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طرح عام في دولة اإلمارات العربية المتحدة
شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع  

)شركة مساهمة عامة(

الدعوة الكتتاب عام أولي لعدد من األسهم العادية بحد أدنى 1.250.000.000 سهم عادي وبحد أقصى 2.500.000.000 سهم عادي بقيمة إسمية 0.08 درهم للك سهم )والتي تمثل 10% كحد 
أدنى و20% كحد أقصى من إجمالي األسهم المصدرة في رأس مال الشركة( )"أسهم الطرح"( بنطاق سعر طرح للك سهم طرح سيتم اإلعالن عنه بتاريخ 26 نوفمبر )"نطاق سعر الطرح"( فترة الطرح تبدأ

فترة الطرح لشريحة األفراد في 26 نوفمبر 2017 وتنتهي في 6 ديسمبر 2017 وتبدأ فترة الطرح لشريحة المؤسسات االستثمارية المؤهلة في 26 نوفمبر 2017 وتنتهي في7 ديسمبر 2017

يسر لجنة المؤسسين لشركة "بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع" )أو "الشركة"(، الدعوة لالكتتاب العام 
في أسهمها في دولة اإلمارات العربية المتحدة )"دولة اإلمارات"( )"الطرح"(.

تأسست الشركة في عام 1973، وهي الشركة الرائدة في مجال تشغيل محطات خدمة الوقود بالتجزئة 
في دولة اإلمارات بحصة سوقية تبلغ حوالي 67% من عدد محطات خدمة الوقود حتى 30 سبتمبر 2017، 

باإلضافة إلى أن العالمة التجارية للشركة هي العالمة التجارية األولى فيما يتعلق بوقود التجزئة. وحتى 
30 سبتمبر 2017، تمتلك الشركة نحو 360 محطة وقود منتشرة في إمارتي أبوظبي والشارقة، حيث أن 
الشركة هي الموزع الحصري الحالي للوقود في لكتا اإلمارتين، باإلضافة إلى محطات الوقود في إمارات 
عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القوين، وعالوة على ما سبق، وحتى 30 سبتمبر 2017، فإن الشركة 

تمتلك وتشغل 235 متجر من متاجر "واحة أدنوك"، مما يجعلها أكبر شركة بيع بالتجزئة في دولة اإلمارات 
من ناحية عدد المتاجر. كما أن الشركة تقوم بتأجير بعض المساحات في أغلب محطات الوقود التابعة لها 

من أجل إقامة مطاعم الخدمة السريعة وغيرها من األغراض التجارية باإلضافة إلى أن لديها مراكز فحص 
المركبات وهي الوحيدة المعتمدة من حكومة إمارة أبوظبي، وتوفر العديد من الخدمات األخرى، مثل غسيل 

السيارات وخدمات التشحيم وتغيير اإلطارات في العديد من محطات الخدمة الخاصة بها. تعتبر الشركة أيضًا 
المروج والموزع الرئيسي للوقود إلى الكثير من العمالء العاملين في المجاالت التجارية والصناعية والحكومية 

في جميع أنحاء دولة اإلمارات، خاصة في إمارة أبوظبي، هذا باإلضافة إلى تقديم خدمات التزود بالوقود 
والخدمات المتصلة بها في مطار أبو ظبي الدولي وست مطارات تجارية أخرى تعمل داخل دولة اإلمارات. 

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع، هي شركة تابعة ومملوكة حالًيا بالاكمل لشركة بترول أبوظبي 
الوطنية )"أدنوك" أو "المؤسس"( المملوكة بدورها لحكومة إمارة أبوظبي وتعمل في مجال الطاقة 

 hydrocarbon value" )المتاكملة عبر سلسلة قيمة للنفط والغاز )المواد الهيدروكربونية أو المحروقات
chain"، والتي تتضمن التنقيب واإلنتاج والتخزين والتكرير والتسويق والتوزيع، وقد تم تأسيس أدنوك من قبل 

حكومة أبوظبي في عام 1971 بغرض عمليات التنقيب عن النفط الخام وإنتاجه وتوزيعه في أبوظبي، مما 
أدى إلى تطور إمارة أبوظبي لتصبح واحده من رواد إنتاج النفط والوقود في العالم وتدعيم نمو أبوظبي 

ودولة االمارات. عقب عملية الطرح، ستبقى أدنوك محتفظة بملكيتها لما ال يقل عن 80% وال يزيد عن %90 
من أسهم الشركة، وتعتقد الشركة أن احتفاظ أدنوك بملكيتها لتلك الحصة، بجانب مختلف االتفاقات المبرمة 

مع أدنوك فيما يخص عملية الطرح، سيتيح للشركة مواصلة االستفادة من العديد من المزايا التنافسية، بما 
في ذلك جاهزية توريد منتجات البترول المكررة تلبيًة الحتياجات العمالء، باإلضافة إلى االستفادة من قوة 

االسم التجاري ألدنوك وموقعها في منطقة الخليج وخبرتها في مجال صناعة النفط والغاز.

أغراض الشركة
تتمثل أغراض الشركة في استيراد وتداول وتجارة المنتجات البترولية بما في ذلك الغاز الطبيعي والغاز المسال 
والمكثفات وزيوت المحراكت ومشتقات البترول األخرى؛ وتخزين ونقل وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات البترولية؛ 
بناء وامتالك وحيازة وإدارة محطات خدمة الوقود بالتجزئة وغيرها من المنتجات، وتقديم الخدمات ذات الصلة؛ 

وفتح فروع للشركة وتأسيس الشراكت واالستحواذ على شراكت تابعة والدخول في اتفاقيات شراكة داخل 
دولة اإلمارات وخارجها؛ وأي نشاط آخر تقتضيه أعمال الشركة.

موافقات السلطات المختصة
وافقت هيئة األوراق المالية والسلع )"الهيئة"( على نشر هذا اإلعالن. ولم يتم تسجيل أسهم الشركة 

)"األسهم"( لدى أي جهة تنظيمية في أي دولة أخرى.

المؤسس
تمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( نسبة 100% من أسهم رأس مال الشركة قبل الطرح ومن 

المتوقع أن تبلغ نسبة ملكيتها برأس مال "الشركة" بعد الطرح ما ال يقل عن 80% ولن يزيد عن 90% من األسهم 
وقد سددت قيمة األسهم اكملًة. 

لجنة المؤسسين 
 عين المؤسس لجنة )"لجنة المؤسسين"( لتتولى إتخاذ اكفة الخطوات واإلجراءات الضرورية نيابًة عنه أو 
بالنيابة عن الشركة والستيفاء اكفة اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بعملية الطرح بما في ذلك التعامل مع 

الجهات المعنية. 

تتألف لجنة المؤسسين من األشخاص السبعة التالية أسماؤهم:

المنصبالجنسيةاإلسم#

رئيس اللجنةإماراتيمعالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر1.

عضوإماراتيالسيد/ عبدهللا سالم الظاهري2.

عضوإماراتيالسيد/ غنام المزروعي3.

عضوإماراتيالسيد/ مطر حمدان العامري4.

عضوإماراتيالسيد/ سالم محمد الدرعي5.

عضوإماراتيالسيد/ سعيد مبارك الراشدي6.

عضوإماراتيالسيد/ أحمد تميم هشام الكتاب7.

مجلس اإلدارة
يتكون مجلس إدارة الشركة من األعضاء التالية أسماؤهم:

المنصبالجنسيةاإلسم#

رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذيإماراتيمعالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر1.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذيإماراتيالسيد/ عبدهللا سالم الظاهري2.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذيإماراتيالسيد/ عبدالعزيز عبدهللا الهاجري3.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذيإماراتيالسيد/ مطر حمدان العامري4.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقلإماراتيالسيد/ جاسم محمد الصديقي5.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقلأسبانيالسيد/ بيدرو ميرو رويج6.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقلفرنسيالسيد/ ديفيد إمانويل بيو7.

تم تعيين مجلس اإلدارة المذكور عاليه لمدة ثالث )3( سنوات.  

الشروط الرئيسة للطرح
اسم الشركة: شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع  •

رأس المال: ُحدد رأس مال الشركة في تاريخ اإلدراج ليكون بقيمة مليار   •
)1،000،000،000( درهم اماراتي موزع على اثني عشر مليار وخمسمائة مليون    

)12،500،000،000( سهم، بقيمة اسمية 0.08 درهم اماراتي للك سهم.   
نسبة وعدد ونوع أسهم الطرح: 10% كحد أدنى و20% كحد أقصى من األسهم، وجميعها   •

أسهم عادية.  
نطاق سعر الطرح ألسهم الطرح: سيتم نشر نطاق سعر الطرح في إعالن اإلدراج بتاريخ  •

26 نوفمبر 2017.   
أهلية الفئات المؤهلة من المكتتبين للتقدم بطلب الحصول على أسهم الطرح:  •

−  الشريحة األولى: يتم فتح باب االكتتاب للشريحة األولى لعدد من األسهم يمثل 5% من إجمالي أسهم   
الطرح أمام المكتتبين التاليين:

∙  األشخاص الطبيعيين )بما في ذلك األفراد المؤهلين ذوي المالءة المالية )حسب الموضح تحت  	 	
	  الشريحة الثانية(( الذين يمتلكون رقم مستثمر في سوق أبوظبي لألوراق المالية، وحساب بنكي في  	 	

	  دولة اإلمارات وال يوجد أي متطلبات أو قيود على الجنسية أو ماكن اإلقامة.  	 	
∙  المستثمرين اآلخرين الذين لم يشاركوا في الشريحة الثانية والذين يمتلكون رقم  	 	

	  مستثمر في سوق أبوظبي لألوراق المالية وحساب بنكي في دولة اإلمارات. 	 	
−  الشريحة الثانية: يتم فتح باب االكتتاب للشريحة الثانية لعدد من األسهم يمثل 95% من إجمالي أسهم   

الطرح أمام المكتتبين التاليين:
∙  األشخاص االعتبارية القادرة على القيام باستثماراتها بأنفسها، والتي تشمل:   	 	
    )1(  الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات وحكومة لك إمارة في دولة اإلمارات 

         منفردة، والمؤسسات والهيئات والشراكت الحكومية المملوكة بالاكمل ألي من 
         تلك الحكومات؛ أو 

    )2(  المنظمات والكيانات الدولية؛ أو 
    )3(  األشخاص المرخص لهم ممارسة أنشطة األعمال والتي تشمل أنشطة االستثمار، 

    والذين يتم الموافقة عليهم، في لك حالة، من قبل الشركة والمؤسس، بالتشاور مع المنسقين الدوليين 
المشتركين، وتنطبق عليهم أيضًا أي من المواصفات التالية: )أ( أن يكون شخص في الواليات المتحدة 

األمريكية ومشتري من المؤسسات المؤهلة ممن يجوز تقديم عرض لهم استنادًا إلى القاعدة 144أ، )ب( 
أن يكون شخص خارج الواليات المتحدة األمريكية ممن يجوز تقديم عرض لهم استنادًا لالئحة س )S(، أو 

)ج( أن يكون شخص في )1( سوق أبوظبي العالمي ممن يجوز تقديم عرض له وفقًا لإلعفاء من التسجيل 
بموجب قواعد األسواق المنصوص عليه من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي 

العالمي أو )2( مركز دبي المالي العالمي يجوز تقديم عرض له وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب نموذج 
قواعد السوق الواردة في الدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية؛

•  األشخاص الطبيعيين الذين تتم الموافقة عليهم من قبل الشركة والمؤسس،    
      بالتشاور مع المنسقين الدوليين المشتركين، و:  

الذين ال يقل دخلهم السنوي عن مليون 1.000.000 درهم أو الذين تقدر   )1(    
        ثروتهم )دون احتساب قيمة محل إقامتهم الرئيسي( بما ال يقل عن خمسة 

        مليون 5.000.000 درهم؛ و 
الذين يؤكدون أن لديهم المعرفة أو الخبرة الاكفية، سواء بشلك منفرد   )2(    

        أو بالتعاون مع مستشار مالي، لتقييم المميزات والمخاطر المرتبطة أو الناتجة 
        عن االستثمار المزمع.

ُيحظر االكتتاب من قبل الجمهور في أسهم الطرح اكلتالي: يُيحظر اإلكتتاب العام   •
على أي مكتتب تكون عملية شراؤه لألسهم مقيدة بموجب القوانين المعمول بها    
في موطن إقامته أو بموجب قوانين الدولة/االختصاص الوالئي التي ينتمي إليها.    

ويتحمل المكتتب المسؤولية عن تحديد ما إذا اكنت عملية الشراء التي قام بها تتوافق    
مع قوانين الدولة/االختصاص الوالئي المعمول بها أم ال.   

•  الحد األدنى لإلستثمار: الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح وفقًا للشريحة األولى هو 10.000 درهم 
اماراتي، على أن يكون أي استثمار إضافي بزيادات ال تقل عن 1.000 درهم اماراتي. وتم تحديد الحد األدنى 

لالكتتاب في أسهم الطرح الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 5,000.000 درهم اماراتي.
الحد األقصى لإلستثمار: ال يوجد حد أقصى لالستثمار في أسهم الطرح.   •

•  اكتتاب المؤسس: ال يجوز للمؤسس اإلكتتاب في أسهم الطرح سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو من 
خالل أحد الشراكت التابعة له.  

•  فترة الحظر: بعد االنتهاء من عملية الطرح، تخضع األسهم التي بحوزة المؤسس لفترة حظر مدتها 180 يومًا 
تبدأ من تاريخ إدراج األسهم. وال يجوز للمؤسس بيع أو نقل ملكية أو التصرف باألسهم بأي شلك آخر خالل تلك 

الفترة، إال في بعض الظروف المحدودة.
ملكية مواطني دولة اإلمارات: يجب أن تستمر ملكية مواطني دولة اإلمارات لنسبة   •

51% على األقل من األسهم، األمر الذي من شأنه أن يضمن امتثال الشركة لمتطلبات    
الملكية في دولة اإلمارات.   

سياسة التخصيص

الشريحة األولى
في حالة زيادة حجم اإلكتتاب في أسهم الشريحة األولى عن عدد األسهم المخصص لها، سوف يتم تخصيص 

أسهم الطرح إلى المكتتبين في الشريحة األولى بالتناسب مع مبلغ اإلكتتاب في الطلب المقدم من لك 
مكتتب وبناًء على سعر البيع النهائي. وسيتم تقليص الطلبات بناًء على هذا األساس في حالة زيادة حجم 

اإلكتتاب في الشريحة األولى وسيتم تقريب أي مستحقات جزئية ناتجة عن التوزيع التناسبي ألسهم الطرح إلى 
أقرب رقم صحيح. لذا فإنه من الممكن أال يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لصالح بعض المكتتبين نتيجة لهذا 

التقريب. ستخصص األسهم وفقا لسياسة التخصيص سالفة الذكر وبناء على سعر البيع النهائي.
إذا لم يتم اإلكتتاب في جزء من أسهم الطرح للشريحة األولى، سوف تكون األسهم الغير مكتتب فيها متاحة 

لالكتتاب من قبل مقدمي طلبات اإلكتتاب في الشريحة الثانية، أو يجوز للمساهم البائع كحل بديل )وبالتشاور 
مع الهيئة( أن يقوموا بتمديد تاريخ غلق باب اإلكتتاب في الشريحتين األولى والثانية.

الشريحة الثانية
سوف يتم تخصيص األسهم الخاصة بالشريحة الثانية بواسطة الشركة والمؤسس وذلك بالتشاور مع 

المنسقين الدوليين المشتركين، ولذلك فإنه من الممكن عدم تخصيص أي أسهم للمكتتبين الذين يقدمون 
طلبات اكتتاب في الشريحة الثانية أو أن يخصص لهم عدد من أسهم الطرح أقل من العدد المذكور في طلب 

اإلكتتاب الخاص بهم.

يحتفظ لك من الشركة والمؤسس بالحق في تخصيص أسهم الطرح الخاصة بالشريحة الثانية بأي طريقة يرونها 
ضرورية. هذا باإلضافة إلى أنه يكون لهم الحق في طرح أسهم إضافية لالكتتاب كجزء من الشريحة األولى 

شريطة الحصول على الموافقات الالزمة، بما في ذلك موافقة الهيئة. ويتعين لنجاح اإلكتتاب أال تقل نسبة 
المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60% وأال تزيد نسبة المكتتبين في الشريحة األولى عن 40% من أسهم 

الطرح. وإذا لم يتم اإلكتتاب بالاكمل في أسهم الشريحة األولى، يتم تخصيص األسهم المتبقية 

إلى الشريحة الثانية.
إذا لم يتم اإلكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية سوف يتم سحب عملية الطرح.

طلبات االكتتاب
يتعين على مكتتبي الشريحة األولى تقديم طلب اكتتاب واحد فقط باسمه الشخصي، في حالة إذا تم تقديم 

طلب اإلكتتاب بواسطة شخص طبيعي )ما لم يكن وكياًل لمكتتب آخر( أو باسم الشركة، في حالة ما إذا تم 
تقديم طلب اإلكتتاب بواسطة أي كيان مؤسسي. وإذا قدم أحد المكتتبين أكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه 
الشخصي أو باسم الشركة، يحتفظ بنك تلقي االكتتاب الرئيسي ومدراء السجل المشتركين بالحق في استبعاد 

لك أو بعض طلبات اإلكتتاب المقدمة من هذا المكتتب وعدم تخصيص أي أسهم لهذا المكتتب. 

على المكتتبين استكمال اكفة البيانات المطلوبة في طلب اإلكتتاب وإرفاق اكفة المستندات المطلوبة 
وتقديمها إلى أي من بنوك تلقي اإلكتتاب مع مبلغ اإلكتتاب وذلك خالل فترة اإلكتتاب المتعلقة بالشريحة 

األولى.
يجب أن يكون طلب اإلكتتاب المستوفي للبيانات واضحًا وبخط مقروء، وفي حال مخالفة هذا الشرط، سيرفض 
بنك تلقي اإلكتتاب استالم الطلب من المكتتب لحين قيام المكتتب باستكمال البيانات والمستندات المطلوبة 

قبل غلق باب اإلكتتاب.
ويترتب على اإلكتتاب في أسهم الطرح الموافقة على النظام األساسي للشركة وااللتزام باكفة القرارات 
الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة وتعد أي شروط ُتضاف إلى الطلب أكن لم تكن، وال ُتقبل أي نسخ 

ضوئية من طلبات اإلكتتاب. ويجب تعبئة طلب اإلكتتاب فقط بعد قراءة نشرة اإلكتتاب )النشرة( والنظام 
األساسي للشركة بإمعان ويقدم الطلب بعد ذلك ألي فروع تابعة لبنوك تلقي اإلكتتاب الوارد ذكرها في 
النشرة، ويقر المكتتبون أو ولكائهم بصحة المعلومات الواردة بطلب اإلكتتاب بحضور ممثل عن البنك الذي 

ُقدم اإلكتتاب إليه وُيوقع المكتتب أو من ينوب عنه على طلب اإلكتتاب أو ُيصدق عليه بصورة واضحة.
يحق لبنوك تلقي اإلكتتاب عدم استالم طلبات االكتتاب المقدمة من أي مكتتب في الشريحة األولى ألي من 

األسباب التالية: 
•  إذا اكن الطلب غير اكمل أو غير صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المستندات المقدمة )وال يتحمل أي 
من المشاركين في عملية الطرح أي مسئولية عن عدم استالم ما تم تخصيصه من أسهم الطرح اذا لم يتم 

ملئ عنوان المكتتب بشلك صحيح أو مقروء(؛ أو 
•  إذا تم تقديم مبلغ االكتتاب بطريقة مغايرة لطرق الدفع المسموحة؛ 

إذا لم يتطابق مبلغ اإلكتتاب المبين في الطلب أو مبلغ اإلكتتاب المقدم مع الطلب   •
مع شروط الحد األدنى المطلوب لالستثمار أو الزيادات المحددة لطرح الشريحة األولى؛ أو    

إذا اكن طلب اإلكتتاب المقدم غير واضح أو غير مقروء )وال يتحمل أي من المشاركين   •
في عملية الطرح أي مسؤولية عن عدم استالم ما تم تخصيصه من أسهم الطرح إذا     

لم يتم ملء عنوان مقدم الطلب بشلك صحيح أو مقروء(؛    
يحق لبنوك تلقي االكتتاب رفض طلبات االكتتاب المقدمة من أي مكتتب في الشريحة األولى ألي من األسباب 

التالية:
إذا ارتجع شيك المدير )المصدق( ألي سبب من األسباب؛ أو   •

إذا اكن المبلغ المتواجد في الحساب البنكي المذكور في طلب اإلكتتاب المقدم غير   •
اكفي لسداد مبلغ اإلكتتاب المذكور في نموذج طلب اإلكتتاب المقدم أو عدم    

مقدرة بنك تلقي اإلكتتاب على تحصيل المبلغ مقابل الطلب سواٌء اكن ذلك لعدم    
تطابق التوقيع أو ألي أسباب أخرى؛ أو    

إذا اكن رقم المستثمر غير ساري أو غير صحيح؛ أو   •
إذا اكن طلب اإلكتتاب مكررا )وتعود الموافقة على مثل هذا الطلب المكرر إلى   •

السلطة التقديرية للشركة والمؤسس فقط(؛ أو    
إذا ُوجد أن طلب اإلكتتاب يخالف شروط الطرح؛ أو   •

إذا تبّين أن المكتتب قد قدم أكثر من طلب اكتتاب واحد )غير مسموح بالتقدم   •
بطلبات لالكتتاب في الشريحتين األولى والثانية معًا باإلضافة إلى أنه ال يجوز التقدم    

بأكثر من طلب في أي من الشريحتين على حدة(؛ أو    
إذا اكن المكتتب شخص طبيعي وتبّين أنه لم يتقدم بطلب اإلكتتاب باسمه الشخصي   •

)اال إذا اكن وكياًل أو ممثاًل عن مكتتب آخر(؛ أو   
عدم التزام المكتتب بالقواعد المعمول بها في الطرح الخاص بالشريحة األولى كما   •

هو موضح بالنشرة؛ أو   
ُوجد أنه من الضروري رفض طلب اإلكتتاب لضمان االمتثال ألحاكم قانون الشراكت   •

والنظام األساسي والنشرة أو متطلبات المصرف المركزي في دولة اإلمارات أو الهيئة    
أو سوق أبوظبي لألوراق المالية؛ أو   

إذا فشل تحويل األموال من خالل نظام المصرف المركزي اإلماراتي للتحويالت المالية   •
أو في حالة عدم كفاية المعلومات المطلوبة في الحقول الخاصة للمضي قدمًا في    

التعامل مع الطلب.   

يجوز لبنوك تلقي اإلكتتاب والمؤسس والشركة رفض الطلب ألي من تلك األسباب في أي وقت حتى
تخصيص أسهم الطرح كما أنهم غير ملزمين بإخطار مقدم الطلب المرفوض قبل إرسال إشعار تخصيص األسهم. 

المستندات المصاحبة لطلبات االكتتاب
يجب على جميع المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات االكتتاب الخاصة بهم:

فيما يتعلق باألفراد مواطني دولة اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى:
أصل وصورة من جواز سفر ساري أو بطاقة الهوية اإلماراتية.  •

في حالة اكن الموقع شخًصا آخر بخالف المكتتب، يجب تقديم ما يلي:   •
    -  سند واكلة مصدق حسب األصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة 

        معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في اإلمارات مثل الاكتب العدل أو 
        حسب األصول المرعية في الدولة.

    -  أصل جواز سفر الشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر.
    -  أصل جواز سفر المكتتب للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر.

في حال اكن الموقع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي:  •
    -  أصل وصورة من جواز السفر الوصي بالتوقيع للتحقق من توقيعه.

    -  أصل وصورة من جواز سفر القاصر؛ و
    -  في حال اكن الوصي معينًا من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق 

        من المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى )مثل اكتب العدل(.

فيما يتعلق باألشخاص االعتبارية بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وصناديق االستثمار، وغيرها من 
الشراكت والمؤسسات:

بخصوص األشخاص االعتبارية المسجلين في دولة االمارات:  •
    -  أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من 

        إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في اإلمارات مثل الاكتب العدل أو حسب األصول 
        المرعية في الدولة.

    -  أصل وصورة من المستند الذي ُيجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتقديم 
        طلب اإلكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط واألحاكم المنصوص عليها في نشرة 

        اإلكتتاب ونموذج اإلكتتاب.
    -  أصل وصورة من جواز سفر المفوض بالتوقيع.

بخصوص األشخاص االعتبارية المسجلين خارج الدولة فإن المستندات المطلوبة   •
ستختلف بناًء على طبيعة الشخصية االعتبارية وماكن تسجيلها، ولذلك فإنه يرجى    

مراجعة مدراء السجل المشتركين للحصول على قائمة المستندات المطلوبة.   

طريقة االكتتاب والدفع للشريحة األولى
يتعين على المكتتب تقديم طلب اإلكتتاب إلى أي بنك من بنوك تلقي اإلكتتاب المذكورة في النشرة وتقديم 

رقم حسابه المصرفي باإلضافة إلى سداد قيمة أسهم الطرح التي يرغب باإلكتتاب فيها، ويتم الدفع بإحدى 
الطرق التالية:

شيك مصرفي )شيك مدير( مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة   •
 Abu Dhabi National Oil Company for“ اإلمارات لصالح حساب الشركة تحت اسم   

Distribution IPO”أو   
الخصم من حساب المكتتب لدى بنك تلقي اإلكتتاب؛ أو   •

اإلكتتاب اإللكتروني: يجوز لبنوك تلقي اإلكتتاب أن يكون لها قنوات الكترونية خاصة   •
بها )تطبيقات الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، تطبيقات الخدمات المصرفية عبر    

الهواتف المتنقلة، أجهزة الصراف اآللي، الخ( والتي يتم ربطها بنظام سوق أبوظبي    
لألوراق المالية. ويعتبر تقديم العميل لطلب اإلكتتاب اإللكتروني بمثابة موافقة    

منه على شروط وأحاكم الطرح نيابة عن المكتتب، كما يعتبر ذلك تفويضا لبنك تلقي    
اإلكتتاب بدفع إجمالي قيمة األسهم التي يرغب باإلكتتاب فيها، وذلك عن طريق    

خصم المبلغ من حساب العميل المصرفي وتحويل المبلغ لحساب عملية الطرح لصالح    
“Abu Dhabi National Oil Company for Distribution IPO” المفتوح في    
بنوك تلقي اإلكتتاب، وذلك على النحو الموضح في طلب الشراء. ويعد تقديم    

الطلبات إلكترونيًا اكفيًا فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي    
مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في النشرة لن تطبق على طلبات    

اإلكتتاب اإللكتروني المعنية في هذه الفقرة. يجب أن يتم اإلخطار بالتخصيص النهائي    
ألسهم الطرح ورد عائدات أسهم الطرح التي لم تخصص )إن وجدت( مع الفوائد    

الناجمة عنها عقب إغالق فترة اإلكتتاب وقبل إدراج األسهم، ويتم تنفيذ هذا األمر    
والتعامل معه بواسطة بنوك تلقي اإلكتتاب التي تم تقديم طلب اإلكتتاب إليها.    

كما يجوز استالم طلبات اإلكتتاب من خالل نظام التحويل النقدي للمصرف المركزي    
لدولة اإلمارات )"نظام التحويل النقدي"(. ويتعين على المستثمر الذي يختار نظام    

التحويل النقدي تقديم رقم مستثمر ساري مع قيمة أسهم الطرح المكتتب فيها في    
حقل األوامر الخاصة.    

يجب أن يتم تعبئة التفاصيل الخاصة بالحساب البنكي للمكتتب في طلب اإلكتتاب حتى لو اكن سيتم سداد 
مبلغ اإلكتتاب عن طريق شيك مدير. 

وسيتم دفع المبلغ ذي الصلة من عائدات شراء أسهم الطرح إلى المؤسس في 13 ديسمبر 2017.

ال يجوز، ولن يتم قبول سداد قيمة أسهم الطرح المرغوب اإلكتتاب فيها من قبل بنك تلقي اإلكتتاب بأي من 
الطرق التالية:

نقًدا؛ أو  •
شيك )غير مصدق(؛ أو  •

أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو مذكور أعاله.  •

مبالغ االكتتاب 
يتعين على المكتتبين في الشريحة األولى تقديم طلبات شراء أسهم الطرح بمبلغ 10.000 درهم اماراتي أو 
أكثر، على أن يكون أي استثمار يزيد عن 10.000 درهم اماراتي بزيادات ال تقل عن 1.000 درهم اماراتي. وبناًء 
عليه، يتقدم المكتتبون لالكتتاب في الشريحة األولى بمبلغ بالدرهم اإلماراتي والذي سيتم استعماله لشراء 

أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي بداًل من التقدم لالكتتاب في عدد معين من أسهم الطرح.

مواعيد هامة لطرق سداد قيمة اإلكتتاب
في حالة سداد مبلغ اإلكتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول   •

الساعة الثانية عشر من ظهر يوم 5 ديسمبر 2017.    
في حالة اإلكتتاب عن طريق ماكينة الصراف اآللي “ATM” أو عبر الخدمات المصرفية عبر   •

اإلنترنت يجب أن يتم تقديم طلبات اإلكتتاب قبل الساعة الثانية من ظهر 6 ديسمبر 2017.   
في حالة اإلكتتاب عن طريق نظام التحويالت المالية يجب أن يتم تقديم طلبات   •

اإلكتتاب قبل الساعة الثانية عشر من ظهرا يوم 6 ديسمبر 2017.   

سعر الطرح النهائي
سعر الطرح الذي سيشتري به اكفة المكتتبين أسهم الطرح سيكون هو سعر الطرح النهائي. وسوف يتم تحديد 
سعر البيع النهائي من خالل اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم بناء سجل أوامر اإلكتتاب من خالل طلبات 

اإلكتتاب المقدمة من المكتتبين في الشريحة الثانية )لمزيد من التفاصيل يرجى اإلطالع على من يحق له 
التقدم بطلب لإلكتتاب في أسهم الشريحة الثانية(. سوف يتم دعوة المكتتبين في الشريحة الثانية لتقديم 

 ،)price sensitive orders( عطاءات ألسهم الطرح ضمن نطاق سعر البيع باستخدام طلبات ذات سعر دقيق
)من خالل اإلشارة إلى مبلغ الطلب والذي سيختلف عن حجمه(. وسوف يوصي المنسقين الدوليين المشتركين 

إلى الشركة والمؤسس بسعر البيع النهائي )الذي يجب أن يكون في النطاق السعري للطرح( المتعلق باكفة 
المشاركين في الطرح بناء على حجم وسعر الطلبات المقدمة من المكتتبين في الشريحة الثانية وسوف يتم 

تحديد السعر النهائي للسهم في ضوء النتائج التي سوف تسفر عنها عملية البناء السعري والطلبات المقدمة 
من مستثمري الشريحة الثانية. 

ويجب أن تكون أسهم المكتتبون من المؤسسات االستثمارية المؤهلة ممثلة لغالبية أسهم الطرح 
المستخدمة الحتساب السعر النهائي ألسهم الطرح.

تنويه هام بشأن القيمة االسمية لسهم الشركة
يرجي من اكفة المستثمرين المشاركين في عملية االكتتاب في أسهم الشركة األخذ في االعتبار أن القيمة 

األسمية لسهم الشركة يبلغ )8( فلس ، وليس )1( درهم كما هو معتاد في الطروحات العامة.

مدة الطرح
 تبدأ في 26 نوفمبر 2017 للشريحتين األولى والثانية وتنتهي في 6 ديسمبر 2017 للشريحة األولى وفي 7 

ديسمبر 2017 للشريحة الثانية. 

بنوك تلقي اإلكتتاب
بنك أبوظبي األول ش.م.ع. وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. وبنك أبوظبي اإلسالمي ش.م.ع. وبنك عجمان 

ش.م.ع. وبنك دبي اإلسالمي ش.م.ع. ودار التمويل ش.م.ع. ونور بنك ش.م.ع. وبنك االتحاد الوطني ش.م.ع.

حجم الطرح النهائي
سيتم تحديد حجم الطرح النهائي في ضوء نتائج عملية البناء السعري وسيتم نشره في الصحف المحلية وعلى 

الموقع الرسمي لسوق أبوظبي لألوراق المالية في 8 ديسمبر 2017.
 

عملية اإلكتتاب
يجب على المكتتبين تعبئة نموذج الطلب الخاص بشريحتهم، وتوفير اكفة التفاصيل المطلوبة. إذا لم يتم 

تقديم رقم مستثمر ساري ورقم حساب مصرفي ففي هذه الحالة لن يكون هؤالء المكتتبين مؤهلين لشراء 
األسهم ولن يتم تخصيص أي أسهم لهم. 

يجب على المكتتبين التقدم بطلبات اإلكتتاب في شريحة واحدة فقط. في حالة تقدم شخص لإلكتتاب في 
أكثر من شريحة، يحق للمؤسس والشركة صرف النظر عن أحد أو لكا الطلبين.

ال تتحمل الشركة أو المنسقين الدوليين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو مدراء اإلكتتاب أو المؤسس 
أو بنوك تلقي اإلكتتاب أي مسؤولية عن أي طلبات مدفوعة بأي طريقة أخرى خالف ما ورد أعاله.

سوف يقوم بنك تلقي اإلكتتاب والذي تتم من خالله عملية الشراء بإصدار إقرار باالستالم إلى المكتتب والذي 
يتعين على المكتتب الحفاظ عليه حتى تلقيه اشعار التخصيص. وتعتبر نسخة طلب الشراء عند تقديمها 

موقعة ومختومة من قبل بنك تلقي اإلكتتاب اقرارًا باستالم طلب اإلكتتاب. يجب ان يتضمن إيصال الشراء 
بيانات المكتتب وعنوانه والمبلغ المدفوع وطريقة الدفع وتاريخ شراء أسهم الطرح المرغوب اإلكتتاب فيها. 

وسوف يتضمن اإلقرار/اإليصال، في حالة الطلبات المقدمة إلكترونيا عن طريق الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 
وماكينات الصراف اآللي، على المعلومات األساسية للطلب مثل رقم المستثمر والمبلغ والتاريخ ورقم حساب 

العميل. ال ُيعتبر مجرد إقرار استالم طلب اإلكتتاب من قبل بنوك تلقي اإلكتتاب، سواءا اكن ذلك من خالل، 
موظف البنك أو عن طريق إحدى قنوات الدفع اإللكترونية، بمثابة قبواًل للطلب وقد يتم رفض الطلب في 

وقت الحق. 

وفي حالة عدم تسجيل عنوان المكتتب بشلك صحيح، فإن المؤسس ومديري السجل المشتركين وبنوك تلقي 
اإلكتتاب ال يتحملون أي مسؤولية عن عدم تلقي المكتتب إشعار التخصيص الخاص به أو رد الشياكت. 

إخطارات التخصيص والمبالغ المستردة
سوف يتم إرسال إشعار إلى المكتتبين في الشريحة األولى الذين تم تخصيص األسهم لهم عن طريق رسالة 
نصية قصيرة تؤكد لهم بصورة مبدئية أن طلبات اإلكتتاب المقدمة قد تمت الموافقة عليها وأنهم سوف 

يستلمون أسهم الطرح. وسوف يعقب هذا األمر إشعارات مفصلة تحدد األسهم المخصصة للك مكتتب، 
وسيتم إرسال هذا اإلشعار عن طريق البريد المسجل إلى لك مكتتب. في موعد أقصاه 12 ديسمبر 2017، 
يتعين تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين، ويتم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التخصيص، ولكن في موعد 
ال يتجاوز 14 ديسمبر 2017، يجب رد المبالغ الفائضة والفوائد المترتبة عليها إلى المكتتبين الذين لم يتم 

تخصيص أسهم لهم في الشريحة األولى وكذلك رد قيمة اإلكتتاب والفوائد الناجمة عليها للمكتتبين في 
الشريحة األولى الذين رفضت طلباتهم لألسباب المذكورة أعاله. ويتم إعادة المبلغ الفائض والفوائد الناجمة 
عنه إلى نفس حساب المكتتب الذي تم من خالله دفع المبلغ األصلي للطلب، وفي حال قيام المكتتب بدفع 
مبلغ اإلكتتاب من خالل شيك مصرفي معتمد، سيتم إعادة تلك المبالغ من خالل شيك مرسل عن طريق بريد 

مسجل إلى عنوان المكتتب الموضح على طلب اإلكتتاب. 

وفقا لبنود نشرة اإلكتتاب هذه، سوف يسترد المكتتب الفرق، )إن وجد( بين سعر اإلكتتاب الذي تمت الموافقة 
عليه من قبل الشركة والمؤسس ومبلغ طلب اإلكتتاب المسدد من قبل ذلك المكتتب.

إدراج وتداول األسهم
 عقب تخصيص أسهم الطرح، سوف يتم التقدم بطلب إلدراج جميع أسهم الشركة في سوق أبو ظبي لألوراق 

المالية. وسيتم التداول بتاريخ 13 ديسمبر 2017 وفقا ألنظمة التداول االلكترونية بسوق أبوظبي لألوراق 
المالية ومن واقع سجل األسهم لديه. 

حقوق التصويت
تنتمي جميع األسهم لنفس الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية ويتعين تصنيفها بالتساوي في جميع 

الحقوق وااللتزامات األخرى. ويمنح لك سهم لحامله الحق في اإلدالء بصوت واحد فيما يتعلق بجميع قرارات 
المساهمين.

المخاطر
ينطوي االستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطرة؛ لذا، يتعين على المكتتبين الُمحَتَمِلين قراءة 
الجزء الذي يحمل عنوان "مخاطر االستثمار" ضمن النشرة بعناية وذلك بغرض الحصول على المعلومات الاكفية 

عن العوامل التي ينبغي عليهم أخذها بعين االعتبار قبل اإلكتتاب في أسهم الطرح.

جهاز اإلمارات لالستثمار
يحق لجهاز اإلمارات لالستثمار اإلكتتاب فيما يصل إلى 5% من أسهم الطرح، ويجب أن يتم تخصيص النسبة 

ا للمادة 127 من القانون  ـً المخصصة لالكتتاب فيها من قبل جهاز اإلمارات لالستثمار قبل بداية التخصيص، وفق
االتحادي رقم )2( لسنة 2015 في شأن الشراكت التجارية وتعديالته )"قانون الشراكت"(. سوف يتم خصم 

األسهم المخصصة، في ظل نظام الحقوق التفضيلية هذا، لجهاز اإلمارات لالستثمار من الشريحة الثانية. وفي 
حالة عدم ممارسة جهاز االمارات لالستثمار للحقوق التفضيلية الخاصة به فإن النسبة المحجوزة له تكون متاحة 

لالكتتاب من قبل المكتتبين في الشريحة الثانية.

طلبات متعددة
يجوز للمكتتب فقط تقديم طلب ألسهم ااالكتتاب ضمن شريحة واحدة. في حالة طلب المشترك االشتراك في 

أكثر من شريحة واحدة، يجوز للشركة والمؤسس قبول أو رفض أحد أو لكا الطلبين.

مالحظات هامة
سوف يتم إشعار المكتتبين في الشريحة األولى إذا تمت الموافقة على طلبات اإلكتتاب الخاصة بهم عن 

طريق رسالة نصية قصيرة. 

عند إدراج األسهم بسوق أبوظبي لألوراق المالية، سيتم تسجيل األسهم على النظام االلكتروني كما هو 
مطبق بسوق أبوظبي لألوراق المالية. وتكون المعلومات المدرجة في هذا النظام اإللكتروني ملزمة وال رجعة 

فيها، ما لم ينص على خالف ذلك في القواعد واالجراءات المطبقة التي تحكم سوق أبوظبي لألوراق المالية. 

تغيير نسب الشرائح 
شريطة الحصول على موافقة الهيئة، تحتفظ الشركة بحقها في تغيير نسبة أسهم الطرح المتاحة للشريحة 

األولى أو الشريحة الثانية )شريطة أال يقل حجم الشريحة الثانية عن )60( % من أسهم الطرح(.

الجدول الزمني لالكتتاب واإلدراج
توضح التواريخ المذكورة أدناه الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب. ومع ذلك، تحتفظ الشركة بالحق في تغيير 

أي من تواريخ/مواعيد اإلكتتاب، أو تقصير أو تمديد الفترات الزمنية المحددة عقب الحصول على موافقة 
السلطات المعنية ونشر ذلك التعديل خالل فترة الطرح في الصحف اليومية. ويتعين أال يقل عدد األيام 

ا ألحاكم قانون  ـً المخصصة لتقديم طلبات شراء أسهم الطرح المرغوب اإلكتتاب فيها عن )10( عشرة أيام وفق
الشراكت.

26 نوفمبر 2017تاريخ االعالن عن النطاق السعري

26 نوفمبر 2017تاريخ بداية اإلكتتاب 

6 ديسمبر 2017 تاريخ غلق باب اإلكتتاب للشريحة األولى 

7 ديسمبر 2017 تاريخ غلق باب اإلكتتاب للشريحة الثانية 

8 ديسمبر 2017تاريخ إعالن سعر الطرح النهائي وحجم الطرح النهائي

8 ديسمبر 2017تخصيص الشريحة الثانية

11 ديسمبر 2017تخصيص الشريحة األولى

اإلشعار عن طريق رسالة نصية للتأكيد على المكتتبين من الشريحة األولى 
الذين تمت الموافقة على طلبات اإلكتتاب الخاصة بهم

12 ديسمبر 2017

12 ديسمبر 2017البدء في ارسال البريد المسجل فيما يتعلق باألسهم المخصصة

في موعد أقصاه 14 رد الفائض من المبالغ المدفوعة لشراء أسهم اإلكتتاب إلى المكتتبين
ديسمبر 2017

13 ديسمبر 2017 إدراج األسهم في سوق أبوظبي لألوراق المالية

تتوفر تفاصيل هذا الطرح أيًضا على الموقع اإللكتروني التالي http://investors.adnocdistribution.ae أو 
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على رقم 97126959780+

ويجري إحاطة المكتتبين علًما بأن "مخاطر االستثمار" والمعلومات الهامة الواردتان بالنشرة يجب أن تؤخذ بعين 
االعتبار وبعناية قبل تقديم طلب االكتتاب.

مدراء اإلكتتاب المشتركين
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المستشارون القانونيون لعملية الطرح

المستشار القانوني للشركة فيما يخص قانون 
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