات فوائد  -  -  -  -  2.032  2.032

             
             

 الفترة ربح  444.678  628.207  229.747  7.807  1.384  1.311.823
             
             

 صافي -إستهالك   12.189  235.249  8.067  34.469  -  289.974
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 تقرير القطاع )يتبع( 13
 

يرادات متنوعة أخرى. تتكون اإليرادات غير الموزعة بشكل أساسي من مكسب بيع الموجودات الثابتة، استرداد التأمين  وا 
 

فيما يلي تسوية صافي اإلستهالك  مصاريف التوزيع واإلدارية، التكاليف المباشرة ومخزون قيد اإلنجاز. علىتم توزيع االستهالك 
 لقسم الطيران المدني المقتطعة:

 
 

 مطلوبات طارئة ودعاوه قضائية   14
 

ألف  1.208: 2017ديســــمبر  31ألف درهم ) 902.1، كان لدى المجموعة مطلوبات طارئة بمبلغ 2018 ســــبتمبر 30كما في 
درهم( فيما يتعلق بضــمانات بنكية وأخرى وأمور أخرى ناتجة في ســياق األعمال اإلعتيادية والتي من المتوقع أن ال ينشــأ عنها أية 

 . إلتزامات جوهرية
 

في حين أنه ال يمكن التنبا بنتائج  انونية والمطالبات الناتجة في ســـــياق األعمال اإلعتيادية.لدى المجموعة عدد من المطالبات الق
للمجموعة  المقتطعةهذه األمور بشــــكل ماكد، ال تعتقد اإلدارة أن هذه األمور ســــيكون لها تأثير ســــلبي ماد  على البيانات المالية 

 إال إذا تم إبرامها بصورة غير مالئمة. 
 
 

 إلتزامات   15
 

: 2017ديســـــــــمبر  31مليون درهم ) 124.3بلغت المصـــــــــاريف الرأســـــــــمالية المتعاقد عليها في تاريخ التقرير والتي لم يتم تكبدها 
 مليون درهم(. 300.9

 
 

 نتائج موسمية 16
 

 ال يوجد أ  تأثير هام لعمليات المجموعة على النتائج نتيجة الطبيعة الموسمية.
 
 

 أبراج القابضةإستثمار في   17
 

، لم تشـــــــــــارك المجموعة في أ  معاملة أو كان لديها أ  عالقات تجارية مع مجموعة 2018 ســـــــــــبتمبر 30خالل الفترة وكما في 
 أبراج أو شركاتها التابعة.

   سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال
2017  2018   

   ألف درهم  ألف درهم
   مدقق( )غير  )مدقق(

     
 (4 إستهالك )إيضاح  379.376  306.284
           ينزل: المبلغ المتعلق بقسم الطيران المدني المقتطع  - ) (16.310

      صافي اإلستهالك  379.376  289.974
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 أنصبة أرباح  18
 

بالســـنة المالية المنتهية في فلا للســـهم الواحد للمســـاهمين فيما يتعلق  5.88اقترح أعضـــاء مجلا اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 
المنعقد  في اجتماع الجمعية العمومية الســــــنوية، مليون درهم 735تمت الموافقة على توزيع األرباح البالغة  .2017ديســــــمبر  31
 .2018 أبريل 11تم دفعها في قد ، و 2018أبريل  8في 
 

 ســــنةمن  بالنصــــف األولفلا للســــهم الواحد للمســــاهمين فيما يتعلق  5.88اقترح أعضــــاء مجلا اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 
في اجتماع الجمعية العمومية الســنوية المنعقد في  والتي تمت الموافقة عليها مليون درهم 735 تمثل أنصــبة األرباح مبلغ. 2018

 .2018 أكتوبر 14
 
 

  المرحلية الموجزةالمالية  المعلوماتإعتماد  19
 

جازة إصدارها من قبل مجلا اإلدارة بتاريخ  المرحلية الموجزة المقتطعة المالية المعلوماتتم اعتماد   .2018 نوفمبر 14وا 


