
 

  

 في دولة اإلمارات العربية املتحدة  طرح أسهم لإلكتتاب العام 

 ش.م.ع )"الشركة"(بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع  الخاصة بالطرح العام ألسهم شركة اإلكتتابنشرة 

 2017نوفمبر  20بتاريخ 

 بدولة اإلمارات العربية املتحدة(مؤسسة )شركة مساهمة عامة 

درهم  0.08لكل سهم سمية اإل  القيمةسهم  2.500.000.000وبحد أقص ى  سهم 1.250.000.000ة بحد أدنى عاديالسهم عدد من األ  بيع

)"أسهم الطرح"( في اكتتاب عام في دولة  الشركة(رأس مال كحد أقص ى من إجمالي األسهم املصدرة في  %20كحد أدنى و %10)والتي تمثل 

سوف يتم اإلعالن عنه في إعالن اإلدراج والذي نطاق سعر طرح يتم تحديد سعر البيع من خالل  ،اإلمارات العربية املتحدة )"دولة اإلمارات"(

الواجب والصحيح في تاريخ ادراج على النحو  أسهم الطرح. سيتم ًإصدار "()"النطاق السعري للطرح 2017نوفمبر  26الذي سيتم نشره في 

  في سوق أبوظبي لألوراق املالية )"سوق أبوظبي املالي"(. )"اإلدراج"( أسهم الطرح

 اإلكتتاب.بعد غلق باب  )"سعر البيع النهائي"( السعر النهائي للسهمو  "حجم الطرح النهائي"(النهائي )حجم الطرح  عنعالن سيتم اإل 

سعر تحديد من هذه النشرة والتي توضح كيفية األول سعر البيع النهائي" في القسم "حجم الطرح النهائي" و" بـيرجى اإلطالع على الجزء الخاص  

 البيع النهائي.

فقط، فإنه لم ولن يتم اتخاذ أي إجراء في  العربية املتحدة في أسهم الطرح في دولة االمارات اإلكتتابحيث أن هذه النشرة سوف يتم نشرها بغرض و 

على  ه النشرة في أي دولة أخرى. وبناء  العام في أسهم الطرح وفقا لهذه النشرة؛ أو حيازة أو تداول أو توزيع هذ اإلكتتابأي دولة أخرى ُيسمح فيها ب

أو نشر هذه النشرة أو أي مواد أخرى متعلقة بالطرح أو ذلك، لن يتم بيع أو عرض أسهم الطرح، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وال يجوز توزيع 

أو أي مستند أخر يتعلق باألسهم، في أي دولة/ اختصاص والئي إال وفقا للقوانين واللوائح املعمول بها في هذه الدولة أو االختصاص عالن عن الطرح اإل 

 الوالئي.

 فترة الطرح

 . 2017ديسمبر  6 وتنتهي في 2017نوفمبر  26ح في هذه النشرة( في لشريحة األفراد )على النحو املوضتبدأ فترة الطرح 

 . 2017ديسمبر  7وتنتهي في 2017نوفمبر  26)على النحو املوضح في هذه النشرة( في  وتبدأ فترة الطرح لشريحة املؤسسات اإلستثمارية املؤهلة

كحد أدنى  رأس املال من أسهم 1.250.000.000 لعدد"(، بما في ذلك الطرح املخصص لجهاز اإلمارات لإلستثمار، الطرحهذا هو الطرح العام األولي )"

سيتم طرحها للبيع من  ، والتيفي دولة اإلمارات مؤسسةعامة  ، وهي شركة مساهمةاملال املصدر للشركةرأس كحد أقص ى من  2.500.000.000و

وتمثل أسهم الطرح نسبة  اإلدراج عندوسيتم إصدارها على النحو الواجب والصحيح  .("املؤسسأو " "دنوكأ") شركة بترول أبوظبي الوطنيةقبل 

قبل هذا الطرح، لم يتم إدراج  ."(األسهممن إجمالي األسهم العادية املصدرة في رأس مال الشركة )" كحد أدنى وأقص ى، على التوالي، %20و10%

نتهاء من عملية واإل  كلتا الشريحتين األولى والثانيةأمام  اإلكتتابغلق باب  بعداألسهم في أي سوق مالي ولم يتم ولم يحدث أي تسويق عام لألسهم. و 

 . املاليأبوظبي سوف يتم إدراج أسهم الشركة في سوق اإلكتتاب 

 في اكتتاب عام وبيع أسهم الطرحطريقة إصدار 

السعري للسهم حيث يتم إنشاء سجل أوامر  البناءبيع أسهم الطرح في اكتتاب عام حيث سيتم تحديد سعر البيع النهائي من خالل اتباع آلية  سيتم

 املقدمة فقط من املكتتبين في الشريحة الثانية. اإلكتتابمن خالل طلبات  اإلكتتاب

، سااوف تمثل أسااهم الطرح املكتتب فيها من قبل املكتتبين في الشااريحة الثانية غالبية أسااهم الطرح املسااتخدمة عند اإلكتتابعند إنشاااء سااجل أوامر 

، أن يتم إصاادار األسااهم على النحو الواجب والصااحيح من قبل الشااركة اإلكتتاباحتساااب السااعر النهائي لهل سااهم من أسااهم الطرح. ويتعين لنجاح 

 ،من أسهم الطرح %40وأال تزيد نسبة املكتتبين في الشريحة األولى عن  %60 تقل نسبة املكتتبين في الشريحة الثانية عن أالو  في أو قبل تاريخ اإلدراج

على  بإصاااااادار األسااااااهمويلتزم املؤساااااا  وإذا لم يتم اإلكتتاب بالهامل في أسااااااهم الشااااااريحة األولى، يتم تخصاااااايص األسااااااهم املتبقية إلى الشااااااريحة الثانية. 

املسااااااااااااتلمة من املكتتبين لغرض و  مبالغ االكتتاب الزائدةبرد  فيما يتعلق اإلكتتابتلقي بنوك التعاون مع و  قبل أو بحلول تاريخ اإلدراج النحو الواجب

أيام  5املحتسااااااااابة على تلك املبالغ من تاريخ اساااااااااتالمها وحتى تاريخ ردها للمكتتبين، على أال يتجاوز تاريخ رد املبالغ مدة الفوائد إلى باإلضاااااااااافة  اإلكتتاب

 املكتتبين الناجحين من الشريحة األولى والثانية. إلى عمل من التاريخ املحدد لتخصيص أسهم الطرح 

 .في أسهم الطرح اإلكتتاب ،ن خالل شركاته التابعةسواء بشهل مباشر أو غير مباشر أو م ،للمؤس وال يجوز  
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 الواردة في هذه النشرة. واالختصاراتعلى قائمة بالتعريفات " التعريفات واالختصاراتالقسم املعنون باا "  يتضمن

 هيكلة الشرائح

 الشريحة األولى  .أ

 لهذه النشرة.  أسهمسوف يتم طرح 
 
  للشريحة األولى وفقا

 :وصفهمعلى األشخاص التالي  اكتتاب هذه األسهم قتصرالشريحة األولى ويإلى من أسهم الطرح،  %5تخصص نسبة 

  املكتتبين من األفراد 

الذين  (الثانیة( الشريحة البند املتعلق فيأدناه ذو املالءة املالية )کما ھو موضح  املؤهلين األفراداألشخاص الطبيعيين )بما في ذلك 

حساب بنهي في دولة اإلمارات. وال يوجد أي متطلبات أو قيود على الجنسية أو مهان و املالي،  أبوظبييمتلهون رقم مستثمر في سوق 

 اإلقامة. 

هذا  والقوانين السارية واملطبقة في اإلكتتابفي أسهم الطرح وفقا لإلجراءات املعمول بها في بنوك  لإلكتتابيجوز للقصر التقدم بطلبات 

 الشأن. 

 املستثمرين اآلخرين 

املستثمرين اآلخرين )بما في ذلك الشركات واملؤسسات( الذين لم يتمكنوا من املشاركة في الشريحة الثانية والذين يمتلهون رقم مستثمر 

 املالي ورقم حساب بنهي في دولة اإلمارات. أبوظبي في سوق 

في  املكتتبينفي جميع أسهم الطرح للشريحة األولى، سوف تهون األسهم الغير مكتتب فيها متاحة لإلكتتاب من قبل  اإلكتتابإذا لم يتم 

تمديد ب( 1)يقوموا ( أن "(الهيئةهيئة األوراق املالية والسلع )"كحل بديل )وبالتشاور مع  للمساهم البائعالشريحة الثانية، أو يمكن 

 املستلمة.  اإلكتتاب( غلق الطرح على املستوى الذي وصلت إليه طلبات 2شريحتين األولى والثانية و/أو )في ال اإلكتتابتاريخ غلق باب 

 . أو مضاعفات ذلك درهم 1.000درهم مع أي زيادات بقيمة  10.000املقدمة في هذه الشريحة هو  اإلكتتابطلبات الحد األدنى لحجم 

 الشريحة. في هذه  اإلكتتابال يوجد حد أقص ى لحجم طلبات 

 الشريحة الثانية  .ب

 على:اإلكتتاب فيها  قتصريالشريحة الثانية والتي إلى من أسهم الطرح،  (% 95) خمسة وتسعون باملائةتخصص نسبة  .1

 املكتتبين من املؤسسات االستثمارية املؤهلة

  والتي تشمل: بنفسهاالقادرة على القيام باستثماراتها  اإلعتباريةاألشخاص ، 

والهيئات والشركات الحهومية اململوكة واملؤسسات ، منفردةالحهومة اإلتحادية لدولة اإلمارات وحهومة كل إمارة في دولة اإلمارات  (1)

 
 
 ألي من تلك الحهومات؛ أو كليا

 املنظمات والكيانات الدولية؛ أو  (2)

 ؛ اراإلستثموالتي تشمل أنشطة  التجارية األشخاص املرخص لهم ممارسة أنشطة األعمال (3)

وتنطبق املشتركين،  بالتشاور مع املنسقين الدوليينالذين يتم املوافقة عليهم، في كل حالة، من قبل الشركة واملساهم البائع، هم و 

يجوز تقديم عرض الواليات املتحدة األمريكية ممن  في مشتري من املؤسسات املؤهلةأن يهون )أ( : من املواصفات التالية أيعليهم 

 
 
 ومن األشخاص الواليات املتحدة األمريكية  خارجأن يهون أ، )ب( 144القاعدة إلى لهم استنادا

 
ممن يجوز تقديم عرض لهم استنادا

 لإلعفاء من التسجيل بموجب شخص في ( 1)أن يهون (، أو )ج( Sلالئحة س )
 
سوق أبوظبي العاملي ممن يجوز تقديم عرض له وفقا

مركز دبي املالي العاملي شخص في ( 2هيئة تنظيم الخدمات املالية في سوق أبوظبي العاملي أو ) املنصوص عليه من قبلواق قواعد األس

يجوز تقديم عرض له وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق املوجودة في الدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات 

 .املالية

 من األفراد ذوي املالءة املالية. املؤهلين املكتتبين 
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 و:  املشتركين،الذين تتم املوافقة عليهم من قبل الشركة واملساهم البائع، بالتشاور مع املنسقين الدوليين و األشخاص الطبيعيين 

(i) ( 1.000.000الذين ال يقل دخلهم السنوي عن مليون) لرئيس ي( درهم أو الذين تقدر ثروتهم )دون احتساب قيمة محل إقامتهم ا

 درهم؛ و  (5.000.000بما ال يقل عن خمسة مليون )

(ii)  الذين يؤكدون أن لديهم املعرفة أو الخبرة الهافية، سواء  بشهل منفرد أو بالتعاون مع مستشار مالي، لتقييم املميزات واملخاطر

 املزمع.اإلستثمار املرتبطة أو الناتجة عن 

 املالي. أبوظبي يجب أن يمتلك كافة املكتتبين رقم مستثمر في سوق 

 خالف ذلك(. هيئة السوف يتم سحب عملية الطرح )باستثناء ما إذا قررت  في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية اإلكتتابإذا لم يتم 

املقدمة للشريحة الثانية  اإلكتتابلطلبات  دنىاأل حد الاملقدمة في الشريحة الثانية. وتم تحديد  اإلكتتابال يوجد حد أقص ى لحجم طلبات 

 .درهم 5.000.000 بقيمة

 لإلستثمار جهاز اإلمارات  .ت

 للمادة  اإلكتتابمن أسهم الطرح ليتم  %5يتم حجز 
 
ا  2015( لسنة 2من القانون االتحادي رقم ) 127بها من قبل جهاز اإلمارات لإلستثمار، وفق 

"(. وسوف يتم خصم أسهم الطرح املخصصة لجهاز اإلمارات لإلستثمار بموجب هذه قانون الشركاتفي شأن الشركات التجارية وتعديالته )"

 هذه للتقدم لإلكتتاب في أسهم الطرح سوف تهون  هذا الحقالحقوق التفضيلية من الشريحة الثانية. وإذا لم يمارس جهاز اإلمارات لإلستثمار 

  انية.األسهم متاحة لالكتتاب فيها من قبل املكتتبين من الشريحة الث

 للتقدم بطلب لالكتتاب في أسهم الطرح. يجوز للمكتتبين التق
 
دم يتعين على كل مكتتب أن يمتلك رقم مستثمر ورقم حساب بنهي لهي يهون مؤهال

في أسهم الطرح في شريحة واحدة فقط. وفي حالة تقدم أي شخص لإلكتتاب في أكثر من شريحة، يحق للشركة و/أو املؤس   اإلكتتاببطلبات 

 أحد أو كال الطلبين.قبول أو صرف النظر عن 

بيع أسهم الطرح في اكتتاب عام، ولم يتم تسجيل األسهم لدى أي هيئة رقابية أخرى في أي نشر إعالن تم الحصول على موافقة الهيئة على 

 رى.أخ دولة/اختصاص والئي

ا  نشر املوافقة على تتم  ألحهام قانون الشركات.النسخة العربية لهذه النشرة من قبل الهيئة طبق 

نسخة من الوثيقة املتعلقة بالطرح الخاص بالشريحة الثانية )باللغة  http://investors.adnocdistribution.aeويتوافر على املوقع اإللكتروني 

 فيها في هذه النشرةاملعلومات الواردة  ال تشهل الوثيقة املتعلقة بالطرح الخاص بالشريحة الثانية جزء من هذه النشرة وال تدرجاإلنجليزية فقط(. 

َمِلين قراءة الجزء الذي يحمل عنوان "مخاطر اإلستثمار ينطوي 
َ
حت

ُ
في أسهم الطرح على درجة عالية من املخاطرة؛ لذا، يتعين على املكتتبين امل

قبل اإلعتبار ينبغي عليهم أخذها بعين  االستثمار" ضمن هذه النشرة بعناية وذلك بغرض الحصول على املعلومات الكافية عن العوامل التي

 في أسهم الطرح. اإلكتتاب
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 )"املشاركين في الطرح"( أسماء املشاركين في عملية الطرح

 املشتركين  اإلكتتابمدراء 

إي إف جي هيرمس للتداول )اإلمارات 

 العربية املتحدة( 

  1، بوليفارد بالزا، برج 104

  112736ص.ب. 

 املتحدة دبي، اإلمارات العربية

 بنك أبوظبي األول ش.م.ع

 بناية بنك أبوظبي األول 

 القرم ديستركت  –خليفة بيزن  بارك 

 3616ص.ب 

  أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

بنك إتش إس بي س ي الشرق األوسط 

 املحدود

 إعمار سهوير

 5بناية 

، دبي، اإلمارات العربية 502601ص.ب 

 املتحدة

 الرئيس ي اإلكتتاببنك تلقي 

 بنك أبوظبي األول ش.م.ع

 بناية بنك أبوظبي األول 

 القرم ديستركت  –خليفة بيزن  بارك 

 3616ص.ب 

 أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

  اإلكتتاببنوك تلقي 

 بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع 

 939ص.ب 

 أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

 مصرف أبوظبي اإلسالمي ش.م.ع 

 31ص.ب 

 أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

 عجمان بنك ش.م.ع

 7770ص.ب 

 عجمان، اإلمارات العربية املتحدة

 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع 

 1080ص.ب 

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

 دار التمويل ش.م.ع

 7878ص.ب 

 أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

 نور بنك ش.م.ع

 8822ص.ب 

 العربية املتحدةدبي، اإلمارات 

 بنك االتحاد الوطني ش.م.ع

 3865ص.ب 

 أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

املستشار القانوني للشركة فيما يخص قانون الواليات املتحدة 

 األمريكية والقانون اإلنجليزي 

 ستيرلينغ أند شيرمان

املستشار القانوني للشركة فيما يخص قانون اإلمارات العربية 

 املتحدة

 التميمي ومشاركوه
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 أبراج اإلتحاد

 ،21، الطابق 3البرج 

 2948ص.ب شارع الهورنيش، 

 اإلمارات العربية املتحدة ،أبوظبي

ا 4، بناية 6الطابق 
 
 شرقا

 مركز دبي املالي العاملي

 9275ص.ب. 

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

املشتركين فيما يخص قوانين دولة اإلمارات العربية املتحدة والقانون اإلنجليزي وقانون الواليات  اإلكتتاباملستشار القانوني ملدراء 

 املتحدة األمريكية 

 
ُ
 فري إل إل بي آلن & أ

 ، مبنى املعمورة ب5الطابق 

 شارع املرور 

 ، أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة7907ص.ب 

 مدقق حسابات الشركة

 ديليويت آند تاتش 

 990 ص.ب

 أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة 

 في الطرح العام اإلكتتابمدققي عملية 

 ديليويت آند تاتش 

 990ص.ب 

 أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة 

 مسئول عالقات املستثمر 

 الشامس ي حمد أحمد 

 +97126959780: الهاتف رقم

 4118ص.ب. 

 ، اإلمارات العربية املتحدةأبوظبي

 2017 نوفمبر  20بتاريخ  النشرةهذه صدرت 



8 
 

 إشـعـار هــام

 بعناية( هذا اإلشعارة )يتعين على جميع املكتتبين قراء

  في  اإلكتتابتزويد املكتتبين املحتملين بمعلومات من شااااأأها أن تساااااعدهم على اتخاذ القرار املناسااااب فيما يتعلق بعملية إلى تهدف هذه النشاااارة

والنظام األساااياا ي للشااركة. في الشااركة، قراءة هذه النشاارة اإلسااتثمار ، والذين ينبغي عليهم، عند اتخاذهم لقرار في الشااريحة األولى أسااهم الطرح

في أسااااااااااااهم الطرح وعلى  اإلكتتابكامل ومراجعة وفحص والنظر في جميع البيانات واملعلومات الواردة فيها بعناية قبل اتخاذ أي قرار ببشااااااااااااهل 

 .("اإلستثمار''مخاطر ) تحت عنواناألخص القسم 

  في ذلك ما على دراسته وتحليله للشركة وشروط الطرح، بما اإلعتماد ، يجب على كل مكتتب محتمل في أسهم الطرح باإلستثمارعند اتخاذ قرار

ية من مساااتشااااريهم الالزمة والضااارور الحصاااول على املشاااورة  اإلكتتابينطوي عليه هذا الطرح من مزايا ومخاطر، كما ينبغي على مقدمي طلبات 

في أسااااااهم الطرح على مخاطر كبيرة، لذلك ال ينبغي على املكتتبين املحتملين التقدم اإلسااااااتثمار القانونيين واملاليين بشااااااأن اإلسااااااتثمار. سااااااينطوي 

 خسارة كل أو جزء من استثماراتهم.في أسهم الطرح إال إذا كانت لديهم القدرة على تحمل لإلكتتاب بطلب 

 أي  هذه النشااارةفقط، وال يجوز نساااو أو توزيع في أساااهم الطرح  اإلكتتابساااتخدامها لغرض النظر في ين لهذه النشااارة مفوضاااين إل يعتبر املساااتلم

في أسهم الطرح ضمن  اإلكتتابغرض آخر باستثناء اتخاذ القرار املناسب بشأن ، وال يجوز استخدام أي من املعلومات الواردة بها ألي هاجزء من

  .استالم هذه النشرةبمجرد املوافقة على  الشروط السابقةهذه النشرة على  مستلموالشريحة األولى. ويوافق 

 .ال ينبغي أن يتم تفسير محتويات هذه النشرة على أأها مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية 

 اإلمارات العربية املتحدة فقط. وال تشاااااهل هذه النشااااارة أو  دولة في اإلكتتابرض أساااااهم الطرح املعروضاااااة للبيع بموجب هذه النشااااارة مقدمة بغ

عند في أي أوراق مالية أخرى غير أسااااااااااااهم الطرح  اإلكتتابأو إصاااااااااااادار أو حث على أي عرض لشااااااااااااراء أو تعتبر جزء من أي عرض أو دعوة لبيع 

في أسااهم الطرح من قبل أي شااخص في أي اختصاااص والئي خارج  تاباإلكتأو أي عرض أو دعوة لبيع أو إصاادار، أو حث على شااراء أو  إصاادارها

 دولة اإلمارات العربية املتحدة )بما في ذلك سوق أبوظبي العاملي ومركز دبي املالي العاملي(. 

  م يتم تسااااااااجيل أسااااااااهم دولة اإلمارات العربية املتحدة. ل دولة أخرى بخالفأي إلى لن يتم نشاااااااار أو توزيع هذه النشاااااااارة وال يجب إرسااااااااالها أو نقلها

 بخالف الهيئة.  في أي دولة أخرى  الطرح في أي هيئة تنظيمية

 مع القوانين  تتماشاااا ى، تقوم الشااااركة بطرح أسااااهم الطرح بطريقة خارج دولة اإلمارات العربية املتحدةوالية قضااااائية تم طرح أسااااهم الطرح في  إذا

 .القضائية املعنيةبولة للهيئات املختصة في الوالية قاملو  واألنظمة السارية

   هيئة تنظيم لقواعد  وفقامن هذه النشااارة أن تهون بمثابة ترويا مالي أو عرض أو بيع أو تساااليم ألية أساااهم أو أوراق مالية أخري  املقصاااودلي

 العاملي.األسواق الخاصة بمركز دبي املالي بمركز دبي املالي العاملي أو بموجب قواعد  الخاص األسواقلقانون و  الخدمات املالية

   أي  املالية، كما أنه ال ُيعدلم يتم املوافقة على هذا الطرح أو ترخيصااااااااااااه من جانب الهيئة التنظيمية للخدمات املالية أو ساااااااااااالطة دبي للخدمات

 ألي أوراق مالية
 
ا لقواعد األساااااواق لدى الهيئة التنظيمية  عرضاااااا  للخدمات املالية أو في مركز دبفي ساااااوق أبوظبي العاملي وفق 

 
ي املالي العاملي وفقا

 .في مركز دبي املالي العاملي لقانون األسواق أو قواعد األسواق

  موافقة على و أعتماد اهذه النشاااااااااااارة بمثابة  إعالنموافقة الهيئة على يجوز اعتبار الهيئة، وال  قبلهذه النشاااااااااااارة من إعالن تمت املوافقة على

عن املعلومات  اإلفصااااح، ولكن يعني فقط أنه قد تم الوفاء بالحد األدنى من متطلبات قواعد اإلصااادار اإلكتتابوال توصاااية باإلساااتثمار جدوى 

أي مسااااااااؤولية عن دقة أو  وال سااااااااوق أبوظبي املالي والصااااااااادرة عن هيئة األوراق املالية والساااااااالع. وال تتحمل الهيئة اإلكتتاباملطبقة على نشاااااااارات 

هذه النشاااارة، وال تتحمل أي مسااااؤولية عن أي أضاااارار أو خسااااارة يتعرض لها أي شااااخص بساااابب االعتماد  اكتمال أو كفاية املعلومات الواردة في

 هذه أو أي جزء منها. اإلكتتابعلى نشرة 
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 املنسقين الدوليين املشتركين ومدراء السجل املشتركين مسؤوليةإشعار هام بخصوص 

أي مسؤولية  )وفقا للتعريف الوارد فيما يلي( املشتركين أو مديري السجل )وفقا للتعريف الوارد فيما يلي( املشتركين املنسقين الدوليين ال يتحمل أي من

أو خالفه كما أأهم ال يقدمون أي ضمانات أو تعهدات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، عن مدى دقة  يةتقصيرية أو تعاقد مسؤوليةسواء نشأت عن 

. أو التحقق من صحة محتويات هذه النشرة أو أي تصريح أو ُيزعم أنه صدر من قبلهم أو بالنيابة عنهم فيما يتعلق بالشركة أو أسهم الطرح اكتمالأو 

يتحمل كل أي من محتويات هذه النشرة على أأها وعد أو تعهد في هذا الشأن سواء كان ذلك في املاض ي أو في املستقبل. ال  علىكما أنه ال يجوز اإلعتماد 

املشتركين أية مسؤولية عن دقة واكتمال والتحقق صحة من هذه النشرة وعليه فهم ينفون أي  ومديري السجل املشتركين املنسقين الدوليينمن 

 ح. ما تم اإلشارة إليه أعاله( بسبب أو تتعلق بهذه النشرة أو ذلك التصري باستثناءسواء كانت تقصيرية أو تعاقدية أو غيرها ) مسؤولية

أية مسؤوليات أو التزامات، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية املشتركين  املشتركين ومديري السجل املنسقين الدوليينال يتحمل 

 ألي من أحهام قانون 
 
ا.داخل دولة  ألسهم الطرحالشركات أو غير ذلك فيما يتصل بهذه النشرة والطرح العام أو وفقا  اإلمارات عموم 
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 عرض البيانات املالية واملعلومات األخرى 

 معلومات مالية تاريخية

سبتمبر  30والتسعة أشهر املنتهية في  2017سبتمبر  30وحتى  2016، 2015ديسمبر  31البيانات املالية للفترة الزمنية املنتهية في  هذه النشرةتتضمن 

 ملتطلبات. وقد تم إعداد 2017و 2016
 
"( الصادرة عن مجل  املعايير املحاسبية العامليةاملعايير الدولية للتقارير املالية )" البيانات املالية وفقا

اجتزاء بعض األصول واملديونيات  باستثناءممارسة معايير املحاسبة الدولية ومتطلبات القوانين املعمول بها في دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

نا كما ت واملصاريف املتعلقة بنشاط البيع والشراء، والتدفق النقدي املتعلق، ألعمال توريد الطيران املدني والتي تم نقلها إلى أدنوك من قبلوالعائدا

اردة في اإليضاحات الو  من 3و 1وكما هو موضح في اإليضاحات من اإليضاحات الواردة في البيانات املالية املجتزئة.  3و 1هو موضح في اإليضاحات 

، وإلضفاء التأثير على الفترات الزمنية بعد اإلنتهاء مناملشتقة منها، تم إعدادها  التاريخيةفإن البيانات املالية واملعلومات املالية  املالية،البيانات 

نقل نشاط أنشطة البيع والشراء من أعمالنا والتي بموجبها تم استثناء أعمال التوريد للطيران املدني )"استثناء توريدات الطيران املدني"(  املقدمة هنا،

 السابقة للتوريد لقطاع الطيران املدني إلى أدنوك. 

 2016سبتمبر  30وللتسعة أشهر املنتهية في  2017سبتمبر  30، وحتى 2016ديسمبر  31وقد تم إعداد املعلومات املالية األولية للسنة املنتهية في 

يضاح التأثير إل و  الزمنية حتى ذلك التاريخ ولتلك املدد الخاصة بنا )والتي تعك  اجتزاء توريد قطاع الطيران املدني(بناء على البيانات املالية  2017و

 30ملعلومات األرباح والخسائر، وحتى تاريخ  األوليةفي حالة البيانات  2016يناير  1في وقعت  قد تلك املعامالتكما لو أن املبدئي للمعامالت التالية 

 ملعلومات الوضع املالي:  األوليةفي حالية البيانات  2017سبتمبر 

  قد وافقنا بموجبها على تقديم خدمة إعادة "( والتي خدمات الطيران اتفاقيةالطيران )"دعم تشغيل وصيانة وخدمات  اتفاقيةالدخول في

تقديم بعض خدمات التشغيل إلى عمالء أدنوك من قطاع الطيران املدني باإلضافة إلى التزود بالوقود للطائرات وغيرها من الخدمات املرتبطة بها 

شركة مؤسسة حديثا ألغراض خاصة ومملوكة إلى والصيانة فيما يتعلق باألصول الخاصة بالتوريدات لقطاع الطيران املدني والتي تم نقلها 

في "وصف تكرير )كما هو موضح أدنوك للة إعادة تنظيم نطاق شركة ( كجزء من عمليAssetCo"( )شركة األغراض الخاصةبالهامل ألدنوك )"

(، ويتم دفع الرسوم في كل حالة على أساس إجمالي التهلفة "تكريرأدنوك للشركة إعادة تنظيم نطاق  –إعادة التنظيم  –أعمال الشركة 

 هامش ربح. إلى باإلضافة 

  (، والتي تكرير"( والتي بموجبها قامت شركة أبوظبي لتكرير البترول )تكريرأدنوك للشركة بيع أصول  اتفاقيةبيع أصول )" اتفاقيةالدخول في

بعض مستودعات تخزين الوقود  ملكية ، وهي شركة مملوكة بالهامل ألدنوك، بنقل"(أدنوك للتكرير)" تعمل تحت اسم أدنوك للتكرير

 درهم مليون  696.2مقابل حوالي  ملستخدمة في املقام األول لصالحناوخطوط األنابيب وغيرها من محطات الوقود واألصول املتعلقة بتوزيعه ا

 )بما يمثل صافي القيمة الدفترية لألصول املنقولة(؛

  وغاز  "( واتفاقية جديدة لبيع البوتان والبروباناتفاقية توريد املنتجات املكررةاتفاقية جديدة لبيع املنتجات املكررة )"في مع أدنوك الدخول

املسال كما هو موضح في "املعامالت  زلتوريد املنتجات البترولية املكررة والغا "(اتفاقية توريد الغاز املسال"( )"الغاز املسالالبترول املسال )"

 اتفاقيات التوريد"؛ و  –مع األطراف ذات العالقة 

  الديون مليون درهم( لتمويل  5.509.5) مليون دوالر أمريهي 1.500مبلغ اقتراض الدخول في تسهيالت قرض طويل األجل ورصيد متجدد و 

تمويل الديون والتوزيعات"  –إعادة التنظيم  –"األعمال  كما هو موضح في من التسهيل وذلك األجل قرض طويلبال الجزء املتعلقبموجب 

 "(.تمويل الديون )"

 العملة

 وثيقة إلى:ما لم يذكر خالف ذلك، فإن جميع اإلشارات الواردة في هذه ال

  العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة؛ وإلى "الدرهم اإلماراتي" أو "درهم" هي اشارة 

  العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية.إلى "أو "دوالر" هي إشارة  األمريهي" الدوالر 

 التقريب
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 لهذا التقريب، فإن مجموع البيانات الواردة تم تقريب بعض البيانات في هذه النشرة، بما في ذلك املعلومات 
 
املالية واإلحصائية، والتشغيلية، ونتيجة

على ذلك فإأها قد ال تصل  النسب املئوية في الجداول وبناء   في هذه الوثيقة قد يختلف قليال عن مجموع الحساب الفعلي لهذه البيانات. لقد تم تقريب

 .%100إلى في مجموعها 
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 النظرة التطلعيةالبيانات ذات 

قد يهون البيانات على املخاطر والشهوك املعلومة وغير املعلومة والتي تلك تنطوي و تحتوي هذه النشرة على بعض البيانات التي تحمل نظرة تطلعية، 

باستخدام في بعض األحيان انات وجميعها مبني على توقعاتنا الحالية وكذلك األحداث املستقبلية. تعرف تلك البيسيطرة الشركة خارج عن  الكثير منها

"يهدف" أو "مخاطرة" أو مصطلحات النظرة التطلعية مثل "يعتقد" أو "يتوقع" أو "يمكن" أو "سوف" أو "قد" أو "ينبغي" أو "ينطوي" أو "يقدر" أو 

 طلحات أو مرادفاتها املختلفة أو ما يماثلها."يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "يتمركز" أو "من املتوقع" أو ما يفيد السلب من هذه املص

 هذه البيانات كافة األمور التي ال تشهل حقائق تاريخية. وتوجد هذه البيانات في عدد من الفقرات في هذه النشرة والتي تشمل بيانات حول  تتضمن

، والسيولة، والتوقعات، والنمو، ووضعها املالي، لشركةعمليات انتائا  -من بين العديد من األمور األخرى  -النوايا والتوقعات الحالية بخصوص 

 والصناعة التي تعمل بها الشركة.  ،وسياسة األرباح ،واالستراتيجيات

على تنبؤات.  تشتمل هذه البيانات ذات النظرة التطلعية والبيانات األخرى املتضمنة في هذه النشرة فيما يتعلق باألمور التي ال تعتبر حقائق تاريخية

 نتيجة  .يمكن التأكيد انه سوف يتم تحقيق هذه النتائا املستقبلية وال
 
ملخاطر أو األمور غير اقد تختلف األحداث الفعلية أو النتائا اختالفا جوهريا

ملنصوص عليها صراحة . وقد تتسبب هذه املخاطر في نتائا فعلية تغاير بشهل جوهري النتائا املستقبلية املشار إليها، أو اتواجهها الشركةاملؤكدة التي 

تحت عنوان الثاني القسم أو املذكورة بشهل ضمني في البيانات ذات النظرة التطلعية. وللمزيد من املعلومات في هذا الصدد، يرجى اإلطالع على 

 . ("مخاطر االستثمار")

 الشركة ينفي كل منكما هي في تاريخ هذه النشرة. كما  استعراض الرؤيا املستقبليةإلى تهدف البيانات ذات النظرة التطلعية الواردة في هذه النشرة 

تحملهم أي التزام أو تعهد بتحديث  وكافة املستشارين املشتركين املشتركين ومديري السجل املنسقين الدوليينواملشاركين في الطرح و واملساهم البائع 

كان ذلك  إذاأيا من هذه البيانات لتعك  أي تغيير في توقعاتهم أو أي تغير في األحداث، أو األوضاع أو الظروف التي تستند عليها هذه البيانات اال 

 ضروريا بموجب القوانين املعمول بها في الدولة. 
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 معلومات هامة

غير األوراق أخرى في أي أوراق مالية اإلستثمار ال تشهل أو تمثل هذه النشرة أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو التشجيع على أي عرض لشراء أو 

في تلك األوراق اإلستثمار ال تشهل أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو تشجيع أو توصية على أي عرض لشراء أو  أأها املالية موضوع هذه النشرة. كما

 شخص تحت أي ظرف يهون بموجبها هذا العرض غير قانوني. أياملالية من قبل 

في أسهم الطرح وال يجوز لهم نسو أو توزيع هذه النشرة اإلستثمار فقط لغايات النظر في جدوى  باستخدامهايهون مستلمي هذه النشرة مفوضين 

 املستلمينفي أسهم الطرح. ويوافق اإلستثمار املعلومات الواردة بها ألي غرض غير النظر في جدوى  استخداميجوز لهم كما ال سواء بشهل كلي أو جزئي 

في أسهم اإلستثمار قبل إتخاذ أي قرار باإلستثمار النشرة، علما بأنه يجب على املكتتبين الراغبين في حين استالمهم لهذه لهذه النشرة على ما سبق 

النظام إلى باإلضافة  في أسهم الشركةاإلستثمار عند التفكير ب (مخاطر اإلستثمار"“با )وبالتحديد القسم املعنون  الطرح قراءة هذه النشرة بأكملها

الخاصة عن الشركة وشروط واستفساراتهم ، يجب على املكتتبين اإلعتماد على تحرياتهم وتحليلالتهم اإلكتتاباألساي ي للشركة. عند إتخاذ قرار 

 نطوي عليه من املزايا واملخاطر.البيع بما في ذلك ما ي

. يقر أسهم الطرحبالطرح أو ال يوجد أي شخص مفوض بتقديم أية معلومات أو تعهدات أو ضمانات غير تلك الواردة في هذه النشرة فيما يتعلق 

 مقدمة من قبل( ال توجد أية معلومات أخرى 2و) يعتمد على املعلومات الواردة في هذه النشرة فقط( 1لشريحة األولى بأنه )في أسهم الطرح ل املكتتب

أو أي من مستشاري الشركة  أو مديري السجل املشتركيناملنسقين الدوليين املشتركين في الطرح أو  غيرهم من املشاركينالبائع أو الشركة أو املساهم 

 "(.املستشارون)"

الوصول إليه من الروابط املوجودة على أي من هذه أي موقع إلكتروني يمكن أي موقع الكتروني غير مشار اليه في هذه النشرة أو  محتوياتال تعتبر 

ن املنسقيالطرح أو في  غيرهم من املشاركينمحتويات هذه النشرة أو جزء منها. كما ال تتحمل أو تقبل الشركة أو املساهم البائع أو من  ابأأه ،املواقع

 املواقع.أية مسؤولية عن محتويات أو ما تضمنه هذه  ،أي مستشار آخرأو مديري السجل املشتركين أو الدوليين املشتركين 

األخرى وال عن نزاهة ال تقبل الشركة أو املساهم البائع أية مسؤولية عن دقة أو كفاية أي من املعلومات املقدمة من قبل الصحافة أو وسائل اإلعالم 

 أسهم الطرحاألخرى فيما يتعلق بالشركة أو الطرح أو صداقية أو مالءمة أية توقعات أو وجهات نظر أو آراء أدلت بها الصحافة أو وسائل اإلعالم أو م

 مديرو  أوركين املنسقين الدوليين املشتأو غيرهم من املشاركين في الطرح ال تقدم الشركة أو املساهم البائع لألسهم أو  .عنهم هإال فيما يثبت صدور 

 كفاية أو مصداقية أي من تلك املعلومات أو النشرات.أو أي مستشار آخر أي تعهد أو ضمان بشأن مالءمة أو دقة أو السجل املشتركون 

أية ضمانات أو  السجل املشتركون  مديرو أو املنسقين الدوليين املشتركين أو  غيرهم من املشاركين في الطرحكما ال تقدم الشركة أو املساهم البائع أو 

 بموجب هذه النشرة. تتمالتي ات ستثمار اال  اتعائد أن األداء املستقبلي للشركة أوتعهدات بش

أو أي وال يعني نشر هذه النشرة )تم تقديم البيانات الواردة في هذه النشرة كما هي في تاريخ إصدارها، ما لم يتم تحديد وقت آخر يتعلق بهذه البيانات. 

 لها( بأنه تفسير على أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع الشركة أو 
 
 الحقائق الخاصة بها أو شؤوأها منذ ذلك التاريخ.إجراٍء ُيتخذ وفقا

د اإلعالن تعديالت على هذه النشرة إال بعقد تخضع هذه النشرة للتنقيح واملراجعة بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ولن تسري أية 

ويحتفظ املساهم البائع بحقه في سحب النشرة وإلغاء الطرح في أي وقت وفق تقديره وذلك عنها في صحيفتين يوميتين تصدران في دولة اإلمارات. 

ف، بمثابة إشارة من الظرو الحصول على موافقة مسبقة بذلك من الهيئة. ال يعتبر تسليم هذه النشرة أو أي بيع يتم بموجبها، تحت أي ظرف شريطة 

يعني أن املعلومات الواردة بها صحيحة في أي وقت الحق لتاريخ عدم وجود أي تغيير في شؤون الشركة منذ تاريخ إعداد هذه النشرة كما ال إلى ضمنية 

 النشر.

منفصلة من  مجموعةكما تم تعيين  "(املشتركين املنسقين الدوليين)" مجموعة من البنوك الدولية واإلقليمية كمنسقين دوليين مشتركينتم تعيين 

 "(مديري السجل املشتركينالبنوك الدولية واإلقليمية كمديري سجل مشتركين )"

واتش إس بي ي ي الشرق األوسط "( هيرمس إي إف جي)" .ممهيرم  للوساطة )اإلمارات( ذ. ، وإي إف جيبنك أبوظبي األول ش.م.ع) وقد تم تعيين

 اإلكتتاب"( وسيتولون إدارة عملية املشتركين اإلكتتابمدراء مشتركين )ُيشار إليهما فيما يلي باسم " اكتتابمدراء ك ("(بي س يإتش إس )" املحدود

 اإلكتتابوبناء  على هذه الصفة، سوف يهون مسئول عن عملية  الرئيس ي اإلكتتابكبنك  بنك أبوظبي األول تعيين إلى باإلضافة  العام في دولة اإلمارات.

  في دولة اإلمارات للشريحة األولى.

، أي جانب من جوانب الطرح إدارة( مسئولين عن املشاركة في أو األول إتش إس بي ي ي وبنك أبوظبي  باستثناءلن يهون املنسقين الدوليين واملشتركين )

ي ذلك عملية البناء السعري أو تلقي أي جزء من أموال العام ألسهم الطرح في الشريحة األولى أو غير ذلك في دولة اإلمارات العربية املتحدة، بما ف

 اإلكتتاب املستحقة بموجبه.
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 لنص املادة 
 
 سؤوليةوأعضاء مجل  اإلدارة امل املؤس  البائعمن قانون الشركات يتحمل كل طرف مشارك في إجراءات التأسي  بما في ذلك  121وفقا

 عن صحة ودقة البيانات الواردة في هذه النشرة وذلك في نطاق عمل وتخصص كل طرف.

شخص آخر فيما بشهل حصري لصالح الشركة واملساهم البائع ولي  لصالح أي  ومدراء السجل املشتركون  املنسقون الدوليون املشتركون يعمل 

وربما  .ذه الوثيقة أم ال( كعميل ألي من هذه الشركات فيما يتعلق بعملية الطرحيعتبر أي شخص آخر )سواء كان أحد مستلمي ه يتعلق بالطرح، وال

في )والشركات التابعة لهم( قد اشتركوا )مباشرة أو من خالل الشركات التابعة لهم(  ومدراء السجل املشتركون  يهون املنسقون الدوليون املشتركون 

مالية وغيرها من الخدمات لهم، وقاموا عمال مصرفية استثمارية متنوعة وخدمات استشارية معامالت مع الشركة واملساهم البائع وقدموا خدمات أ

والشركة ثمة أي تعارض  ومدراء السجل املشتركون  تشهل املعامالت السابقة بين املنسقون الدوليون املشتركون  لقاءها والبتحصيل الرسوم املعتادة 

 مصالح بينهما. 

وصحة  واكتمالدقة  والتضامنية عنء مجل  إدارة الشركة الواردة أسماؤهم في هذه النشرة املسؤولية الفردية يتحمل املساهم البائع وأعضا

بأن املعلومات الواردة في هذه النشرة كما  واملعقولة،بعد إجراء تحقيقات العناية الواجبة على حد علمهم واعتقادهم محتويات هذه النشرة. ويقرون، 

النواحي الجوهرية ولم يتم إغفال أية معلومات من شأأها أن تجعل أية بيانات في هذه هي في تاريخ إصدارها، هي معلومات واقعية ودقيقة من جميع 

 النشرة مضللة. 

 لقواعد اإلصدار واإلفصاح 
 
 الصادرة عن الهيئة. تحتوي هذه النشرة على بيانات مقدمة وفقا

بحلول على علم بأن أسهم الطرح سوف يتم إصدارها على النحو الواجب في أسهم الطرح، بأأهم  اإلكتتابيقر املكتتبون، عن طريق تقديمهم لطلبات 

للتحقق من املعلومات الواردة الوارد ذكرهم في هذه النشرة  أعضاء مجل  إدارة الشركةو  املؤس  أأهم لم يعتمدوا على أي شخص غيراإلدراج و  تاريخ

 في أسهم الطرح. اإلكتتابالنشرة أو قرارهم بفي هذه 

أو نشرها أو توزيعها أو حيازة أو نشر أو حيازة هذه النشرة  أسهم الطرحالعام أو بيع  اإلكتتابلم ولن ُيتخذ أي إجراء في أي بلد من شأنه أن يسمح ب

منطقة حيثما يلزم اتخاذ إجراء لذلك الغرض. وبناء  عليه، ال يتم طرح األسهم في أي بلد أو  أسهم الطرحأو أو توزيع أية مواد أخرى متعلقة بالشركة 

بأسهم وال يجوز توزيع هذه النشرة أو أي إعالن أو مواد اكتتاب أخرى أو مستندات أو معلومات أخرى متعلقة أو بيعها بشهل مباشر أو غير مباشر، 

. القضائية في تلك الدولة أو الواليةأية دولة أو والية قضائية باستثناء الحاالت التي تسمح بها القواعد واالنظمة السارية  أو نشرها في أو من الطرح

ا بهذه القيود   وأن يحرصوا على مراعاتها. يجب على االشخاص الذين حصلوا على هذه النشرة أن يحيطوا أنفسهم علم 

وال غيرهم من املشاركين في الطرح وال املنسقين الدوليين املشتركين وال مدير السجل املشتركين وال أي من ئع ال تتحمل الشركة وال املساهم البا

، سواء  كان أسهم الطرحشراء لأي شخص حث أو  عرض البيعأي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك ألية قيود متعلقة بالبيع أو املستشارين األخرين 

 لتلك 
 

ا محتمال  شفوي العرض أو الحث تم هذا أو غير ذلك، وسواء   األسهم في أية والية قضائية خارج دولة اإلمارات مشتري 
 
  أو كتابيا

 
البريد  بما في ذلك، ا

أي  أوين مديري السجل املشتركوال املنسقين الدوليين املشتركين  من املشاركين في الطرحوال أي  املساهم البائعال تقدم الشركة وال كما اإللكتروني. 

بموجب القوانين  في أسهم الطرح  لإلكتتابمستشار آخر )أو ممثليهم( أية تعهدات ألي من املكتتبين املحتملين فيما يتعلق بمدى قانونية تقدمه 

 السارية واملطبقة عليهم.
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  التعريفات واالختصارات

 املتحدة.العملة الرسمية في دولة اإلمارات العربية  درهم أو درهم إماراتي

 شركة بترول أبوظبي الوطنية  أدنوك 

 .سوق أبوظبي لألوراق املالية سوق أبوظبي املالي

 النظام األساي ي للشركة.  النظام األساس ي 

 هيئة االوراق املالية والسلع في دولة اإلمارات العربية املتحدة.  الهيئة

 مجل  إدارة الشركة. مجلس اإلدارة املجلس/

 للشريحة الثانية.  ديسمبر 7وللشريحة األولى  2017ديسمبر  6  اإلكتتابتاريخ غلق باب 

 .2015لسنة  2قانون الشركات التجارية رقم  قانون الشركات

الوطنية للتوزيع ش.م.ع، شركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي، والتي سيتم  أبوظبيشركة بترول  الشركة 

إدراج أسااااااااااااهمهااا في سااااااااااااوق أبوظبي لألوراق املاااليااة بموجااب القوانين املعمول بهااا واملطبقااة في دولااة 

 اإلمارات العربية املتحدة. 

 2017 فييحق ملالهي األسااااااااااااهم الحصااااااااااااول على األرباح املعلنة لألسااااااااااااهم عن الساااااااااااانة املالية املنتهية  توزيع األرباح 

 والسنوات املالية الالحقة، وذلك في حالة توزيع الشركة لألرباح. 

 .واإلستهالك واإلطفاءاتوالضرائب الفائدة نسبة صافي الربح قبل خصم  EBITDAالـ

سوف يهون سعر الطرح الذي يشتري به املكتتبون في الشريحة األولى والشريحة الثانية هو سعر  سعر البيع النهائي

 الطرح النهائي. 

لشاريحة املساتثمرين عملية البناء الساعري  انتهاءيتم تحديد ساعر البيع النهائي ألساهم الطرح بعد 

والشاااركة.  ؤسااا وامل الدوليين املشاااتركين املنساااقين، بعد التشااااور بين املؤهلين )الشاااريحة الثانية(

أسااااااهم الطرح املسااااااتخدمة في  لهاملممثلة  الشااااااريحة الثانيةأن تهون أسااااااهم املكتتبين من ويجب 

 .احتساب سعر البيع النهائي

البيع النهائي  عقب إغالق الشاااااااريحة الثانية، ساااااااوف تقوم الشاااااااركة بنشااااااار إعالن ينص على ساااااااعر

باللغة العربية تصدر  جريدة يومية محليةسينشر في والذي "( النهائيسعر البيع  إعالن)" للسهم

   http://investors.adnocdistribution.ae ونيترغة اإلنجليزية وعلى املوقع اإللكبالل وأخرى تصدر

عدد أساااااااهم الطرح التي سااااااايتم عرضاااااااها للبيع من املؤسااااااا  والذي سااااااايتم تحديده عقب غلق باب  حجم الطرح النهائي

اإلكتتاااااب في الشااااااااااااريحااااة الثااااانيااااة عن طريق نشاااااااااااار إعالن ينص على حجم الطرح )"إعالن حجم 

في دولة اإلمارات  اإلنجليزيةفي صااحيفة يومية تصاادر باللغة العربية وأخرى تصاادر باللغة  الطرح"(

  http://investors.adnocdistribution.ae وعلى املوقع الرسمي

 ديسمبر من كل عام. 31للشركة في األول من يناير وتنتهي في  تبدأ السنة املالية السنة املالية

 على املكتتبين في الشريحة األولى. في دولة اإلمارات  عرض أسهم الطرح الشريحة األولى

يشااااركوا  لماملكتتبين من األفراد واملساااتثمرين اآلخرين )بما في ذلك الشاااركات واملؤساااساااات( الذين  األولى  املكتتبون في الشريحة

حساااااااب بنهي في و في الشااااااريحة الثانية والذين يمتلهون رقم مسااااااتثمر وطني في سااااااوق أبوظبي املالي 

 دولة اإلمارات. 

دول مجل  التعاااون الخلي ي وهي البحرين والهوياات وعمااان وقطر واململكااة العربيااة السااااااااااااعوديااة  مجلس التعاون الخليجي

 .واإلمارات العربية املتحدة
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ذوي املالءة املالية( الذين يمتلهون  املؤهلين )بما في ذلك املكتتبون األفراد يناألشااااااااااخاص الطبيعي  املكتتبون األفراد 

املالي )ورقم حسااااااااااااب بنهي في دولة اإلمارات العربية املتحدة(. وال أبوظبي رقم مساااااااااااتثمر في ساااااااااااوق 

 يوجد قيود أو متطلبات فيما يتعلق بالجنسية أو اإلقامة. 

جميع ساااوف تتقدم الشاااركة إلدراج والتخصااايص للمكتتبين الناجحين،  اإلكتتابعقب غلق باب  دراجاإل 

 . 2017ديسمبر  13في  أبوظبي املاليفي سوق أسهم الشركة 

 .بالسوق من خالل سجل األسهم  أبوظبي املاليوسيتم تفعيل تداول األسهم في سوق 

 . في أسهم الطرح لإلكتتابال يوجد حد أقص ى  الحد األقص ى لإلستثمار

على أن يهون أي درهم،  10.000تم تحااااديااااد الحااااد األدنى لإلسااااااااااااتثمااااار للشااااااااااااريحااااة األولى بقيمااااة  الحد األدنى لإلستثمار

. وتم تحديد الحد األدنى أو مضااااااااااااعفات ذلك درهم 1.000 بقيمةاساااااااااااتثمار إضاااااااااااافي يتم بزيادات 

)ملزيد من التفاصاااااااااايل يرجى اإلطالع  درهم 5.000.000بقيمة الثانية ألسااااااااااهم الطرح في الشااااااااااريحة 

 " في القسم األول من هذه النشرة(.اإلكتتابمبالغ على الجزء الخاص با"

 املالي.أبوظبي رقم املستثمر الذى يحصل عليه املكتتب عند تسجيله كمستثمر جديد في سوق  رقم املستثمر 

جمالي أسااهم الشااركة والتي إمن كحد أقصاا ى  %(20)كحد أدني و %(10)نساابة العام في  اإلكتتاب الطرح

 . من قبل املؤس يتم طرحها للبيع 

 26من خالل نطاق ساااااااااعري ساااااااااوف يتم نشاااااااااره واإلعالن عنه في أساااااااااهم الطرح  عرضساااااااااوف يتم  نطاق سعر البيع

 . 2017نوفمبر 

ديساااااااامبر  6وتنتهي في  2017نوفمبر  26 بالشااااااااريحة األولى في ةالخاصاااااااا اإلكتتابفترة بدأ تسااااااااوف  اإلكتتابفترة 

2017 . 

ديسااااامبر  7وتنتهي في  2017نوفمبر  26الخاصاااااة بالشاااااريحة الثانية في  اإلكتتابوساااااوف تبدأ فترة 

2017 . 

كحد أقصاااااااااا ى من األسااااااااااهم التي (% 20)كحد أدنى و(% 10)عدد من األسااااااااااهم يساااااااااااوي ما نساااااااااابته  أسهم الطرح 

 .سيبيعها املؤس  في اكتتاب عام

من أسااااااااااااهم  %49 نساااااااااااابة تزيد عن دولة اإلمارات العربية املتحدةغير مواطني  يمتلكال يجوز أن  قيود امللكية

 الشركة.

أ، هم نموذج من املؤساااااااااااساااااااااااات اإلساااااااااااتثمارية األمريكية التي 144وفقا للتعريف الوارد في القاعدة  املشترون من املؤسسات املؤهلة 

أمريهي في األوراق املالياة أو وساااااااااااايط تداول مليون دوالر  100تمتلاك وتسااااااااااااتثمر في ما ال يقال عن 

مليون دوالر أمريهي في األوراق املاااليااة على أساااااااااااا   10مسااااااااااااجاال يمتلااك ويسااااااااااااتثمر مااا ال يقاال عن 

 اختيارية.

من األفراد ذوي املالءة  املؤهلون  املكتتبون 

 املالية

الذين تتم املوافقة عليهم من قبل الشركة واملساهم البائع، بالتشاور مع  يناألشخاص الطبيعي

 املنسقين الدوليين املشتركين و: 

(i) ( 1.000.000الذين ال يقل دخلهم السنوي عن مليون)  درهم أو الذين تقدر ثروتهم )دون

 درهم؛ و  (5.000.000احتساب قيمة محل إقامتهم الرئيس ي( بما ال يقل عن خمسة مليون )

(ii)  الذين يؤكدون أن لديهم املعرفة أو الخبرة الهافية، سواٌء بشهل منفرد أو بالتعاون مع

 املزمع. اإلستثمار مستشار مالي، لتقييم املميزات واملخاطر املرتبطة أو الناتجة عن 

املكتتبون من املؤسسات االستثمارية 

 املؤهلة 
 : ويشمل ذلكستثماراتهم بأنفسهم، على القيام با ينالقادر  يناألشخاص اإلعتباري
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الحهومة اإلتحادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة وحهومة كل إمارة في دولة اإلمارات  (1)

 والهيئات والشركات الحهومية اململوكة بالهامل  واملؤسساتالعربية املتحدة منفردة، 
 
كليا

 ألي من تلك الحهومات؛ أو 

 املنظمات والكيانات الدولية؛ أو  (2)

 والتي تشمل أنشطة االستثمار، التجارية األشخاص املرخص لهم بممارسة أنشطة األعمال  (3)

من قبل الشركة واملساهم البائع بالتشاور مع  في جميع األحوال املوافقة عليهم تتملذين وهم ا

 أ( أن يهون شخص في):  وتنطبق عليهم ألي من املواصفات التاليةاملنّسقين الدوليين املشتركين 

 الواليات املتحدة األمريكية ومشتري من املؤسسات املؤهلة ممن 
 
يجوز تقديم عرض لهم استنادا

الواليات املتحدة األمريكية ممن يجوز تقديم عرض  أ، )ب( أن يهون شخص خارج144القاعدة إلى 

 لالئحة س )
 
م ( سوق أبوظبي العاملي ممن يجوز تقدي1(، أو )ج( أن يهون شخص في )Sلهم استنادا

 لإلعفاء من التسجيل بموجب قواعد األسواق املنصوص عليه من قبل هيئة تنظيم 
 
عرض له وفقا

( مركز دبي املالي العاملي يجوز تقديم عرض له وفقا 2الخدمات املالية في سوق أبوظبي العاملي أو )

ي لإلعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق املوجودة في الدليل اإلرشادي لسلطة دب

 .للخدمات املالية

قانون الواليات املتحدة االتحادي لألوراق املالية والذي يسااامح للمشاااترين من املؤساااساااات املؤهلة  أ 144القاعدة 

تسااااااااااجيل بيع تلك إلى في الطروحات الخاصااااااااااة بحرية بين بعضااااااااااهم البعض دون الحاجة  بالتداول 

 العامة بموجب تلك القوانين.إلى األوراق املالية 

 .الطرح على املكتتبين في الشريحة الثانية أسهمعرض  الثانية الشريحة

 من األفراد ذوي املالءة املالية.  املؤهلين تبينتاملكتتبين من املؤسسات املؤهلة واملك املكتتبين في الشريحة الثانية 

بنك  وهوالرئيسااا ي  اإلكتتابتلقي بنك هي مجموعة من البنوك املشااااركة في عملية الطرح برئاساااة   اإلكتتاببنوك تلقي 

بنااااك أبوظبي التجاااااري ش.م.ع  األخرى هي اإلكتتااااابفي حين أن بنوك تلقي  أبوظبي األول ش.م.ع

وبنك أبوظبي اإلساااااااااااالمي ش.م.ع وعجمان بنك ش.م.ع وبنك دبي اإلساااااااااااالمي ش.م.ع ودار التمويل 

 .ش.م.ع ونور بنك ش.م.ع وبنك االتحاد الوطني ش.م.ع

قانون الواليات املتحدة االتحادي لألوراق املالية والذي يحدد متى يتم اعتبار أي طرح أنه الئحة  Sالالئحة س/

قااد تم تنفيااذه خااارج الواليااات املتحاادة، وبااالتااالي ال تخضااااااااااااع ملتطلبااات التسااااااااااااجياال العااامااة لقوانين 

 األوراق املالية االتحادية املعمول بها في الواليات املتحدة

 .شركة بترول أبوظبي الوطنية الشركة األم أو املساهم البائع أو املؤسس 

 للسهم.  فل  8أسهم الشركة العادية، بقيمة اسمية  األسهم 

 .حامل األسهم املساهم 

 .في أسهم الطرح لإلكتتابيتقدم بطلب  اعتباري أي شخص طبيعي أو  املكتتب

 العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية.  الدوالر األمريكي أو دوالر

 ، وتعديالته.1933قانون األوراق املالية للواليات املتحدة األمريكية لسنة  قانون األوراق املالية األمريكي
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 اإلكتتاب: شروط وأحكام القسم األول 

 لجمهور لالتفاصيل الرئيسية لألسهم املطروحة للبيع 

  :ش.م.ع أبوظبي الوطنية للتوزيعشركة بترول اسم الشركة 

  سهم، بقيمة اسمية 12.500.000.000( درهم موزع على مليار)1.000.000.000 بقيمةُحدد رأس مال الشركة  :في تاريخ اإلدراج رأس املال 

 .درهم اماراتي لهل سهم 0.08

  وجميعها أسهم عادية.كحد أقص ى من األسهم(% 20)كحد أدنى و(% 10)عدد من األسهم يساوي ما نسبته  :أسهم الطرحنسبة وعدد ونوع ،  

 :2017نوفمبر  26النطاق السعري الذي سيتم نشره واإلعالن عنه في  نطاق سعر البيع لكل سهم. 

  أسهم الطرحأهلية الفئات املؤهلة من املكتتبين للتقدم بطلب الحصول على: 

والجزء الخاص بالتعريفات  (صفحة الغالف في)وفقا ملا هو موضح  املكتتبينللشريحة األولى أمام  اإلكتتابيتم فتح باب  الشريحة األولى: −

 . في دولة اإلمارات في هذه النشرة. ويجب على جميع املكتتبين أن يهون لديهم رقم مستثمر ورقم حساب بنهي ةواالختصارات الوارد

با والجزء الخاص صفحة الغالف  فيوفقا ملا هو موضح  أمام املكتتبين الخاص بالشريحة الثانية اإلكتتابيتم فتح باب الشريحة الثانية:  −

 مستثمر.التعريفات واالختصارات" في هذه النشرة، ويجب على جميع املكتتبين من الشريحة الثانية أن يهون لديهم رقم “

  العام على أي مكتتب تهون عملية شراؤه لألسهم مقيدة بموجب  اإلكتتابُيحظر على: أسهم الطرح من قبل الجمهور في  اإلكتتابُيحظر

أو بموجب قوانين الدولة/االختصاص الوالئي التي ينتمي إليها. ويتحمل املكتتب املسؤولية عن تحديد ما  إقامتهقوانين املعمول بها في موطن ال

 لوالئي املعمول بها أم ال.إذا كانت عملية الشراء التي قام بها تتوافق مع قوانين الدولة/االختصاص ا

 :للشريحة األولى هو  لإلكتتابالحد األدنى  الحد األدنى لإلستثمار 
 
استثمار إضافي بزيادات  درهم، على أن يهون أي 10.000في أسهم الطرح وفقا

 درهم.  5.000.000في أسهم الطرح الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة  لإلكتتاباألدنى  وتم تحديد الحد .درهم 1.000ال تقل عن 

 أسهم الطرحال يوجد حد أقص ى لإلستثمار في  لإلستثمار: الحد األقص ى . 

 :صورة مباشرة أو غير مباشرة أو من خالل أحد الشركات التابعة له. بفي أسهم الطرح سواء  اإلكتتابال يجوز للمؤس   اكتتاب املؤسس 

  180مدتها حظر بعد اإلنتهاء من عملية الطرح، تخضع األسهم التي بحوزة املؤس  لفترة  :الحظرفترة  
 
ال و تبدأ من تاريخ إدراج األسهم.  يوما

  إال في بعض الظروف املحدودة. ،أو التصرف باألسهم بأي شهل آخر خالل تلك الفترةنقل ملكية يجوز للمؤس  بيع أو 

 :األمر الذي من قبل شخص أو كيان إماراتي األسهمعلى األقل من  %51 لنسبةالشركة أن تستمر ملكية  يجب ملكية مواطني دولة اإلمارات ،

 أن يضمن امتثال الشركة ملتطلبات امللكية في دولة اإلمارات.  شأنهمن 

 املزيد من املعلومات حول الشريحة األولى والشريحة الثانية 

 اإلكتتابطلبات  .1

بواسطة  اإلكتتابتم تقديم طلب  إذا( باسمه الشخص ي، في حالة 1الشريحة األولى تقديم طلب اكتتاب واحد فقط ) مكتتبي على يتعين

 ملكتتب آخر( أو )
 
بواسطة أي كيان  اإلكتتابتم تقديم طلب  إذا، في حالة ما شخص إعتباري ( باسم 2شخص طبيعي )ما لم يكن وكيال

بنك تلقي االكتتاب حتفظ ي، شخص إعتباري طلب اكتتاب واحد باسمه الشخص ي أو باسم مؤسس ي. وإذا قدم أحد املكتتبين أكثر من 

 املقدمة من هذا املكتتب وعدم تخصيص أي أسهم لهذا املكتتب.  اإلكتتاببالحق في استبعاد كل أو بعض طلبات  الرئيس ي

أي من بنوك تلقي إلى وإرفاق كافة املستندات املطلوبة وتقديمها  اإلكتتابعلى املكتتبين استكمال كافة البيانات املطلوبة في طلب 

 املتعلقة بالشريحة األولى. اإلكتتابوذلك خالل فترة  اإلكتتابمع مبلغ  اإلكتتاب

 وبخط مقروء، وفي حال مخالفة هذا الشرط، سيرفض بنك تلقي املستوفي لل اإلكتتابيجب أن يهون طلب 
 
 اإلكتتاببيانات واضحا

 .اإلكتتابالطلب من املكتتب لحين قيام املكتتب باستكمال البيانات واملستندات املطلوبة قبل غلق باب استالم 

وااللتزام بهافة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية  النظام األساي ي للشركةاملوافقة على أسهم الطرح في  اإلكتتابويترتب على 

ضاف 
ُ
قبل أي نسو ضوئية من طلبات إلى للشركة وتعد أي شروط ت

ُ
فقط  اإلكتتاب. ويجب تعبئة طلب اإلكتتابالطلب كأن لم تكن، وال ت
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الوارد ذكرها  اإلكتتاببإمعان ويقدم الطلب بعد ذلك ألي فروع تابعة لبنوك تلقي  والنظام األساي ي للشركة اإلكتتاببعد قراءة نشرة 

دم  اإلكتتاببطلب الواردة املعلومات هم بصحة ، ويقر املكتتبون أو وكالئفي هذه النشرة
ُ
إليه  اإلكتتاببحضور ممثل عن البنك الذي ق

 أو ُيصدق عليه بصورة واضحة. اإلكتتابوُيوقع املكتتب أو من ينوب عنه على طلب 

 ية: املقدمة من أي مكتتب في الشريحة األولى ألي من األسباب التال اإلكتتابعدم قبول طلبات  اإلكتتابيحق لبنوك تلقي 

  إذا كان الطلب غير كامل أو غير صحيح فيما يتعلق باملبلغ املدفوع أو املستندات املقدمة )وال يتحمل أي من املشاركين في عملية

لم يتم ملء عنوان مقدم الطلب بشهل صحيح أو  إذاعن عدم استالم ما تم تخصيصه من أسهم الطرح  مسؤوليةالطرح أي 

 أو مقروء(؛ 

  أو  بطريقة مغايرة لطرق الدفع املسموحة؛ اإلكتتابإذا تم تقديم مبلغ 

  أو  لإلستثمارمع الطلب مع شروط الحد األدنى املطلوب  املقدما اإلكتتاباملبين في الطلب أو مبلغ  اإلكتتابإذا لم يتطابق مبلغ

 ؛ أو الزيادات املحددة لطرح الشريحة األولى

 أو  املقدم غير واضح أو غير مقروء؛ اإلكتتابكان طلب  إذا 

 أو  ارتجع شيك املدير )املصدق( ألي سبب من األسباب؛ إذا 

 املذكور في نموذج طلب  اإلكتتاباملقدم غير كافي لسداد مبلغ  اإلكتتابكان املبلغ املتواجد في الحساب البنهي املذكور في طلب  إذا

على تحصيل املبلغ مقابل الطلب سواٌء كان ذلك لعدم تطابق التوقيع أو ألي  اإلكتتاباملقدم أو عدم مقدرة بنك تلقي  اإلكتتاب

 أو  أسباب أخرى؛

 أو كان رقم املستثمر غير ساري أو غير صحيح؛  إذا 

 أو (؛ فقط واملساهم البائعالسلطة التقديرية للشركة إلى مكررا )وتعود املوافقة على مثل هذا الطلب املكرر  اإلكتتابكان طلب  إذا 

 أو يخالف شروط الطرح؛  اإلكتتابُوجد أن طلب  إذا 

 لإلكتتابتبّين أن املكتتب قد قدم أكثر من طلب اكتتاب واحد )غير مسموح بالتقدم بطلبات  إذا  
 
في الشريحتين األولى والثانية معا

   أوأنه ال يجوز التقدم بأكثر من طلب في أي من الشريحتين على حدة(؛ إلى باإلضافة 

 عن مكتتب آخر(؛  إذاباسمه الشخص ي )اال  اإلكتتابكان املكتتب شخص طبيعي وتبّين أنه لم يتقدم بطلب  إذا 
 
 أو ممثال

 
كان وكيال

 أو

  أوموضح بهذه النشرة؛ هو الشريحة األولى كما الطرح الخاص بعدم التزام املكتتب بالقواعد املعمول بها في 

  ألحهام قانون الشركات والنظام األساي ي وهذه النشرة أو متطلبات  االمتثاللضمان  اإلكتتابُوجد أنه من الضروري رفض طلب

 أواملالي؛ أبوظبي املصرف املركزي في دولة اإلمارات أو الهيئة أو سوق 

 فشل تحويل األموال من خالل نظام املصرف املركزي اإلماراتي للتحويالت املالية أو في حالة عدم كفاية املعلومات املطلوبة في  إذا

 في التعامل مع الطلب.
 
  الحقول الخاصة للمض ي قدما

أسهم الطرح كما أأهم غير رفض الطلب ألي من تلك األسباب في أي وقت حتى تخصيص  لبنوك تلقي اإلكتتاب واملؤس  والشركةيجوز 

 ملزمين بإخطار مقدم الطلب املرفوض قبل إرسال إشعار تخصيص األسهم. 

 اإلكتتاباملستندات املصاحبة لطلبات 

 الخاصة بهم: اإلكتتابيجب على جميع املكتتبين تقديم املستندات التالية مع طلبات 

 التعاون الخلي ي أو أي دولة أخرى:ودول مجل  دولة اإلمارات مواطني  باألفرادفيما يتعلق 

 .سارية املفعول  أو بطاقة الهوية اإلماراتيةاملفعول أصل وصورة من جواز سفر ساري  −

ا آخر بخالف املكتتب، يجب تقديم ما يلي:  −  في حالة كان املوقع شخص 
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  الجهات/ الهيئات سند وكالة مصدق حسب األصول لصالح الشخص املخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من إحدى

 التنظيمية في اإلمارات مثل الهاتب العدل أو حسب األصول املرعية في الدولة.

 .أصل جواز سفر الشخص املخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر 

 .أصل جواز سفر املكتتب للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر 

 يتم تقديم ما يلي:في حال كان املوقع وص ي على قاصر،   −

 .أصل وصورة من جواز السفر الوص ي بالتوقيع للتحقق من توقيعه 

 أصل وصورة من جواز سفر القاصر؛ و 

  من قبل املحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من املحكمة ومن أي جهات مختصة 
 
في حال كان الوص ي معينا

 أخرى )مثل كاتب العدل(.

 بما في ذلك املصارف واملؤسسات املالية وصناديق االستثمار، وغيرها من الشركات واملؤسسات: ةاإلعتباريفيما يتعلق باألشخاص 

 :اإلماراتاملسجلين في دولة  اإلعتباريةبخصوص األشخاص  −

  أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في

 الهاتب العدل أو حسب األصول املرعية في الدولة. اإلمارات مثل

  نيابة عنه وقبول الشروط  اإلكتتابأصل وصورة من املستند الذي ُيجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن املكتتب وتقديم طلب

 .اإلكتتابونموذج  اإلكتتابواألحهام املنصوص عليها في نشرة 

 .أصل وصورة من جواز سفر املفوض بالتوقيع 

 اإلعتباريةعلى طبيعة الشخصية  املسجلين خارج الدولة فإن املستندات املطلوبة ستختلف بناء   اإلعتباريةوص األشخاص بخص −

 املشتركين للحصول على قائمة املستندات املطلوبة. السجلومهان تسجيلها، ولذلك فإنه يرجى مراجعة مدراء 

 والدفع للشريحة األولى اإلكتتابطريقة  .2

 للشريحة األولىطريقة الدفع 

رقم حسابه املصرفي  وتقديماملذكورة في هذه النشرة  اإلكتتابأي بنك من بنوك تلقي إلى  اإلكتتابيتعين على املكتتب تقديم طلب 

 فيها، ويتم الدفع بإحدى الطرق التالية: اإلكتتابسداد قيمة أسهم الطرح التي يرغب بإلى باإلضافة 

  اسمشيك مصرفي )شيك مدير( مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة اإلمارات لصالح حساب الشركة تحت 

"Abu Dhabi National Oil Company for Distribution IPO أو"؛ 

  ؛ أو اإلكتتابالخصم من حساب املكتتب لدى بنك تلقي 

 يجوز لبنوك تلقي اإلكتتاب ان يهون لها قنوات الكترونية خاصة بها )تطبيقات الخدمات املصرفية عبر : اإللكتروني اإلكتتاب

 اإلنترنت، تطبيقات الخدمات املصرفية عبر الهواتف املتنقلة، أجهزة الصراف اآللي، الو( والتي يتم ربطها بنظام سوق أبوظبي املالي

منه على شروط وأحهام الطرح  موافقةتقديم العميل لطلب اإلكتتاب اإللكتروني بمثابة  . ويعتبر"اكتتاب" لالكتتابات العامة األولية

نيابة عن املكتتب، كما يعتبر ذلك تفويضا لبنك تلقي اإلكتتاب بدفع إجمالي قيمة األسهم التي يرغب باإلكتتاب فيها، وذلك عن 

 Abu Dhabi National Oil"الطرح لصالح  عمليةلحساب  وتحويل املبلغذا الصلة طريق خصم املبلغ من حساب العميل املصرفي 

Company for Distribution IPO"  املفتوح في بنوك تلقي اإلكتتاب، وذلك على النحو املوضح في طلب الشراء. ويعد تقديم الطلبات

 فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي مستندات داعمة 
 
 كافيا

 
مطلوبة في أي موضع آخر في هذه إلكترونيا

 يجب أن يتم اإلخطار بالتخصيص النهائي ألسهم الطرح النشرة لن تطبق على طلبات اإلكتتاب اإللكتروني املعنية في هذه الفقرة.
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مر التي لم تخصص )إن وجدت( مع الفوائد الناجمة عنها عقب إغالق فترة اإلكتتاب، ويتم تنفيذ هذا األ أسهم الطرح ورد عائدات 

  ؛ أووالتعامل معه بواسطة بنوك تلقي اإلكتتاب التي تم تقديم طلب اإلكتتاب إليها

 "( ويتعين على نظام التحويل النقدياستالم طلبات اإلكتتاب من خالل نظام التحويل النقدي للمصرف املركزي لدولة اإلمارات .)"

نظام التحويل النقدي تقديم رقم مستثمر ساري كتتاب أو عبر أي من القنوات اإللكترونية لبنوك تلقي اإلاملستثمر الذي يختار 

 مع قيمة أسهم الطرح املكتتب فيها في حقل األوامر الخاصة. 

عن طريق  اإلكتتابحتى لو كان سيتم سداد مبلغ  اإلكتتابيجب أن يتم تعبئة التفاصيل الخاصة بالحساب البنهي للمكتتب في طلب 

 شيك مدير. 

 .2017ديسمبر  13في  املؤس إلى  أسهم الطرحسيتم دفع املبلغ ذي الصلة من عائدات شراء 

 بأي من الطرق التالية: اإلكتتابفيها من قبل بنك تلقي  اإلكتتابال يجوز، ولن يتم قبول سداد قيمة أسهم الطرح املرغوب 

 ا؛  أو نقد 

 شيك )غير مصدق(؛ أو 

  مذكور أعاله.أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو 

 اإلكتتابمبالغ 

على أن يهون أي استثمار يزيد عن درهم أو أكثر،  10.000بمبلغ أسهم الطرح األولى تقديم طلبات شراء  الشريحةيتعين على املكتتبين في 

مبلغ بالدرهم اإلماراتي والذي في الشريحة األولى ب لإلكتتابدرهم. وبناء  عليه، يتقدم املكتتبون  1.000درهم بزيادات ال تقل عن  10.000

 من التقدم 
 
 في عدد معين من أسهم الطرح.  لإلكتتابسيتم استعماله لشراء أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي بدال

 مواعيد هامة لطرق سداد قيمة اإلكتتاب

 ل الساعة الثانية عشر ، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلو مصرفي )شيك مدير( في حالة سداد مبلغ اإلكتتاب عن طريق شيك

 . 2017ديسمبر  5يوم  ظهرمن 

 في حالة اإلكتتاب عن طريق ماكينة الصراف اآللي “ATM”  أو عبر الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت يجب أن يتم تقديم طلبات

 . 2017ديسمبر  6اإلكتتاب قبل الساعة الثانية من ظهر 

  6يجب أن يتم تقديم طلبات اإلكتتاب قبل الساعة الثانية عشر من ظهرا يوم  التحويل النقديفي حالة اإلكتتاب عن طريق نظام 

 .2017ديسمبر 

 النهائيالطرح سعر 

 سعر الطرح الذي سيشتري به كافة املكتتبين أسهم الطرح سيهون هو سعر الطرح النهائي. 

السعري للسهم حيث يتم بناء  البناءسيتم بيع أسهم الطرح في طرح عام أولي وسوف يتم تحديد سعر البيع النهائي من خالل اتباع آلية 

يرجى اإلطالع على من يحق ملزيد من التفاصيل املقدمة من املكتتبين في الشريحة الثانية ) اإلكتتابمن خالل طلبات  اإلكتتابسجل أوامر 

في أسهم الشريحة الثانية(. سوف يتم دعوة املكتتبين في الشريحة الثانية لتقديم عطاءات ألسهم الطرح ضمن  لإلكتتاببطلب له التقدم 

مبلغ الطلب والذي سيختلف عن إلى من خالل اإلشارة (، )price sensitive orders) دقيقطلبات ذات سعر نطاق سعر البيع باستخدام 

الشركة واملساهم البائع بسعر البيع النهائي )الذي يجب أن يهون في النطاق إلى  املنسقين الدوليين املشتركين يوص يسوف و (. حجمه

وسوف يتم  املتعلق بهافة املشاركين في الطرح بناء على حجم وسعر الطلبات املقدمة من املكتتبين في الشريحة الثانيةالسعري للطرح( 

ء النتائا التي سوف تسفر عنها عملية البناء السعري والطلبات املقدمة من مستثمري الشريحة تحديد السعر النهائي للسهم في ضو

 الثانية. 

الطرح املستخدمة الحتساب السعر النهائي ألسهم  أسهماملؤهلة ممثلة لغالبية اإلستثمارية من املؤسسات  املكتتبون أن تهون أسهم ويجب 

 .الطرح

 حجم الطرح النهائي
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وعلى املوقع الرسمي لسوق أبوظبي  املحلية حجم الطرح النهائي في ضوء نتائا عملية البناء السعري وسيتم نشره في الصحفسيتم تحديد 

  .2017ديسمبر  8املالي في 

 اإلكتتابعملية 

 ورقملم يتم تقديم رقم مستثمر ساري  إذايجب على املكتتبين تعبئة نموذج الطلب الخاص بشريحتهم، وتوفير كافة التفاصيل املطلوبة. 

 ففي هذه الحالة لن يهون هؤالء املكتتبين مؤهلين لشراء األسهم ولن يتم تخصيص أي أسهم لهم.  مصرفيحساب 

 يحق للمؤس في أكثر من شريحة،  لإلكتتابفي شريحة واحدة فقط. في حالة تقدم شخص  اإلكتتابملكتتبين التقدم بطلبات على ايجب 

 النظر عن أحد أو كال الطلبين. صرف والشركة

أي  اإلكتتابأو املؤس  أو بنوك تلقي  اإلكتتابأو مدراء  املشتركين السجلمدراء أو أو املنسقين الدوليين املشتركين  الشركةال تتحمل 

 أعاله. ما وردمسؤولية عن أي طلبات مدفوعة بأي طريقة أخرى خالف 

املكتتب والذي يتعين على املكتتب الحفاظ إلى والذي تتم من خالله عملية الشراء بإصدار إقرار باإلستالم  اإلكتتابسوف يقوم بنك تلقي 

  اإلكتتابنسخة طلب الشراء عند تقديمها موقعة ومختومة من قبل بنك تلقي  وتعتبرعليه حتى تلقيه اشعار التخصيص. 
 
 باستالماقرارا

املرغوب أسهم الطرح اء بيانات املكتتب وعنوانه واملبلغ املدفوع وطريقة الدفع وتاريخ شراء . يجب ان يتضمن إيصال الشر اإلكتتابطلب 

 وماكيناتفيها. وسوف يتضمن اإلقرار/اإليصال، في حالة الطلبات املقدمة إلكترونيا عن طريق الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت  اإلكتتاب

طلب  استالمإقرار ال ُيعتبر مجرد رقم املستثمر واملبلغ والتاريخ ورقم حساب العميل.  لي، على املعلومات األساسية للطلب مثلالصراف اآل

 حدى قنوات الدفع اإللكترونية، بمثابةمن خالل، موظف البنك أو عن طريق إكان ذلك  سوآءا، اإلكتتابمن قبل بنوك تلقي  اإلكتتاب

 للطلب وقد يتم رفض الطلب في وقت الحق.
 
  قبوال

ال يتحملون أي  اإلكتتاباملشتركين وبنوك تلقي  السجلومديري  املؤس فإن  صحيح،وفي حالة عدم تسجيل عنوان املكتتب بشهل 

 . أو رد الشيهات عن عدم تلقي املكتتب إشعار التخصيص الخاص به مسؤولية

 املزيد من املعلومات حول عدد من األمور املرتبطة بالطرح .3

 الطرح مدة 

 للشريحة الثانية.  2016ديسمبر  7للشريحة األولى وفي  2017ديسمبر  6وتنتهي في للشريحتين األولى والثانية  2017 نوفمبر 26تبدأ في  

  اإلكتتاببنوك تلقي : 

األول ش.م.ع وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي اإلسالمي ش.م.ع وعجمان بنك ش.م.ع وبنك دبي اإلسالمي  بنك أبوظبي

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

 طريقة التخصيص لفئات املكتتبين املختلفة 

 (: اإلكتتاببشأن تخصيص األوراق املالية للمكتتبين واألرباح الناجمة عن عملية  2010لسنة  206)بموجب القرار الوزاري رقم  

 لسياسة التخصيص أسهم الطرح بتخصيص  املؤس سيقوم أسهم الطرح عدد  لالستثماراتتجاوز الحجم الكلي  ةفي حال
 
وفقا

 برد مبأاملبينة ادناه وسيقومون 
 
 الفائضة والعوائد الناجمة عنها للمكتتبين. اإلكتتابالغ يضا

 اإلشعار بالتخصيص 

املكتتبين في الشريحة األولى الذين تم تخصيص األسهم لهم عن طريق رسالة نصية قصيرة تؤكد لهم إلى سوف يتم إرسال إشعار 

. وسوف يعقب هذا األمر أسهم الطرحقد تمت املوافقة عليها وأأهم سوف يستلمون املقدمة  اإلكتتابأن طلبات مبدئية بصورة 

 كل مكتتب. إلى إرسال هذا اإلشعار عن طريق البريد املسجل  وسيتمإشعارات مفصلة تحدد األسهم املخصصة لهل مكتتب، 

 طريقة إعادة املبالغ الفائضة للمكتتبين 

في  للمكتتبين، ويتم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التخصيص،أسهم الطرح يتعين تخصيص  ،2017 ديسمبر 12في موعد أقصاه 

لهم املكتتبين الذين لم يتم تخصيص أسهم إلى رد املبالغ الفائضة والفوائد املترتبة عليها يجب ، 2017ديسمبر  14موعد ال يتجاوز 

ة عليها للمكتتبين في الشريحة األولى الذين رفضت طلباتهم لألسباب والفوائد الناجم اإلكتتابوكذلك رد قيمة  في الشريحة األولى
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نف  حساب املكتتب الذي تم من خالله دفع املبلغ األصلي إلى يتم إعادة املبلغ الفائض والفوائد الناجمة عنه و  .املذكورة أعاله

م إعادة تلك املبالغ من خالل شيك مرسل من خالل شيك مصرفي معتمد، سيت اإلكتتابللطلب، وفي حال قيام املكتتب بدفع مبلغ 

 . اإلكتتابعنوان املكتتب املوضح على طلب إلى عن طريق بريد مسجل 

الذي تمت املوافقة عليه من قبل الشركة  اإلكتتابهذه، سوف يسترد املكتتب الفرق، )إن وجد( بين سعر  اإلكتتابوفقا لبنود نشرة 

 املكتتب. ذلك املسدد من قبل  اإلكتتابومبلغ طلب  املؤس و 

 إدراج وتداول األسهم 

الذي و  ،التداول . وسيتم املالي أبو ظبيفي سوق  م الشركةجميع أسه التقدم بطلب إلدراج ، سوف يتمأسهم الطرحعقب تخصيص  

 ومن واقع سجل األسهم لديه.  املاليالتداول االلكترونية بسوق ابوظبي  ألنظمةوفقا ، 2017ديسمبر  13سيبدأ في 

 حقوق التصويت 

األخرى. واإللتزامات تنتمي جميع األسهم لنف  الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية ويتعين تصنيفها بالتساوي في جميع الحقوق 

 .املساهمينفيما يتعلق بجميع قرارات ( 1)ويمنح كل سهم لحامله الحق في اإلدالء بصوت واحد 

 املخاطر 

" في مخاطر اإلستثمار. ولقد تمت مناقشة هذه املخاطر في الجزء املعنون باا "الطرحفي هذا اإلستثمار بهناك بعض املخاطر الخاصة 

  الطرح.أسهم  في اإلكتتابهذه النشرة ويجب أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ أي قرار ب

 جهاز اإلمارات لإلستثمار 

من أسهم الطرح، ويجب أن يتم تخصيص النسبة  (%5)خمسة باملائة  إلىفيما يصل  اإلكتتابيحق لجهاز اإلمارات لإلستثمار 

املخصصة لإلكتتاب فيها من قبل جهاز اإلمارات لإلستثمار قبل بداية التخصيص. سوف يتم خصم األسهم املخصصة، في ظل نظام 

للحقوق  لإلستثماروفي حالة عدم ممارسة جهاز االمارات . الثانيةالحقوق التفضيلية هذا، لجهاز اإلمارات لإلستثمار من الشريحة 

   في الشريحة الثانية.من قبل املكتتبين  لإلكتتابالتفضيلية الخاصة به فإن النسبة املحجوزة له تهون متاحة 

 واإلدراج لإلكتتابالجدول الزمني  .4

. ومع ذلك، تحتفظ الشركة بالحق في تغيير أي من تواريخ/مواعيد لإلكتتابتوضح التواريخ املذكورة أدناه الجدول الزمني املتوقع 

خالل فترة  الحصول على موافقة السلطات املعنية ونشر ذلك التعديلعقب ، أو تقصير أو تمديد الفترات الزمنية املحددة اإلكتتاب

عشر فيها عن  اإلكتتاباملرغوب أسهم الطرح في الصحف اليومية. ويتعين أال يقل عدد األيام املخصصة لتقديم طلبات شراء  الطرح

ا ألحهام قانون الشركات10)
 
 .( أيام وفقا

 2017نوفمبر  26 تاريخ االعالن عن النطاق السعري   (أ)

 2017نوفمبر  26  اإلكتتاببداية  تاريخ   (ب)

 2017ديسمبر  6 للشريحة األولى  اإلكتتابغلق باب  تاريخ   (ج)

 2017ديسمبر  7  للشريحة الثانية اإلكتتابغلق باب  تاريخ   (د)

 2017ديسمبر  8 وتاريخ الطرح النهائي تاريخ إعالن سعر الطرح النهائي  (ه)

 2017ديسمبر  8 الشريحة الثانية تخصيص  (و)

 2017ديسمبر  11 تخصيص الشريحة األولى  (ز)

  (ح)
من الشريحة األولى اإلشعار عن طريق رسالة نصية للتأكيد على املكتتبين 

 املوافقة على طلبات اإلكتتاب الخاصة بهمالذين تمت 
 2017ديسمبر  12
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 الشرائح .5

 كما يلي:  الطرحسوف يتم تقسيم أسهم 

  الشريحة األولي:

 .من إجمالي أسهم الطرح (% 5ئة )اخم  بامل يمثل األسهمعدد من : الحجم

  - األهلية:

  حساب و املالي،  أبو ظبياملالءة املالية( الذين يمتلهون رقم مستثمر في سوق  ي ذو  املؤهلين األفراداألشخاص الطبيعيين )بما في ذلك

 بنهي في دولة اإلمارات وال يوجد أي متطلبات أو قيود على الجنسية أو مهان اإلقامة. 

  في دولة  وحساب بنهياملالي أبوظبي في الشريحة الثانية والذين يمتلهون رقم مستثمر في سوق  يشاركوااملستثمرين اآلخرين الذين لم

 . اتاإلمار 

درهم أو  (1.000) ألف درهم بقيمةعلى أن يهون أي استثمار إضافي بزيادات درهم،  (10.000عشرة االف ) :لحجم الطلباألدنى الحد 

  مضاعفات ذلك. 

 : ال يوجد حد أقص ى لحجم الطلب.الحد األقص ى لحجم الطلب

في أسهم الشريحة األولى عن عدد األسهم املخصص لها، سوف يتم تخصيص أسهم  اإلكتتاب: في حالة زيادة حجم سياسة التخصيص

كتتب وبناء  على سعر البيع النهائي. وسيتم كل م في الطلب املقدم من اإلكتتاباملكتتبين في الشريحة األولى بالتناسب مع مبلغ إلى الطرح 

أي مستحقات جزئية ناتجة عن وسيتم تقريب في الشريحة األولى  اباإلكتتتقليص الطلبات بناء  على هذا األساس في حالة زيادة حجم 

لصالح بعض املكتتبين  أسهم الطرحلذا فإنه من املمكن أال يتم تخصيص أي من  أقرب رقم صحيح.إلى  ألسهم الطرحالتوزيع التناسبي 

 البيع النهائي. ستخصص األسهم وفقا لسياسية التخصيص سالفة الذكر وبناء على سعر .نتيجة لهذا التقريب

أسهم الطرح للشريحة األولى، سوف تهون األسهم الغير مكتتب فيها متاحة جزء من في  اإلكتتابإذا لم يتم : األسهم غير املكتتب فيها

( 1كحل بديل )وبالتشاور مع الهيئة( أن يقوموا ) للمساهم البائعفي الشريحة الثانية، أو يجوز  اإلكتتابلإلكتتاب من قبل مقدمي طلبات 

 اإلكتتابغلق الطرح على املستوى الذي وصلت إليه طلبات ب( 2في الشريحتين األولى والثانية و/أو ) اإلكتتابتمديد تاريخ غلق باب ب

 املستلمة. 

 : الشريحة الثانية

 من إجمالي أسهم الطرح. (%95)خمسة وتسعون باملائة  يمثل األسهمعدد من  الحجم:

 املكتتبون في الشريحة الثانية، وهم:: األهلية

  القادرة على القيام باستثماراتها بأنفسها، والتي تشمل:  اإلعتباريةاألشخاص 

 والهيئات والشركات الحهومية واملؤسسات ، منفردةالحهومة اإلتحادية لدولة اإلمارات وحهومة كل إمارة في دولة اإلمارات  (1)
 
كليا

 اململوكة ألي من تلك الحهومات؛ أو 

 املنظمات والكيانات الدولية؛ أو  (2)

 األشخاص املرخص لهم ممارسة أنشطة األعمال والتي تشمل أنشطة االستثمار،  (3)

بق عليهم وتنط ،املشتركين بالتشاور مع املنسقين الدوليينوالذين يتم املوافقة عليهم، في كل حالة، من قبل الشركة واملساهم البائع، 

 أي 
 
يجوز تقديم عرض الواليات املتحدة األمريكية ممن  في مشتري من املؤسسات املؤهلة)أ( أن يهون من املواصفات التالية: أيضا

 2017ديسمبر  12 البدء في ارسال البريد املسجل فيما يتعلق باألسهم املخصصة  (ط)

 2017ديسمبر  14 موعد أقصاهفي  املكتتبينإلى  اإلكتتاب من املبالغ املدفوعة لشراء أسهم رد الفائض  (ي)

 2017ديسمبر  13 األسهم في سوق أبوظبي املالي إلدراجالتاريخ املتوقع   (ك)
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 ومن األشخاص الواليات املتحدة األمريكية  أ، )ب( أن يهون خارج144القاعدة إلى لهم استنادا

 
ممن يجوز تقديم عرض لهم استنادا

 لإلعفاء من التسجيل بموجب 1(، أو )ج( أن يهون شخص في )Sلالئحة س )
 
( سوق أبوظبي العاملي ممن يجوز تقديم عرض له وفقا

( مركز دبي املالي العاملي يجوز 2قواعد األسواق املنصوص عليه من قبل هيئة تنظيم الخدمات املالية في سوق أبوظبي العاملي أو )

 ؛في الدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات املاليةالواردة ل بموجب نموذج قواعد السوق تقديم عرض له وفقا لإلعفاء من التسجي

 الذين تتم املوافقة عليهم من قبل الشركة واملساهم البائع، بالتشاور مع املنسقين الدوليين املشتركين، و:  يناألشخاص الطبيعي 

(i)  درهم أو الذين تقدر ثروتهم )دون احتساب قيمة محل إقامتهم  (1.000.000)مليون واحد الذين ال يقل دخلهم السنوي عن

 درهم؛ و  (5.000.000) الرئيس ي( بما ال يقل عن خمسة مليون 

(ii)  الذين يؤكدون أن لديهم املعرفة أو الخبرة الهافية، سواء بشهل منفرد أو بالتعاون مع مستشار مالي، لتقييم املميزات واملخاطر

 املزمع. تثمار اإلساملرتبطة أو الناتجة عن 

  .درهم (5.000.000)خمسة مليون : لحجم الطلباألدنى الحد 

 : ال يوجد حد أقص ى لحجم الطلب. الحد األقص ى لحجم الطلب

املنسقين وذلك بالتشاور مع  املؤس بواسطة الشركة و الشريحة الثانية تخصيص األسهم الخاصة ب يتم : سوفسياسة التخصيص

أو أن  الشريحة الثانيةالدوليين املشتركين، ولذلك فإنه من املمكن عدم تخصيص أي أسهم للمكتتبين الذين يقدمون طلبات اكتتاب في 

 الخاص بهم.  اإلكتتابأقل من العدد املذكور في طلب  من أسهم الطرح يخصص لهم عدد

في تخصيص أسهم الطرح الخاصة بالشريحة الثانية بأي طريقة يروأها  بالحق املؤس : يحتفظ كل من الشركة و التخصيص اإلختياري 

أنه يهون لهم الحق في طرح أسهم إضافية لإلكتتاب كجزء من الشريحة األولى شريطة الحصول على املوافقات إلى ضرورية. هذا باإلضافة 

 الالزمة، بما في ذلك موافقة الهيئة. 

سوف يتم سحب عملية الطرح )باستثناء ما  في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية اإلكتتابإذا لم يتم مكتتب فيها:  أسهم الطرح الغير 

 إذا قررت الهيئة خالف ذلك(. 

 املتعددة اإلكتتابطلبات 

ثر من في أسهم الطرح في شريحة واحدة فقط. وفي حالة تقدم أي مكتتب لإلكتتاب في أك اإلكتتابللمكتتبين التقدم بطلبات يجب على 

 أحد أو كال الطلبين. قبول أو رفض شريحة، يحق للشركة واملساهم البائع 

 لإلستثمارجهاز اإلمارات 

 الطرح( أسهم من (% 5خمسة باملائة ) )حقوق التخصيص التفضيلية لاما يعادل

ا للمادة  اإلكتتابمن أسهم الطرح ليتم  (% 5خمسة باملائة )يتم حجز 
 
من القانون  127بها من قبل جهاز اإلمارات لإلستثمار، وفقا

"(. وسوف يتم تخصيص أسهم الطرح املخصصة قانون الشركاتفي شأن الشركات التجارية وتعديالته )" 2015( لسنة 2االتحادي رقم )

ثانية. وإذا لم يمارس جهاز اإلمارات لإلستثمار لجهاز اإلمارات لإلستثمار بموجب هذه الحقوق التفضيلية من إجمالي حجم الشريحة ال

  فيها من قبل املكتتبين من الشريحة الثانية. لإلكتتاباألسهم متاحة هذه هذه الحقوق للتقدم لإلكتتاب في أسهم الطرح، سوف تهون 

 مالحظات هامة: 

  الخاصة بهم عن طريق رسالة نصية قصيرة. اإلكتتابتمت املوافقة على طلبات  إذا في الشريحة األولى سوف يتم إشعار املكتتبين

املعلومات وتهون املالي. أبوظبي املالي، سيتم تسجيل األسهم على النظام االلكتروني كما هو مطبق بسوق أبوظبي دراج األسهم بسوق إعند 

اعد واالجراءات املطبقة التي تحكم سوق ملزمة وال رجعة فيها، ما لم ينص على خالف ذلك في القو اإللكتروني املدرجة في هذا النظام 

 املالي. أبوظبي 

 تغيير نسب الشرائح: 

شريطة الحصول على موافقة الهيئة، تحتفظ الشركة بحقها في تغيير نسبة أسهم الطرح املتاحة للشريحة األولى أو الشريحة الثانية 

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

).  
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 القسم الثاني: التفاصيل الرئيسية للشركة 

 نظرة عامة على الشركة .1

 ش.م.ع  شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع اسم الشركة:

استيراد وتداول وتجارة املنتجات البترولية بما في ذلك الغاز  − ض الشركة:اغر أ

الطبيعي والغاز املسال واملكثفات وزيوت املحركات ومشتقات 

 األخرى؛ والبترول 

 ؛ و البترولية املنتجات وتسويق وبيعنقل أو توزيع  تخزين أو −

بناء أو امتالك أو حيازة أو إدارة محطات خدمة الوقود بالتجزئة   −

 وغيرها من املنتجات، وتقديم الخدمات ذات الصلة؛ و

أو االستحواذ على شركات والدخول في  جديدة تأسي  شركات −

 اتفاقيات شراكة داخل الدولة وخارجها؛ و

 أي نشاط آخر تقتضيه أعمال الشركة. −

 ، أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة. 4188ص.ب  :املكتب الرئيس ي والفروع

 . 1973أكتوبر  2واملقيدة في  CN-1002757رقم رخصة تجارية   تفاصيل السجل التجاري وتاريخ مزاولة النشاط:

 سنة 100 مدة الشركة:

 ديسمبر 31إلى يناير  1من  السنة املالية:

وبنك  وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي اإلسالمي األول  بنك أبوظبي البنوك الرئيسية التي تتعامل مع الشركة:

 الوطني. االتحاد

 تفاصيل مجلس اإلدارة الحالي: 

  تاريخ التعيين  املنصب تاريخ امليالد  االسم

معالي الدكتور/ سلطان أحمد سلطان 

 الجابر

1973 
 رئي  مجل  إدارة غير تنفيذي

2016 

 2008 عضو مجل  إدارة غير تنفيذي 1969 عبدهللا سالم الظاهري السيد/ 

 2017 عضو مجل  إدارة غير تنفيذي 1963 عبدالعزيز عبدهللا الهاجري السيد/ 

 2017 عضو مجل  إدارة غير تنفيذي 1967 مطر حمدان العامري السيد/ 

عضو مجل  إدارة غير تنفيذي  1984 جاسم محمد الصديقي  /السيد

 مستقل

2017 

عضو مجل  إدارة غير تنفيذي  1953 السيد/ بيدرو ميرو رويا

 مستقل

2017 
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عضو مجل  إدارة غير تنفيذي  1970 والسيد/ دايفد إيمانويل ب

 مستقل

2017 

 عرض تفاصيل تأسيس وأنشطة الشركة  .2

 نظرة عامة على أعمال الشركة

من عدد محطات  %67تشغيل محطات خدمة الوقود بالتجزئة في دولة اإلمارات بحصة سوقية تبلغ حوالي  مجال نحن الشركة الرائدة في

نمتلك  كنا، 2017سبتمبر  30فيما يتعلق بوقود التجزئة. وحتى األولى العالمة التجارية  أننا إلى ، باإلضافة2017سبتمبر  30 حتىخدمة الوقود 

إمارات عجمان إلى د في كلتا اإلماراتين، باإلضافة و محطة وقود منتشرة في إماراتي أبوظبي والشارقة، حيث أننا املوزعين الحصريين للوق 360 نحو

متجر من متاجر "واحة أدنوك"،  235ونشغل ، فإننا نمتلك 2017سبتمبر  30وين، عالوة على ما سبق، وحتى يوالفجيرة ورأس الخيمة وأم الق

ود مما يجعلنا أكبر شركة بيع بالتجزئة في دولة اإلمارات من ناحية عدد املتاجر. كما أننا نقوم بتأجير بعض املساحات في أغلب محطات الوق

فحص املركبات وهي الوحيدة  أن لدينا مراكزإلى التابعة لنا من أجل إقامة مطاعم الخدمة السريعة وغيرها من األغراض التجارية باإلضافة 

في العديد  اإلطاراتتغيير غسيل السيارات وخدمات التشحيم و  املعتمدة من حهومة إمارة أبو ظبي، ونوفر العديد من الخدمات األخرى، مثل

 نعتبر املروج واملوزع من محطات الخدمة الخاصة بنا
َ
ي املجاالت التجارية الكثير من العمالء العاملين فإلى للوقود  الرئيس ي. نحن أيضا

تقديم خدمات التزود بالوقود والخدمات إلى والصناعية والحهومية في جميع أنحاء دولة اإلمارات، خاصة في إمارة أبوظبي، هذا باإلضافة 

 أخرى تعمل داخل دولة اإلمارات.  تجارية ستة مطاراتاملتصلة بها في مطار أبو ظبي الدولي 

سبق سردها، مستمد بصفة أساسية من حجم بنيتنا التحتية واسعة  والتينعمل بها  التيكل املجاالت  فيالريادة إلى الوصول  فينجاحنا  إن

 النطاق والخاصة بتوزيع الوقود، وقوة عالمتنا التجارية، والدعم املتواصل من أدنوك. 

 أربعة أقسام رئيسية:إلى وتنقسم أعمالنا 

 ديسمبر  31من أرباحنا التشغيلية للعام املنتهي في  %66.0و %64.7و إيراداتنامن  %70.7و %69.6، والذي يمثل نسبة قسم التجزئة

متجر من متاجر  235محطة وقود ملحق بها  360نمتلك وندير حيث أننا على التوالي،  2017سبتمبر  30والتسعة أشهر املنتهية في  2016

املنتجات، مثل الوجبات الخفيفة واملشروبات  منتجات الوقود وغيرها من، حيث نقوم ببيع 2017سبتمبر  30"، وذلك حتى واحة أدنوك"

ومنتجات التبغ، ومنتجات العناية بالسيارات ومنتجات العناية الشخصية، فضال عن توفير الخدمات ذات الصلة مثل خدمات غسيل 

 .وتبديل اإلطاراتالسيارات والتشحيم 

  ،31للعام املنتهي في إجمالي أرباحنا من أرباحنا  %4.2و %3.7و إيراداتنامن  %0.9و %0.9نسبة  والذي يمثلقسم الخدمات املرتبطة 

على التوالي، وتتمثل الخدمات املرتبطة في إدارة وتأجير مساحات في محطات  2017سبتمبر  30والتسعة أشهر املنتهية في  2016ديسمبر 

لبيع الوجبات السريعة وغيرها من املنتجات والخدمات اإلضافية، بما في  مستأجر وذلك 600بيع الوقود بالتجزئة الخاصة بنا ملا يزيد عن 

عمالئنا في محطات الوقود، كما نقوم بتشغيل مراكز فحص املركبات إلى ذلك الخدمات املصرفية والتأمين على السيارات والتي نقدمها 

  وية املطلوبة من قبل حهومة أبوظبي.كما أننا نعتبر مقدم الخدمة الحصري املرخص له القيام بعمليات الفحص السن

 2016ديسمبر  31أرباحنا للعام املنتهي في  إجمالي من %17.8و %20.4و إيراداتنامن  %20.0و %21.6والذي يمثل نسبة  ،قسم الشركات 

املكررة بما في ذلك الديزل البترولية املنتجات  وبيع على التوالي، حيث نقوم بتسويق وتوزيع 2017سبتمبر  30والتسعة أشهر املنتهية في 

 فيالعمالء إلى اململوكة للشركة وغيرها من املنتجات منتجات فويجر للتشحيم إلى )زيت الغاز( والبنزين وغاز البترول املسال، باإلضافة 

 فية، وذلك في جميع أنحاء دولة اإلمارات، كما نقوم بتصدير منتجات فويجر للتشحيم ملوزعين ية والحهومية والصناعيجاالت التجار امل

 تسعة عشر دولة خارج دولة اإلمارات.

 2016ديسمبر  31أرباحنا للعام املنتهي في  إجمالي من %10.6و %10.0و إيراداتنامن  %8.1و %7.5، والذي يمثل نسبة قسم الطيران 

وغيرها  على التوالي، حيث أننا نقوم ببيع وقود الطائرات ونوفر خدمات إعادة التزود بالوقود 2017سبتمبر  30والتسعة أشهر املنتهية في 

 باملرافق الحديثة إلعادة التزود بالوقود انةباالستعمختلف أنحاء دولة اإلمارات، كما نقوم  في اإلستراتيجيينلعمالئنا  من الخدمات املرتبطة

قليميين اإلدوليين و ال) من قطاع الطيران املدني عمالء أدنوكإلى لتقديم خدمات إعادة التزود وإفراغ الوقود والخدمات االخرى املتعلقة 
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، حيث تقوم أدنوك أخرى تعمل داخل دولة اإلمارات تجارية مطاراتوستة  الدوليمطار أبوظبى  في (تجاري أو خاص()بهافة أنواعهم 

 هامش ربح. إلى بتعويضنا مقابل ذلك على أساس التهلفة باإلضافة 

 في مرحلة تنفيذ عدد من املبادرات األخرى في كل من أقسامنا التي نعتقد أأها سوف تساهم 
 
في ولقد قمنا بتنفيذ بعض املبادرات ونحن حاليا

خدمة التزود بالوقود بأكثر من نظام  . وتشمل تلك املبادرات استخدام التكنولوجيا الذكية الخاصة بنا لتقديموربحيتنااستمرار نمو عائداتنا 

أو خدمة ذاتية( وذلك عبر شبهات محطات خدمة الوقود بالتجزئة الخاصة بنا، وتحسين عملياتنا للوصول بنفقاتنا  متميزة كاملةخدمة )

لتتناسب مع املنافسين زئة الخاصة بنا جعي الوقود بالتجزئة الدوليين، وتنشيط وتحسين عمليات متاجر التالتشغيلية حتى تتماش ى مع موز 

الهلية مثل  االقتصادياتجانب إجمالي النمو املتوقع في األسواق التي نعمل بها نتيجة عوامل إلى اإلقليميين. نحن نعتقد أن تلك املبادرات، 

 لي الناتا املحلي، سيساهم في تحقيق نمو كبير في إيراداتنا وربحيتنا في املستقبل.النمو املتوقع للسهان ونمو إجما

ا بالهامل لشركة أدنوك اململوكة بدورها ل1973وقد تأسست الشركة في عام   فيإمارة أبوظبى وتعمل حهومة ، وهي شركة تابعة ومملوكة حالي 

، والتي تتضمن "hydrocarbon value chain ( "املحروقات)املواد الهيدروكربونية أو  زة القيمة للنفط والغالمجال الطاقة املتهاملة عبر سلس

بغرض عمليات التنقيب  1971التنقيب واإلنتاج والتخزين والتكرير والتسويق والتوزيع، وقد تم تأسي  أدنوك من قبل حهومة أبوظبي في عام 

وتدعيم  العالم فيمن رواد إنتاج النفط والوقود  تطور إمارة أبوظبى لتصبح واحدهى إلمما أدى  ,عن النفط الخام وإنتاجه وتوزيعه في أبوظبي،

كحد أقص ى  %90زيد عن يكحد أدني ولن  %80 ال يقل عن ملامحتفظة بملكيتها  ستظل أدنوكعملية الطرح، عقب نمو أبوظبي ودولة االمارات. 

فيما يخص عملية  أدنوكمختلف االتفاقات املبرمة مع بجانب بملكيتها لتلك الحصة،  أدنوك حتفاظامن أسهم الشركة، ونحن نعتقد أن 

 الطرح، سيتيح لنا مواصلة االستفادة من العديد من املزايا التنافسية، بما في ذلك جاهزية توريد منتجات البترول املكررة 
 
 الحتياجاتتلبية

وموقعها في منطقة الخليا وخبرتها في مجال صناعة النفط والغاز. يرجى اإلطالع  دنوكي أل التجار  االسماالستفادة من قوة إلى العمالء، باإلضافة 

  على )"معامالت األطراف ذات العالقة"(.

 نقاط القوة التنافسية 

 تشمل نقاط القوة التنافسية لدينا ما يلي:

  العدد إلى ٪ باإلضافة 67دولة االمارات بحصة سوقية تقدر بنسبة  فيمجال بيع الوقود ومتاجر التجزئة  فينحن الشركة الرائدة

وقد حققت مقارنة بمنافسينا من تجار التجزئة،  ،2017سبتمبر  30، وذلك حتى دولة اإلمارات في املنتشرةاألكبر من متاجر التجزئة 

 . 2016معاملة خالل عام مليون  200مجتمعة أكثر من  متاجر التجزئة لدينا

 الى عدد محطات الخدمة ٪ 67في دولة االمارات بحصة سوقية تقدر بنسبة  املشغل الرائد ملحطات بيع الوقود بالتجزئةنحن 
 
استنادا

نحن املشغل الوحيد ملحطات خدمة الوقود بالتجزئة في  والعالمة التجارية رقم واحد لوقود التجزئة. ،2017سبتمبر  30وذلك حتى 

اإلمارات الشمالية بما في من محطات خدمة الوقود بالتجزئة في  %90عن تشغيل وإدارة  مسؤولون ن إمارتي أبوظبي والشارقة ونح

 235أن متاجر واحة أدنوك والتي بلغ عددها إلى وأم القيوين، وباإلضافة  والشارقة إمارات عجمان والفجيرة ورأس الخيمةذلك 

ا في  تمثل أكبر منصة بيع بالتجزئة في دولة، وذلك من خالل عدد املتاجر مع انتشار مواقعها مقارنة بغيرها  2017سبتمبر  30متجر 

في عام مليون معاملة  200محطات خدمة الوقود بالتجزئة ومتاجر واحة أدنوك معا أكثر من وقد نفذت من متاجر التجزئة األخرى. 

دولة اإلمارات تساعدنا على تحقيق نمو إضافي كبير بسبب االستقرار السياي ي لدولة  . ونحن نؤمن بأن مهانتنا الرائدة في سوق 2016

 . اإلمارات واقتصادها املنفتح والسريع النمو

  استقرار الهامش الربحي  اتفاقيةإلى باإلضافة  والذي يمكن التنبؤ به، في دولة االمارات الثابتنحن نستفيد من نظام تسعير الوقود

  .لبيع الوقود بالتجزئة ومدتها خم  سنوات أدنوكاملبرمة مع 

أرباح إجمالية من تحقيق  2015وائح املتعلقة بتسعير وقود التجزئة التي تم تنفيذها في دولة االمارات في أغسط  للالقد مكنتنا 

بقيمة ن مبيعات الوقود محقق قسم التجزئة لدينا إجمالي أرباح . ولقد مستقرة وقابلة للتنبؤ من مبيعات وقود التجزئة لدينا

، 2017سبتمبر  30والتسعة أشهر املنتهية في  2016ديسمبر  31مليون درهم للسنة املنتهية في  1،862.2مليون درهم و2،500.3

وتحدد اللوائح املشار  .العائدة من مبيعات الوقود األرباحإجمالي الي، من هوامش ٪، على التو 19.6٪ و21.6على التوالي، والتي تمثل 

 
 
حدد املنظم واملهامش الربح إلى تسعير بالت  الدولية ملنتجات الوقود املكررة باإلضافة معايير إلى  إليها أسعار وقود التجزئة استنادا

النفقات التشغيلية. عالوة على ذلك، غيرها من  تجار التجزئة مقابل تهاليف النقل ولتعويض  في دولة اإلمارات ةمن قبل وزارة الطاق

 إل
 
، سوف تقوم أدنوك بتخفيض 2017أكتوبر  1 التوريد الجديدة للمنتجات البترولية املكررة املبرمة مع أدنوك فيتفاقية وفقا

واملحددة على أساس تخفيض الفل  بالفل  في حالة إذا ما تم تخفيض هوامش األرباح املنظمة  املشتراه أسعار منتجات الوقود
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من  األدنىتوفر لنا الحد  وزيت الغاز )الديزل( البنزين عائدات مبيعاتأو إذا لم تكن  حددةألدنى من املستويات امللتلك املنتجات 

تلك اتفاقيات التوريد" نحن نعتقد أن  –يرجى اإلطالع على "معامالت األطراف ذات العالقة  .هل لترهامش األرباح السنوي املحدد ل

عالقتنا القوية واتفاقات التوريد  باإلضافة إلىمع أدنوكاستقرار الهامش الربحي  اإلمارات وترتيباتاللوائح املتعلقة بالتسعير في دولة 

تستمر في توفير أرباح إجمالية مستقرة من مبيعات وقود التجزئة مع التعرض املحدود ملخاطر تسعير  سوف أدنوكمع  طويلة األجل

 . السلع

 تنوع في مصادر تحقيق اإليرادات لنا بأقسام الشركات والطيران، موفرين قسم التجزئة لدينا ويكتمل.  

 الشركاتوالطيران. ويقوم قسم  الشركات، فإننا نتمتع بمصادر دخل متنوعة من خالل أقسام لدينا قسم التجزئةإلى باإلضافة 

مجال  فيومواد تشحيم فويجر الخاصة بنا، وغيرها من املنتجات للعمالء  والغاز املسال لدينا ببيع زيت الغاز )الديزل( والبنزين

ا  ا مهيمن  ا تجاري  إمارة أبوظبى، كما نقوم بتصدير مواد فويجر  فيالتجارة والصناعة وللحهومة في دولة اإلمارات، متخذين بذلك وضع 

الوقود الجديدة املتوقعة في دولة اإلمارات والتي من موزعين في تسعة عشر دولة أخرى، ونحن نعتقد أن لوائح توزيع إلى للتشحيم 

ساهم في زيادة املبيعات من قبل قسم تعمليات بيع الوقود من قبل موزعين غير مصرح لهم "السوق الرمادية"، ستنظم شأأها أن 

الرمادي بدقة،  من السوق. وعلى الرغم من صعوبة قياس حجم السوق موزعي السوق الرمادي سيتم إبعاد حيث  لدينا الشركات

 
ُ
 لحوالي إال أننا ن

 
لتصبح تم توقيع هذه اللوائح من مبيعات الوقود التجارية والصناعية في دولة اإلمارات. و  %20قدر أنه قد يصل حاليا

 
 
ونؤمن أيضا أن مبيعات مواد فويجر للتشحيم والتزييت سوف تستمر في  .2018في  تصبح نافذة وساريةونتوقع أن  2017في  قانونا

حيث نتوسع في الدول التي نوزع فيها  محركاتهم ومعداتهم وآالتهم في الستخدامها املعدات، مصنعيالنمو باعتبارها معتمدة من قبل 

وقود الطائرات وخدمات إعادة التزود بالوقود لالرئيس ي ما سبق فإننا نعتبر املورد إلى باإلضافة منتجات التشحيم الخاصة بنا. 

عدد املطارات في دولة اإلمارات التي نقدم إليها خدمة  فيفي دولة اإلمارات، ونعمل على التوسع  لبعض من عمالئنا اإلستراتيجيين

 بتقديم خدمات إعادة التزود بالوقو والخدمات ذات الصلة املدنيالتزود بالوقود للطيران 
 
سبعة مطارات في دولة د في . ونقوم حاليا

  نخوضاملزود الوحيد لخدمات إعادة التزود بالوقود في مطار أبوظبي الدولي و ونحن حاليا  .اإلمارات
 
مناقشات للبدء في تقديم  حاليا

 من حيثنوك دأعمالء إلى خدمات إعادة التزود بالوقود 
 
حركة  للطيران في مطار دبي الدولي، ثالث أكثر مطارات العالم ازدحاما

مجال الطيران املدني باإلضافة إلى النمو املتوقع في   فينحن نؤمن أن عالقة )أدنوك( القوية وطويلة األمد مع عمالئها  املسافرين.

  . دمة إعادة التزود بالوقود مواقع هذه املطارات وغيرهانشاط الطيران املدني في دولة اإلمارات، سوف يساهم في زيادة أرباح خ

 جانب العالمة التجارية القوية ألدنوك في منطقة الخليا، إلى وي وبنيتنا التحتية املتطورة لتوزيع الوقود في دولة اإلمارات حضورنا الق

من شأأها أن توفر فرص قوية للنمو داخل دولة اإلمارات وعلى الصعيد الدولي، كما أأها ستشهل عقبات كبيرة أمام  من العوامل التي

  السوق. إلىدخول منافسين جدد 

نؤمن أنه توجد العديد من الفرص القوية والسانحة لزيادة على الرغم من أننا موزع الوقود بالتجزئة الرائد في دولة اإلمارات إال أننا 

 بنا في دولة اإلمارات وعلى الصعيد الدولي. إن طاقتنا اإلنتاجية في دولة اإلمارات )حجم الوقود املباع الخاصةمواقع محطات الخدمة 

العديد من فرص النمو في الكثير من مواقع إلى بالنسبة لهل محطة خدمة( أعلى بكثير من معايير الصناعة الدولية، مما يشير 

  الوقود بالتجزئة محطات خدمة
 
كما نعتقد أن افتتاح محطات إضافية لخدمة بيع الوقود بالتجزئة  .في األسواق التي نعمل بها حاليا

زيادة مبيعات الوقود، وذلك من إلى تحسين الخدمة املقدمة للعمالء وإرضائهم، كما سيؤدى  فيالزيادة ى إلسيؤدى  تلك األسواقفي 

 الرتفاعخالل جذب العمالء الذين نفقدهم لصالح منافسين يعملون في مناطق أقل كثافة، وكذا زيادة اإليرادات الغير بترولية نتيجة 

حجم مبيعات املتاجر ومبيعات الخدمات املرتبطة، وانخفاض تهاليف الصيانة في مواقعنا الحالية بسبب إنتاجيتنا العالية. وعالوة 

واململكة العربية  مارة دبيابأننا نتمتع بشهرة واسعة النطاق خارج مناطق عملياتنا الحالية، بما في ذلك نرى على ذلك، فإننا 

 االعتقادونحن لدينا ، والتي نعتقد أأها ستدعم توسعنا في مناطق جغرافية جديدة، العربيفي منطقة الخليا وأماكن أخرى  السعودية

بنيتنا التحتية املتطورة لتوزيع الوقود، والتي نعتقد أأها تشهل  أنه نمونا سيهون مدعوما من خالل مهانتنا الرائدة في السوق وأن 

األمر يتطلب الكثير من هذا بنية تحتية مماثلة، حيث أن تشييد إلى ي السوق، يسعون عقبات كبيرة أمام دخول منافسين جدد إل

 .والدعم الحهوميواملوافقات التنظيمية  واالستثمارالوقت 

  نمو مشهود له أداء وتنفيذ خطط العمل التي يضعها وتحقيق فيفريق اإلدارة العليا لدينا سجل حافل يمتلك.  

 مجال البترول والغاز والتوزيع بالتجزئة واألسواق املتعلقة؛، في سنة 25 معدل سنوات خبرة يزيد عنيمتلك فريق اإلدارة العليا لدينا 

زيادة اإليرادات واألرباح املتنامية، وتنفيذ املبادرات الخاصة بتطوير  فيامتالكه لسجل حافل من اإلنجازات املتمثلة  باإلضافة إلى

الرئي  التنفيذي، وناصر على الحمادي، القائم بأعمال سعيد مبارك الراشدي،  منويمتلك كل  شغيل وهوامش الربح.كفاءة الت
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عاما من الخبرة  20نائب الرئي  األول لقطاع التجزئة، وصالح خمي  حمد، نائب الرئي  التنفيذي األول للعمليات، ما يزيد عن 

جون كاري، نائب الرئي  التنفيذي بتعيين من العمل معنا في عدة مناصب مختلفة في منظمتنا. وقد تم تعزيز فريق اإلدارة لدينا 

 بتروليوم بريتشفي مجال النفط والغاز في شركة  في عمليات املصب )الشق السفلي(عاما من الخبرة  20لدينا، الذي يجلب أكثر من 

  30يمتلك املدير املالي لدينا، الذي بيتري بنتي، و ؛ وكاسترول
 
الشركات العامة في شركة بترول اإلمارات في من الخبرة في الصناعة و عاما

عاما من  30خوسيه أرامبورو، نائب الرئي  األول، الشركة، الذي يجلب إلى )إينوك(، وشركة نيستي، وفينير؛ باإلضافة  الوطنية

 سيبسا. مع والكيماويات لي(أعمال املصب )الشق السفالخبرة في مجال 

  االستراتيجيةخطتنا 

ا  منهاتنمية مهانتنا الرائدة في أسواقنا واالستفادة إلى نحن أهدف  عرض منتجاتنا داخل املناطق املختارة، ولتحقيق هذه  فيللتوسع جغرافي 

 التالية: االستراتيجياتإلتباع األهداف فإننا نخطط 

في مجال الوقود في دولة اإلمارات لتقديم خدمات جديدة ستعزز من رضا العمالء وتزيد من والءهم االستفادة من موقفنا كشركة رائدة 

باعتبارنا الشركة الرائدة في مجال محطات خدمة الوقود بالتجزئة في دولة اإلمارات، فإننا  وتساهم في زيادة عائدات وأرباح بيع الوقود.

لقاعدة عمالئنا الواسعة من أجل تعزيز رضا العمالء وزيادة والءهم وزيادة عائدات بيع  نؤمن بأننا في وضع متميز لتقديم خدمات جديدة

( للسماح بتشغيل املضخات RFID، والتي تتضمن تقنية الرقاقات الراديو السلكية )SMARTالوقود. فقد قمنا بتطوير تقنية سمارت 

محطات خدمة الوقود بتحويل الخاصة بنا، فإننا سنقوم  SMARTمن تكنولوجيا  ولالستفادةوتسهيل الدفع دون تدخل املوظف/العامل. 

، والذي ال يتم تقديمه حاليا ذاتيللعمالء خيار تزويد الوقود بشهل  بالتجزئة لدينا إلى نموذك التزود بالوقود بأكثر من نظام والذي يقدم

تجربة مميزة في حال عرضنا نحن نعتقد أننا . بإضافة رسوم خدمة اضافية دإلعادة التزود بالوقو  املتميزة الهاملة ةالخدمفي أسواقنا، أو 

، مقابل الخدمة الهاملة املتميزة للتزود درهم لهل معاملة 10ل  5للتزود بالوقود لعمالئنا سوف نهون قادرين على إضافة رسوم تتراوح بين 

لثراء النسبي واألجور العالية للمستهلكين في دولة اإلمارات العربية املتحدة، على السعر الحالي للوقود. كما أننا نرى أيضا أنه نظرا ل بالوقود،

معتادين  ليسواأن عمالئنا  والظروف الجوية الحارة، وخاصة في أشهر الصيف، التي تثني عمالئنا من التزود بالوقود بأنفسهم، وحقيقة

خدمتنا املميزة مما هو عليه في أسواق أخرى، مثل الواليات املتحدة زيادة استخدام إلى على إعادة تزويد سياراتهم بأنفسهم، سيؤدي 

وهو ما يتيح لنا الفرصة لرفع استخدام العمالء إلى درجات أعلى  وأوروبا، حيث يتم حاليا تقديم خيارات التزود بالوقود بأكثر من نظام

املبيعات وتحسين تجربة  حجم لزيادةلوالء العمالء وذلك ا ونعمل أيضا على تطوير برنام .من الوقود التي تولد هوامش ربح إجمالي أعلى

العميل محطة إلى عالوة على أننا ننتوي إطالق خدمات جديدة توفر لعمالئنا املزيد من الراحة والتي ستحضر  العمالء وتعزيز والئهم.

 من ذهابه هو إليها. نحن نعتزم طرح خدمةإلى الخدمة 
 
هواتفهم الذكية  باستخداميسمح للعمالء  رونيإلكتتطبيق  تعتمد على مهانه بدال

سياراتهم في منازلهم، وأماكن عملهم، أو في أي مهان آخر، كما سنبدأ في تسليم إلى لطلب ودفع ثمن الوقود ليتم تسليمه مباشرة 

فنحن نعتقد أن هذه املبادرات منازل العمالء، إلى وقود الطهي الرئيس ي لغالبية سهان أبوظبي مباشرة وهو سطوانات غاز البترول املسال إ

 وربحية بيع الوقود.  وزيادة عائداتسوف تعزز من رضا العمالء وزيادة والءهم 

 بالتجزئة عملياتنا في محطات خدمة الوقودلترشيد نحن نعتقد بوجود فرص كبيرة  .النفقات التشغيلية والرأسمالية لزيادة األرباحترشيد 

لتتماش ى مع تجار الوقود املصاريف التشغيلية والنفقات الرأسمالية و  تهاليف التوريد لتخفيضوغيرهم ومتاجر التجزئة الخاصة بنا 

 في اتفاقيات توريد مع أدنوك والتي من شأأها أن تخفض تهاليفنا املتعلقة بالبنزين بالتجزئة ومتاجر التجزئة الدوليين. 
 
ولقد دخلنا مؤخرا

تحليل بعمل قمنا كما أننا  اتفاقيات التوريد" –يرجى اإلطالع على "املعامالت مع األطراف ذات العالقة  وزيت الغاز )الديزل( والغاز املسال.

د من الفرص الكبيرة لترشيد مستويات التوظيف وتخفيض يالعدلنا موسع لعمليات محطات الخدمة ومتاجر التجزئة الخاصة بنا وتبين 

تحديد محطات الخدمة ومتاجر التجزئة التي يوجد باملصاريف التشغيلية األخرى دون التأثير على عمالئنا. على سبيل املثال، فقد قمنا 

 أو مستويات التشغيل في
 
إلى أوقات معينه من اليوم. باإلضافة  فيها مستويات توظيف غير مبررة فيما يتعلق بمستويات التشغيل حاليا

إلى بتخفيض مستويات التوظيف املخصصة إلعادة التزود بالوقود ذلك، فإن تنفيذنا لنموذج التشغيل متعدد األنظمة سوف يسمح لنا 

للتزود  املتميزة الهاملة هؤالء املوظفين في عمليات الخدمة واستخدامر الخدمة الذاتية للتزود بالوقود، خيا عمالئنا املدى الذي يختار به

الوقود. كما أننا نعتزم توظيف موظفين جدد في مواقع الوقود بالتجزئة رسوم م إضافية على و بالوقود حيث سنهون قادرين على فرض رس

بيرة لالستفادة ومتاجر التجزئة في املقام األول عن طريق نقل املوظفين الحاليين بدال من التوظيف اإلضافي. ونعتقد أيضا أن هناك فرصا ك

املستخدمة في تطوير محطات الحد من النفقات الرأسمالية إلى باإلضافة من حجمنا وخبرتنا للحد من النفقات الرأسمالية للصيانة، 

 خدمة ومتاجر تجزئة جديدة. 
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متاجر واحة أدنوك، التي تمثل  .واألرباحدارة املتاجر وغيرها من عروض املنتجات الغير بترولية من أجل زيادة اإليرادات إتحسين عمليات 

، أكبر منصة بيع بالتجزئة في دولة اإلمارات من حيث عدد املتاجر، مقارنة بمتاجر البيع األخرى 2017سبتمبر  30حتى متجر  235بلغت 

في متاجرنا ألرباح وامن مركزنا في السوق من أجل تحقيق أقص ى قدر من اإليرادات  لالستفادةاملشابهة، ولقد أطلقنا عددا من املبادرات 

بدأنا  كما أننا .الدولية ومعايير الصناعةحجم الوقود املباع بالتماش ي مع منافسينا اإلقليميين إلى  النفطيةاإليرادات غير  لزيادة نسبة

. املشتركعلى أساس املشروع مناقشات مع مشغل ملتاجر التجزئة ذا اسم تجاري بارز حول إمهانية تشغيل متاجر التجزئة الخاصة بنا 

إلى ونحن نعتقد أنه من خالل الجمع بين تحسين إدارة فئة املنتجات، واستراتيجية التسعير الشاملة، واألنشطة الترويجية التي تهدف 

. على سبيل وأرباحنا من متاجر التجزئة بشهل كبير إيراداتنا، يمكن أن تنمو متاجرنازيادة عدد عمالء وقود التجزئة الذين يتسوقون في 

، بدأنا في بيع السجائر ومنتجات التبغ في متاجر التجزئة لدينا، ومنذ ذلك الحين أصبحت تلك املنتجات 2017وفي الربع الثاني من  ثال،امل

 في متاجرنا. باإلضافة 
ُ
تحسين تنوع املنتجات بناء على طلب العمالء، وتنفيذ استراتيجية تسعير إلى . كما أننا نسعىذلكإلى من األكثر مبيعا

إلى لعمالئنا املنتجات عالية الطلب بجانب مضخات البنزين حيث نقدم األسعار،  ودرجة حساسيةتفضيالت العمالء إلى اضحة تستند و 

  أننا نعيدإلى جانب وجودها داخل املتجر. باإلضافة 
 
تصميم وتخطيط متاجرنا كما نعيد تدريب وتحفيز املوظفين في كل متاجرنا بما  حاليا

نفذنا وفي صدد تنفيذ املزيد من لقد " من أجل زيادة املبيعات وتحسين تجربة العمالء. عقلية املالك"إلى عقلية املوظف تطوير إلى يؤدى 

كما قمنا  ،الخاصة بنامراكز فحص املركبات  زيادة في األسعار في، بما في ذلك تنفيذ الغير نفطية والعائدات لزيادة األرباح االستراتيجيات

شركاء وذلك وفقا لنموذج إلى املستأجرين في محطات خدمة الوقود من مجرد مستأجرين فقط و مطاعم الخدمة السريعة بعض بتحويل 

لزيادة مبيعات اإلعالنات في وكالة إعالنية اإلبقاء على و  وزيادة أسعار غسيل السيارات لتتماش ى مع منافسينا اإلقليميينتقاسم العائدات 

 .محطات الخدمة

قوة اسم أدنوك التجاري وبنيتنا التحتية املتطورة لتوزيع الوقود من أجل تحسين وتوسعة شبكتنا من محطات خدمة بيع من  االستفادة

أساسيات جذابة والتوسع في مناطق جغرافية  ذات وذلك من خالل استهداف انتقائي ملواقع جديدة ومتاجر التجزئة الوقود بالتجزئة

دنوك معترف به جميع أنحاء دولة اإلمارات ومنطقة الخليا ومشهود له بالجودة واملصداقية. التجاري أل  االسمنحن نؤمن أن  .جديدة

من قوة العالمة التجارية ألدنوك والبنية التحتية لتوزيع الوقود التي تم تطويرها بشهل  االستفادةعلى هذا اإليمان، فنحن نعتزم بناء  و 

وفي  ،إمارة دبي واململكة العربية السعوديةبما في ذلك في مناطق جغرافية جديدة  جيد ملواصلة التوسع في أسواقنا الحالية والتوسع

كبات أسواقنا الحالية، نعتقد أن نمونا سيهون مدفوعا بالنمو السهاني والناتا املحلي اإلجمالي، والزيادة في الدخل، والزيادات في عدد املر 

ا  ومتاجر التجزئة ت الخدمةعلى الطريق. ونحن نخطط لتحسين وتوسيع شبكتنا من محطا إلى عن طريق اختيار مواقع جديدة استناد 

ا. كما أننا نتوقع افتتاح أول محطة خدمات لدينا في إمارة دبي في عام  وأن  ،2018قواعد ارشادية واضحة ومعايير تقييم محددة سلف 

التجاري ألدنوك واملعترف به على نطاق  االسمتقد أن ذات اإلمارة. ونع فينستمر بعد ذلك في فتح محطات خدمات إضافية بشهل انتقائي 

عملية التوسع دوليا. ولقد حددنا شريها محليا في اململكة العربية السعودية،  فيواسع خارج مناطق عملياتنا الحالية، سيسهم بشهل كبير 

ونحن نظن أن . 2018التجاري ألدنوك وذلك في عام  االسمإلطالق وافتتاح محطات خدمة تحمل معه  االمتيازتنفيذ نموذج حق  نعتزم

حقوق نموذج استخدام تنامي وتوزع سوق اململكة العربية السعودية لبيع الوقود بالتجزئة يقدم لنا فرصة رائعة للتوسع. كما نرى أن 

اق جديدة ودراسة ديناميكية من خالل توفير فرص للدخول في أسو  في اململكة العربية السعوديةسيسهل من عملية التوسع  االمتياز

 .واملخاطر على املدى القصيرالرأسمالية املباشر في املستقبل، مع الحد من النفقات اإلستثمار لألسواق املحلية، والتي يمكن أن تيسر 

املجاالت التجارية والصناعية والحهومية بغرض استمرار نمو اإليرادات في  فيمع عمالئنا العاملين  األمد من عالقتنا الطويلة االستفادة

نحن لدينا عالقات طويلة األمد مع العديد من كبار العمالء العاملين في مجاالت التجارة والصناعة والحهومة في دولة  .الشركاتقسم 

 واالعتمادنحن نؤمن أنه يمكننا االستفادة من قوة هذه العالقات  اإلمارات، والذين نعتقد أأهم يعتمدون علينا لجودة منتجاتنا وخدماتنا.

  اإلماراتدولة حهومة  وقد اعتمدت. الشركاتالسوق لزيادة اإليرادات في قسم  فيعلى سمعتنا املميزة 
 
، والتي من لوائح جديدة مؤخرا

. "السوق الرماديلتوزيع الوقود تحظر بموجبها بيع الوقود من قبل موزعين غير معتمدين أو غير مرخص لهم " ،2018املتوقع سرياأها في 

٪ من مبيعات الوقود التجارية 20نعتقد أأهم يمثلون حاليا حوالي  وعلى الرغم من صعوبة قياس حجم السوق الرمادي بدقة، إال أننا

ك فإننا نعتقد أن قوة عالمة أدنوك وعالقاتنا الطويلة األمد مع العمالء تضعنا في موقف يسمح . عالوة على ذلفي دولة اإلمارات والصناعية

فويجر بسبب الجودة العالية مواد تشحيم لنا باكتساب حصة كبيرة من مبيعات السوق الرمادي؛ وأن هناك فرصة كبيرة لنمو مبيعات 

واملعدات ملنتجاتنا الستخدامها في لآلالت تنا من عدد أكبر من الشركات املصنعة عتماد منتجااإل إلى فيها، مما يؤدي  واالبتهارملنتجاتنا 

دولتين عن شراكات جديدة مع موزعين في  2017سبتمبر  فيسيساهم في نمو صادراتنا. هذا وقد أعلنا  الذيمحركاتهم ومعداتهم األمر 

. 19إلى  يتم فيها توزيع منتجات فويجر التي، مما يزيد عدد البلدان إضافيتين
 
 بلدا

  إعادة التنظيم 
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املتعلقة بإعادة  األخرى ألغراض الطرح، قمنا بإعادة تنظيم أعمالنا املتعلقة بقسم الطيران والدخول في بعض املعامالت والصفقات 

 .التنظيم

 اجتزاء أعمال التوريد لقطاع الطيران املدني

، انتهينا من استثناء أعمال التوريد لقطاع الطيران املدني حيث تم نقل كافة عقود بيع وتوريد وقود الطائرات لقطاع 2017في سبتمبر 

وألغراض  تابعين لنا. ذو الصلةظل املوظفين ففي حين ي. أدنوكإلى الطيران املدني، وكافة املستحقات املتعلقة، ومخزون وقود الطائرات 

بتعويضنا على  تقوم أدنوك؛ حيث أدنوكخدمات أعمال الطيران مع  اتفاقيةاجتزاء أعمال التوريد لقطاع الطيران املدني، فقد دخلنا في 

لطائرات لوعمليات التزود بالوقود  دتوزيع الوقو و  املبيعات والتسويق نسبة هامش ربح مقابل توفير خدماتإلى أساس التهلفة باإلضافة 

شركة األغراض إلى مقابل تشغيل وصيانة األصول الخاصة بتوزيع وقود الطيران والتي انتقلت و  من قطاع الطيران املدني، أدنوكعمالء إلى 

 يرجى اإلطالع على "املعامالت مع األطراف ذات العالقة تكرير.أدنوك للشركة أثناء عملية إعادة تنظيم نطاق شركة ( AssetCoالخاصة )

ويواصل قسم الطيران لدينا التعامل مباشرة مع مبيعات الوقود والتزود بالوقود والخدمات ". التوريد لقطاع الطيران املدني اتفاقية –

 .لبعض العمالء اإلستراتيجيينذات الصلة 

 تكرير أدنوك للإعادة تنظيم نطاق شركة 

تكرير وقامت بتشغيل وصيانة محطات تخزين للأدنوك ، امتلكت شركة تكريرأدنوك للشركة نقل أصول  اتفاقيةقبل الدخول في 

 واالستفادة الستخداماتناوخطوط أنابيب الوقود وغيرها من مستودعات الوقود واألصول املتعلقة بتوزيعه والتي تم بناءها بشهل أساي ي 

لينا إتكرير بنقل تلك األصول دنوك للأموجبها قامت بتكرير والتي أدنوك للبيع أصول شركة  اتفاقية، دخلنا في 2017سبتمبر منها. وفي 

شركة األغراض الخاصة إلى هذه األصول بمواصفات وقدرات تتجاوز احتياجاتنا،  تم به بناءالحد الذي إلى القيمة الدفترية أو،  بصافي

(AssetCo) تشغيل وصيانة  اتفاقيةأننا قد أبرمنا إلى . باإلضافة( شركة أغراض خاصةAssetCo ) شركة مع( األغراض الخاصةAssetCo )

شركة األغراض الخاصة إلى والصيانة لبعض األصول املنتقلة  لحيث تم اإلتفاق على أننا سنقوم بتوفير خدمات التشغي

(AssetCo) سيتم مقاصتها مقابل املبالغ التي هامش ربح والتي إلى مقابل رسوم سيتم سدادها لنا على أساس إجمالي التهلفة باإلضافة

سويا باا "إعادة تنظيم نطاق  االتفاقيتيناملنقولة إليها )وتعرف  استخدام األصول مقابل  (AssetCoشركة األغراض الخاصة ) ها إلىندين ب

  تكرير"(.أدنوك لل

ي سنشتري من خاللها املنتجات النفطية تال أدنوكتكرير، فقد أبرمنا اتفاقيات توريد الوقود مع أدنوك للوفيما يتعلق بإعادة تنظيم نطاق 

إما عن طريق  (AssetCoشركة األغراض الخاصة ) تكرير أوأدنوك للتكرير والتي تسلمها لنا شركة أدنوك للاملكررة التي تنتجها شركة 

بعض إلى عاتنا و مستودإلى مستودعات الوقود الخاصة بنا مباشرة أو سفن مستأجرة لوقت محدد لتوصيل الوقود إلى خطوط األنابيب 

مستودعاتنا أو محطات إلى شاحنات النقل الخاصة بنا )أو التابعة لطرف آخر تم التعاقد معه( لتوصيل الوقود إلى أو  الشركاتعمالء 

 . قسم الشركاتخدمة التجزئة الخاصة بنا أو عمالء 

 الغاز الطبيعي  قسم اجتزاء

 لها قد وافقنا على  اتفاقية، أبرمنا 2017نوفمبر في 
 
نقل العمليات املتعلقة بأعمال توزيع الغاز الطبيعي نقل أعمال مع أدنوك والتي وفقا

مشغلي املركبات إلى بيع الغاز الطبيعي املضغوط ضغط و لدينا من  الوقوداألصول والعمليات في محطات خدمة  باستثناءأدنوك، إلى لدينا 

مليون )بما يمثل صافي القيمة الدفترية لألصول املنقولة( باإلضافة الى كافة التهاليف التشغيلية  64.1، مقابل التي تعمل بالغاز الطبيعي

العمالء  مدفوعات( جميع 1الغاز الطبيعي بين التوقيع واإلغالق، باستثناء )توزيع والنفقات الرأسمالية التي نتكبدها فيما يتعلق بأعمال 

مساو لهافة املستحقات ( مبلغ 2الغاز الطبيعي بين التوقيع واإلغالق، و )توزيع املستلمة من قبلنا أو نيابة عنا فيما يتعلق بأعمال 

هي من املتوقع أن تنت الغاز الطبيعي قبل اإلغالق.توزيع أعمال  للنقالالزمين فيما يتعلق بتعيين موظفين  واملسئولياتواملديونيات التي 

 . 2018منتصف هذ الصفقة/املعاملة في 

 في  باتفاقيةفيما يتعلق 
 
، والتي بموجبها سوف "(طبيعيالغاز الاتفاقية توريد )" توريد غاز طبيعي اتفاقيةنقل األعمال، فقد دخلنا أيضا

. وقد وافقنا بموجب اتفاقية بالتجزئة لدينا الوقودنقوم بشراء الغاز الطبيعي من أدنوك لبيعه في صورة غاز مضغوط في محطات خدمة 

لنا إعادة بيعها في  توريد الغاز الطبيعي على شراء كميات محددة من الغاز الطبيعي من أدنوك، ووافقت أدنوك على بيعها ملا، والتي يمكن

الغاز الطبيعي أو بيعها مرة أخرى الى ، كجزء من أعمال بيع الغاز املضغوط إلى املركبات التي تدار بفقط محطات خدمة الوقود بالتجزئة

 لخمسة سنوات متعاقبة باستثناء إذا  ،2022ديسمبر  31أولية تنتهي في  ملدةأدنوك. وتمتد اتفاقية توريد الغاز الطبيعي 
 
جدد تلقائيا

ُ
وت

  شهر من تاريخ انتهاء اإلتفاقية. 12ما أخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر بنيته في عدم التجديد قبل مدة 
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خدمات الدعم  اتفاقية خدمات دعم الغاز الطبيعي، والتي بموجبها سوف نقوم بتقديم بعضسوف ندخل في إغالق الصفقة،  عند

والتدقيق الداخلي وتكنولوجيا  ملساعدة أدنوك في أعمال توزيع الغاز الطبيعي، بما في ذلك الخدمات املتعلقة بالتسويق واإلتصاالت

والشؤون القانونية ملدة عام واحد إال إذا تم تمديدها بموجب اتفاق بيننا وبين  واملشترياتاملعلومات والشؤون املالية واملوارد البشرية 

ز املضغوط مرة أخرى أدنوك؛ واتفاقية خدمات مبيعات ونقل الغاز املضغوط والتي بموجبها سوف، في حال طلب أدنوك، نقوم ببيع الغا

مبيعات الغاز املضغوط وخدمات النقل، والتي بموجبها ورهنا بظروف  واتفاقية النقل املتعلقة في أحوال معينة إلى أدنوك وتقديم خدمات

  .املتعلقة معينة فإننا سوف نقوم بإعادة بيع الغاز املضغوط مرة أخرى إلى أدنوك وتوفير خدمات نقل

 والتوزيع تمويل الديون 

ميريل لينش انترناشونال ليمتد وسيتي بانك  وبنك أوف أمريهامع بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع  ائتمانتسهيل بدخلنا في ، 2017 نوفمبرفي 

تسهيل كمليون دوالر أمريهي  1.500بقيمة إتش إس بي ي ي الشرق األوسط املحدود وبنك إن إيه فرع لندن وبنك أبوظبي األول ش.م.ع. 

)أو، في كال حالة، ما يعادله  أمريهي مليون دوالر 750رصيد متجدد ملدة خم  سنوات بقيمة وتسهيل قرض ملدة خمسة سنوات و 

البنوك لسداد  واألرصدة لدىالنقد إلى باإلضافة الناتجة عن تسهيل القرض طويل األجل صافي العائدات  ولقد سحبنا. بالدرهم اإلماراتي(

 2،453.1بقيمة الى أدنوك وشركاتها التابعة مقابل توفير املنتجات البترولية املكررة وغيرها من املنتجات والخدمات الغ مستحقةمب

بقيمة  أدنوكإلى ودفع أرباح مؤقتة غير عادية مليون درهم  6،304.4بقيمة  أرباح خاصة ودفع مساهمة رأسمالية الى أدنوك مليون درهم

   .مليون درهم 2،134.7

 أقسامنا

 قسم التجزئة 

 عائد أرباح
 
يمثل نسبة درهم وهو ما مليون  10،047.6درهم ومليون  12،299.8يبلغ  قسم مبيعات التجزئة هو أكبر قسم لدينا، منتجا

 إجمالي من %66.0و %64.7درهم وهو ما يمثل نسبة مليون  2،057.6درهم ومليون  2،735.4و إيراداتناإجمالي من  %70.7و 69.6%

، على التوالي. ويتهون قسم التجزئة لدينا بشهل 2017سبتمبر  30والتسعة أشهر املنتهية في  2016ديسمبر  31أرباحنا للعام املنتهي في 

 د بالتجزئة ومن خالل تشغيلو محطة خدمة لبيع الوق 360 حوالي للبنزين والديزل ملستخدمي السيارات في ةاملبيعات املباشر  من رئيس ي

. كما أننا نبيع منتجات أخرى مثل مواد 2017سبتمبر  30في محطات الخدمة لدينا، وذلك كما في  متاجر واحة أدنوك متجر من 235

جانب خدمات أخرى مثل غسيل السيارات وخدمات التشحيم ومراكز صيانة إلى ، والغاز املضغوط واسطوانات الغاز املسالالتشحيم 

 ت الخدمة الخاصة بنا. وتبديل اإلطارات في العديد من مواقع محطا

 47مليون معاملة تزود بالوقود و 153، والتي تشمل حوالي 2016مليون معاملة في عام  200وقد نفذت محطات الخدمة لدينا حوالي 

محطات الخدمة لدينا بجائزة "العالمة  تسميةوقد تم  من الخدمات التي ال تتعلق بالوقود. ذلك وغير التجزئةفي متاجر  معاملةمليون 

 هامنحتم  كما Superbrand Councilالفائقة من قبل مجل  العالمات التجارية للسنة الرابعة على التوالي  2017التجارية الفائقة" في 

 .2016جائزة "العالمة التجارية للعام" في جوائز العالمات التجارية العاملية 

 منتجات وخدمات الوقود 

والتسعة  2016ديسمبر  31عائدات قسم التجزئة للعام املنتهي في  من %94.5و %94.3 حوالي منتجات الوقودبلغت نسبة األرباح من بيع 

البنزين الخالي من الرصاص  من 98و 95إي بل  و 91، على التوالي؛ وتتضمن تلك املنتجات بنزين 2017سبتمبر  30أشهر املنتهية في 

في محطات الخدمة لدينا للعام  النفطيةوالكيروسين. وقد بلغ إجمالي حجم مبيعات املنتجات  والغاز املسال وزيوت التشحيم والديزل 

ون لتر، على التوالي، يمل 5،086.5مليون لتر و 7،073.6حوالي  2017سبتمبر  30والتسعة أشهر املنتهية في  2016ديسمبر  31املنتهي في 

 ديزل. أغلبها من البنزين وال

من مواقع  %60 ب مننحن نقدم العديد من الحلول املبتكرة في مواقع محطات الخدمة لدينا لزيادة العائدات واألرباح. حيث أن ما يقر 

 مجهزة بتكنولوجيا 
 
الرقاقات الراديو السلكية التي تسمح بتشغيل الخاصة بنا، والتي تتضمن تقنية  SMARTمحطات الخدمة لدينا حاليا

نحن نعتقد أننا بعرض تجربة مميزة للتزود بالوقود  .لتدخل أي من موظفي أدنوكمضخات البنزين وتسهيل عملية الدفع دون الحاجة 

. كما أننا نرى أيضا خدمة متميزة كاملة للتزود بالوقوددرهم لهل معاملة  10ال 5لعمالئنا سوف نهون قادرين على إضافة رسوم تتراوح بين 

ء النسبي واألجور العالية للمستهلكين في دولة اإلمارات العربية املتحدة، والظروف الجوية الحارة، وخاصة في أشهر الصيف، أنه نظرا للثرا

زيادة إلى معتادين على إعادة تزويد سياراتهم بأنفسهم، سيؤدي  ليسواالتي تثني عمالئنا من التزود بالوقود بأنفسهم، وحقيقة أن عمالئنا 

مما هو عليه في أسواق أخرى، مثل الواليات املتحدة وأوروبا، حيث يتم حاليا تقديم خيارات التزود الهاملة املميزة استخدام خدمتنا 
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من سائقي السيارات يدفعون زيادة بسيطة  %30بالوقود بأكثر من نظام. على سبيل املثال، فقد قدرت وكالة أنسا في إيطاليا أن حوالي 

نعتقد أن نسبة ذوي الدخل املرتفع في دولة اإلمارات والتي تقدر بنسبة ، و ل الخدمة الهاملة للتزود بالوقودمقاب %9والتي قدرناها بحوالي 

)وقد تم تعريف ذوي الدخل املرتفع بهؤالء الذين يتجاوز دخلهم السنوي مبلغ  %30من مثيالتها في إيطاليا والتي تقدر بحوالي أعلى  36%

، اإلضافية التي نفرضها على عمالئنا مقابل هذه الخدمةجانب الطق  الحار لدولة اإلمار ات والتهلفة املعقولة إلى دوالر أمريهي(،  40.00

على الرغم من أنه ال يوجد أي ضمان بمعدل حجم االستخدام  سوف تساهم في معدل استخدام أكبر للخدمة الهاملة للتزود بالوقود.

درهم، إال أنه إذا تم استخدمها  10ل 5بالخدمة الهاملة املتميزة للتزود بالوقود مقابل من  فيما يتعلق اليهالفعلي الذي يمكن الوصول 

 200بقيمة  2016حققة في ململيون دوالر أمريهي إلى الرباح ا 80فإن هذا قد يساهم بأرباح إضافية قدرهما  %50الى  %40بمعدل من 

كما أننا أيضا نعتقد أن تنفيذ نموذج التزود بالوقود بأكثر  .2016بالتجزئة في معاملة لبيع الوقود  153مليون دوالر أمريهي، نتيجة ال 

 من نظام سوف يوفر لنا الفرصة لإلرتقاء بمبيعات عمالئنا الى درجات أعلى من الوقود وهو ما سينتا عنه زيادة في إجمالي هوامش األرباح؛

برناما كما أننا نقوم بتطوير  وقود سوف يؤدي الى استمرارية هذا االتجاه.ومن وجهة نظرنا فإن تنفيذ نموذج النظام املختلط للتزود بال

 والء العمالء لزيادة املبيعات وتعزيز والء العمالء وتحسين تجربتهم. ونتوقع أن يتم تحويل جميع محطات الخدمة لدينا للعمل بتكنولوجيا

وتعتمد خطتنا على البدء في تقديم  .2018في منتصف  الوقودوسف نطلق خدمات النظام املختلط للتزود بالخاصة بنا  SMART سمارت

 الخدمة أوال في أبوظبي حيث ال نواجه منافسة، ومن ثم التوسع في مواقعنا في اإلمارات الشمالية. 

 من ذهابه إليها، وهو إلى بجلب محطة الخدمة  لعمالئناكما أننا بصدد إطالق خدمة جديدة والتي تقدم املزيد من الراحة  
 
العميل بدال

وهي خدمة تعتمد  2018في عام أن نطرح خدمتنا الجديدة  لدينا النية والعزمزيادة العائدات واألرباح. إلى األمر الذي نعتقد أنه سيؤدي 

بالوقود وسداد مقابل لكتروني وتسمح للعمالء باستخدام هواتفهم الذكية لطلب أو تحديد موعد توصيل وتزويد سياراتهم إعلى تطبيق 

 من زيادة محطات الخدمة. كما أننا سنبدأ في توصيل عبوات غاز البترول 
 
ثمن الوقود من منازلهم أو أماكن عملهم أو أي مهان أخر بدال

 منازل العمالء. إلى املسال، الوقود الرئيس ي املستخدم في الطهي من قبل معظم املقيمين في إمارة أبوظبي، مباشرة 

 لتجزئة واملنتجات والخدمات األخرى متاجر ا

إلى  37من  الفتتاح، ونخطط 2017سبتمبر  30في محطات الخدمة الخاصة بنا وذلك حتى  متجر واحة أدنوك 235نحن نقوم بتشغيل 

 ستهون من خالل موقع إضافي خالل الخمسة سنوات القادمة، بصفة أساسية ستهون في محطات الخدمة الجديدة  47
 
ولكن أيضا

 والتي ال تحتوي على متاجر تجزئة. وقد 
 
أدنوك تجزئة من متاجر أرباحنا بلغت نسبة إنشاء متاجر تجزئة في محطات الخدمة القائمة حاليا

 31التجزئة للعام املنتهي في  لقسمالعائدات من  %4.9و %5.1 تمثلمحل والتي  درهم لهل مليون  2.1و درهممليون  2.8 حواليالواحة

 775و 165 يتراوح بينلدينا  ةمعدل مساحة متاجر التجزئ إن، على التوالي. 2017سبتمبر  30والتسعة أشهر املنتهية في  2016ديسمبر 

عمالئنا مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة واملشروبات ومنتجات التبغ، ومنتجات إلى متر مربع، وتقدم  470مربع، بمتوسط  متر

 30العناية بالسيارات، ومنتجات العناية الشخصية، وغيرها من املنتجات في مواقع مريحة ومجاورة ملرافقنا لبيع الوقود بالتجزئة. وحتى 

 كز للتشحيم في محطات الخدمة لدينا. مر  165مركز لغسيل السيارات و 145بإدارة ، قمنا 2017سبتمبر 

من مركزنا في السوق من أجل تحقيق أقص ى قدر من اإليرادات واالرباح في متاجرنا لزيادة نسبة  لالستفادةولقد أطلقنا عددا من املبادرات 

مناقشات مع  أننا بدأناكما  .الدولية ومعايير الصناعةحجم الوقود املباع بالتماش ي مع منافسينا اإلقليميين إلى اإليرادات غير النفطية 

مشغل ملتاجر التجزئة ذا اسم تجاري بارز حول إمهانية تشغيل متاجر التجزئة الخاصة بنا كمشروع مشترك. ونحن نعتقد أنه من خالل 

ة عدد عمالء وقود التجزئة زيادإلى الجمع بين تحسين إدارة فئة املنتجات، واستراتيجية التسعير الشاملة، واألنشطة الترويجية التي تهدف 

وأرباحنا من متاجر التجزئة بشهل كبير. ولدينا اليقين أنه من خالل تلك املبادرات  إيراداتناالذين يتسوقون في متاجرنا، يمكن أن تنمو 

لة، وارتفاع عدد نسبة أسعار أعلى ومبيعات أعلى لهل معامبين قد نستطيع زيادة عائدات وأرباح متاجر التجزئة لدينا من خالل الجمع 

على آخر فحص شامل أجريناه تبين لنا أن بناء  عمالء ملتاجر التجزئة لدينا. و إلى من كوأهم عمالء للوقود فقط  ن العمالء الذين يتحولو 

معدل "حجم سلة التسوق" لدينا )عائد املعاملة في متجر من أسعار أقرب منافسينا، وأن  %8ل  5معدل أسعارنا هو أقل بحوالي من 

من أقرب منافسينا، ونسبة حجم عائدات  %15هو أقل بنسبة ، و 2016للمعاملة في دوالر أمريهي  4.10وهو ما يعادل حوالي  التجزئة(

الوقود املباعة في محطات الخدمة هي أقل بكثير من املستويات التي حققتها إينوك ومثيالتها من منتجات حجم إلى متاجر التجزئة 

فرص كبيرة لزيادة العائدات واألرباح من إلى اجر التجزئة في الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأوروبا، مما يشير املشغلين الرئيسيين ملت

وعلى الرغم من أنه ال يوجد أي ضمان بنجاح تنفيذ املبادرات املتعلقة بمتاجر التجزئة لدينا، إال خالل التنفيذ الناجح لتلك املبادرات. 

 وزيادة حجم سلة التسوق لعمالئنا بين  %4ل الجمع بين زيادة معدل األسعار بمعدل نعتقد أنه من خالأننا 
 
دوالر  0.6إلى  0.2تقريبا

عن طريق تحويل عميل الوقود بالتجزئة ليهون عميل أمريهي لهل معاملة وزيادة نسبة عائدات املتاجر إلى حجم الوقود الذي يتم بيعه 
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دوالر أمريهي تقريبا من األرباح قبل خصم الفوائد  مليون  60و 30من تحقيق ما يتراوح بين كن نتم، فإننا قد ملتاجر التجزئة لدينا

 والضريبة واالستهالك واإلطفاء على أساس سنوي.

 املواقع 

، حيث أننا املشغل الوحيد ملحطات خدمة بيع الوقود بالتجزئة، في حين أن أكثر من نصف محطات الخدمة لدينا في إمارة أبوظبيتقع 

من إجمالي محطات خدمة توزيع الوقود  %90باقي محطات الخدمة لدينا تقع في منطقة اإلمارات الشمالية، حيث نشغل ما يقرب من 

 2013محطة خدمة في عام  66على  االستحواذة من خالل بالتجزئة في تلك اإلمارات. ولقد عززنا من وضعنا التنافس ي في اإلمارات الشمالي

محطة خدمة، في عام  20إلى من مؤسسة اإلمارات العامة للبترول والتي كانت تعمل سابقا تحت العالمة التجارية "إمارات" باإلضافة 

اتفاق مبدئي إلى ، توصلنا 2015في  ، من شركة بترول اإلمارات الوطنية والتي كانت تعمل سابقا تحت العالمة التجارية "إينوك".2015

تم  2016. وفي عام 2015يناير  1تلك املحطات في إلى محطة خدمة "إمارات" في دبي وبدأنا بتوريد منتجات الوقود  59على  لالستحواذ

 . 2016يونيو  30تلك املحطات في إلى  منتجات الوقودوأوقفنا توريد  االستحواذالتراجع عن هذا 

 املش
 
غل الوحيد ملحطات خدمة التجزئة في إماراتي أبوظبي والشارقة كما أننا نقوم بتشغيل أكبر شبكة من محطات خدمة نحن حاليا

إلى التجزئة في إمارات عجمات والفجيرة ورأس الخيمة وأم القوين )والتي تهون مع إمارة الشارقة، منطقة اإلمارات الشمالية(. واستنادا 

 ومعدل النمو املتوقع، فإننا نتوقع افتتاح ما يقرب من  تحليالتنا ألوضاع األسواق التي
 
موقعا إضافيا ملحطات  12-10نعمل بها حاليا

 على مدى السنوات الخم  املقبلة. ودبي منطقة اإلمارات الشمالية في لهل عام خالل الخم  سنوات املقبلة، وأغلبيتها الخدمة

،معترف بها بشهل واسع خارج املناطق التي نعمل بها  ألدنوكنحن نؤمن أن العالمة التجارية 
 
وهو ما نعتقد أنه يسهل من عملية  حاليا

تنا في اململكة العربية السعودية، حيث االتوسع على الصعيد الدولي. وبشهل أولي نحن في صدد تنفيذ نموذج حق امتياز للتوسع بعملي

 لا معدل النمو السهاني على املدى القر  يتجاوز يتوقع أن 
 
صندوق يب ونمو الناتا املحلي اإلجمالي ضعف مثيلهما في دولة اإلمارات وذلك وفقا

ذلك، إلى باإلضافة وحيث نعتقد أن سوق محطات خدمة الوقود بالتجزئة يخضع للتطوير والتنمية ويتسم التنوع والتجزأ.  .النقد الدولي

على الوقود في اململكة العربية السعودية أعلى من مثيله في دولة اإلمارات ووفقا ل "إه  ماركيت" فإنه من املتوقع أن يهون حجم الطلب 

من محطات خدمة الوقود بالتجزئة في اململكة العربية السعودية ال  %84بثالثة أضعاف. كما أن اه  ماركيت تقدر أن حوالي  2017في 

أصغر مستقلين بدال من املشغلين ذو االسم التجاري  مشغلينتحمل عالمة تجارية ولي  لها اسم تجاري )أي يتم تشغيلها من قبل 

  في الواليات املتحدة ونسبة صفر %48املعروفين على نطاق أوسع(، مقارنة بحوالي 
 
في دولة اإلمارات، حيث أأهم غير متواجدين فيها، ووفقا

٪ فقط من إجمالي السوق 11ما يقرب من أكبر أربعة مشاركين في السوق في اململكة العربية السعودية يمثلون فإن ألدري  للبترول 

أن نموذج يتيح لنا الفرصة للدخول بنجاح في السوق السعودية. ونرى سوف ملحطات خدمة الوقود بالتجزئة، مما يجعلنا نعتقد أن ذلك 

 من قوة اسمنا التجاري مع الحد من مخاطر التشغيل ومتطلبات النفقات الرأسمالية للتوسع الدولي.  باالستفادةيسمح لنا  االمتيازحق 

 املنافسة 

 موزع التجزئة الوحيد للمنتجات 
 
في إماراتي أبوظبي والشارقة، وعليه فإن املنافسة التي تواجهها محطات الخدمة لدينا  النفطيةنعتبر حاليا

التجزئة  موزعيخريطة على اإلمارات األخرى، خاصة إمارة دبي حيث ال يوجد لنا وجود إلى الء املسافرين من و تنحصر فقط فيما يتعلق بالعم

ما تسمح به الحهومة وغيرها من املوافقات الحهومية املطلوبة،  باستثناءوعلى الرغم من أنه ال توجد أي عقبات تنظيمية،  في هذه اإلمارة.

التي قد تمنع أي مشاركين أخرين من الدخول في سوق أبوظبي، إال أننا نعتقد أن هذا الدخول قد يحتاج إال وقت واستثمار كبير باإلضافة 

ة الشارقة، فإننا نواجه منافسة من محطات إينوك اململوكة أما فيما يتعلق بمنطقة اإلمارات الشمالية، باستثناء إمار  إلى الدعم الحهومي.

 من حهومة دبي ومحطات "اإلمارات" اململوكة من حهومة دولة اإلمارات. 

سالسل متاجر التجزئة األخرى واملتاجر الصغيرة  مع فنحن في منافسة مستمرة عاليةسوق متاجر التجزئة هو سوق ذو قدرة تنافسية 

ومحالت السوبر ماركت، والصيدليات، ومتاجر الخصومات، وتجار الكميات الكبيرة وغيرهم من تجار التجزئة اململوكة بشهل مستقل، 

 موارد مالية كبيرة.  ماآلخرين وجدير بالذكر أن البعض من هؤالء التجار كبار وربما لديه

 قسم الشركات

تي تتضمن الديزل والبنزين ومواد التشحيم وغاز البترول املسال املكررة، وال النفطيةلدينا بتسويق وتوزيع املنتجات  قسم الشركاتيقوم 

واملوزعين؛ وعمالء في  ؛الحهومةهم عامة أحد أربع فئات: عمالء من  قسم الشركاتفي دولة اإلمارات. عمالء  عميل 1500ما يزيد عن إلى 

  القطاع التجاري والصناعي؛ مثل شركات الصناعات الثقيلة والتصنيع، وعمالئنا البحريين.
ُ
 هون عائدات مبيعات قسم الشركاتوت

نحن حاليا املورد و  .2106في عام من إجمالي العائدات لقسم الشركات  %48إلى العمالء الحهوميين حوالي  )باستثناء مواد التشحيم(
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كما تشمل قاعدة عمالئنا قاعدة عمالء آخرين بارزين في القطاع العام مثل شركة  حهومة وشرطة أبوظبيإلى ملنتجات الطاقة لحصري ا

مليون  3،819.4 الشركات لقسم إيراداتناوبلغت إجمالي  حديد اإلمارات وشركة الحفر الوطنية وشركة اإلنشاءات البترولية الوطنية.

درهم وهو ما يمثل نسبة  553.4درهم ومليون  861.2و إيراداتنامن  %20.0و %21.6يمثل نسبة درهم وهو ما مليون  2،839.3درهم و

 ، على التوالي. 2017سبتمبر  30والتسعة أشهر املنتهية في  2016ديسمبر  31من أرباحنا التشغيلية للعام املنتهي في  %17.8و 20%

من قبل عدد متزايد من مصنعي املحركات الرئيسيين، وهو ما نعتقد أنه سوف  لالستخداملقد تم اعتماد منتجات التشحيم الخاصة بنا 

يساهم في زيادة نسبة املبيعات، ونتيجة لذلك أطلقنا مبادرات لزيادة مبيعات مواد التشحيم لعمالء القسم التجاري. وتتضمن منتجات 

ارات تحت عالمتنا التجارية "فويجر"، ومواد التشحيم الصناعية بما املحركات وغيرها من مواد تشحيم السي زيوتالتشحيم الخاصة بنا 

 وسوائل الفرامل واملبردات.  والشحوموزيوت التروس الصناعية، ومواد التشحيم البحرية  الهيدروليكيةفي ذلك، زيوت التدوير والزيوت 

للمنتجات النفطية املكررة في دبي، وكذلك مع موزعين في  " و "إينوك"، وهما املوزعين الرئيسييناماراتمع " لدينا قسم الشركاتويتناف  

 السوق الرمادية يبيعون منتجات من إيران وعمان وغيرها.

في التفريق بين العديد من املنتجات، إال أننا نعتقد أن جودة  الشركات لعمالء قسماألسعار عموما هي العامل األهم  أن وعلى الرغم من

 من شأأها أن تحفز العمالء. املنتجات، وخاصة في حالة موا
 
في نؤمن فإننا وكذلك د التشحيم، واملصداقية وخدمة العمالء هي أمور أيضا

 . قسم الشركاتلعمالء لزيادة حجم مبيعاتنا ألدنوك التجاري  االسمنية التحتية للتوزيع وقوة بمن تواجدنا الحالي وال االستفادةقدرتنا على 

 الطيران

 لدى قسم الطيران اتجاهين لألعمال: 

  ؛ و اإلستراتيجيين في دولة اإلماراتالعمالء إلى مبيعات وقود الطائرات وتوفير الخدمات املتعلقة بوقود الطائرات 

  من قطاع الطيران املدني.  أدنوكعمالء إلى توفير خدمات وقود الطائرات 

 االستراتيجيينإلى العمالء وقود الطائرات وخدمات مبيعات 

ويوفر لنا تعاقدنا . جميع أنحاء دولة اإلماراتلبعض العمالء اإلستراتيجيين في نقوم ببيع وقود الطائرات وتوفير خدمات التزود بالوقود  

 في مراحل متقدمة من مفاوضات التجديد،  2018مع أهم هؤالء العمالء، والذي سينتهي في 
 
دمات توريد وقود الطائرات والخونحن حاليا

وعلى الرغم من أن العقد ال يوضح الحد األدنى من  .قسم الشركاتعمالء مع األسعار املدفوعة من قبل املتعلقة بأسعار نرى أأها تتماش ى 

 حجم الشراء إال أننا نعتقد أننا املورد الرئيس ي لهؤالء العمالء وغيرهم من العمالء اإلستراتيجيين في دولة اإلمارات. 

 لقطاع الطيران املدني الخدمات املقدمة

، انتهينا من اجتزاء أعمال التوريد لقطاع الطيران املدني حيث تم نقل كافة عقود بيع وتوريد وقود الطائرات لقطاع 2017في سبتمبر 

 اتفاقيةوألغراض اجتزاء أعمال التوريد لقطاع الطيران املدني، فقد دخلنا في تابعين لنا ذو الصلة في حين يظل املوظفين الطيران املدني، 

توفير ل العمل كوكيل مقابل %8بما يساوي نفقاتنا التشغيلية باإلضافة إلى  بتعويضنا أدنوكقوم ت؛ حيث أدنوكخدمات أعمال الطيران مع 

 من قطاع الطيران املدني.  أدنوكعمالء إلى وعمليات التزود بالوقود الطائرات الوقود خدمات توزيع 

 الخدمات املرتبطة

يعمل قسم الخدمات املرتبطة لدينا على تعزيز شبكة محطات خدمة وقود التجزئة الواسعة من خالل إدارة وتأجير مساحات في محطات 

الخدمة لدينا ملقدمي الخدمات الغذائية وغيرهم مقدمي املنتجات والخدمات األخرى لعمالئنا في مراكز الخدمة وتشغيل مراكز فحص 

 .أبوظبيحص السنوي على سالمة املركبات اإللزامي في املركبات التي تقوم بالف

 إدارة األمالك

يعملون في  مطعم خدمة سريعة، 200، بما في ذلك ما يزيد عن مستأجر 600أكثر من إلى نحن نؤجر مساحات في محطات الخدمة لدينا  

السريعة والعناية بالسيارات والتأمين على  مجموعة مختلفة من الصناعات والخدمات، بما في ذلك مقدمي خدمات املأكوالت والوجبات

. إن نمو 2016عام إلى  2012من عام  %25السيارات والبنوك وغيرها من الخدمات املتنوعة. وقد نما نشاط اإليجارات بمعدل نمو سنوي 

وحتى التسعة خالل تلك الفترة. عائدات اإليجار لدينا هو نتيجة النمو في عدد محطات الخدمة التابعة لنا وكذلك زيادة معدالت اإلشغال 

ين، وهم مقدمي خدمات املأكوالت واملشروبات والعناية ر قد ساهم أربعة أنواع رئيسين من املستأج، 2017سبتمبر  30أشهر املنتهية في 

لدينا، مع ما يقرب من عائدات اإليجار في محطات الخدمة  %95بالسيارات والتأمين على السيارات وماكينات الصراف اآللي، فيما يزيد عن 
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٪ من إيرادات اإليجار الناتجة من مستأجري املأكوالت واملشروبات، والتي تتهون بصفة رئيسية من مطاعم الوجبات السريعة 63من 

كنا  وبرجر تشيكن وكنتاكي فرايد ماكدونالدزوحققت  (، بما في ذلك كنتاكي فرايد تشيكن وكوستا كوفي.Coffee shopsالرائدة واملقاهي )

 . 2017سبتمبر  30من عائدات اإليجار حتى التسعة أشهر املنتهية في  %32مجتمعة حول 

 مراكز فحص املركبات 

مع شرطة أبوظبي.  اتفاقيةنحن الجهة الوحيدة املصرح لها إجراء فحص السيارات اإللزامي من الحهومة في إمارة أبوظبي وذلك بموجب 

 ويقوم قسم فحص املركبات لدينا 
 
 نحن ننجز ما متوسطه  ومركز ترخيص واحدمركز فحص  20بتشغيل  حاليا

 
 3.000في أبوظبي وحاليا

، نتا عن معدل 2016عام إلى  2012من عام  %6.7سيارة في اليوم. وقد نمت عائدات قسم فحص املركبات بمعدل نمو سنوي مركب 

وألن أسعارنا مقابل خدمات الفحص ثابتة ومحددة من قبل شرطة أبوظبي،  ٪ في عدد عمليات الفحص املنفذة.7.4نمو سنوي مركب بلغ 

 على الزيادة في عدد عمليات الفحص التي نقوم بها.
 
 فإن نمونا في هذا املجال كان يعتمد تاريخيا

 العمليات 

 عمليات الوقود 

 ت لنا تاريخيا إمداد، التي وفر أدنوكبموجب عقود مبرمة مع إلينا يتم توريد املنتجات النفطية املكررة 
 
مستقر ويمكن التحكم فيها من  ا

 املنتجات.

مستودعاتنا الغير متصلة بمصافي التكرير لدينا عبر خطوط األنابيب ولنقل منتجات إلى نحن نقوم باستئجار سفن لنقل منتجات الوقود 

، كان لدينا ستة سفن مستأجرة لوقت محدد. وننقل الوقود من مستودعاتنا 2017سبتمبر  30. وفي الشركاتبعض عمالء قسم إلى الوقود 

رأس مقطورة،  70لدينا باستخدام أسطولنا املهون من  الشركاتالعديد من عمالء قسم إلى محطات خدمة الوقود بالتجزئة لدينا و إلى 

 . ألطراف أخرى ذلك من خالل شاحنات نقل تابعة مركبات الهيهل الثابت، وك من 34ومقطورة،  150وأكثر من 

رطل للبيع في محطات خدمة التجزئة لدينا  50و 25سطوانات إلتصنيع غاز البترول املسال في أبوظبي حيث ننتا مصنعين كما أننا نشغل 

والصناعيين والحهوميين وإلى غيرهم نقوم من خاللهم بتوزيع كميات كبيرة من الغاز املسال إلى عمالئنا التجاريين  ومن خالل شبكة موزعين

-حاملي بطاقة رحال إإلى غاز املسال في محطات الخدمة في إمارة أبوظبي ومنطقة اإلمارات الشمالية النحن نبيع اسطوانات  .من املوزعين

، والتي تسمح للعمالء املقيمين من شراء كمية محدودة من غاز البترول املسال بأسعار م
 
دعومة، وبأسعار السوق غاز املدفوعة مسبقا

 غاز. -هؤالء الذين ال يحملون بطاقات رحال إإلى غير املدعومة 

حيث ننتا ما يزيد طن في العام  50.00بقدرة إنتاج حوالي عالوة على ذلك، فإننا نشغل مصنع خلط زيوت ومواد التشحيم في أمارة أبوظبي، 

 1الرئيسية لزيوت األساس، مجموعة  الخمسة التصنيفاتمن مواد التشحيم املختلفة والشحوم باستخدام ثالثة من نوع  125عن 

موبيل للبترول  توريد مع إكسون  اتفاقيةالينا بموجب  1. وحاليا يتم توريد زيوت األساس من املجموعة 3ومجموعة  2ومجموعة 

توريد مع جي إلس كالتك   اتفاقيةبموجب  2والكيماويات شركة ذات مسؤولية محدودة خاصة، ويتم توريد زيوت األساس من املجموعة 

 . أدنوكتوريد مع  اتفاقيةبموجب  3كوربوراشن وتوريد زيوت األساس من املجموعة 

قائمة معتمدة من املقاولين، يشرفون بالهندسة والصيانة، والذين، مدعمين  نحن نحافظ على فريق العمل الخاص بنا من ذوي الخبرة في

ن طاقم العمل لدينا يمتلك خبرة عالية في تطوير وتشييد محطات الخدمة الجديدة في الوقت إعلى تطويرات وتشييد وصيانة مرافقنا. 

قسم الهندسة والصيانة لدينا لتنسيق اإلصالحات مع باشر كما أن مديري محطات الوقود لدينا يتواصلون بشهل م وبالفاعلية املناسبين.

 الالزمة والتحديثات في محطات الخدمة لدينا.

 عمليات متاجر التجزئة 

مواقع متاجرنا. لي  إلى يتم توريد مخزون متاجر التجزئة الخاصة بنا من قبل عدد من البائعين، حيث يقوم كل منهم بتوصيل املخزون 

عظم املخزون الذي نستلمه من البائعين موفي حين أن  ، إال أنه عادة ما تحتوي متاجرنا على مساحة تخزين صغيرة.لدينا أي مخازن كبيرة

يهون ملك لنا، إال أن هناك بعض من مخزون البضائع يتم استالمه على أساس الوديعة )حيث يتم بيع املنتجات لحساب البائع األساي ي 

ال نبقي على عقود طويل األمد مع املوردين ملتاجر التجزئة التابعة لنا، ونحن نعتقد أن مصادر  مقابل رسوم أو نسبة(. وبشهل عام نحن

 التوريد البديلة لهافة املنتجات التي نبيعها في متاجرنا موجودة دائما وبشهل كبير.

 الصحة والسالمة 
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مل بأعلى املعايير التميز التشغيلي والسالمة. وقد أنشأ يعمل قسم الصحة والسالمة التابع لنا على ضمان أن كافة مرافقنا وعملياتنا تع

قسم الصحة والسالمة والبيئة لدينا مركز للقيادة والتحكم املركزي ملراقبة النشاط في جميع محطات الخدمة لدينا. كما قام القسم 

خطرة، وتعزيز السالمة البيئية ملحطات في محطات الخدمة التي تعمل على تقليل مخاطر أبخرة الوقود ال معالجة البخاربتثبيت وحدات 

 الخدمة، واستعادة ما قد يفقد من املنتجات.

 التأمين 

نحن نحافظ على بوالص تأمين، حيثما كان ذلك ممكنا، تغطي أصولنا واملوظفين وفقا ملا نراه متماشيا مع املمارسات العامة لألعمال في 

قية ومعقولة. وتتضمن املخاطر املؤمن علينا ضدها خسارة أو تضرر املمتلهات مجالنا، مع مواصفات وحدود تأمينية نعتقد اأها منط

األعطال الناتجة عن عيوب في املواد أو التصميم أو التركيب أو التجميع. وتنطبق بعض االستثناءات املتعارف عليها، مثل إلى باإلضافة 

تعويضا مقابل املبالغ التي نتحمل املسؤولية القانونية عن سدادها  أعمال الحرب واإلرهاب والتلوث البيئي. وتقدم بوالص التأمين لدينا

كتعويض عن اإلصابة أو خسارة أو تضرر أي طرف آخر بسبب وفي سياق أعمالنا، وتعويض مقابل األضرار املادية في عقاراتنا/ممتلهاتنا 

ا للخصومات والحدود املؤمن عليها التي نعتقد وتعويض مقابل خسارة مخزون البضائع الخاص بنا، وفي كل حالة يهون التعويض خاضع

 أأها معقولة.

 بيان تطور رأس املال   .3

 الهيهل الحالي لرأس مال الشركة قبل بداية الطرح:

درهم اماراتي وجميع أسهم الشركة  100سهم، قيمة كل سهم  10.000.000درهم موزع على  1.000.000.000حدد رأس مال الشركة بمبلغ  

 بعضها البعض في كافة الحقوق.متساوية مع 

 وتوزيع رأس املال بين املساهمين قبل عملية الطرح. الشركةويوضح الجدول التالي نسبة ملكية 

 التطورات األخيرة  

 الطرح قبل 

نسبة امللكية من  إجمالي قيمة األسهم* عدد األسهم  نوع األسهم  جنسية املؤسس املؤسسون 

 رأس املال 

العربية اإلمارات  أدنوك 

 املتحدة

 %100 1.000.000.000 10.000.000 أسهم عادية 

 *استنادا على القيمة االسمية

  .الطرحهيكل رأس مال الشركة عند اإلنتهاء من 

درهم  0.08سهم بقيمة اسمية  12.500.000.000إلى درهم، مقسمة  1.000.000.000، يصبح أسهم رأس مال الشركة املدفوع عند اإلدراج

 للسهم. 

الهيئة حتى يطرح املؤس  عدد إلى قامت الشركة بتقديم خطتها وقد ، من أسهم الشركةأدنى كحد %80وأقص ى كحد  %90 ؤس امليمتلك س

 .رأس مال الشركة املصدرأسهم سهم من إجمالي  %20ما يصل إلى 

 والنزاعات املتعلقة بالشركة خالل الثالث السنوات األخيرة: اإلجراءات بيان  .4

قد تهون مصدر  في ذلك إجراءات أو نزاعات عالقة أو )بمايوجد أي إجراءات جوهرية عالقة سواء كانت قانونية أو تحكيمية أو نزاعات  ال.

 تهديد لنا أو نحن على علم بها(.

 بيان عدد ونوع موظفي الشركة والشركة التابعة لها: .5

 موظف، وتفصيلهم كما يلي:  13.000، كان لدينا 2017سبتمبر  30حتى 
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موظف في قسم التجزئة ومبيعات الخدمات املرتبطة  335من  وما يقربموظف يعملون في الوظائف املؤسسية واإلدارية العامة  715حوالي 

موظف في العمليات والخدمات الفنية،  1.250حوالي إلى وقسم الطيران، باإلضافة  الشركاتموظف في مبيعات وعمليات قسم  550وحوالي 

 في محطات خدمة الوقود ومتاجر التجزئة.  10.150وما يقرب من 

منها قد تم تسكينها بمواطني دولة اإلمارات،  %73منصب للمواطنين اإلماراتيين، حيث أن ما يقرب من نسبة  3.000وقد تم تخصيص حوالي 

 .2017بما يتفق مع أهداف التوطين لعام 

 السياسات املحاسبية املعتمدة واملعمول بها في الشركة:  .6

عايير الدولية امل مجل  عنالصادرة للمعايير املحاسبية العاملية  الحسابات الخاصة بها وفقاتقوم الشركة بإعداد املرفقة،  املاليةالبيانات 

 2 رقم جى اإلطالع على اإليضاحللمزيد من املعلومات بشأن البيانات املالية للشركة، ير  دولة اإلمارات. القوانين السارية في املحاسبية ومتطلبات

 .املعلومات املالية التاريخية املتضمنة في آخر هذه النشرةفي اإليضاحات الخاصة ب الوارد

 التسهيالت اإلئتمانية واملديونيات وأهم الشروط املتعلقة بها: و بيان بقروض الشركة،  .7

فيما يتعلق بتسهيل قرض طويل األجل مع بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وشركة ميريل لينش انترناشونال ليمتد  الشركة خطاب التزاملقد أبرمت 

مليون دوالر أمريهي  1.500وسيتي بنك إن إيه فرع لندن وبنك أبوظبي األول ش.م.ع. وبنك إتش إس بي ي ي الشرق األوسط املحدود بقيمة 

  مليون دوالر أمريهي 750سنوات ورصيد متجدد ملدة خم  سنوات بقيمة  كتسهيل قرض ملدة خمسة

 بيان التعهدات الحالية واألعباء الواقعة على أصول الشركة: .8

  ال توجد تعهدات أو التزامات على موجودات الشركة أو الشركات التابعة لها.

 :املؤسسين لجنة .9

 عنه أو بالنيابة عن الشركة والستيفاء كافة  املؤسسينلجنةاملؤس  لجنة )" عين
 
"( لتتولى إتخاذ كافة الخطوات واإلجراءات الضرورية نيابة

 بما في ذلك التعامل مع الجهات املعنية.الطرح اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بعملية 

 من األشخاص التالية أسماؤهم: التأسي   لجنةتتألف 

  سلطان أحمد الجابر )رئي  اللجنة( /معالي الدكتور  −

 اهري )عضو(ظسالم ال عبد هللاالسيد/  −

 غنام املزروعي )عضو(السيد/  −

 السيد/مطر العامري )عضو( −

 الدرعي )عضو( مسال السيد/ −

 الراشدي )عضو(السيد/ سعيد مبارك  −

 )عضو(الكتاب السيد/ أحمد تميم هشام  −

 : مخاطر االستثمار .10

 عوامل املخاطرة

ا على سعر األسهم الطرح. في أسهم الطرح وتملكها على مخاطر مالية.اإلستثمار ينطوي   كما أن هناك عدد من العوامل من شأأها أن تؤثر سلب 

ا باملخاطر التالية املرتبطة بأي استثمار في الشركة أو األسهم والتي يجب مراعاتها ا خاص  ودراستها  وعليه فيجب على املكتتبين أن يولوا اهتمام 

في حال تحقق خطر أو أكثر من املخاطر التالية، فإن ذلك قد يؤثر على دقة التوقعات وقد  مع كافة املعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة.

ا على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائا عملياتها وآفاقها املستقبلية وكذلك على سعر األسهم وقد يخسر املكتتبو  ا سلبي  كامل ن يهون له أثر 

شركة استثماراتهم أو جزء منها. إن املخاطر الواردة أدناه قد ال تهون شاملة وال تتضمن بالضرورة كافة املخاطر املتعلقة بأي استثمار في ال

املستقبل،  واألسهم. وقد تظهر مخاطر أخرى ال علم لنا بها في الوقت الراهن أو قد نعتبرها في الوقت الراهن غير جوهرية أو قد تصبح جوهرية في

 على أعمال الشركة ونتائا عملياتها ووضعها املالي وآفاقها وكذلك على سعر أسهم ال
 
 سلبيا

 
 جوهريا

 
 .طرحوالتي من املمكن أن يهون لها أثرا

 املخاطر املتعلقة بالصناعة 
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من شأنه أن يكون له تأثير  أدنوكالذي نبيعه، وأي انقطاع في تلك اإلمدادات من  الوقودبفي تزويدنا  أدنوكحد كبير على إلى نحن نعتمد 

 جوهري على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي.  سلبي

نه قد يحدث بعض الظروف إال أ .أدنوكمن الوقود من  احتياجاتنا، بشراء كافة أدنوكالتوريد املبرمة مع  اتفاقياتنحن ملزمون، بموجب 

، مثل ظروف الطق  القاسية، والهوارث الطبيعية، وأعمال الحرب أو اإلرهاب، وغيرها من األحداث أدنوكالخارجة عن إرادتنا وإرادة 

ال بسبب حريق على سبيل املثال، فقد واجهنا نقصا في إمدادات الغاز املس خفض أو انقطاع التوريدات الينا.إلى الجيوسياسية، التي قد تؤدي 

 على مبيعاتنا من الغاز املسال خالل النصف األول من عام أدنوك للكبير في املصفاة التي تديرها شركة 
 
. وعالوة 2017تكرير والتي أثرت سلبا

يسبب  أي حدث أو ظرف من شأنه أن بسبب وقوع على ذلك، فإن أدنوك لن تتحمل مسؤولية تجاهنا في حالة إخفاقها في تقديم الوقود لنا

أو  انخفاضأي بما في ذلك  تجاهنا، بالتزاماتهاأدنوك بحد أدنى من الحد الالزم لتمكين أدنوك من الوفاء إلى انخفاض في كميات الوقود املتاحة 

جميع ، طاملا قد بذلت أدنوك أقص ى مساعيها للحصول على الكميات املتضررة من تكريرأدنوك للنتاج املصافي التي تديرها شركة في إ توقف

قد يهون له أثر سلبي جوهري على نتائا ذلك فإن توريد املنتجات الينا من أدنوك انقطاع قد يحدث في عملية إذا حدث أي  .املوردين املتاحين

  عملياتنا ووضعنا املالي.

 على هامش األرباح والعائدات باإلضافة أدنوك  تخضع أسعار منتجات الطاقة التي توفرها لنا
ً
للتغيير، األمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبيا

لدينا يمكن أن تؤثر على حجم الوقود التأثير السلبي على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي. كما أن التقلبات والزيادات في أسعار منتجات إلى 

 الطلب على منتجات الوقود الخاصة بنا من قبل العمالء، والذي قد يؤثر بشكل عكس ي على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي. 

على معايير بناء  التوريد املبرمة فيما بيننا يتم تحديدها  اتفاقياتبموجب  أدنوكالتي نحصل عليها من  البنزين وزيت الغاز )الديزل(أسعار 

، باإلضافة إلى زيادة ثابتة قدرها  (Platts Pricingاألسعار املحددة لشركة بالت  )
 
فل  لهل لتر. األسعار التي  2.7والتي يتم تحديدها شهريا

والزيوت األساسية، هي )باستثناء الغاز املسال في األسطوانات املدعمة( ندفعها ألدنوك مقابل أنواع الوقود األخرى بما في ذلك الغاز املسال 

مقابل منتجات الطاقة  ألدنوكوعليه، فإن األسعار التي نقوم بسدادها ألدنوك من وقت آلخر، وبالتالي هي عرضة للتغيير.  الرسميةأسعار البيع 

 Plattsعايير أسعار بالت  )منتيجة لزيادة  سوآءاأدنوك أسعار املنتجات التي نحصل عليها من  ازدادتإذا  .املستقبلوقد تزيد في عرضة للتقلب 

Pricing ) للموعد القادم املطبقة أو 
 
لن  ،التوريد اتفاقية النتهاءتغييرات في سعر البيع الرسمي ألدنوك أو إعادة التفاوض مع أدنوك تحسبا

لجنة تسعير منتجات )" سمحت لنا لجنة تسعير منتجات التجزئة إذاعمالء التجزئة لدينا إلى نهون قادرين إال على تمرير هذه الزيادة وتحميلها 

 الطاقة في دولة اإلمارات بذلك.  تترأسها وزارةالتي  "(التجزئة

قسم الطيران، فإن الضغوط و  قسم الشركاتحتى في األسواق التي نعمل بها والتي ال تخضع فيها أسعارنا للتنظيم من قبل جهة ما، بما في ذلك 

انخفاض في عائداتنا وهوامش أرباحنا، األمر الذي إلى عمالئنا. تلك األمور قد تؤدي إلى تمنعنا من تمرير وتحميل تلك الزيادة التنافسية قد 

، القدرة على قسم الشركاتبدوره قد يهون له تأثير عكس ي على نتائا عملياتنا والوضع املالي لدينا. قد يمتلك بعض منافسينا، خاصة في 

وهو ما قد يخلق صعوبات أمامنا في املنافسة معهم وبالتالي قد  أدنوك،إلى الحصول على منتجات الطاقة بتهلفة أقل من األسعار التي نسددها 

  .أرباحناهوامش و  عائداتنا تضعف

التي ندفعها مقابل منتجات الطاقة الخاصة قد تؤثر على األسعار  أدنوكالعديد من العوامل األخرى الخارجة عن نطاق سيطرتنا أو سيطرة 

 
ُ
 واالقتصاديةقد تتأثر إمدادات النفط الخام وتهاليف البترول باألوضاع السياسية  حملها لعمالئنا.بنا وبالتالي فإن ذلك يؤثر على األسعار التي ن

قد تتأثر األسعار التي ندفعها  صة الشرق األوسط.في املناطق املنتجة للبترول، وخا االستقرارالعامة، والحروب والهجمات اإلرهابية وعدم 

يقود  واألسعار التي يتحملها العمالء بأي زيادة أو تقلبات عالية في تهاليف البترول مما قد يؤثر بدوره على حجم الطلب من قبل عمالئنا. وقد

ول على نتائا عملياتنا ووضعنا املالي. أي تغيير ملحوظ التقلبات املستقبلية ألسعار البتر صعوبة التنبؤ بتأثيرإلى هذا التقلب في التهاليف 

ي من هذه العوامل قد يهون له تأثير وبالتالي يهون أل وجذري في أي من هذه العوامل قد يهون له تأثير مادي على حجم املنتجات التي نبيعها. 

 . عملياتناسلبي على أعمالنا، ووضعنا املالي، ونتائا 

 للوائح معمول بها ولجنة إلى الذي نقوم ببيعه  (الديزل زيت الغاز )و يتم تحديد أسعار التجزئة للبنزين 
ً
 تترأسهاعمالء التجزئة لدينا وفقا

أسعار التجزئة باملستويات التي توفر لنا نفس  تحديدالطاقة في دولة اإلمارات. وال يوجد أي ضمان أن لجنة التسعير سوف تستمر في 

 على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي.هامش األ 
ً
 رباح وأي انخفاض قد يحدث في هامش أرباح هذه املنتجات قد يؤثر عكسيا

 للوائح )"إلى التي نقوم ببيعها  منتجات البنزين وزيت الغاز )الديزل(يتم تحديد أسعار 
 
لوائح تسعير وقود التجزئة عمالء التجزئة في اإلمارات وفقا

 لجنة تسعير منتجات التجزئة "( والتي تفوض في اإلمارات
 
 (Platts Pricingعلى معايير معينة لتسعير بالت  )بناء  بتحديد األسعار شهريا

لتغطية مصاريف النقل وغيرها من املصاريف  املكررة العاملية والتي تحدد هوامش ربح محددة لتجار التجزئة لهل لتر النفطيةللمنتجات 

 وقد يهون  منتجات لجنة تسعيرتعيد  .املنتجات محدودبتلك أرباحنا فيما يتعلق هوامش فإن  . وبالتاليالتشغيلية
 
التجزئة تحديد األسعار شهريا

عمالئنا بسعر التجزئة املحدد في الشهر الالحق، وهو إلى نتيجة ذلك أننا قد نهون في حاجة لبيع مخزون الوقود الذي قمنا بشرائه في شهر ما 
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وعلى الرغم من أن أدنوك قد وافقت على تخفيض األسعار التي في هوامش أرباحنا املتعلقة بتلك املبيعات.  انخفاضإلى األمر الذي قد يؤدي 

، والسداد لنا إلى الحد املستويات املحددة ى من بعضأدناملنظمة إلى إذا انخفضت هوامش األرباح  البنزين وزيت الغاز )الديزل(نسددها مقابل 

وقد وافقت أدنوك على   عن مستويات محددة.)الديزل(  البنزين وزيت الغازالذي تقل فيه إجمالي هوامش أرباحنا السنوية لهل لتر ملبيعات 

. يرجى اإلطالع على )"املعامالت مع األطراف 2022مبر ديس 31التوريد الخاصة بنا، والتي تنتهي في  اتفاقيةالقيام بذلك خالل املدة األولى من 

، كانت أسعار املنتجات النفطية املكررة محددة بمستوى أقل 2015قبل شهر أغسط  التوريد"(. باإلضافة إلى أنه  اتفاقيات –ذات العالقة 

 لسياسة وزارة الطاقة
 
حتى هذا الوقت في تدعيم تهاليف بيع الوقود بالتجزئة للعمالء. ال يوجد أي  في دولة اإلمارات من املدفوع فيها، انعهاسا

وعليه فإن أي انخفاض في  ضمان أن لوائح تسعير وقود التجزئة لن يتم تعديلها في املستقبل لتخفيض هوامش الربح املعتمدة لتجار التجزئة.

 هري على نتائا عملياتنا ووضعنا املالي. هوامش الربح املعتمدة لهذه املنتجات قد يهون له تأثير سلبي جو 

عمالئنا في أبوظبي هي أسعار منظمة ومحددة على مستويات كانت عادة أقل من تكاليف إلى سطوانات الغاز املسال التي نحملها إأسعار 

الغاز املسال لعمالئنا في إسطوانات تلك الخسائر، فإن أرباحنا التشغيلية من مبيعات  تعويضلمع أدنوك اتفاقية التوريد، وبموجب 

 توى معين. أبوظبي هي محددة بمس

عمالئنا في أبوظبي هي أسعار منظمة ومحددة على مستويات كانت عادة أقل من تهاليف التوريد، إلى الغاز املسال التي نحملها إسطوانات أسعار 

سطوانات مدعومة ملعادلة أسعار إعادة البيع إسطوانات الغاز وقد وافقت أدنوك على تعديل تهاليف التوريد بالغاز املسال ليتم توزيعها في ا

، طاملا يتم تنظيم أسعار أسطوانات الغازل من النفقات التشغيلية التي نتكبدها فيما يتعلق بتوزيع تلك اإلسطوانات %108املسال ناقص 

بتوزيع إسطوانات الغاز املسال املدعومة، إال أأها تحد  تحمل أي خسائر تشغيلية فيما يتعلق مصممة لتمنعنا من. ومع أن آلية التسعير املسال

ك لفي حسابات تهاليف توريد الغاز املسال وتحدد أرباحنا التشغيلية فيما يتعلق بت تضمينهامن أنواع وحجم النفقات التشغيلية التي قد يتم 

 . من النفقات التشغيلية املرتبطة بها %8األعمال عند نسبة 

من  العائدات الناجمةجزء من عملية النمو الخاصة بنا على املبادرات التي نتخذها أو التي نخطط للقيام بها لتحقيق نمو في يعتمد 

ير منتجات الوقود وغيرها من املنتجات في األسواق التي نعمل بها حاليا. عدم النجاح في تنفيذ تلك املبادرات قد يضر بنمونا ويكون له تأث

 عملياتنا ووضعنا املالي.  سلبي على نتائج

من منتجات الوقود وغيرها من عائداتنا عدد من اإلجراءات اإلضافية نحن بصدد تنفيذها لزيادة إلى لقد اتخذنا عدد من املبادرات باإلضافة 

، بما في ذلك إطالق خدمات جديدة مثل خدمة
 
الهاملة املتميزة " أكثر من نظامالتزود بالوقود من خالل  املنتجات في األسواق التي نعمل بها حاليا

العمليات في محطات الخدمة  وترشيد SMART التكنولوجيا الذكية باستخدام في محطات الخدمة لدينا للتزود بالوقود" والخدمة الذاتية

الوقود بالتجزئة ومتاجر التجزئة، وتنفيذ مبادرات التسعير والترويا الجديدة في  واملتاجر للوصول بالنفقات التشغيلية بما يتماش ى مع تجار

شائع في أجزاء كثيرة من العالم، إال أنه من خالل أكثر من نظام هو أمر متاجرنا لزيادة اإليرادات والربحية. وعلى الرغم من أن التزود بالوقود 

وقد ال نهون قادرين على تحقيق املستويات املطلوبة التي نرغب في تحقيقها من استخدام  تحدةلم يتم تنفيذه بنجاح في دولة اإلمارات العربية امل

واذا أخفقت الخدمة الهاملة في الفوز برضا العمالء، فإننا قد ال نهون قادرين على تحقيق اإلستفادة  .هاملة للتزود بالوقود في أسواقناالخدمة ال

قد يتطلب تخفيض في العمالة وهو ما قد يمثل لدينا ذلك، فإن تحسين النفقات التشغيلية إلى  اإلضافةاملالية املتوقعة من هذه املبادرة. ب

 كما أن مبادرات تحسين متاجر التجزئة لدينا قد ال تهون ناجحة في تحقيق والوصول إلىصعوبة في ضوء مبادرة التوطين القائمة في الدولة. 

تحقيق املستويات التي نرغب فيها من حركة العمالء وزيادة معدل حجم املعاملة في متاجر التجزئة  أو املستويات املرغوبة من زيادة األسعار

أن اإلفتراضات والتقديرات التي وضعناها فيما يتعلق بهذه العناصر أو غيرها من عناصر استراتيجيتنا سوف تبرهن  ال يوجد أي ضمانلدينا. 

ذ مثل تلك املبادرات بنجاح أو أننا لن نتکبد تکالیف أعلی من املتوقع فیما یتعلق بھذه املبادرات أو أننا سنهون قادرين على تنفيأأها صحيحة أو 

د يهون له أن يقبل عمالئنا أي من تلك املبادرات والتكنولوجيا الجديدة التي ننتوي تنفيذها العمل بها. اإلخفاق في تنفيذ تلك املبادرات بنجاح ق

نمو أعمالنا وبالتالي فإن ذلك قد يهون له تأثير عكس ي على نتائا عملياتنا ووضعنا أهدافنا املالية املستهدفة و  قدرتنا على تحقيقأضرار على 

 املالي. 

 على مقدرتنا على التوسع في عملياتنا في دولة اإلمارات وعلى الصعيد الدولي، وذلك من خالل تقديم حقوق امتياز في  
ً
يعتمد نمونا جزئيا

أن ذلك قد يكون له تأثير سلبي إلى فشلنا في توسيع عملياتنا قد يضر بمقدرتنا على النمو باإلضافة فإن . وعليه، السعوديةاململكة العربية 

 على أعمالنا.  عملياتنا؛على 
ً
 كما أن استخدام نموذج حقوق االمتياز قد يشكل خطرا

، فإن نمونا في املستقبل سوف يعتمد جزئيا على مقدرتنا على توسيع وبسبب تركيزنا العالي على الخدمة في أبوظبي ومنطقة اإلمارات الشمالية

، وهو األمر الذي قد ال ننجح في تحقيق أرباح منه أو قد ال نهون قادرين على تحقيقهإلى عملياتنا 
 
 امناطق أخرى في دولة اإلمارات وخارجها دوليا

 من البداية. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على قدرتنا على تنمية أعمالنا:
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  عليها في حال تحديدها، والذي قد يهون السبب فيه هو  االستحواذعدم قدرتنا على تحديد مواقع مناسبة ملحطات الخدمة الجديدة أو

 ؛ واملواقع بالنيابة عناعلى أو تأجير هذه  االستحواذعدم مقدرة أو عدم رغبة أدنوك في 

  املرتبطة بنمونا فيما يتعلق الضوابط املالية الخاصة وأنظمة املعلومات ومصادر اإلدارة واملوارد البشرية الالزمة لدعم نمونا؛ الصعوبات

 و 

  صعوبات تعيين وتدريب والحفاظ على املوظفين الذين يتمتعون باملهارة؛ و 

  أو الجدد اآلخرين في األسواقاملنافسة مع مشغلي محطات الخدمة 
 
 ؛ و املتواجدين حاليا

  صعوبة موائمة أنظمة التوزيع وغيرها من النظم التشغيلية واإلدارية مع شبكة املواقع بعد توسعها؛ و 

  الحصول على التمويل الهافي لعمليات التوسع؛ و علىعدم القدرة 

 ومية أو أي طرف أخر والتصاريح والتراخيص الالزمة لتشغيل أي مواقع الصعوبات التي قد نواجهها في الحصول على املوافقات الحه

 إضافية؛ و 

  مزيد من التركيز املنصب على عمليات التوسع.إلعطاء التشتت الذي قد يحدث في انتباه وتركيز اإلدارة العليا املنصب على األعمال الحالية 

 في إمارة دبي، لكننا ننوي الدخول في سوق دبي بحلول عام 
 
هما املشغلين وامارات . في وقتنا الحالي، إينوك 2018نحن لي  لنا وجود حاليا

الوحيدين ملحطات خدمات الوقود بالتجزئة في دبي، وال يوجد أي ضمان أننا قد يمكننا إيجاد مواقع مالئمة في دبي، حيث نستطيع تمويل 

في سوق دبي. وقد وامارات لخدمة التابعة لنا في دبي بكفاءة، أو أننا قد نهون قادرين على دخول السوق والعمل واملنافسة ضد إينوك محطات ا

 نيتها في افتتاح 
 
 محطة خدمة جديدة في دبي خالل الثالث سنوات القادمة.  48أعلنت إينوك مؤخرا

 النية في تنفيذ نموذج حقوق االمتيا
 
ز حتى نستطيع التوسع في اململكة العربية السعودية، والذي قمنا بموجبه بتحديد شريك محلي لدينا حاليا

التي تحمل العالمة التجارية من قبلنا والذي سيمتلك ويقوم بتشغيل محطات الخدمة الخاصة ألدنوك سيحصل على ترخيص االسم التجاري 

حق امتياز، ولذلك ال يوجد  اتفاقيةتياز املبرمة معنا. نحن لم نعمل من قبل بموجب االم اتفاقيةفي اململكة العربية السعودية بموجب ألدنوك 

 على سمعتنا  االمتيازفإن أفعال الجهة/الشخص الحاصل على حقوق  ذلك،إلى أي ضمان بنجاحنا في القيام بذلك. باإلضافة 
 
قد تؤثر سلبيا

 نتائا عملياتنا ووضعنا املالي. إلى مما قد يؤثر بدوره بشهل عكس ي على تطلعاتنا التنموية، باإلضافة  ألدنوك،التجاري  االسموقوة 

هي مجاالت ذات قدرة تنافسية عالية تماما كمعظم أسواق الخدمات التابعة التي نعرضها في  متاجر التجزئةمجال توزيع الوقود ومجال 

انخفاض في مستويات العائدات وهوامش األرباح. باإلضافة إلى لم نستطع التنافس بفاعلية فإن هذا قد يقود  وإذامحطات الخدمة لدينا. 

في تلك اإلماراتين، خدمة الوقود بالتجزئة حطات مل أننا املشغل الوحيدأنه ال يوجد أي ضمان أن حكومات أبوظبي والشارقة، حيث إلى 

 ود أن يعمل في املستقبل. أي موزع آخر للوقإلى لن تقوم بالتصريح 

بالتغير املستمر في عدد ونوع تجار التجزئة الذين ومتميزة العديد من األسواق والقطاعات السوقية التي نعمل بها ذات قدرة تنافسية عالية 

سة مستمرة مع موزعين يقدمون نف  املنتجات والخدمات التي نقدمها في محطات الخدمة لدينا والتي نوفرها لنوعية عمالئنا. نحن في مناف

واملتاجر الصغيرة اململوكة بشهل مستقل، ومحالت السوبر ماركت، والصيدليات، ومتاجر  متاجر التجزئةآخرين للوقود وسالسل 

الخصومات، وتجار الكميات الكبيرة. وحتى نستطيع البقاء في املنافسة، يجب علينا باستمرار تحليل تفضيالت املستهلكين وعروض وأسعار 

نافسين لنضمن أننا نقدم مجموعة مختارة من الخدمات واملنتجات بأسعار تنافسية لتقابل مطالب املستهلك. كما أننا يجب أن نحافظ على امل

املرافق واملواقع الخاصة بنا وذلك للبقاء في املنافسة والحفاظ على قدرتنا على جذب املزيد إلى تحديث مستوى خدمة العمالء لدينا، باإلضافة 

 اإلقبال على متاجرنا. وقد ال نهون قادرين على املنافسة بنجاح ضد املنافسين الحاليين واملستقبليين، وقد تؤثر الضغوط التنافسية التي من

 نواجها تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ووضعنا املالي ونتائا عملياتنا.

ي أبوظبي والشارقة ونمتلك حصة كبيرة من أعمال توزيع الوقود بالتجزئة نحن حاليا املشغلين الوحيدين ملحطات خدمة وقود التجزئة في إمارات

في باقي اإلمارات الشمالية. وعلى الرغم من ذلك فإنه ال يوجد أي ضمان بأن حهومات أبوظبي والشارقة لن تصرح لشركات أخرى بالعمل في 

زايد املنافسة في باقي اإلمارات الشمالية، والذي في حالة أننا لم نكن مجال توزيع الوقود في تلك اإلمارات، كما اننا ال يمكننا أن نضمن عدم ت

فض 
َ
 تأثير سلبي جوهري على نتائا عملياتنا ووضعنا املالي. إلى ويفض ي بدوره  من حصتنا السوقيةقادرين على املنافسة بالفاعلية الهافية قد يخ

وجدير بالذكر أن حجم بعض هؤالء التجار في السوق كبير ولديهم  ات،الشرك قسمنحن نواجه منافسة من تجار وقود الجملة اآلخرين في 

ذلك، قد يهون بعض منافسينا في بيع الوقود بالجملة قادرين على شراء الوقود بتهلفة أقل من األسعار التي إلى موارد مالية كبيرة. وباإلضافة 

ف  بنجاح مع مقدمي خدمات الوقود اآلخرين قد يهون له تأثير سلبي . إن عدم قدرتنا على التناأدنوكندفعها بموجب اتفاقيات التوريد مع 

 جوهري على نتائا عملياتنا ووضعنا املالي.
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أي انخفاض جوهري في حجم الطلب على الوقود الذي نعرضه، بما في ذلك ما كان نتيجة تغير األحوال االقتصادية العامة في اإلمارات 

العمالء الذين يفضلون أنواع الوقود البديلة،  وزيادة عددبي والتحسن في كفاءة وقود السيارات وغيرها من الدول في منطقة الخليج العر 

 املالي.قد يؤثر سلبيا على نتائج عملياتنا ووضعنا 

. 2017سبتمبر  30أرباحنا للتسعة أشهر املنتهية في  من إجمالي %77.4تقريبا من عائداتنا وهو ما يقارب  %86.7الوقود حساب مبيعات  يبلغ 

العامة في اإلمارات وغيرها من الدول في  االقتصاديةفي حجم الطلب على منتجات الوقود الخاصة بنا، نتيجة األحوال  االنخفاضومن شأن 

انخفاض في عائداتنا، وهو األمر الذي إلى يؤدي منطقة الخليا العربي أو زيادة فاعلية وقود السيارات وتفضيل العمالء لنوع وقود بديل، أن 

العامة  االقتصاديةعليه عائداتنا، على األحوال بناء  نتائا أعمالنا ووضعنا املالي. يعتمد حجم الطلب على الوقود، و  على يهون له تأثير عكس ي

وعدة نواحي أخرى، مثل فاعلية وقود السيارات وملكية وحركة سيارات الركاب وحركة املركبات التجارية واإلستهالك الحهومي للوقود وحجم 

يرات ، فإن أي تقدمات تكنولوجية أو تغيما سبقإلى باإلضافة  السياحة والتجارة في مناطق عملياتنا، وقد تتغير أي من هذه األحوال والظروف.

مسببا في تحولهم تجاه أنواع وقود بديلة قد يقلل من حجم الطلب على أنواع الوقود  واملستهلكينتنظيمية أو أي تغيرات فيما يفضله العمالء 

.
 
لغاز الطبيعي أن التحول تجاه السيارات العاملة بالكهرباء أو الهيدروجين أو اإلى هذا باإلضافة  التقليدي املشتق من البترول الذي نبيعه حاليا

مصادر وقود جديدة أو ضغوط تنافسية إلى على عادات التسوق لدى العمالء أو يؤدي  بآثارهأو أي شهل آخر من مصادر الوقود قد يضفي 

 التهاليفجديدة. ونتيجة ثبات بعض التهاليف التشغيلية واملصاريف وعدم تغيرها مع تغير حجم الطلب على الوقود الذي نقوم بتوزيعه فإن 

واملصاريف التي نتحملها قد ال تنخفض بالتناسب مع انخفاض حجم الطلب أو قد ال تنخفض على اإلطالق. ونتيجة لذلك فإننا قد نواجه 

في حجم الطلب على الوقود قد  االنخفاضانخفضت معدالت توزيعنا للبترول. عالوة على ذلك، فإن  إذاانحدار وانخفاض في هامش أرباحنا 

 
 
انخفاض عائدات مبيعات البضائع في إلى محطات الخدمة واملتاجر الخاصة بنا، وهو ما قد يؤدي إلى نخفاض عدد الزيارات اإلى يؤدي أيضا

الخدمة الخاصة بنا. أي من هذه العوامل قد يهون له تأثير سلبي جوهري على أعمالنا محطات متاجرنا وغير ذلك من الخدمات التي نقدمها في 

 ملياتنا. ووضعنا املالي ونتائا ع

عرضنا لخسائر أو تكاليف أو التزاما
ُ
سبب اضطرابات في عملياتنا وقد ت

ُ
ت املخاطر الكامنة في تخزين ونقل املنتجات التي نبيعها يمكن أن ت

كبيرة محتملة. محطات التخزين لدينا عرضة ملخاطر األعمال واملخاطر التشغيلية، والتي، إن حدثت، قد يكون لها تأثير سلبي على ونتائج 

 تنا ووضعنا املالي. عمليا

يتم تخزين الوقود الخاص بنا في خزانات تحت وفوق سطح األرض. ويتم نقل أغلب الوقود لدينا باستخدام شاحناتنا الخاصة، وشاحنات 

على  مخاطر كامنة كبيرة أثناء نقل وتخزين الوقود. وتشمل هذه املخاطرإلى شركات نقل خارجية والسفن التي نستأجرها. تتعرض عملياتنا 

أي من األمور و والتصريفات وأي نوع آخر من أنواع التسريب، واإلنسهابات سبيل املثال ال الحصر، الحوادث املرورية، والحرائق، واالنفجارات، 

أو صعوبات في عملية التوزيع وتوقفها، أو تلوث بيئي أو غرامات تفرضها الحهومة أو التزامات نظافة أو إصابة شخصية إلى التي قد تقود 

مطالبات تعويضات عن القتل الخطأ وأي أضرار أخرى قد تلحق بملكيتنا أو ملكية الغير. إن أي حدث من هذا القبيل غير مشمول بالتأمين 

 قد يهون له تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ووضعنا املالي ونتائا عملياتنا.

 محطات التخزين الخاصة بنا عرضة ملخاطر األعمال واملخاطر التشغيلية، وأهمها ما يلي: 

  انقطاع الكهرباء في محطات تخزين الوقود لدينا أو توقف عمليات التشغيل بسبب الطق  أو غيره من األسباب املتعلقة بالتغييرات

 الطبيعية؛ و 

  التهديد بالحرب والهجمات اإلرهابية؛ و 

 تقلبات في هامش أرباحنا فيما يتعلق بتلك إلى لبات في أسعار مخزوننا من املنتجات في محطات تخزين الوقود لدينا والتي تؤدي حدوث تق

 املنتجات؛ و 

  .التغييرات الطارئة على التشريعات واللوائح، بما في ذلك األنظمة البيئيةا، التي قد تزيد من التهاليف التشغيلية والرأسمالية 

 على أعمالنا  واملبيعات إلى عمالئنامن تلك األحداث أو غيرها قد يؤثر على عمليات محطات تخزين الوقود  وقوع أي
 
مما بدوره قد يؤثر سلبيا

 ووضعنا املالي ونتائا عملياتنا. 

، وفي أسوء ويزيد على ما سبق أنه أثناء التخزين والنقل قد يتلوث مخزون الوقود لدينا باملاء أو بنمو امليكروبات فيه وهو ما قد يؤثر على األداء

عن عدم زيادة التهاليف املتعلقة بمعالجة هذا التلوث وقد يسفر إلى الظروف، قد يؤثر على تسويق الوقود الخاص بنا. تلوث الوقود قد يؤدي 

إلى محطات الخدمة الخاصة بنا و إلى مقدرتنا على بيع مخزون النفط لدينا والذي قد ينتا عنه زيادة في تهاليف التشغيل وانقطاع التوريدات 

أي عمالئنا. عالوة على ذلك، فإن بيع الوقود امللوث قد ينتا عنه مطالبات بتعويضات عن أضرار من قبل عمالئنا وتضرر سمعتنا. وال يوجد 

 ضمان أن تلوث الوقود لن يحدث في املستقبل، وإن حدث فإن ذلك قد يهون له تأثير سلبي جوهري على نتائا عملياتنا ووضعنا املالي. 

 على أعمالنا. 
ً
 نحن نعتمد على أنظمة تكنولوجيا املعلومات إلدارة العديد من نواحي أعمالنا وأي اضطراب في هذه األنظمة قد يؤثر سلبيا
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مد على نظم تكنولوجيا املعلومات في إدارة العديد من جوانب املعامالت التجارية لدينا، بما في ذلك، استقبال والتعامل مع والوفاء نحن نعت

وفوترة الطلبات املستلمة من عمالئنا، والحفاظ على مستويات املخزون في محطات الخدمة الخاصة بنا، وتسهيل عمليات الشراء من قبل 

عد نظم تكنولوجيا املعلومات مهون رئيس ي ألعمالنا وعنصر أساي ي في استراتيجيات عمالء التجزئة 
ُ
لدينا، وتوفير املعلومات التحليلية لإلدارة. وت

ه النمو الخاصة بنا، ومن شأن أي خلل خطير في أنظمة املعلومات لدينا أن يحد بشهل كبير من قدرتنا على إدارة وتشغيل أعمالنا بكفاءة. هذ

أو سقوط أنظمة الكمبيوتر والشبهات، أو انقطاع  عرضة للتوقف، بما في ذلك تضرر أو انقطاع الطاقة بسبب أي كوارث طبيعية،األنظمة م

أو الفقدان املادي أو اإللكتروني للبيانات أو اختراق الحماية وفيروسات الكمبيوتر، أو الهجمات اإللكترونية أو القرصنة  االتصاالتخدمات 

ول الغير مصرح به أو غيرها من األمور املتعقلة بالحماية اإللكترونية والتي قد ينتا عنها فقدان ألي معلومات مهمة لألعمال أو محاوالت الدخ

لياتنا أو انقطاع أو اضطراب عملياتنا التشغيلية. وال يوجد أي ضمان أنه لن يهون هناك أي تأثير سلبي جوهري أعمالنا ووضعنا املالي ونتائا عم

 ل أو اختراق نظم تكنولوجيا املعلومات لدينا. نتيجة فش

إلى تخضع عملياتنا للقوانين واللوائح املتعلقة بحماية البيئة والسالمة التشغيلية وجودة املنتجات التي قد تتطلب نفقات كبيرة أو تؤدي 

 التزامات قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمالنا.

، بما في ذلك تلك املتعلقة باملحطات والخزانات تحت األرض وفوقها، وتسريب وتصريف املواد الخاضعة تخضع أعمالنا لقوانين ولوائح البيئة

شخص للمواد الخاضعة  وتعرض أيللرقابة في الهواء، واملاء والتربة وتوليد وتخزين والتعامل مع واستخدام ونقل والتخلص من املواد الخطرة، 

ناتجة عن عدم االلتزام بهذه القوانين واللوائح أو أي من القوانين واللوائح البيئية  مسؤوليةللرقابة وصحة وسالمة موظفينا. إن أي انتهاك أو 

تأثير سلبي جوهري على  املستقبلية قد يؤدي الى، من بين العديد من األمور األخرى، فرض غرامات ودعاوي مدنية ضدنا، وهو ما قد يهون له

 أعمالنا ووضعنا املالي ونتائا عملياتنا.

أننا نخضع للقوانين واللوائح املوضحة ملواصفات جودة املنتجات فيما يتعلق ببعض املنتجات التي نقوم بتوزيعها. أي تغييرات قد إلى باإلضافة 

لنفطية املكررة، أو غيرها من املتطلبات املتشددة للوقود، قد تقلل تطرأ على مواصفات جودة املنتا، مثل تخفيض نسبة الكبريت في املواد ا

من مقدرتنا على الحصول على وضمان املنتا و/أو يتطلب منا تكبد املزيد من تهاليف للمعالجة و/أو تتطلب مصاريف رأسمالية إضافية. 

ار أو املبيعات قد يهون له تأثير سلبي جوهري على نتائا اإلخفاق في الحصول على منتا ما أو استرداد هذه التهاليف من خالل زيادة األسع

 عقوبات كبيرة.إلى وعالوة على ذلك، قد يؤدي عدم االمتثال لهذه اللوائح  عملياتنا ووضعنا املالي.

، وال يوجد أي ضمان أن شروط هذه الصفقات/املعامالت والشركات التابعة لها أدنوك مع سوف نستمر في الدخول في صفقات/معامالت

 تكون مواتية لنا. 

كحد أدنى  %80ملا ال يقل عن نسبة أدنوك من رأسمالنا املصدر وعقب الطرح سوف تستمر ملكية  %100في تاريخ هذه النشرة تمتلك أدنوك 

، وننوي االستمرا من رأس كحد أقص ى %90و
 
وشركاتها التابعة فيما أدنوك ر في ذلك، في صفقات كبيرة مع مالنا املصدر. ولقد دخلنا سابقا

ذات الصلة. ال يوجد  واإلداريةيتعلق، بين العديد من األمور األخرى، بتوريد جميع املنتجات النفطية املكررة وتوفير بعض الخدمات التشغيلية 

األخرى سوف تعمل  أدنوك وشركاتها التابعة ئمة لنا أو أنوشركاته التابعة سوف تهون مال أدنوك أي ضمان أن شروط الصفقات التي تتم مع 

 على مصلحة مساهمينا من العامة. 

استنادا على النفقات  نقدمهااملبرمة فيما بيننا وبين أدنوك أن تقوم أدنوك بتعويضنا مقابل الخدمات التي  االتفاقياتوتتطلب عدد من 

توريد الغاز املسال، حساب األسعار التي ندفعها مقابل إسطوانات الغاز  اتفاقيةالتشغيلية التي نحملها لتقديم تلك الخدمات و، في حالة 

ك الحق و يهون ألدن قياتاالتفاعلى النفقات التشغيلية إلنتاج وتسليم إسطوانات الغاز املسال إلى العمالء. وبموجب تلك بناء  املسال املدعمة 

للحفاظ على مستوى منخفض من املبالغ املستحقة في مراجعة والتدقيق على مصاريفنا التشغيلية وقد تسعى إلى الحد من نفقاتنا التشغيلية 

ما يتعلق بهذه التي تدفعها لنا. وال يوجد أي ضمان أن أدنوك سوف تقوم بتعويضنا بشهل كامل مقابل النفقات التشغيلية التي نتكبدها في

 األنشطة، أو أن أدنوك لن تطلب مننا الحفاظ على نفقاتنا التشغيلية بمستويات أقل من التي يجب أن تهون. 

 على  أدنوكفي تزودينا ببعض الخدمات لتشغيل أعمالنا. وقد يؤثر إخفاق  أدنوكنحن نعتمد على 
ً
في تزويدنا بهذه الخدمات تأثيرا سلبيا

 قدرتنا على إدارة أعمالنا، وهو األمر الذي قد يؤثر سلبيا على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي. 

على تزويدنا ببعض الخدمات )الخزانة والاتأمين وغيرها( أدنوك على موافقة بناء   أدنوكخدمات شريك مع  اتفاقيةفي قبل اإلدراج، سوف ندخل 

في تزويدنا بتلك الخدمات، فسنهون مطالبين إما بالتعاقد مع مزود خدمات آخر أو تطوير قدراتنا أدنوك  تفشل إذالدعم أعمالنا. وفي حالة ما 

، وأيا من األمرين قد يهلفنا الكثير من الوقت باإلضا
 
الزيادة في التهاليف. وبالتالي، فإن عدم مقدرة أو استعداد إلى فة ألداء تلك الخدمات داخليا

 على نتائا عملياتنا ووضعنا املالي. أدنوك
 
 جوهريا

 
  على تزويدنا بتلك الخدمات قد يؤثر تأثيرا سلبيا
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استخدام العالمة التجارية. وعليه، فإن أي أحداث سلبية قد يكون  اتفاقيةبموجب  ألدنوكمعظم عملياتنا تنفذ تحت العالمة التجارية

 قد يكون لها تأثير سلبي على أعمالنا.  ألدنوكالصورة أو القيمة السوقية للعالمة التجارية  علىلها تأثير سلبي 

تراف باالسم املرتبط بالعالمة التجارية نحن نرى أن نجاح عملياتنا معتمد، بجزء كبير، على السمعة الجيدة املستمرة والقيمة السوقية واالع

نفسها وعدد من الشركات التابعة لها. إن أدنوك بعمليات  ةمرتبط ألدنوكعملياتنا، فإن العالمة التجارية إلى باإلضافة بأدنوك الخاصة 

والتي لي  لنا أي  الشركات التابعة لهاألي سبب كان، بما في ذلك ما كان نتيجة ألنشطة وعمليات أدنوك في قيمة العالمة التجارية  االنخفاض

أدنوك استخدام العالمة التجارية مع  اتفاقيةسيطرة عليها، قد يهون له تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ووضعنا املالي ونتائا عملياتنا. إن مدة 

التجاري. بعد مرور األربع سنوات  السمها مقابل استخدامناألدنوك أربع سنوات بشهل مبدئي وخالل تلك املدة لن نقوم بدفع أي استحقاقات 

مقابل استخدامنا ألدنوك التي يجب أن ندفعها  االستحقاقاتعلى  لالتفاقبالدخول في مفاوضات وأدنوك األولية، سوف نهون ملزمين نحن 

أو أن االستحقاقات التي يتوجب ألدنوك السمها. ال يوجد أي ضمان بنجاح تلك املفاوضات املتعلقة باستمرارنا في استخدام االسم التجاري 

 علينا سدادها لن يهون لها تأثير عكس ي جوهري على نتائا عملياتنا ووضعنا املالي. 

من األصول الخاصة بنا. نتيجة لذلك، نحن عرضة إلمكانية خسارة األراض ي  الخدمة وغيرهانحن ال نمتلك األراض ي املقام عليها محطات 

 افظة على استخدام األراض ي بالشكل املتطلب، مما قد يؤثر عكسيا على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي.أو زيادة التكاليف الالزمة للمح

محطة خدمة وقود واحدة في أبوظبي، ومكتبنا الرئيس ي في أبوظبي ومكتبنا الرئيس ي في العين  باستثناءجميع محطات خدمة الوقود في أبوظبي، 

)حقوق التأجير طويلة األجل(.  انتفاعقائمة على أراض ي إما ممنوحة لنا من حهومة أبوظبي أو على أراض ي منحت فيها لنا حهومة أبوظبي حقوق 

تم نقل  محطة خدمة واحدة في أبوظبي تقع على أراض ي مؤجرة لنا من أطراف أخرى.إلى فة جميع محطات الخدمة في اإلمارات الشمالية باإلضا

 وإعادة تأجيرها لنا وذلك بغرض اإلمتثال لقوانين امللكية في دولة اإلمارات في أعقاب الطرح.أدنوك إلى محفظة العقارات/املمتلهات الخاصة بنا 

. كما أننا عرضة ملخاطر عدم أدنوكمما يسفر عنه إأهاء اإليجارات املتعلقة بتلك األراض ي مع  ألدنوكوعليه، فإننا عرضة إللغاء منحة األراض ي 

إأهاء عقود اإليجار من الباطن املتعلقة إلى وهو األمر أيضا الذي قد يفض ي وأدنوك تجديد عقود اإليجار بين مالك األراض ي خارج إمارة أبوظبي 

زيادة التهاليف التشغيلية إلى عار أي من هذه اإليجارات سواء املباشرة أو من الباطن سوف يؤدي . كما أن زيادة أسأدنوكبتلك األراض ي مع 

على شروط مقبولة، بناء  التي نتكبدها. وفي حالة عدم قدرتنا على الحفاظ على حقنا في االستفادة من هذه العقارات التي نستخدمها في عملياتنا 

 قوق، فإن ذلك قد يهون له تأثير سلبي جوهري على وضعنا املالي ونتائا عملياتنا. أو زيادة التهاليف املتعلقة بهذه الح

نب(، ونتيجة بعض القيود القانونية في دولة اإلمارات فيما يتعلق بامللكية األجنبية لألراض ي )بما في ذلك ما كان بواسطة شركات مملوكة ألجا

في الحصول على مواقع ملحطات الخدمة الجديدة  أدنوكمد على مقدرة واستعداد نحن نتوقع أن نمونا املستقبلي في دولة اإلمارات سيعت

. وعليه الخاصة بنا، من خالل املنح واإليجارات من املالك من الغير، وبالتالي التأجير لنا بشهل مباشر أو من الباطن )وفقا ملا يقتضيه الحال(

 على خططنا للنمو، وهو األمر الذي بدوره قد يهون له تأثير سلبي جوهري على للقيام بذلك قد يؤثر عكسيأدنوك فإن عدم مقدرة واستعداد 
 
ا

 نتائا عملياتنا ووضعنا املالي. 

مع أدنوك، نحن غير قادرين ولن نهون قادرين على بيع أو نقل أو رهن أو على اتخاذ  اتفاقياتنابسبب القيود على األرض املمنوحة لنا والواردة في 

 وهذه األرض ال تضيف أي قيمة في بيان مركزنا املالي.  أي إجراء آخر من شأنه تسييل قيمة األرض التي ننفذ عليها عملياتنا.

 العربية تأثير سلبي على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي.  قد يكون لتطبيق ضريبتي االستهالك والقيمة املضافة في دولة اإلمارات

فرض 2018يناير  1وقانون ضريبة القيمة املضافة بداية من  2017أكتوبر  1أعلنت دولة اإلمارات اعتماد قانون ضريبة االستهالك بداية من 
ُ
. ت

اللوائح التنفيذية لقانون ضريبة  إصدارت الطاقة. ولم يتم على منتجات التبغ ومشروبا %100على املشروبات الغازية و %50ضريبة االستهالك 

وإذا كانت هناك  املضافةوالتي تتضمن املزيد من التفاصيل عن املنتجات والخدمات التي ستخضع لقانون ضريبة القيمة  بعد املضافة القيمة

وزارة إلى أننا سوف نتكبد الكثير من التهاليف لضمان أن نقوم بجمع وتحويل الضريبة  باإلضافة إلى .بعض املنتجات تخضع لنسبة صفر

بتحديث نظم تكنولوجيا  لم نحدد بعد قيمة التهلفة الخاصة املالية في دولة اإلمارات وكذلك االمتثال ملتطلبات اإلبالغ والتقارير. كما أننا

أو ضريبة القيمة املضافة أو ما إذا كنا نستطيع تحصيل هاتين  االستهالكريبة املعلومات لدينا إلدارة تحصيل وتحويل )إن وجدت( ض

الضريبتين بشهل صحيح عندما تصبح سارية املفعول. ال يمكن ضمان أن تنفيذ ضريبة االستهالك أو ضريبة القيمة املضافة في دولة اإلمارات 

عمالئنا، أو أن تهاليف تطوير أنظمتنا إلدارة جمع إلى يل تلك الضرائب لن يؤثر سلبا على حجم الطلب على منتجاتنا، أو أننا نستطيع تحم

وتحويل هاتين الضريبتين أو أي غرامات أو غيرها من العقوبات التي قد نهون عرضة لها إذا لم نتمكن من البدء بشهل صحيح في تحصيل 

 على نتائا عملياتنا ووضعنا امل
 
 الي.الضريبتين عند سرياأهما، مما قد يؤثر سلبا

 .
ً
 لقد قمنا بتنفيذ عدد من السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط لنا فيها تاريخ تشغيلي محدود أو منعدم نهائيا
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السماح لنا بالعمل وتقديم التقارير إلى استعدادا للطرح، قمنا بتنفيذ وتطبيق عدد من السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط والتي تهدف 

خرى بما يتماش ى مع نوعية الشركات املدرجة في األسواق املالية. ومع ذلك، فإن تاريخنا التشغيلي فيما يتعلق بالعديد من تلك واملعلومات األ 

 في بعض األحيان؛ وعليه فإننا ال يمكننا تقديم أي ضمان أننا سنهون  واإلجراءاتالسياسات 
 
واألنظمة والضوابط هو محدود أو منعدم أهائيا

واألنظمة والضوابط بنجاح، أو أننا سنهون قادرين على العمل على التقارير وتقديمها وغير ذلك  واإلجراءاتنفيذ هذه السياسات قادرين على ت

  من املعلومات في الوقت املناسب وبالدقة الالزمة. واإلخفاق في القيام بذلك قد يهون له تأثير عكس ي على أعمالنا وأسعار تداول األسهم.

 ية التأمينية لدينا غير كافية للتكفل بكافة الخسائر املحتملة التي قد نعاني منها. قد تكون التغط

غوب نحن لسنا مؤمنين بالهامل ضد جميع املخاطر املتعلقة بأعمالنا. وقد ال نهون قادرين على الحصول أو الحفاظ على التغطية التأمينية املر 

د ازدادت األقساط والخصومات فيما يتعلق ببعض بوالص التأمين وقد تستمر في الزيادة. فيها باألسعار املناسبة. ونتيجة ألوضاع السوق، فق

كبيرة  مديونيةأو  مسؤوليةقد تصبح بعض أنواع التغطية التأمينية غير متاحة أو قد تهون متاحة بمبلغ تغطية أقل. وفي حال ما قد تكبدنا 

 لم تكن مشمولة بالتأمين بشهل كامل فإن هذا قد يهون له تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ووضعنا املالي ونتائا عملياتنا. 

 على املوظفين املؤهلين. والحفاظ منافسة لجذبنحن في 

ها. نحن في منافسة في مجال أعمالنا فيما يتعلق يعتمد استمرار نجاحنا على مقدرتنا على جذب املوظفين املؤهلين في كافة املناطق التي نعمل ب

إلى بجذب والحفاظ على املوظفين املؤهلين. قد يؤدي ضيق سوق العمل وزيادة ساعات العمل اإلضافية وارتفاع نسبة املوظفين بدوام كامل 

ستطيع املنافسة بشهل فعال في سباق تعيين ن حتىزيادة تهلفة العمالة. أي نقص في املوظفين املؤهلين قد يتطلب زيادة في األجور واملزايا 

كن والحفاظ على هؤالء املوظفين أو تعيين موظفين مؤقتين أكثر تهلفة. وال يمكن ضمان أن تهاليف العمالة لن تزداد، أو أن هذه الزيادات يم

 استردادها من خالل زيادة األسعار املفروضة على العمالء.

 . الرئيسينفقداننا ألحد أعضاء فريق اإلدارة العليا  وقد نتأثر بشكل سلبي في حالةليا لدينا واملعرفة نحن نعتمد على خبرة فريق اإلدارة الع

بدرجة كبيرة نحن نعتمد على خبرات فريق اإلدارة العليا لدينا والجهود املستمرة لهم، وتعتمد قدرتنا على البقاء في املنافسة وتنفيذ استراتيجيتنا 

قبل فريق اإلدارة العليا لدينا. وفي حال ما إذا قرر أي عضو من فريق اإلدارة العليا مغادرة منصبه، ألي سبب من  على الخدمات املقدمة من

. نحن لي  
 
لدينا األسباب، ولم نستطع أن نجد البديل املناسب في الوقت املناسب فإن أعمالنا ووضعنا املالي ونتائا عملياتنا قد تتأثر عكسيا

 " لكبار املسئولين التنفيذيين وغيرهم من املوظفين الرئيسيين. key man life insuranceخاص الرئيسيين "تأمين على حياة األش

( أو أي ترتيبات مالية أخرى لتحديد وتثبيت األسعار التي نشتري بها الوقود، purchase hedgesقد نختار الدخول في ترتيبات شراء تحوط )

 ن قبلنا وانخفاض هوامش أرباحنا. مما قد يزيد من التكاليف املتكبدة م

بالرغم من أننا لم ندخل من قبل في ترتيبات تحوط أسعار فيما يتعلق بشراء منتجات الوقود الذي نبيعه، إال أننا قد نرغب في الدخول في 

سياسة التحوط هذه. الدخول  . وال يوجد أي ضمان بنجاحالوقودترتيبات تحوط في املستقبل لتحديد وتثبيت األسعار التي نشتري بها منتجات 

في ترتيبات شراء تحوط أو غير ذلك من السندات املالية لتحديد وتثبيت أسعار شراء منتجات الطاقة قد يزيد من تهاليفنا وقد يخفض من 

 هوامش أرباحنا، وأي من تلك األمور قد يهون له تأثير سلبي جوهري على نتائا عملياتنا ووضعنا املالي. 

 املخاطر املتعلقة باإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

، حيث نقوم في أي مكان آخر في دولة اإلماراتقد يؤثر الوضع االقتصادي العام واألوضاع املالية والسياسية خاصة في إمارة أبوظبي أو 

 على نتائج عملياتنا ووضعنا
ً
 املالي.  بأداء وتنفيذ عملياتنا، سلبيا

، حيث نقوم بتنفيذ ي وأي مهان آخر في دولة اإلماراتلوضع اإلقتصادي العام واألوضاع املالية والسياسية، خاصة في إمارة أبوظبقد يهون ل

أن تراجع ثقة العميل و/أو تراجع اإلنفاق إلى عملياتنا، قد يهون لها تأثير سلبي جوهري على نتائا عملياتنا ووضعنا املالي. هذا باإلضافة 

االستهالكي أو حدوث تغيرات في معدالت البطالة أو التضخم الكبير أو أي تغييرات انكماشية اقتصادية/مالية أو خلل تنظيمي أو أي أحداث 

سواق التي نعمل بها، بما في ذلك جيوسياسية من شأأها أن تساهم في زيادة اإلضطرابات وانخفاض مستوى التوقعات بالنسبة لالقتصاد واأل 

ضغوط في التهاليف، كل هذه األمور قد يهون لها تأثير سلبي جوهري على أعمالنا. هذه إلى ق املنتجات والخدمات لدينا، وبالتي تؤدي اأسو 

 األوضاع والظروف قد يهون لها تأثير على جميع قطاعات العمل لدينا. ومن أمثلة هذه الظروف ما يلي: 

 العام أو املستمر في االقتصادات الهلية على النطاق اإلقليمي أو على نطاق أوسع أو الصدمات التي يواجها اإلقتصاد الكلي؛ و  التراجع 

  التغييرات التنظيمية التي قد تؤثر على األسواق التي نعمل بها؛ و 
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 ديات الهامنة في إجراء تعديالت انكماشية ضغوط اإلنكماش االقتصادي، مما قد يعيق قدرتنا على العمل بشهل مربح في ضوء التح

 باملقابل على هيهل التهاليف.

ها، مما يزيد من تأثيرها املحتمل حدت إن طبيعة هذه األنواع من املخاطر تجعل من الصعب التنبؤ بها أو يصعب التخطيط لها أو التخفيف من

 على أعمالنا.

 على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي.  ،األوسطشرق في منطقة ال االستقرار واالضطراباتاستمرار حالة عدم 
ً
 قد يؤثر سلبيا

 وعموما بعالقات دولية صحية، إال
 
أنه  على الرغم من أن إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات بشهل عام يتمتعان بحالة من االستقرار السياي ي محليا

السياسية في عدد من الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك والبحرين  كان هناك العديد من اإلضطرابات 2011من 

هذه من مظاهرات عامة إلى، في الحاالت القصوى، النزاعات املسلحة والحروب األهلية وأدت ومصر والعراق وليبيا وتون  واليمن. وقد تراوحت 

ومن الغير املمكن التنبؤ بوقوع أي أحداث أو ظروف مثل الحروب وغير قرار السياي ي. إلى عدد من التغييرات في بعض األنظمة وعدم االست

ذلك من األحداث العدائية األخرى أو مدى أثر أي من تلك األحداث أو الوقائع على أبوظبي ودولة اإلمارات. وتشهد منطقة الشرق األوسط 

 عدد من النزاعات املسلحة بما في ذلك 
 
دولة اليمن )حيث تشارك القوات املسلحة لدولة اإلمارات وعدد من الدول العربية وشمال أفريقيا حاليا

 فرضت كل من حهومات دولة 
 
األخرى( وسوريا والعراق وفلسطين، باإلضافة الى صراع عدد من الدولة مع تنظيم الدولة اإلسالمية. ومؤخرا

 بدعم اإلرهاب في املنطقة.  اتهامهاقطر بعد اإلمارات واململكة العربية السعودية والبحرين ومصر مقاطعة على 

سوف وتتأثر إمارة أبوظبي بالتطورات السياسية داخل دولة اإلمارات أو التي تؤثر على دولة اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، و 

تثمرين تجاه تلك التطورات في أي دولة من دول تستمر تلك التطورات في إضفاء أثرها على أبوظبي، باإلضافة إلى ذلك فقد تؤثر ردود فعل املس

على مصدري األوراق املالية في األسواق األخرى، بما في ذلك إمارة أبوظبي. وعلى الرغم من أن دولة  أفريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بما في اإلمارات لم تشهد أي هجمات إرهابية ضخمة مثل تلك التي شهدتها عدد من الدول األخرى في منطقة 

أعمال عنف في دولة  أي ن على أن هؤالء املتطرفين أو الجماعات اإلرهابية لم تقوم بأي نشاط إرهابي أومصر، فإنه ال يوجد أي ضماذلك 

أو دولة اإلمارات أو قد تؤثر عليهما وزيادة عدم االستقرار السياي ي  اإلمارات العربية املتحدة. إن من شأن أي أحداث إرهابية في إمارة أبوظبي

جاذبية إمارة أبوظبي ودولة على مدى )والتي تهون أبوظبي أو دولة اإلمارات مشاركة فيها بشهل مباشر أم ال( قد يهون لها تأثير سلبي جوهري 

ووضعهم الخارجي واملالي  اقتصادهمالتجارة الدولية والسياحة، وبالتالي على في اإلمارات لإلستثمار األجنبي ورأس املال وقدرتهم على املشاركة 

 بدوره على الشركة وأسعار تداول األسهم. 
 
 مما قد يؤثر سلبيا

املهارات  لى أن إمارة أبوظبي تعتمد على العمالة الوافدة، بما في ذلك إلى حد كبير جميع العمال غير املهرة فضال عن املهنيين ذوي إهذا وباإلضافة 

األجنبية والسياح  االستثماراتالعالية في مجموعة من القطاعات الصناعية، وقد بذلت جهود كبيرة في السنوات األخيرة لجذب عدد كبير من 

اتهم في إلى اإلمارة. هذه الخطوات تجعل إمارة أبوظبي أكثر عرضة للخطر في حالة زيادة عدم االستقرار اإلقليمي، أو بدأ مسلحون أجانب عملي

ذوي املهارة . وال يمكن ضمان استمرار العمالة الوافدة، بما في ذلك بأعمال إرهابية في اإلمارة الجماعات املتطرفة أو اإلرهابيةقيام  اإلمارة، أو

  . وباإلضافة إلى ذلك،الذين نحتاجهم
 
خرى، أ إلى قطاعاتي اقتصاد أبوظبفي ع الجهود املبذولة من حهومة أبوظبي لزيادة التنو  الستمرارونظرا

 والتطورات الجيوسياسية ستزيد على األرجحبما في ذلك السياحة، 
 
 .فإن درجة التعرض لإلتجاهات اإلقليمية والعاملية األوسع نطاقا

ي من قد تقوم إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات بتقديم قوانين ولوائح جديدة، بما في ذلك تطبيق ضريبة على دخل الشركات، وهو األمر الذ

 على طريقة أدائنا لألعمال ونتائج أعمالنا ووضعنا املالي. 
ً
 شأنه أن يؤثر سلبيا

تتميز اقتصادات األسواق الصاعدة عموما وسوق دولة اإلمارات على وجه الخصوص ببيئة قانونية وتنظيمية أقل شمولية من غيرها في املناطق 

. ومع ذلك، ومع نضج هذه االقتصادات، 
 
في ذلك، في تنفيذ قوانين ولوائح جديدة  بدأت حهومات هذه الدول، ونتوقع أن تستمراألكثر تطورا

رغبة بعض الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك إلى من املمكن أن تؤثر على طريقة أداءنا لألعمال. ويرجع ذلك جزئيا 

  عاملية.منظمة التجارة الإلى دولة اإلمارات بشهل خاص، لالنضمام 

إجراء تغييرات على اللوائح الحهومية فيما إلى أو املناخ السياي ي السائد في دولة اإلمارات اإلستثمار ويمكن أن تؤدي التغييرات في سياسات  

 يتعلق بما يلي:

  مراقبة األسعار؛ و 

 و  ضوابط التصدير واالستيراد؛ 

  الدخل والضرائب األخرى؛ و ضريبة 

 ؛ و قيود امللكية األجنبية 

 النقد األجنبي والضوابط على العمالت؛ و 
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  والرعاية االجتماعية. العمال سياسات استحقاقات 

ن حاليا، نحن ال نخضع ألي ضريبة دخل في دولة اإلمارات. إال أنه هناك رؤيا لفرض ضريبة دخل على الشركات في إمارة أبوظبي. وال يوجد ضما

لن تزيد من حجم التهاليف لدينا أو لن يهون لها  على القوانين الحالية الشركات أو أي تغييرات أخرى  على وفرض ضريبة دخلإصدار أن على 

 أي تأثير سلبي جوهري آخر على طريقة أداءنا لألعمال. 

 مبادرة التوطين التي تتخذها دولة اإلمارات قد تزيد من تكاليفنا وقد تعيقنا عن ترشيد القوى العاملة لدينا. 

اإلمارات لتوظيف مواطنيها بطريقة مجدية وفعالة في القطاعين العام والخاص وتقليل اعتمادها على دولة هو مبادرة من حهومة التوطين 

يف العمال األجانب. وبموجب هذه املبادرة، يتم تشجيع الشركات على توظيف املواطنين في املناصب اإلدارية والفنية. مع ذلك، فإن تهلفة توظ

أن الوفاء والحفاظ على أهداف التوطين إلى مارات عادة ما تهون أعلى بكثير من تهلفة توظيف العمال األجانب. باإلضافة مواطني دولة اإل 

ونتيجة  املحددة يقلل من املرونة الالزمة لترشيد القوى العاملة لدينا، مما يحد من قدرتنا على تخفيض التهاليف في العديد من مناطق عملياتنا.

  يوجد أي ضمان أن الوفاء والحفاظ على أهداف التوطين لن يهون له تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ونتائا عملياتنا. لذلك، فإنه ال

 تخفيض التصنيف اإلئتماني إلمارة أبوظبي قد يؤثر علينا
ً
 . سلبيا

ملا ال يقل أدنوك سوف تستمر ملكية  ،حمن رأس املال املصدر وعقب اإلنتهاء من عملية الطر  %100نسبة  أدنوكبتاريخ هذه النشرة، تملك 

لدين بالعملة األجنبية طويل فيما يتعلق باأبوظبي  إمارة مملوكة بالهامل لحهومة أبوظبي. إن تصنيفأدنوك من أسهم رأسمالنا.  %80عن 

" A Aللعمالت األجنبية هو " االفتراض ي وتصنيف املصدر" مع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندرد آند بورز للخدمات املالية A Aاألمد هو " 

"(. أي تخفيض أو سحب موديزمن موديز لخدمات املستثمرين )" Aa2مع نظرة مستقرة من تصنيف فيتش وتصنيف غير مطلوب من الفئة 

ض وقد يحد من قدرتها للتصنيف اإلئتماني إلمارة أبوظبي من قبل أي وكالة تصنيف ائتماني قد يهون له تأثير سلبي جوهري على تهلفة اإلقترا

 على الشركات اململوكة من حهومة أبوظبي، بما في ذلك نحن  دينعلى التوغل في أسواق 
 
. في وأدنوكرأس املال، وهو ما قد يؤثر بدوره سلبيا

توقعاتها ألبو  ، وضعت موديز تصنيفها إلمارة أبوظبي تحت املراجعة الحتمال تخفيضه. وعلى الرغم من أن موديز قد رفعت2016شهر فبراير 

مستقر، فال يمكن ضمان أن تظل التصنيفات االئتمانية إلمارة أبوظبي كما هي لفترة زمنية معينة، أو أن التصنيفات االئتمانية إلمارة إلى ظبي 

تمانية قد أبوظبي لن يتم تخفيضها أو سحبها بالهامل من قبل أي من وكاالت التصنيف في املستقبل. أي تخفيض أو سحب للتصنيفات اإلئ

 يهون له تأثير سلبي جوهري على أعمالنا.

 تغير معدل سعر صرف الدوالر األمريكي أمام الدرهم اإلماراتي.  إذاقد يتأثر وضعنا املالي ونتائج عملياتنا بشكل سلبي 

للمنتجات النفطية املكررة مقومة  أدنوكعلى الرغم من أن معظم إيراداتنا وبعض نفقاتنا مقومة بالدرهم اإلماراتي، فإن اتفاقيات التوريد مع 

والطيران لدينا مقومة بالدوالر  الشركاتبالدوالر األمريهي، وكذلك بعض التهاليف األخرى، وبعض إيراداتنا الواردة الينا من العمالء في أقسام 

بالدوالر األمريهي.  تهون مقومةاملتجدد قد تسهيل القرض طويل األجل والرصيد  مديونيتنا بموجبأو جزء من  أن كلإلى األمريهي. باإلضافة 

، فإنه ال يوجد أي ضمان أن 1997لهل دوالر أمريهي منذ عام  3.6725وعلى الرغم من ارتباط الدرهم اإلماراتي بالدوالر األمريهي بمعدل صرف 

 قد يتم تعديله بشهل قد يعرضنا املعدل في املستقبل. كما أن معدل الصرف الثابت هذا املصرف املركزي اإلماراتي سيحافظ على 
 
القائم حاليا

الخاص بنا. أي تغيير في سعر صرف الدرهم تسهيل القرض طويل األجل والرصيد املتجدد  لتقلبات في األسعار أو زيادة التزامات السداد بموجب

مديونيتنا، أو قد تحدث تقلبات في نتائا عملياتنا أو لتغطية  منتجاتنامقابل الدوالر األمريهي قد يزيد من التهاليف التي نتكبدها للحصول على 

 ووضعنا املالي نتيجة لتأثير سعر تحويل العملة، وأي منها قد يهون له تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ووضعنا املالي ونتائا عملياتنا.

 املخاطر املتعلقة بالطرح وباألسهم 

 في ممارسة نفوذها علينا، وعلى إدارتنا وعملياتنا. أدنوك بعد الطرح، سوف تستمر قدرة 

 %80ما ال يقل عن  تمتلك أدنوكوعقب الطرح مباشرة، سوف  من رأس املال املصدر لشركتنا. %100نسبة أدنوك بتاريخ هذه النشرة، تملك 

رتنا وعملياتنا وعلى املسائل التي تتطلب من السيطرة بشهل كبير على إدا أدنوكونتيجة لذلك، سوف تتمكن  من رأس املال املصدر لشركتنا.

وال يمكننا الجزم بأن مصالح  أعضاء مجل  إدارتنا وغيرها من األمور األخرى. وانتخابموافقة املساهمين مثل تلك األمور املتعلقة بتوزيع األرباح 

"( والتي العالقة اتفاقية)"أدنوك تنظيم العالقة مع  اتفاقية قبل اإلدراج، سوف ندخل فيسوف تتوافق مع مصالح مشتري األسهم.  أدنوك

 . أدنوكتسرد البنود األساسية بيننا وبين 

 على ذلك، فإن نسبة امللكية الكبيرة 
 
( قد تؤخر أو تمنع أي تغيير يدخل على حق السيطرة على الشركة )بما في ذلك منع الغير 1)ألدنوك وعالوة

( قد تحرم املساهمين من فرصة الحصول على أي عالوة على أسهمهم كجزء من بيع الشركة؛ 2من تقديم عرض لالستحواذ على الشركة(؛ و )
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أنه إلى ألي من تلك األمور تأثير سلبي جوهري على سعر أسهم الطرح. باإلضافة ( قد تؤثر على سيولة تداول أسهم الطرح ويمكن أن يهون 3و )

ت اأي قرار  أدنوك وقد تتخذ، أدنوكقد يهون هناك بعض الحاالت التي يهون فيها تناف ، بشهل مباشر أو غير مباشر، بين أعمالنا وأعمال 

 على مصالح املساهمين لد
 
 ينا. فيما يتعلق بهذه األعمال قد تؤثر سلبيا

 خفض سعر األسهم. إلى لألسهم بكميات كبير ة قد يؤدي  أدنوكبيع 

على  اإلكتتاب اتفاقيةفي  أدنوكخفض سعر السهم. وقد وافقت إلى عقب االنتهاء من الطرح قد يؤدي  أدنوكبيع األسهم بكميات كبيرة من قبل 

يوم من تاريخ اإلغالق،  180فرض بعض القيود بخصوص قدرتها على بيع ونقل ملكية األسهم، أو إجراء أي صفقة أخرى بخصوصها، ملدة 

 (.باستثناء الحاالت املحددة، مالم يوافق املنسقون الدوليون املشتركون على ذلك )وال يجب حجب أو تأخير هذه املوافقة بدون سبب منطقي

أثناء الطرح( في السوق  متاحة تلك التي ستهون إلى يتعذر علينا التنبؤ بما إذا كان سيتم بيع كميات كبيرة من األسهم )باإلضافة  ورغم ذلك،

بيع لعدد كبير من األسهم، أو توقع حدوث ذلك، قد يهون له تأثير سلبي جوهري على عمليات املفتوحة عقب اإلنتهاء من الطرح. حدوث أي 

 السعر السوقي لألسهم. 

يعتبر  ذلك،إلى قد ال ينتج عن الطرح سوق نشط وأكثر سيولة لألسهم وقد تكون أسعار التداول لألسهم متقلبة وقد تنخفض. باإلضافة 

 األوراق املالية العاملة مما قد يؤثر على السيولة السوقية لألسهم. سواقاأل من ن غيره ع بشكل ملحوظ أصغر حجما املاليسوق أبوظبي 

قبل الطرح لم يكن هناك أي تداول عام لألسهم في أي سوق. وال يمكننا ضمان أن يتم تأسي  أو استمرار سوق تداول نشط بعد اإلنتهاء من 

على بناء  الطرح، أو أن سعر السوق للسهم لن ينخفض ألقل من سعر الطرح بعد ذلك. قد يهون سعر تداول األسهم عرضة لتقلبات واسعة 

العامة أو التغيرات السياسية التي قد تؤثر سلبا على السعر السوقي  االقتصاديةامل فضال عن تقلبات سوق األسهم والظروف العديد من العو 

 لألسهم، بغض النظر عن األداء الفعلي أو األوضاع في دولة اإلمارات.

لكن نجاحه املستقبلي وتوافر سيولة سوقية ، 2000، الذي قد تأس  في سنة املاليتقدمت الشركة بطلب إلدراج أسهمها في سوق أبوظبي 

األسواق مقارنة بأصغر من األسواق املالية األخرى وذلك من ناحية الحجم وحجم التداول،  املاليلألسهم أمران غير مضمونين. سوق أبوظبي 

في  مالية مدرجة شركة ذات أوراق 69هناك ، 2017سبتمبر  30. وحتى واململكة املتحدةاألخرى مثل تلك العاملة في الواليات املتحدة األمريكية 

مليار درهم. وبلغ حجم التداول في  450.2سوق أبوظبي املالي. وبلغت القيمة الرأسمالية السوقية لسوق أبوظبي لألوراق املالية ما يقرب من 

 .2016مليار درهم في عام  45.3 املاليسوق أبوظبي 

األسهم في سوق أبوظبي  تقلبات أسعار األسهم، األمر الذي بدوره قد ينتا عنه تقلبات في سعرقد تقلل هذه العوامل من السيولة وتزيد من 

 ليهما في أسواق أخرى أكثر سيولة. إاملرغوب وفي الوقت املمكن تحقيقهما والوصول  بالسعرويحد من قدرة مالك األسهم على بيع أي أسهم  املالي

إال إذا قمت ببيع األسهم الخاصة بك بسعر اإلستثمار وبالتالي، فإنك قد ال تتلقى أي عائد على  قد ال نستطيع ان ندفع أرباح نقدية لألسهم.

 أكبر من السعر الذي دفعته فيها.

وفقا  بينما نحن ننوي دفع أرباح فيما يتعلق باألسهم، فإننا لي  بمقدورنا أن نضمن ذلك. سيتم اتخاذ أي قرار بإعالن ودفع أرباح في املستقبل

من ضمنها القوانين واللوائح املعمول بها، ونتائا عملياتنا، الوضع املالي، أمور لتقدير مجل  اإلدارة لدينا وسوف يعتمد ذلك على عدة 

وغيرها  واملتطلبات النقدية، والقيود التعاقدية )بما في ذلك، وبشهل خاص، تلك الواردة في تمويل الديون(، واملشاريع والخطط املستقبلية لدينا

يع األسهم في األسهم إال إذا قمت بباإلستثمار ذات صلة. ونتيجة لذلك، فإنك قد ال تتلقى أي عائد على  من العوامل التي قد يراها مجل  اإلدارة

 الخاصة بك بسعر أكبر من السعر الذي دفعته في مقابلها.

 صعوبة في تنفيذ أي أحكام قضائية في دولة اإلمارات ضدنا، أو ضد مديرينا أو اإلدارة العليا لدينا. املساهمون  يواجهقد 

ومسئولينا مقيمين خارج  بيدرو ميرو، وجميع، باستثناؤ السيد الشركة هي شركة مساهمة عامة مؤسسة في دولة اإلمارات. جميع مديرينا

 عن أن معظم أصول وممتلهات مديرينا واإلدارة العليا لدينا تقع  .EEA الواليات املتحدة واململكة املتحدة واملنطقة االقتصادية األوروبية
 
فضال

في إمهان املستثمرين خارج دولة  ال يهون ونتيجة لذلك، قد  .EEAاألوروبية واملنطقة االقتصادية  خارج الواليات املتحدة واململكة املتحدة

الشركة أو مديرينا أو اإلدارة العليا لدينا كما أأهم لن يهون في إمهاأهم إنفاذ األحهام الصادرة ضدهم ضد اإلجراءات القانونية  تنفيذاإلمارات 

 املدنية في قوانين األوراق املالية.  ليةسؤو خارج دولة اإلمارات، بما في ذلك األحهام التي تستند على أحهام امل

 استخدام العائدات .11

 ستعود جميعها إلى املساهم البائع. حيث لن تستلم الشركة أي عائدات من الطرح، 

  الطرحأسباب  .12
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السماح للمؤس  ببيع جزء من نسبة ملكيته، وتوفير من بين العديد من األسباب األخرى، قد تم تنفيذ هذا الطرح لعدة أسباب من بينها: 

   الدولي.اإلستثمار مجتمع في سيولة نقدية لتداول األسهم والرفع من قيمة واسم الشركة 
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 مالية حول الشركة معلوماتالقسم الثالث: 

 31و 2015ديسمبر  31في تين املنتهي نيللسنتللشركة وملخص املالحظات الرئيسية واملؤشرات الرئيسية املدققة ملخص البيانات املالية 

 2017سبتمبر  30والتسعة أشهر املنتهية في  2016 ديسمبر 

مجتمعين  إليهمالخاصة بالشركة والشركة التابعة لها )يشار  املدققة بالتزامن مع البيانات املالية قراءتهااملناقشات والتحليالت التالية يجب أن يتم 

كما يجب على املستثمرين  .2016و 2015ديسمبر  31 املتعلقة بها، الواردة في هذه النشرة للسنوات املالية املنتهية في"(، وااليضاحات املجموعةباا "

 ". مخاطر االستثمارقراءة املخاطر املرتبطة بشراء أسهم الطرح والواردة في القسم الخاص باا "

 املعلومات املالية وبيانات التشغيل املختارة:  .1

عوام املالية املوحدة املختارة املبينة أدناه معلوماتنا املالية التاريخية املوحدة واملعلومات التشغيلية غير املدققة األخرى كما في األ  توضح املعلومات

 .2017سبتمبر  30والتسعة أشهر املنتهية في  2016و 2015ديسمبر  31املنتهية في 

بيان " و "بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل املقتطع " "بيان املركز املالي املقتطع" و نواستمدت املعلومات املالية املبينة أدناه تحت العناوي

 ". بيان التدفقات النقدية املقتطع" و "التغيرات في حقوق امللكية املقتطع

التقارير املالية الدولية بل تم باستخدام معايير إعداد ( EBITDAواإلطفاءات ) واالستهالكالفوائد والضريبة خصم األرباح قبل حساب لم يتم 

 : احتسابها من قبلنا استنادا إلى البيانات املستمدة من بياناتنا املالية

 

 بيان املركز املالي املقتطع 
  ديسمبر  31كما في 

 
 2016  إيضاحات 

 ألف درهم 
 2015 

 ألف درهم 
      املوجودات

      
      املوجودات غير املتداولة

 3.482.940  4.373.773  5 وآالت ومعداتممتلهات 
 146.899  127.021   دفعات مقدمة ملقاولين  

      
      

 3.629.839  4.500.794   مجموع املوجودات غير املتداولة
      

      املوجودات املتداولة
 842.035  1.093.818  6 مخزون

 2.757.861  1.656.831  7 ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى 
 320.694  353.390  8 مستحق من جهات ذات عالقة 

 921.191  3.833.454  9 نقد وأرصدة لدى البنوك 
      
      

 4.841.781  6.937.493   مجموع املوجودات املتداولة
      
      

 8.471.620  11.438.287   مجموع املوجودات
      

      واملطلوباتحقوق امللكية 
      

      حقوق امللكية
 1.000.000  1.000.000  10 رأس املال

 -  6.304.418  11 املساهمة في رأس املال 
 329.489  333.333  12 إحتياطي قانوني 

 (36.147.682 ) 1.845.017   أرباح محتجزة/ )خسائر متراكمة(
      
      

 (34.818.193 ) 9.482.768   مجموع حقوق امللكية/ )العجز(
      

      املطلوبات غير املتداولة
 278.259  236.926  13 مخصص مهافآت أهاية الخدمة للموظفين

      
      املطلوبات املتداولة

 1.062.315  1.115.047  14 ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 41.949.239  603.546  8 مستحق لجهات ذات عالقة 
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 43.011.554  1.718.593   مجموع املطلوبات املتداولة

      
      

 43.289.813  1.955.519   مجموع املطلوبات
      
      

 8.471.620  11.438.287   مجموع حقوق امللكية واملطلوبات
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 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل املقتطع

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

2015 
 ألف درهم 

 2016 
 ألف درهم 

  إيضاحات 

      
 إيرادات  15  17.670.071  20.220.026
 تهاليف مباشرة  16 ) (13.443.563 ) (17.555.538

      
      

 إجمالي الربح    4.226.508  3.664.488
 مصاريف توزيع وإدارية  17 ) (2.549.782 ) (2.517.110

 إيرادات أخرى  18  160.995  216.578
 خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف تشغيلية أخرى  19 ) (59.252 ) (72.100

      
      

 الربح التشغيلي    1.778.469  1.291.856
      

 إيرادات فوائد    2.491  3.031
      
      

 ربح السنة    1.780.960  1.294.887
      
 الدخل الشامل اآلخر   -  -
      
      

 مجموع الدخل الشامل للسنة    1.780.960  1.294.887
      
      
      
 العائد للسهم:     

 األساي ي واملخفض 21  178.10  129.49
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 بيان التغيرات في حقوق امللكية املقتطع

 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

  املجموع
أرباح محتجزة/ 

  إحتياطي قانوني   )خسائر متراكمة(
 املساهمة 

   رأس املال   في رأس املال     
   ألف درهـم   ألف درهـم   ألف درهـم   ألف درهـم   ألف درهـم 

           
  2015يناير  1الرصيد في   1.000.000  -  200.000 ) (37.313.080 ) (36.113.080
 مجموع الدخل الشامل للسنة   -  -  -  1.294.887  1.294.887

 (12محول إلى إحتياطي قانوني )إيضاح   -  -  129.489 ) (129.489  -
           
           

 2016يناير  1الرصيد في   1.000.000  -  329.489 ) (36.147.682 ) (34.818.193
 مجموع الدخل الشامل للسنة  -  -  -  1.780.960  1.780.960

 (11و 8تنازل عن مبلغ مستحق إلى جهة ذات عالقة )إيضاحات   -  -  -  36.215.583  36.215.583
 (11مساهمة إضافية في رأس املال )إيضاح   -  6.304.418  -  -  6.304.418

 (12محول إلى إحتياطي قانوني )إيضاح   -  -  3.844 ) (3.844  -
           
           

 2016ديسمبر  31الرصيد في   1.000.000  6.304.418  333.333  1.845.017  9.482.768
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 التدفقات النقدية املقتطعبيان 

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

   2016 
 ألف درهم 

 2015 
 ألف درهم 

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 1.294.887  1.780.960   ربح السنة
      تعديالت لا:

 263.523  347.076   إستهالك ممتلهات وآالت ومعدات 
 52.502  22.238   صافي مبالغ مستردة –قيمة ذمم مدينة  خسائر إنخفاض

 35.155  29.485   مهافآت أهاية الخدمة للموظفين املحملة 
 (5.465 ) (3.104 )  أرباح من إستبعاد ممتلهات وآالت ومعدات 

 (23.365 ) -   عهوسات تنزيل قيمة بضاعة جاهزة إلى صافي القيمة القابلة للتحقق 
 1.350  1.027   إنخفاض القيمة لبضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة خسارة 

 1.873  11.964   شطب مخزون 
 (3.031 ) (2.491 )  إيرادات فوائد 

      
      

 1.617.429  2.187.155   التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس املال العامل
 41.140  (264.774 )  )زيادة(/ نقص في مخزون

 (261.362 ) 1.078.792   نقص/ )زيادة( في ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى 
 (96.568 ) (32.696 )  زيادة في مستحق من جهات ذات عالقة 

 (148.357 ) (24.980 )  نقص في ذمم مدينة تجارية وأخرى 
 (672.352 ) 1.174.308    زيادة/ )نقص( في مستحق إلى جهات ذات عالقة 

      
      

 479.930  4.117.805   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

 (11.093 ) (70.818 )  مهافآت أهاية الخدمة املدفوعة للموظفين خالل السنة
      
      

 468.837  4.046.987   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
      

      األنشطة اإلستثماريةالتدفقات النقدية من 
 (880.266 ) (1.040.151 )  دفعات لشراء ممتلهات وآالت ومعدات 

 (60.493 ) (100.199 )  دفعات مقدمة ملقاولين  
 5.564  3.135   عائدات من إستبعاد ممتلهات وآالت ومعدات 

 3.031  2.491   فوائد مستلمة
      
      

 (932.164 ) (1.134.724 )  األنشطة اإلستثماريةصافي النقد املستخدم في 
      
      

 (463.327 ) 2.912.263   صافي الزيادة/ )النقص(  في النقد ومرادفات النقد
      

 1.284.518  821.191   النقد ومرادفات النقد في بداية السنة
      
      

 821.191  3.733.454   (9النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة )إيضاح 
      

      معامالت غير نقدية:
 46.723  77.712   مستحقات ملمتلهات وآالت ومعدات 

      
      

 46.908  120.077   دفعات مقدمة ملقاولين محولة إلى ممتلهات وآالت ومعدات 
      
      

 -  6.304.418   ( 11مساهمة إضافية في رأس املال )إيضاح 
      
      

 -  36.215.583   (11تحويل الخسائر املتراكمة إلى مستحق إلى جهة ذات عالقة )إيضاح 
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 بيان املركز املالي املقتطع 

 

 
 
 
 
 

 سبتمبر 30  إيضاحات 
2017 

 ديسمبر 31 
2016 

 ألف درهم   ألف درهم    

      املوجودات
      

      املوجودات غير املتداولة
 4.373.773  5.407.694  5 ممتلهات وآالت ومعدات
 127.021  99.893   دفعات مقدمة ملقاولين  

      
      

 4.500.794  5.507.587   مجموع املوجودات غير املتداولة
      

      املوجودات املتداولة
 1.093.818  1.100.914  6 مخزون

 1.656.831  1.817.830  7 ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى 
 353.390  349.568  8 مستحق من جهات ذات عالقة 

 3.833.454  6.556.374  9 نقد وأرصدة لدى البنوك 
      
      

 6.937.493  9.824.686   مجموع املوجودات املتداولة
      
      

 11.438.287  15.332.273   املوجوداتمجموع 
      

      حقوق امللكية واملطلوبات
      

      حقوق امللكية
 1.000.000  1.000.000  10 رأس املال

 6.304.418  6.304.418  11 املساهمة في رأس املال 
 333.333  333.333  12 إحتياطي قانوني 
 1.845.017  3.156.840   أرباح مستبقاة

      
      

 9.482.768  10.794.591   مجموع حقوق امللكية
      

      املطلوبات غير املتداولة
 236.926  222.249  13 مخصص مهافآت أهاية الخدمة للموظفين

      
      املطلوبات املتداولة

 1.115.047  1.127.371  14 ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 603.546  3.188.062  8 مستحق لجهات ذات عالقة 

      
      

 1.718.593  4.315.433   مجموع املطلوبات املتداولة
      
      

 1.955.519  4.537.682   مجموع املطلوبات
      
      

 11.438.287  15.332.273   مجموع حقوق امللكية واملطلوبات
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 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل املقتطع

 
    سبتمبر 30التسعة أشهر املنتهية في 

2016  2017    

  إيضاحات  ألف درهم   ألف درهم 

      )غير مدقق(

      
 إيرادات  15  14.220.921  13.098.459
 تهاليف مباشرة  16 ) (11.105.263 ) (9.936.148

      
      

 إجمالي الربح    3.115.658  3.162.311
 مصاريف توزيع وإدارية  17 ) (1.912.751 ) (1.837.293

 إيرادات أخرى  18  160.098  111.978
 إنخفاض القيمة ومصاريف تشغيلية أخرى خسائر  19 ) (53.214 ) (118.979

      
      

 الربح التشغيلي    1.309.791  1.318.017
      

 إيرادات فوائد    2.032  2.008
      
      

 ربح الفترة    1.311.823  1.320.025
      
 الدخل الشامل اآلخر   -  -
      
      

 مجموع الدخل الشامل للفترة    1.311.823  1.320.025
      
      
      
 العائد للسهم:     

 األساي ي واملخفض 21  131.18  132.00
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 بيان التغيرات في حقوق امللكية املقتطع

 2017سبتمبر  30للفترة املنتهية في 

 

  املجموع
أرباح مستبقاة/ 
  إحتياطي قانوني   )خسائر متراكمة(

 املساهمة 
   رأس املال   في رأس املال     

   ألف درهـم   ألف درهـم   ألف درهـم   ألف درهـم   ألف درهـم 
           

 2016يناير  1الرصيد في   1.000.000  -  329.489 ) (36.147.682 ) (34.818.193
 الشامل للفترة )غير مدقق(مجموع الدخل   -  -  -  1.320.025  1.320.025

           
           

 )غير مدقق( 2016سبتمبر  30الرصيد في   1.000.000  -  329.489 ) (34.827.657 ) (33.498.168
           
           

 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

           
           

 2017سبتمبر  30الرصيد في   1.000.000  6.304.418  333.333  3.156.840  10.794.591
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 بيان التدفقات النقدية املقتطع

 
 سبتمبر 30التسعة أشهر املنتهية في    
   2017  2016 
 ألف درهم   ألف درهم    
 )غير مدقق(     

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 1.320.025  1.311.823   ربح الفترة
      تعديالت لا:

 208.318  306.284   إستهالك ممتلهات وآالت ومعدات 
 86.401  25.509   صافي مبالغ مستردة –قيمة ذمم مدينة  خسائر إنخفاض

 22.018  19.513   مهافآت أهاية الخدمة للموظفين املحملة 
 (1.413 ) (51 )  مكسب إستبعاد ممتلهات وآالت ومعدات 

 11.961  -   شطب مخزون 
 -  2.056   خسارة إنخفاض القيمة لبضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة 

 (2.008 ) (2.032 )  إيرادات فوائد 
      
      

 1.645.302  1.663.102   التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس املال العامل
 (157.138 ) (9.152 )  زيادة في مخزون

 832.171  (186.508 )  )زيادة(/ نقص في ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى 
 (188.425 ) 3.822   نقص/ )زيادة( في مستحق من جهات ذات عالقة 

 8.496  44.009   زيادة في ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 (249.548 ) 1.888.290    زيادة/ )نقص( في مستحق إلى جهات ذات عالقة 

      
      

 1.890.858  3.403.563   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
 (59.932 ) (34.190 )  مهافآت أهاية الخدمة املدفوعة للموظفين

      
      

 1.830.926  3.369.373   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
      

      التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
 (773.127 ) (633.726 )  دفعات لشراء ممتلهات وآالت ومعدات 

 (52.633 ) (14.841 )  دفعات مقدمة ملقاولين  
 1.413  82   عائدات من إستبعاد ممتلهات وآالت ومعدات 

 -  (30.000 )  زيادة في وديعة ألجل
 2.008  2.032   فوائد مستلمة

      
      

 (822.339 ) (676.453 )  صافي النقد املستخدم في األنشطة اإلستثمارية
      
      

 1.008.587  2.692.920   صافي الزيادة في النقد ومرادفات النقد
      

 821.191  3.733.454   النقد ومرادفات النقد في بداية الفترة
      
      

 1.829.778  6.426.374   (9النقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة )إيضاح 
      

      معامالت غير نقدية:
 179.689  259.834   مستحقات ملمتلهات وآالت ومعدات 

      
      

 96.201  41.969   دفعات مقدمة ملقاولين محولة إلى ممتلهات وآالت ومعدات 
      
      

 -  696.226   ممتلهات وآالت ومعدات محولة من جهة ذات عالقة
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 سياسة توزيع األرباح .2

ذلك توفير احتياطيات قابلة للتوزيع وخططنا للنفقات الرأسمالية  فيإن قدرتنا على دفع وتوزيع األرباح معتمدة على عدد من العوامل، بما 

ملا هي قيمة  واملتطلبات النقدية األخرى في املستقبل، وال يوجد ضمان اننا سنقوم بتوزيع األرباح، او في حالة ما تم توزيع األرباح، فال يوجد ضمان

 " سيتم توزيعها. التيمبلغ هذه األرباح 

توزيع األرباح مرتين في كل سنة مالية، حيث تهون الدفعة األولى في شهر أكتوبر من السنة وتهون الدفعة الثانية في نعتزم ووفقا ملا سبق، نحن 

األرباح املتعلقة بالسنة ، )ب( مليون دوالر أمريهي و 200بإجمالي 2018)أ( أرباح خاصة في أن ندفع شهر أبريل من السنة التالية. ونحن نتوقع 

والنصف الثاني  2018في أكتوبر  حع أن ندفع نصف األرباأمريهي، ونتوقمليون دوالر  400بإجمالي ال يقل عن  2018ديسمبر  31تهية في املالية املن

بمبلغ يساوي على األقل نف  املبلغ الذي تم سداده فيما يتعلق بالسنة  2019ديسمبر  31أرباح للسنة املالية املنتهية في ، و )ت( 2019في أبريل 

٪ على األقل من 60بعد ذلك، نتوقع أن نقوم بتوزيع أرباح سنوية عن كل سنة مالية بمبلغ إجمالي يعادل . 2018ديسمبر  31الية املنتهية في امل

القانوني( لتلك السنة، وذلك رهنا برؤية مجل  إدارة الشركة املتطلبات النقدية ألعمالنا  االحتياطيدخلنا القابل للتوزيع )صافي الدخل ناقصا 

أننا نتوقع أن مجل  اإلدارة سوف ينظر في إلى التشغيلية ومصاريف الفائدة والنفقات الرأسمالية املتوقعة. باإلضافة  فيما يتعلق باملصاريف

سواق التي نعمل بها وتوقعات مجل  اإلدارة ألعمالنا في املستقبل. سوف تعتمد مستويات السداد حالة السوق والبيئة التشغيلية الحالية في األ 

  وحده. واألرباح املوزعة، من بين العديد من األمور األخرى، على األرباح املستقبلية وخطة عمل الشركة، وفقا للسلطة التقديرية ملجل  اإلدارة
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 : تفاصيل أخرى الرابعالقسم 

 عتماد نظام حوكمة الشركة آلية ا .1

سوق يلتزم املجل  بمعايير حوكمة الشركات التي تتماش ى مع أفضل املمارسات الدولية. كما في تاريخ هذه النشرة، وعند وبعد إدراج األسهم في 

سوق أبوظبي الشركات املطبقة على الشركات املساهمة العامة املدرجة في  حوكمةاملالي، يمتثل املجل  ويعتزم مواصلة االمتثال ملتطلبات أبوظبي 

 (.مر./7)بموجب القرار الوزاري رقم  2016أبريل  28الحوكمة ومعايير االنضباط املؤسس ي الصادرة بتاريخ  قواعدكما هي منصوص عليها في املالي 

الهيئة حول امتثالها إلى و . وفقا ألحهام نظام حوكمة الشركة، فإن الشركة ستقوم بتقديم تقريرا ملساهميها "(قواعد الحوكمة)" 2016لسنة 

 لقواعد الحوكمة.

إذا كانت لجنة الترشيحات واملهافآت. و  التدقيق لجنة: هما لجنتين دائمتين أنشأ مجل  اإلدارة، فقد الحوكمة قواعد في على النحو املطلوب

 التدقيقلجنة  عضوا في أي من أن يهون  لرئي  املجل  ال يجوز . األمر يقتضيهوفقا ملا  إضافية تشكيل لجان يجوز للمجل  ،لذلكهناك حاجة 

تتطلب قواعد الحوكمة أن تتهون أغلبية أعضاء مجل  اإلدارة من أعضاء غير تنفيذيين، ويجب أن يهون ثلث و  املهافآت.لجنة الترشيحات و  أو

ُيَعّرف قرار الحوكمة عضو مجل  اإلدارة املستقل  . قواعد الحوكمةعليها في أعضاء مجل  اإلدارة على األقل مستقلين وفقا للمعايير املنصوص 

ة أو بأي من أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا فيها أو مدقق حساباتها أو الشركة األم أو التابعة أو الشقيقة أو العضو الذي ال تربطه بالشركبأنه 

ع بأن يتهون مجل  اإلدارة بالهامل الحليفة أي عالقة قد تؤدي إلى منفعة مادية أو معنوية قد تؤثر على قراراته
َ
. وابتداء  من تاريخ اإلدراج، ُيَتوق

 من السيد/ جاسم الصديقي والسيد/ بيدرو أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين  إدارة غير تنفيذيين )"من أعضاء مجل
 
"(. وتعتبر الشركة كال

 للتعريف الوارد بقرار الحوكمة وبأأهم ال تربطهم أي أعمال أو عالقا
 
ت أخرى ميرو والسيد/ ديفيد بيو بأأهم "أعضاء مجل  إدارة مستقلين" وفقا

 على اتخاذهم للقرارات بشهل مستقل.مع الشرك
 
 ة بشهل يؤثر جديا

 املجل  مرة واحدة على األقل كل شهرين. يجتمعتتطلب قواعد الحوكمة كذلك أن 

على كافة الشركات املدرجة في  واملطبقة ااملعمول به 2016لسنة ( .ر.م/7)بموجب القرار الوزاري رقم  2016في أبريل  الصادرةقواعد الحوكمة 

 ور األخرى: ماملالي، تتطلب من بين العديد من األ أبوظبي سوق 

اال بموافقة  ال يجوز للشركة إبرام التعامالت أو الصفقات مع األطراف ذات العالقةإبرام املعامالت أو الصفقات مع األطراف ذات العالقة:  (أ)

 العمومية الجمعيةمن رأس مال الشركة املصَدر، وموافقة  (%5خم  باملائة ) مجل  اإلدارة فيما يتعلق باملعامالت التي ال تزيد قيمتها عن

من رأس املال املصدر اال بعد  (%5خم  باملائة )وال يجوز للشركة إبرام املعامالت أو الصفقات التي تتجاوز قيمتها  فيما زاد عن ذلك.

في التصويت الخاص بقرار مجل  اإلدارة أو الجمعية  االشتراكتقيمها بواسطة مقيم معتمد لدي الهيئة، وال يجوز للطرف ذو العالقة 

 .الصفقة العمومية الصادر في شأن املعاملة أو

على موافقة مجل  اإلدارة أو  مرة أخرى  في حال حدوث تغيير جوهري على شروط املعاملة أو الصفقة بعد املوافقة عليها، يجب الحصول  (ب)

من رأس املال املصدر فإنه  (%5خم  باملائة )نت قيمة الصفقة تتجاوز اك إذاوفقا ملا يقتضيه الحال. وفي حال ما  الجمعية العمومية،

 .تلك الصفقة ومراجعة شروطها قبل إبرامها بواسطة مقيم توافق عليه الهيئة وعلى نفقة الشركة هايجب إعادة تقييم

، أو إذا ثبت أن املعاملة أو الصفقة مع قواعد الحوكمةفي حالة إذا ما تم إبرام املعامالت أو الصفقات مع األطراف ذات العالقة باملخالفة  (ت)

هذه املخالفة والتي تحملتها الناتجة عن األخرين، تقع املسؤولية عن األضرار  باملساهمينغير عادلة أو تنطوي على تعارض مصالح وتضر 

 :كة علىالشر 

 ؛عضو مجل  اإلدارة ذو العالقة باملعاملة أو الصفقة (1)
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 باألغلبية فال يسأل عنه املعارضون متى  إذامجل  اإلدارة إذا صدر القرار بإجماع اآلراء. وعلى الرغم من ذلك،   (2)
 
كان القرار صادرا

در فيها القرار فال تنتفي مسؤوليته إال إذا كانوا قد أثبتوا اعتراضهم بمحضر الجلسة، فاذا تغيب أحد األعضاء عن الجلسة التي ص

 أثبت عدم علمه بالقرار أو علم به مع عدم استطاعته االعتراض عليه. 

فأكثر من أسهم  (%5خم  باملائة )في حال إبرام الشركة تعامالت أو صفقات مع األطراف ذات العالقة، يهون لهل مساهم يملك  (ث)

 الشركة الحق فيما يلي:

املستندات والوثائق املتعلقة بالتعامالت أو الصفقات وفحصها وتعيين "مدقق مستقل" على نفقته الخاصة  االطالع على جميع .1

 لفحص التعامل أو الصفقة.

رفع دعوى قضائية أمام املحكمة املختصة ضد أطراف التعامل أو الصفقة إللزامهم بتقديم كافة املستندات والوثائق ويهون   .2

أطراف التعامل أو الصفقة الستجالء الحقيقة، ويهون للمحكمة إذا ثبت لها أن التعامل أو إلى له الحق في توجيه األسئلة 

الصفقة غير عادلة أو تنطوي على تعارض مصالح وتضر باقي املساهمين أن تحكم بإلغاء التعامل أو الصفقة وإلزام الطرف ذو 

 عن ا
 
 لتعويض إذا ثبت إلحاق ضرر بالشركة.العالقة بأن يؤدي للشركة أي ربح أو منفعة تحققت له فضال

املعامالت أو مع تفاصيل  يجب على الشركة أن تمسك وتحافظ على سجل لألطراف ذات العالقة يتضمن أسماء كافة تلك األطراف (ج)

لعالقة واإلجراءات املتخذة فيما يتعلق بهم. كما تلتزم الشركة بتوفير مستندات املعامالت مع األطراف ذات االصفقات الخاصة بهم 

وطبيعة تلك املعامالت وحجم وتفاصيل كل معاملة، ويجب عليها إحاطة املساهمين بتلك املعامالت أو الصفقات في اجتماع الجمعية 

 العمومية. 

من قيمة رأس املال املصدر  %5إلى ما يصل  قبل الدخول في صفقة بين أحد األطراف ذات العالقة والشركة أو أي من شركاتها تبلغ (ح)

ا للشركة، يجب على الطرف ذي العالقة اإلفصاح الفوري بموجب كتاب يوجه ملجل  اإلدارة عن طبيعة تلك الصفقة وشروطه

جميع املعلومات الجوهرية عن حصته أو مساهمته في الشركتين طرفي الصفقة ومدى مصلحته أو منفعته، وعلى إلى باإلضافة 

 ئة والسوق. للهيبذلك مجل  إدارة الشركة اإلفصاح الفوري 

تفاصيل الصفقة املشار اليها في الفقرة )ح( وشروطها وتعارض املصالح مع الطرف ذي العالقة في البيانات املالية السنوية  إدراجيتم  (خ)

 والشركة. سوق أبوظبي املالي الجمعية العمومية، ويجب أن تنشر تلك البيانات على املوقع اإللكتروني الرسمي لإلى املقدمة 

مجل  اإلدارة أن يضع قواعد مكتوبة فيما يتعلق بتداول أعضاء مجل  اإلدارة وموظفي الشركة في األوراق املالية يجب على  (د)

ذلك، يتعين على مجل  اإلدارة إعداد سجل خاص إلى الصدارة من قبل الشركة أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها. باإلضافة 

ص الذي يمكن اعتبارهم مطلعين بصورة مؤقتة ومن يحق لهم الولوج واإلطالع على ومتهامل لهافة املطلعين، بما في ذلك األشخا

شهل معلومات الشأن الداخلي للشركة قبل النشر. كما يتضمن السجل اإلفصاحات املسبقة والالحقة الخاصة باملطلعين. 
ُ
سوف ت

لجنة تتولى مسؤولية إدارة ومتابعة ومراقبة تداوالت املطلعين وملكيتهم واالحتفاظ بالسجل الخاص بهم وتقديم بيانات وتقارير دورية 

قرار رئي  مجل  إدارة الهيئة رقم أحهام الصفقات مع األطراف ذات العالقة املنصوص عليها في ال تنطبق  املالي. أبوظبي سوق إلى 

على الصفقات أو القرارات املتعلقة بها التي تبرمها الشركة مع املؤس  و/أو شركة مملوكة أو تحت سيطرة  2016. لسنة ر.م/7

املؤس  أو الحهومة اإلتحادية أو املحلية بشهل مباشر أو غير مباشر، أو أي معامالت التي يمكن الطعن فيها على اساس تعارض 

ضو مجل  االدارة. ويتم استثناء تلك الصفقات واملعامالت من األحهام املعنية من القانون لع تعيين املؤس املصالح الناشئة عن 

 ومن أي قواعد أخرى تتعلق بمعامالت األطراف ذات العالقة تم اإلشارة إليها.



 

63 

 

 بالشركة الخاصهيكل اإلدارة املقترح  .2

 هيكل مجلس اإلدارة  

 غير تنفيذيين. مجلس إدارة أشخاص )كما هو وارد أعاله( جميعهم أعضاء  7يتكون مجلس اإلدارة من 

  تاريخ التعيين  املنصب تاريخ امليالد  االسم

 معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر
رئي  مجل  إدارة غير  1973

 تنفيذي

2016 

 عبدهللا سالم الظاهري السيد/ 
 عضو مجل  إدارة غير 1969

 تنفيذي

2008 

عضو مجل  إدارة غير  1963 عبدالعزيز عبدهللا الهاجري السيد/ 

 تنفيذي

2013 

 مطر حمدان العامري السيد/ 
عضو مجل  إدارة غير  1967

 تنفيذي

1987 

عضو مجل  إدارة غير  1984 الصديقيجاسم محمد  /السيد

 تنفيذي مستقل

2017 

غير  عضو مجل  إدارة 1953 السيد/ بيدرو ميرو رويا

 تنفيذي مستقل

2017 

عضو مجل  إدارة غير  1970 ودايفد إيمانويل بالسيد/ 

 تنفيذي مستقل

2017 

 ، أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة4188عنوان العمل لهل من أعضاء مجل  اإلدارة هو شارع الشيخ زايد بن سلطان، ص.ب 

 يلي توضيح لخبرة الهيكل اإلداري وخبرة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة: وفيما

 :فيما يلي التخصصات والخبرات االدارية لهل عضو من أعضاء مجل  اإلدارة

وحتى  2014. ومنذ يناير 2016منصب الرئي  التنفيذي ألدنوك للمؤس  منذ فبراير  الدكتور/ سلطان أحمد الجابرمعالي وقد شغل 

، شغل الدكتور الجابر منصب الرئي  التنفيذي للطاقة في شركة مبادلة للتنمية. كما يشغل الدكتور الجابر منصب وزير 2016فبراير 

. كما يشغل الدكتور الجابر منصب رئي  مجل  إدارة شركة 2013شئون الدولة في دولة اإلمارات، وهو املنصب الذي يشغله منذ مارس 

مصدر، وموانئ أبوظبي، واملجل  الوطني لإلعالم، والعديد من الشركات األخرى التابعة للمؤس ؛ وهو عضو مجل  إدارة شركة اإلمارات 

 .العاملية لألملنيوم

كما شغل السيد الظاهري  .2016أدنوك منذ عام في  جارةواملبيعات والتمنصب مدير التسويق سالم الظاهري  عبد هللاشغل السيد 

مجل  إدارة أو عضو مجل  إدارة للعديد من كما يشغل منصب رئي   2016الى  2009منصب الرئي  التنفيذي للشركة منذ عام 

لإلتصاالت )إتصاالت(. دنوك، وعضو مجل  إدارة وعضو لجنة الترشيحات واملهافآت في مؤسسة اإلمارات أل  الشركات األخرى التابعة

(؛ ومدير وعضو لجنة S.A.U. CEPSAوعضو مجل  إدارة وعضو لجنة الترشيحات والتعويضات في كومبانيا إسبانوال دي بيتروليوس،) 

 التدقيق في مجل  أبوظبي للجودة واملطابقة.

. وقد شغل السيد الهاجري 2016مدير أعمال املصب )أعمال الشق السفلي( في أدنوك منذ مايو  الهاجري  عبدهللاالعزيز عبد شغل السيد 

في شركة أبوظبي املحددة للبوليمرات )بوروج( وهي شركة مشروع مشترك فين أدنوك و بوريلز أيه جي وذلك من منصب الرئي  التنفيذي 
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رئي  مجل  إدراة أو عضو مجل  إدارة في العديد من الشركات التابعة  . كما شغل السيد الهاجري مناصب2016إلى مايو  2007أكتوبر 

 األخرى ألدنوك. 

. كما شغل السيد العامري مناصب 2012منصب مدير الشؤون املالية واالستثمارات في أدنوك منذ  العامري  حمدانمطر شغل السيد 

 أو عضو مجل  إدارة في العديد من الشركات التابعة األخرى ألدنوك.  رئي  مجل  إدراة

 منصب الرئي  التنفيذي ملجموعة أبوظبي املالية. جاسم الصديقي  السيد يشغل
 
منصب رئي  مجل  ادارة شعاع كابيتال  ويشغل أيضا

ادارة  وعضو مجل ل  ادارة في بنك ابوظبي االول ج.ذ.م.ع. باالضافة الى منصب عضو مادارة اشراق العقارية ش ورئي  مجل ش.ذ.م.ع. 

 .واالستثمار السياحيفي شركة التطوير 

. كما شغل 2014ونائب رئي  مجل  اإلدارة منذ يونيو  2013الرئي  التنفيذي لسيبسا منذ سبتمبر  منصبرويج  ميروالسيد بدرو  شغل

أيضا منصب رئي  مجل  أمناء مؤسسة سيبسا،  رويا السيد ميروويشغل  2013الى سبتمبر  2011منصب رئي  العمليات من أغسط  

  وعضوا في مجال  أمناء مؤسسة أميرة أستورياس ومؤسسة األمم املتحدة للتنمية االجتماعية )فونسيم(.

وشمال  األوسطحيث يركز على منطقة الشرق  لالستثمارستثمارات املباشرة في مجل  أبوظبي ال رئي  قسم ا هو بو دايفد إيمانويلالسيد 

 .وهو حاليا عضو مجل  إدارة في شركة إنفستد ؛لالستثمارصندوق في جهاز أبوظبي يقيا. وقبل ذلك، شغل منصب مدير أفر 

 اإلدارة العليا

 بإدارة العمليات اليومية للشركة وهم كما يلي:يقوم مجل  اإلدارة العليا لدينا  أعضاء مجل  اإلدارة،إلى ضافة باإل 

 االسم تاريخ امليالد املنصب تاريخ التعيين

القائم بأعمال الرئي  التنفيذي  2016 مارس

نائب رئي  املجل ، لشئون 

 التقنيات

السيد/ سعيد مبارك  1971

 الراشدي

 السيد/ جون كاري  1962 نائب الرئي  التنفيذي 2017سبتمبر 

 السيد/ بيتري بنتي  1962 املدير املالي  2017نوفمبر 

الرئي  لقسم التجزئةرئي   2017فبراير  جوزيه أرامبوروالسيد/  1963   

الرئي  لقسم الشركاتنائب  2017سبتمبر   السيد/ ناصر علي الحمادي 1964 

رئي  للعملياتالنائب  2012فبراير   السيد/صالح خمي  ُحميد 1966 

  :فيما يلي التخصصات والخبرات اإلدارية لهل عضو من أعضاء اإلدارة العليا

مارس ، حيث شغل منصب القائم بأعمال الرئي  التنفيذي منذ 1995مجلس اإلدارة في عام إلى انضم السيد سعيد مبارك الراشدي 

عمل السيد سعيد مبارك 2012وحتى عام  2008. ومنذ عام 2012 فبراير، كما شغل منصب نائب الرئي  األول للشؤون التقنية منذ 2016

، وهي شركة تابعة )ارشاد( وانئ النفطتشغيل ملكما يعمل السيد الراشدي في مجل  إدارة شركة أبوظبي  ت؛الراشدي نائب الرئي  للعمليا

تكرير وشركة أبوظبي أدنوك للالتابعة لشركة  االستشاريةلشركة أدنوك، وهي املشغل الحصري ملوانئ الهيدروكربونات في أبوظبي، واللجان 

. ويحمل السيد الرشيدي شهادة النفطيةتشارك في النقل العاملي للمنتجات و (، وهي شركة تابعة لشركة أدنوك الوطنية للناقالت )أدنهاتهو

 .اإلماراتمن جامعة  وماجستير في إدارة األعمالبهالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ايفانسفيل، 

معنا شغل عدة مناصب رئيسية . وقبل التحاقه للعمل 2017مبر إلينا كنائب الرئي  التنفيذي للشركة في سبت ،جون كاري السيد/  انضم

 1994في بريتش بتروليوم بي ال ي ي منذ عام 
 
بي  بتروليوم برتيششغل السيد كاري منصب نائب أول للرئي  في شركة  ، بما في ذلك، مؤخرا

حتى فبراير  2015من عام . وبداية من 2017، حيث كان املستشار األول فيما باستراتيجية أعمال املصب )الشق السفلي(، فبراير ال ي ي
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 2013في بريتش بتروليوم ملنتجات الوقود في أمريها الشمالية. ومنذ عام  كان نائب الرئي  األول، املبيعات والتسويق كان السيد كاري  2017

 االستراتيجيةبتروليوم كوست بروداكت  ذ.م.م، حيث كان مسئوال عن القيادة  بريتشرئي ،  شغل السيد كاري منصب 2015الى عام 

منصب على تكرير  األمريكية، بتركيزالواليات املتحدة والتشغيلية ألعمال املصب )الشق السفلي( لبريتيش بتروليوم في الساحل الغربي، 

التشحيم، لشركة بيرتش بتروليوم ألعمال منصب الرئي  التنفيذي  2013الى  2012سيد كاري منذ عام . وقد شغل الوتجزئة كافة املنتجات

 ويحمل السيد كاري درجة البهالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة دبلن. الصناعية والطاقةو البحرية، و الطيران، و 

. شغل السيد بنتي منصب املدير املالي لشركة بترول اإلمارات الوطنية 2017 نوفمبركمدير مالي للشركة في  السيد/ بيتري بنتي انضم

. وقبل ذلك 2008إلينا وهي شركة عاملية متهاملة للنفط والغاز مملوكة من قبل حهومة دبي منذ أكتوبر  انضمامهاملحدودة )إينوك( قبل 

شركة فين إير، أكبر إلى ، باإلضافة 2008-2004ويق النفط من شغل السيد بنتي منصب املدير املالي لشركة نيستي وهي شركة تكرير وتس

 لالقتصاد. السيد بنتي حاصل على درجة املاجستير في االقتصاد وإدارة األعمال من كلية توركو 2004-1998شركة طيران في فنلندا، من 

 وإدارة األعمال.

شغل السيد أرامبورو العديد من املناصب العليا مع كومبانيا و . 2017كنائب أول للرئي  في أكتوبر  يه ف. أرامبوروز و جالسيد/  انضم

وهي شركة متهاملة للطاقة تعمل في كل مرحلة من سلسلة  2017سبتمبر إلى  2012إسبانوال دي بيتروليوس، ساو )سيبسا(، في الفترة من 

 عن زيوت 2017سبتمبر ى إل 2014القيمة النفطية بما في ذلك مدير التخصصات، سيبسا للبترول التجاري، من مايو 
ُ
، وكان مسؤوال

منصبه كمدير زيوت التشحيم لسيبسا للبترول التجاري من ديسمبر إلى التشحيم وغاز البترول املسال والطيران وأعمال القار باإلضافة 

ومنصبه  2012مبر كانون األول / ديسإلى  2012ومنصبه كمدير تطوير األعمال لسيبسا كيميها من آذار/مارس  2014مايو إلى  2012

من جامعة  بهالوريوس. السيد أرامبورو يحمل شهادة 2012مارس إلى  2008كمدير تجاري لبوليستر والب، سيبسا كيميها من يونيو 

 أوتونوما دي مدريد.

  2017ويشغل منصب نائب أول للرئي  لقطاع التجزئة منذ أكتوبر  1988في عام  ناصر علي الحماديالسيد/  انضم
 
حيث كان مسؤوال

عن أعمال التجزئة في قطاع الوقود وغير الوقود. وقبل ذلك عمل السيد الحمادي كنائب أول لرئي  مجل  إدارة الشركة في الفترة من 

 عن أقسام ال 2017أكتوبر إلى  2011أبريل 
 
شركات والطيران. يحمل السيد الحمادي شهادة بهالوريوس في إدارة األعمال من وكان مسؤوال

 جامعة اإلمارات العربية املتحدة.

. وقبل 2012شغل منصب نائب الرئي  األول للعمليات منذ فبراير  وقد ،1993الشركة في عام إلى السيد/ صالح خميس حميد انضم 

قسم  ومدير التقنيةوالخدمات ة والسالمة واألمن والبيئة ونائب الرئي  للصيانة ذلك شغل السيد حميد منصب نائب الرئي  للصح

روك، وشهادة املاجستير  يحمل السيد حميد شهادة البهالوريوس في مجال االلكترونيات من جامعة أركنساس في ليتل واملشاريع.الهندسة 

 .في إدارة األعمال من جامعة جورج واشنطن، وماجستير تنفيذي من جامعة زايد

 :شروط األهلية واالنتخاب واإلقالة واالسماء املقترحة بالتشكيل األولي ملجلس إدارة الشركة 

فقد  االقتراع السري، وعلى الرغم من ذلكب ي التصويت التراكم مجل  اإلدارة في اجتماع جمعية عمومية عن طريق أعضاءسيتم انتخاب 

 .املؤس قبل  منتعيين مجل  اإلدارة األول  تم

 :اختصاصات ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة 

وتحديد سياسات اإلدارة األساسية للشركة واإلشراف على أداء العمل  االستراتيجيةتتمثل املهام الرئيسية ملجل  اإلدارة في توفير القيادة 

باآلثار  يتعلقبها، كما ُيعد مجل  اإلدارة هو الجهة الرئيسية املنوط بها اتخاذ القرارات لهافة املوضوعات املهمة للشركة سواء  فيما 

ية التخاذ القرارات ئذلك يمتلك مجل  اإلدارة السلطة النهاإلى افة أو املالية أو اآلثار األخرى املتعلقة بسمعة الشركة، وإض االستراتيجية

 فيما يتعلق بهافة املسائل باستثناء تلك التي تنفرد بها الجمعية العمومية للمساهمين بموجب القانون أو النظام األساي ي للشركة.

 األساسية ملجل  اإلدارة ما يلي: املسؤولياتتتضمن 
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 الشركة وميزانيتها وهيهلها؛ استراتيجيةتحديد  −

 اعتماد السياسات األساسية للشركة؛ −

الضوابط الداخلية اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد التقارير املالية واإلشراف عليها وكذلك سياسات إدارة املخاطر وغيرها من  −

 واملالية؛

 اقتراح إصدار أسهم عادية جديدة وإعادة هيهلة الشركة؛ −

 التنفيذية؛تعيين اإلدارة  −

 تحديد سياسات األجور واملهافآت بالشركة وضمان استقاللية أعضاء مجل  اإلدارة والتعامل مع أي تضارب محتمل للمصالح؛ −

 .بصورة مناسبة الدعوة الجتماعات املساهمين وضمان التواصل معهم −

 اإلدارة العمل أي عدد من الواليات املتعاقبة. يعين املساهمون أعضاء مجل  اإلدارة لوالية مدتها ثالث سنوات، ويجوز ألعضاء مجل 

 اإلدارة مجلسلجان  .3

في ضوء قواعد الحوكمة، سُتقدم هذه اللجان املساعدة ملجل  اإلدارة من خالل لجنتين على مستوى املجل : لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات 

 واملهافآت:

  لجنة التدقيق 

باالضطالع بمسؤولياته الخاصة في إعداد التقارير املالية وعمليات الرقابة  يتعلقمجل  اإلدارة فيما إلى تقدم لجنة التدقيق املساعدة 

 والضوابط الداخلية والخارجية، ومنها مراجعة سالمة البيانات املالية املرحلية والسنوية للشركة ومراقبتها، وكذا مراجعة نطاق األعمال

دقيق، ومراقبتها وإسداء املشورة املتعلقة بتعيين مدققين خارجيين، واإلشراف على عالقة الشركة التي يقوم بها مدققون خارجيون غير الت

باملدققين الخارجيين، ومراجعة مدى فاعلية وكفاءة عمليات التدقيق الخارجية وكذلك مراجعة مدى فاعلية قسم مراجعة الضوابط 

واعتماد التقارير السنوية على عاتق مجل  اإلدارة. ويتعين على لجنة التدقيق أن الداخلية بالشركة، وتبقى املسؤولية النهائية عن مراجعة 

املالي، بما في ذلك أحهام أبوظبي تعطي االعتبار الواجب لهافة القوانين واللوائح املعمول بها داخل اإلمارات العربية املتحدة والهيئة وسوق 

 قواعد الحوكمة.

واملخاطر من ثالثة أعضاء على األقل من أعضاء  التدقيقأن تتألف لجنة  في ميثاق لجنة التدقيق،، كما هو موضح تشترط قواعد الحوكمة

ا للجنة، وإضافة على األقل اثنين من مجل  اإلدارة غير التنفيذيين وأن يهون  األعضاء مستقلين، ويجب تعيين أحد األعضاء املستقلين رئيس 

سوف يتم تعيين أعضاء لجنة األقل خبرة حديثة وذات صلة في أعمال التدقيق واملحاسبة،  ذلك، يجب أن تتوفر لدى أحد األعضاء علىإلى 

  التدقيق عقب االنتهاء من الطرح. ويجب أن تجتمع لجنة التدقيق على األقل أربع مرات في السنة.

على النحو الذي تستلزمه قواعد عن الشركة  الخارجييناتخذت لجنة التدقيق اإلجراءات املالئمة لضمان استقاللية مدققي الشركة 

بامتثالهم لإلرشادات الخاصة باالستقاللية الصادرة عن جهات املحاسبة والتدقيق ذات  مدققيناوحصلت على تأكيد كتابي من  الحوكمة

 الصلة.

 لجنة الترشيحات واملكافآت 

بتشكيل املجل  وأي لجان منبثقة عنه، كما تتحمل هذه تحمل مسؤولياته املتعلقة تساعد لجنة الترشيحات واملهافآت مجل  اإلدارة في 

وتشكيله واللجان املنبثقة عنه، وال سيما مراقبة  وهيهلهحجم مجل  اإلدارة إلى اللجنة مسؤولية تقييم املهارات واملعرفة والخبرات إضافة 

 ا
 
ملسؤولية عن املراجعة الدورية لهيهل مجل  اإلدارة حالة استقالل أعضاء مجل  اإلدارة غير التنفيذيين املستقلين. وتتحمل اللجنة أيضا

ما سبق، تساعد لجنة إلى وتحديد املرشحين املحتمل تعيينهم كأعضاء بمجل  اإلدارة أو أعضاء باللجان حسبما تقتض ي الحاجة. وإضافة 
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 مجل  اإلدارة في تحديد مسؤولياته املتعلقة باملهافآت بما في ذلك 
 
تقديم التوصيات ملجل  اإلدارة بخصوص الترشيحات واملهافآت أيضا

، وتحديد املبادئ الشاملة واملعايير وإطار عمل الحوكمة الخاصة بسياسة أعضاء مجل  اإلدارة التنفيذيينسياسة الشركة بشأن مهافآت 

 .للشركة وتحديد حزمة املهافآت واملزايا الفردية لهل أعضاء اإلدارة العليا بالشركةاملهافآت 

أن تتألف لجنة الترشيحات واملهافآت على األقل من ثالثة  ، كما هو موضوع في ميثاق لجنة الترشيحات واملهافآت،الحوكمةتشترط قواعد 

. أعضاء مجل  إدارة غير تنفيذيين منهم اثنين على األقل مستقلين. ويجب اختيار رئي  لجنة الترشيحات واملهافآت من األعضاء املستقلين

نة الترشيحات واملهافات عقب االنتهاء من عملية الطرح. سوف تجتمع لجنة الترشيحات واملهافآت بناء على سوف يتم تعيين أعضاء لج

 .طلب الشركة من وقت آلخر

 التدقيق الداخلي 

 نحن لدينا إدارة تدقيق داخلي في الشركة. 

 املساهمين  ومسئولياتحقوق  .4

 هي كما يلي: للشركة حقوق املساهمين الرئيسية وفقا لقانون الشركات والنظام األساي ي 

 من الجمعية العمومية؛ و املقررةالحق في توزيع األرباح  −

 عند التصفية؛ و مالحق في األولية في الطروح الثانوية والحصول على حصته −

 بيانات املالية للشركة؛ والعمومية واستالم نسخة من ال الجمعيةالحق في حضور اجتماع  −

 مجل  اإلدارة؛ و لعضويةالحق في التسمية  −

 الشركة وتحديد اتعابهم. حساباتالحق في تعيين مدققي  −

املساهم في سداد قيمة شراء األسهم، ولي  مديونيات الشركة إال في حدود القيمة اإلسمية غير املدفوعة لألسهم  مسؤوليةتنحصر  −

 الخاصة به.

 النظام األساس ي  .5

 . كما هو في تاريخ اإلدراج لنظام األساي ي للشركةلهذه النص الهامل  اإلكتتاب نشرةمرفق طي 

 القانونيةاألمور  .6

 األساي ي ومواد قانون الشركات ذات الصلة.  النظاميقرأ امللخص التالي في ضوء أحهام 

 النظام األساس ي −

 الحقوق واإللتزامات املرتبطة بملكية األسهم تفصيال.ينص النظام األساي ي للشركة املشار اليه في هذه النشرة على 

 حضور الجمعية العمومية وحقوق التصويت −

 يحق لهل مساهم حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويهون له عدد أصوات مساوي لعدد أسهمه.

 األسهم سجل −

 املالي.أبوظبي ، يقوم السوق بتجريد األسهم من صفتها املادية واالحتفاظ بسجل األسهم لدى سوق املاليأبوظبي عقب اإلدراج في سوق 

 املالية املعلومات −

 من القوائم املالية السنوية املدققة للشركة نسخةيحق للمساهم طلب 
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 املاليةالسنة  −

 ديسمبر من كل عام. 31يناير وتنتهي في  1يوم  في للشركةتبدأ السنة املالية س

 التصفية وناتجاألرباح  −

 لألنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة ويهون للمساهم املستحق الحق في األرباح  بتوزيعتقوم الشركة 
 
األرباح املستحقة لألسهم وفقا

من  169 وفي حالة تصفية الشركة، يهون لهل مساهم الحق في جزء من أصول الشركة وذلك وفقا لنص املادة املستحقة على تلك األسهم.

 قانون الشركات. 

 الجمعية العمومية  −

. يمكن أيضا للمساهمين طلب انعقاد جمعية عمومية من  الدعوةيجوز ملجل  اإلدارة 
 
لعقد جمعية عمومية للشركة متى رأى ذلك الزما

عقد  يجب(. وفي أي حال من األحوال، %20)ن باملائة يعشر عن  ال يقلساهمين يملهون ما امل عدد منتقدم بهذا الطلب  إذامجل  اإلدارة 

( أشهر من أهاية السنة املالية في املهان 4الجمعية العمومية مرة واحدة سنويا على األقل عقب استالم دعوة من مجل  اإلدارة خالل )

 والزمان املحددين في الدعوة لعقد الجمعية.

أو لجلب نفع خاص بهم ة فئة معينه من املساهمين دون أو اإلضرار أي قرار تعتمده الجمعية العمومية والذي يصدر ملصلح يجوز إبطال

 .ملصلحة الشركة اعتبارألعضاء مجل  اإلدارة أو لغيرهم دون 

جميع املساهمين وعلى مجل  اإلدارة نشر الحكم بالبطالن في صحيفتين إلى اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة  بالبطالنويترتب على الحكم 

 ن تصدران باللغة العربية.محليتين يوميتي

، وال يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر املحكمة فيهبمض ي سنة من تاريخ صدور القرار املطعون البطالن  دعوى وتسقط 

 .بغير ذلك

  مجلس اإلدارة مسؤولية −

مخالفة للقانون  كليهون مجل  اإلدارة مسئول تجاه الشركة واملساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن 

التي لحقت باملساهمين بسبب  باألضرارضد أعضاء مجل  اإلدارة مطالبا  مسؤولية. يهون للشركة الحق في رفع دعوى أو لنظام الشركة

 ويجب ان يصدر قرار من الجمعية العمومية تعين فيه من يقوم بمباشرة الدعوى باسم الشركة. أخطاء مجل  اإلدارة. 

ق الحإكان من شأن الخطأ الذي قام به مجل  اإلدارة  إذاأن يقيم الدعوى منفردا في حالة عدم قيام الشركة برفعها  فيالحق  مساهملهل 

 على رفع الدعوى. ضرر به كمساهم. ومع ذلك، عليه أن يخطر الشركة بعزمه

 تعيين رئيس مجلس اإلدارة والصالحيات املفوضة له −

يمثل رئي  مجل  اإلدارة يجوز أن من بين أعضائه رئي  ونائب رئي . و  ينص النظام األساي ي على انه يجب على مجل  اإلدارة أن ينتخب

جميع القرارات املعتمدة من مجل  اإلدارة. في حالة حدوث تساوي في األصوات بين أعضاء مجل  اإلدارة  وتوقيعالشركة امام املحاكم 

 يهون لرئي  املجل  الصوت املرجح. 

 قانون التأسيس  −

  سوف يتم إصدار قانون جديد بالتأسيو . 1973لسنة  13ل للقانون رقم ، املعد  1979لسنة  12إن الشركة مؤسسة بموجب القانون رقم 

 ل الشركة والقيمة االسمية للسهم.قبل اإلدراج، والذي سيعتمد ويوافق على طرح وإصدار أسهم الطرح، وأسهم رأس ما

 اإلعفاء من قانون الشركات −
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من قانون الشركات فيما يتعلق بالحد األدنى للقيمة اإلسمية للسهم الواحد، حيث قد يتم تحديد القيمة  207الشركة مستثناة من املادة 

 للسهم بأقل من درهم واحد.  اإلسمية

 املستقلين املحاسبين .7

املالية الخاصة البيانات بتقديم تقرير عن  ، اإلمارات العربية املتحدة،أبوظبي، 990ديلويت آند تاتش )الشرق األوسط( ص.ب قامت شركة 

كما هو موضح في التقرير الخاص  ،2017سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في  وملدة 2016و 2015ديسمبر  31بالشركة عن السنوات املنتهية في 

 بهم الوراد بهذه النشرة. 

  :والعقود الرئيسية التي أبرمتها الشركةاألحداث املادية  .8

 معامالت/صفقات األطراف ذات العالقة

ا في العديد من اإلتفاقيات املبرمة مع 
 
إلى يتم التطرق  له وسوفالشركات التابعة  أدنوك وبعض، والتي تضم أطراف ذات عالقةكنا وال زلنا طرف

ا. النتائا املالية  وعلىملزيد من التفاصيل بخصوص تأثير املعامالت/الصفقات مع األطراف ذات العالقة على مركزنا املالي  أهم هذه الصفقات تالي 

 2016سبتمبر  30التي تنتهي في  أشهر، وبالنسبة للتسعة 2017سبتمبر  30وفي  2016و 2015ديسمبر  31مدار وفي أهاية السنوات املنتهية في  على

 .هذه النشرة األولية، الواردة فيواملعلومات املالية البيانات املالية إيضاحات من  8اإليضاح رقم إلى الرجوع  يرجى 2017و

 العالقة اتفاقية 

 املدة التي تهون فيها األسهم مدرجة في سوق  بموجبها طوالوالتي توافق أدنوك عالقة مع أدنوك  اتفاقيةقبل اإلدراج، سوف ندخل في 

 من األسهم، على إتخاذ أو عدم اتخاذ بعض اإلجراءات والخطوات %50أبوظبي املالي والتي تمتلك فيها أدنوك أو تسيطر على ما يزيد عن 

 اتلن تتخذ أدنوك أي إجراء (1والتي تشمل)، كشركة مستقلة وضعناقد تتداخل مع  )أ( لن تتخذ أدنوك أي إجراءات ، بما في ذلكعينةامل

ستقوم أدنوك بإجراء جميع ( 2و) سوق أبوظبي املاليو  الهيئة في والحوكمة بموجب قواعد اإلدراج بالتزاماتناتعارض مع قدرتنا على الوفاء ت

تعبئة  اتفي أعمال محطمنافستنا عدم ؛ )ب( مستقل املعامالت معنا على أساس تجاري بحت، وسوف تسمح لنا بالقيام بأعمالنا بشهل

 واتفاقيةاستخدام األراض ي،  اتفاقيةعدم إأهاء أي عقد إيجار عقاري أو  ،(ج؛ )وأعمال متاجر التجزئة أو الغاز املضغوط وقود البنزين

املضغوط  الطبيعيواتفاقية توريد الغاز واتفاقية توريد غاز البترول املسال  ،توريد املنتجات املكررة واتفاقيةاستخدام العالمة التجارية، 

بموجب تلك  املادية طاملا أننا ال نخل بأي من التزاماتنا ،على طلبنابناء   وتجديد أي من تلك اإلتفاقيات توريد زيوت األساس واتفاقية

 اتفاقيةفي معنا على أو استئجار، نيابة عنا وعلى نفقتنا الخاصة، أي عقارات الزمة لتشغيل أعمالنا، والدخول  الستحواذ(د؛ و)االتفاقيات

باإلضافة إلى أن أدنوك  األراض ي.فيما يتعلق بتلك العقارات/ عقار/أرضاستخدام  اتفاقيةمن الباطن أو  إيجار اتفاقيةأو املقابلة، باإليجار 

)سواء كانوا موظفين أو مستشارين أو غيرهم( ملدة اثني عشر شهرا  لصالحهاالسعي لحث بعض كبار موظفينا للعمل عدم قد وافقت على 

فقط بعد الحصول  وجيمع أعضاء مجموعة أدنوك من تاريخ اإلدراج وبموجب اتفاقية العالقة، اتفقنا على الدخول في معامالت مع أدنوك

)باستثناء املعامالت التي ال تحتاج الى موافقة مجل  اإلدارة  املستقلينمن األعضاءأغلبية ي ذلك أعضاء مجلي إداراتنا بما فعلى موافقة 

  وفقا لتفويضنا للصالحيات املعتمد من مجل  اإلدارة(.

 التوريد اتفاقيات −

 توريد املنتجات املكررة اتفاقية

شراء مع أدنوك على بموجبها اإلتفاق تم  ، والتي2017 أكتوبر 1أدنوك في توريد املنتجات املكررةمع  اتفاقيةلقد أبرمنا 

(، وزيت 98و 95و 91، بما في ذلك البنزين الخالي من الرصاص )درجات وقد وافقت أدنوك على ذلك السائلة املكررة الهيدروكربونات

ديسمبر  31 فيألولية لهذه االتفاقية وتنتهي الفترة اشركتنا. إلى  ووقود الطائراتاإلضاءة،  فيوالكيروسين املستخدم  (،الغاز )الديزل 

ا ملدة خم  سنوات أخري ما لم يخطر أي طرف الطرف اآلخر بنيته في عدم التجديد قبل 2022 شهرا  12، وسيتم تجديدها تلقائي 

كافة كميات املنتجات املكررة  توريد املنتجات املكررة، التزمت أدنوك بتوريد اتفاقيةبموجب  .على األقل من تاريخ انتهاء اإلتفاقية
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ووافقت على بذل قصارى جهدها من أجل الحصول على الكميات الغير متوفرة لها من  ةاملتضمنة في الخطط السنوية والربع سنوي

  من موردين آخرين. هذه املنتجات

 إل
 
معايير بالت  املستخدمة من قبل لجنة البنزين وزيت الغاز )الديزل( أسعار  تعادلتوريد املنتجات املكررة، سوف تفاقية ووفقا

شريطة أنه خالل الفترة األولى من اإلتفاقية التي  .فل  لهل لتر 2.7إلى باإلضافة الطاقة في دولة اإلمارات  تترأسهاتسعير التجزئة التي 

املنظمة  باحاألر ، سوف يتم تخفيض األسعار على أساس الفل  بالفل  في حالة تخفيض هوامش 2022ديسمبر  31تنتهي في 

إلى أنه يجب على أدنوك، لهل سنة تعاقدية، أن باإلضافة  املتعلقة بمبيعات البنزين وزيت الغاز بالتجزئة عن مستوياتها الحالية.

فل  في حالة البنزين  33.3أقل من و  91 درجة فل  في حالة البنزين 26.3تدفع لنا في حالة ما كان هامش الريح الذي نحققه أقل من 

في حالة الديزل )لقد تم حساب هوامش األرباح بالرجوع إلى الفرق  49.3وأقل من  98في حالة البنزين درجة  44.3وأقل من  95درجة 

ملكررة(. أي بين العائدات الفعلية املحققة من مبيعات الوقود بالتجزئة واألسعار التي نسددها بموجب اتفاقية توريد املنتجات ا

من قبل أدنوك فيما يتعلق  إلينايهون مستحق السداد  عجز أو نقص في فل  واحد من هذا الحد األدنى ملستويات أرباح كل لتر

بهذا العجز خالل تلك السنة املعنية. وأما فيما يتعلق بباقي املنتجات املكررة، بما في ذلك  ةبالكميات املباعة من الدرجة املتأثر 

ع الرسمية ألدنوك فيما يتعلق ووقود الطائرات، سوف تهون األسعار املستخدمة هي أسعار البي اإلضاءةاملستخدم في الكيروسين 

   بتلك املنتجات.

ى شراء املنتجات املكررة من أدنوك بشهل حصري، وتعهدت أدنوك على عدم توريد املنتجات املكررة عل اتفاقيةولقد اتفقنا بموجب 

إمارات، وإينوك والعمالء الذي إلى املبيعات  باستثناءي عميل آخر في دولة اإلمارات العربية بدون موافقتنا، منافستنا في البيع أل 

ات املكررة والعمالء الذين اخترنا عدم بيع املنتجات املكررة لهم. كما تعهدت طن متري من املنتج 10.000يزيد عن يقومون بشراء ما 

 األسعار التي تفرض علينا.من بأسعار أقل  تابعين للشركة الغير التصديرغير عمالء أدنوك بعدم البيع على أساس فوري ل

 توريد غاز البترول املسال اتفاقية

البوتان  ءعلى شرابموجبها، والتي قد اتفقنا 2017أكتوبر  1مع أدنوك وهي سارية من تاريخ  توريد الغاز املسال اتفاقيةلقد دخلنا في 

لنا، وذلك بالكميات التي نطلبها والتي تؤكدها أدنوك. وتمتد هذه  موالغاز املسال من أدنوك، ووافقت أدنوك على بيعه والبروبان

 ملدة خم  سنوات متعاقبة إال في حالة إخطار أحد الطرفين الطرف 2022ديسمبر  31اإلتفاقية لفترة أولية تنتهي في 
 
، وتمدد تلقائيا

وقد التزمت أدنوك بموجب اتفاقية توريد الغاز املسال شهر على األقل من انتهاء اإلتفاقية.  12قبل  تجديدالاآلخر بنيته في عدم 

قصارى جهدها من أجل الحصول على الكميات في كل شهر كما وافقت على بذل قبلها بتوريد كميات املنتجات التي تم تأكيدها من 

  الغير متوفرة لها من هذه املنتجات من موردين آخرين.

 إلتفاقية توريد الغاز املسال، سوف تهون أسعار البوتان والبروبان والغاز املسال هي أسعار البيع الرسمية أل 
 
دنوك، شريطة ووفقا

أسعار الغاز املسال املستخدم إلعادة بيعه في إسطوانات سوف تعادل ، منظمة ومحددةإسطوانات الغاز املسال  أنه طاملا أن أسعار

 منه نسبة عر التجزئة سمدعمة 
 
 من تهاليف التشغيل لتوزيع اإلسطوانات املدعمة. %108املنظم مخصوما

وبموجب اتفاقية توريد الغاز املسال، اتفقنا على شراء غاز البوتان والبروبان وغاز البترول املسال حصريا من أدنوك وتعهدت أدنوك 

، بعدم منافستنا بالبيع إلى أي عميل في دولة اإلمارات دون الحصول 
 
إمارات وإينوك والعمالء الذين  باستثناءعلى موافقتنا أوال

الذين اخترنا عدم بيع املنتجات املكررة لهم. كما طن متري في السنة من تلك املنتجات والعمالء  80.000يقومون بشراء ما يزيد عن 

 بأسعار أقل من األسعار التي تفرض علينا. الغير تابعين للشركة تعهدت أدنوك بعدم البيع على أساس فوري لغير عمالء التصدير

 األساس زيتتوريد  اتفاقية
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 للتأكيد  قسم الشركاتعمالء إلى إعادة بيعها  وألغراضاملستخدمة في انتاج مواد التشحيم  األساس زيتنحن نشتري من أدنوك 
 
وفقا

والتي تتضمن البنود والشروط  ،2017أكتوبر  1في هذا الشأن بتاريخ أدنوك مع  اتفاقيةعلى ذلك بشهل سنوي، وقد تم إبرام آخر 

توريد زيت األساس،  اتفاقية"(. وبموجب شروط توريد زيت األساس اتفاقيةاألساس )" زيتواملتعلقة ببيع بأدنوك العامة الخاصة 

توريد زيت  اتفاقيةبأسعار محددة في كميات محددة من زيت األساس  ووافقت أدنوك على بيع، ،على شراءأدنوك تم اإلتفاق مع 

  األساس
 
 2022ديسمبر  31خمسة سنوات تنتهي في ملدة توريد زيوت األساس تفاقية إل األوليةتمتد الفترة . والتي يتم مراجعتها سنويا

 ملدة خم  سنوات تالية إال إذا 
 
 12أحد األطراف الطرف األخر بنيته في عدم التجديد وذلك قبل  أخطروسوف يتم تمديدها تلقائيا

 من تاريخ اإلنتهاء. 
 
 شهرا

 اتفاقية توريد الغاز الطبيعي والخدمات

املتعلقة بأعمال  والعملياتلى نقل األصول عنقل أعمال مع أدنوك حيث تم االتفاق بموجبها  اتفاقيةدخلنا في ، 2017في نوفمبر  

والعمليات املتعلقة بأعمال الغاز الطبيعي )مع بعض لهافة األصول القيمة الدفترية  صافيتوزيع الغاز الطبيعي إلى أدنوك مقابل 

لبيع الغاز حطة خدمة الوقود بالتجزئة الخاصة بنا ك األصول والعمليات التي تقع في متل باستثناء، وذلك التعديالت املحددة(

 . 2018منتصف مشغلي املركبات التي تدار بالغاز. ومن املتوقع اإلنتهاء من تلك املعاملة في  إلىاملضغوط 

 نقل األعمال،  باتفاقيةوفيما يتعلق 
 
والتي بموجبها سوف نقوم بشراء الغاز الطبيعي  عيتوريد الغاز الطبي اتفاقيةفي  فقد دخلنا أيضا

توريد الغاز  اتفاقيةمن أدنوك إلعادة بيعه في صورة غاز مضغوط في محطات خدمة الوقود بالتجزئة الخاصة بنا. وبموجب 

شراء كميات محددة من الغاز الطبيعي من أدنوك ووافقت أدنوك على بيع تلك الكميات لنا، وتهون الكميات  الطبيعي، وافقنا على

املركبات  إلىا في محطات خدمة الوقود بالتجزئة، كجزء من أعمال بيع الغاز املضغوط التي يتم شرائها هي التي يجوز لنا إعادة بيعه

 2022ديسمبر  31تنتهي في  أولية لفترةالطبيعي توريد الغاز  اتفاقية. وتمتد أو بيعها مرة أخرى الى أدنوك التي تدار بالغاز الطبيعي

 لخمسة سنوات متعاقبة 
 
جدد تلقائيا

ُ
شهر  12إذا ما أخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر بنيته في عدم التجديد قبل مدة  باستثناءوت

 اإلتفاقية.  انتهاءمن تاريخ 

خدمات دعم الغاز الطبيعي، والتي بموجبها سوف نقوم بتقديم  اتفاقيةفي  فقة نقل أعمال الغاز الطبيعي، سوف ندخلعند إغالق ص

والتدقيق  خدمات الدعم ملساعدة أدنوك في أعمال توزيع الغاز الطبيعي، بما في ذلك الخدمات املتعلقة بالتسويق واإلتصاالت بعض

القانونية ملدة عام واحد إال إذا تم تمديدها  والشؤونن املالية واملوارد البشرية واملشتريات وتكنولوجيا املعلومات والشؤو  الداخلي

خدمات مبيعات ونقل الغاز املضغوط والتي بموجبها سوف، في حال طلب أدنوك، نقوم  واتفاقيةبيننا وبين أدنوك؛  اتفاقبموجب 

 قل املتعلقة في أحوال معينة.ببيع الغاز املضغوط مرة أخرى إلى أدنوك وتقديم خدمات الن

 إعادة االستئجارو نقل املسؤولية املترتبة على العقارات/املمتلكات  اتفاقية  −

إلى بغرض االستمرار في االمتثال لقوانين ملكية العقارات في دولة اإلمارات بعد اإلنتهاء من عملية الطرح، تم تحويل محفظة عقاراتنا 

وفقا لقرارات ولي عهد أبو ظبي وحهام اإلمارات الشمالية، ولتحديد االلتزامات املرتبطة بتحويل امللكية، ولضمان استمرارنا  أدنوك

 سؤوليةنقل امل اتفاقيةبموجب  أدنوك.مع االستئجار إعادة و نقل املسؤولية اتفاقيات عقاراتنا/ممتلهاتنا، أبرمنا إلى في الوصول 

على أساس تحمل التهلفة املتعلقة بالعقار. مدة كافة العقارات التي تم نقليها إليها استئجار ، اتفقنا مع أدنوك على االستئجاروإعادة 

 إال إذا 
 
وسوف نعوض  .تم إخطارنا بإأهاء اإليجار قبل عام من تاريخ اإلنتهاء الفعلياإليجار هي أربع سنوات وسوف يتم تجديدها تلقائيا

 بيئية متعلقة بتشغيل عقاراتنا. مسئوليات اإلتفاقية، عن أي  أدنوك، بموجب بنود هذه

 استخدام العالمة التجارية اتفاقية −
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 منحتنا أدنوكوالتي بموجبها  أدنوك"( مع استخدام العالمة التجارية اتفاقيةاستخدام للعالمة التجارية )" اتفاقيةلقد أبرمنا 

ا غير حصري الستخدام بعض العالمات التجارية والشعارات الخاصة به في أفريقيا وأوروبا ودول مجل  التعاون الخلي ي  اترخيص 

 مع 
 
 :يليمن وقت آلخر واملتعلقة باما  أدنوكوأية بلدان أو أقاليم أخرى يتم االتفاق عليها كتابيا

 تشغيل محطات خدمة الوقود؛ (أ)

 ، بما في ذلك وزيوت املحركات والقار ومشتقات البترول األخرى؛النفطيةتصنيع، وبيع وتخزين وتسويق وتوزيع املنتجات  (ب)

 عاة؛السيارات، والبضائع والر السلع والخدمات األخرى املتعلقة بما سبق، بما في ذلك مواد التشحيم، وخدمات غسيل  (ج)

 مطلوبة لعملياتنا من وقت آلخر.أي أنشطة أخرى نقوم بها حاليا أو قد تهون  (د)

استخدام العالمة التجارية هو مجاني وال يتطلب منا سداد أي رسوم مقابله  اتفاقيةوالجدير بالذكر أن الترخيص املمنوح بموجب 

 ألدنوك الحقويهون  أدنوك.التي سيتم اإلتفاق عليها مع في األربع سنوات األولى. وبعد انتهاء تلك املدة، سيتم سداد رسوم الترخيص 

 بالقيود  اتفاقيةفي إأهاء 
 
، بما في ذلك إذا  12على إشعار مدته  بناء  العالقة،  اتفاقيةفي  الواردةاستخدام العالمة التجارية، رهنا

 
شهرا

 لم يتمكن األطراف من اإلتفاق على الرسوم املستحقة فيما يتعلق بالترخيص بعد األربع سنوات األولى. 

 اجتزاء أعمال التوريد لقطاع الطيران املدني  −

 نقل مبيعات قسم الطيران اتفاقية

، والتي بموجبها قمنا 2017 أدنوك في سبتمبر"( مع نقل مبيعات الطيران اتفاقيةلنقل مبيعات قسم الطيران )" اتفاقيةلقد أبرمنا 

 ستحقة ذات الصلة ومخزونات وقود الطائراتالقطاع الطيران املدني، واملبالغ مإلى بنقل جميع عقود بيع وتوريد وقود الطائرات 

وقد تابعين لنا.  ذو الصلةاملوظفين  يظلفي حين  2017سبتمبر  30اعتبارا من  أدنوكإلى ، في مطار الظفرة( 1-)باستثناء أي طائرة أ

تصبح سالقيمة الدفترية لهما، وفي تاريخ تنفيذ االتفاقية،  فيصا بتعويضنا مقابل املبالغ املستحقة واملخزون على أساس قامت أدنوك

قد وافقت على  اعالوة على أأهوتحمل كل املسئوليات املتعلقة عن الوفاء بجميع االلتزامات بموجب العقود املحالة، ؤولةمس نوكأد

 .التزامات تتعلق بتلك اإلتفاقياتأن تعفينا من أي 

 خدمات الطيران اتفاقية

 الطيران املدني التابعة لهاتوريد بالخدمات الالزمة لتشغيل وإدارة أعمال  التزويده أدنوكخدمات الطيران مع  اتفاقيةلقد دخلنا في 

 (AssetCoشركة األغراض الخاصة )إلى تقديم خدمات التشغيل والصيانة فيما يتعلق بصهاريا التخزين واألصول األخرى املنقولة 

في أعقاب اجتزاء أعمال  تكرير والتي تخزن فيها أدنوك مخزون الطائرات الخاص بهاأدنوك للكجزء من إعادة تنظيم نطاق شركة 

بالقيام ببعض الخدمات املتعلقة بنقل وتسليم  تطالبنا أدنوكخدمات الطيران، فقد تفاقية إل املدني. ووفقاالتوريد لقطاع الطيران 

أو عن طريق التعاقد مع طرف ثالث من مقدمي هذه نقوم بها بأنفسنا الطيران املدني، والتي يمكن أن  الوقود لعمالئها في قطاع

الخدمة ألدائها. ومن املتوقع أن تشمل هذه الخدمات املبيعات والتسويق وإدارة العمليات وادارة التوريدات ومراقبة الجودة ونقل 

على تعويضنا بمبلغ يعادل نفقات التشغيل املتكبدة وما يتعلق  وافقت أدنوكقد الوقود وخدمات إعادة تزويد الطائرات بالوقود. و 

خدمات  اتفاقية٪ من هذا املبلغ مقابل تقديم الخدمات بموجب 8إلى بها )بما في ذلك أي ضرائب أو رسوم أخرى ذات صلة( باإلضافة 

على أننا لن  أدنوكقدمي الخدمات. كما تم اإلتفاق مع تعويضنا عن تهاليف التعاقد مع أي طرف ثالث من مإلى الطيران، باإلضافة 

خالل مدة  أعمال توريدات أدنوك لقطاع الطيران املدنيلقطاع الطيران املدني تناف  التوريدات نمتلك أو نزاول أعمال في مجال 

 .هذه اإلتفاقية

مع إمهانية التجديد لفترات متتالية مدتها خم  سنوات،  2022ديسمبر  31لفترة مبدئية تنتهي في  خدمات الطيران اتفاقيةوتمتد  

ا على األقل 12نتهاء املدة با إفي عدم التجديد قبل  تهإخطار برغب يقدم أي طرفما لم   .شهر 
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خدمات الطيران يهون كافة عمالء خطوط الطيران التجارية والطيران املدني هم  واتفاقيةوكنتيجة إلتفاقية نقل مبيعات الطيران 

غيرها من الخدمات املرتبطة إلى هؤالء العمالء بصفتنا و ء ألدنوك وليسوا عمالئنا. نحن نقدم خدمات إعادة التزود بالوقود عمال

 خدمات الطيران.  اتفاقيةوكيل ألدنوك، حيث يتم تعويضنا مقابل تلك الخدمات بموجب 

 تكرير أدنوك للإعادة تنظيم نطاق شركة −

 تكريرللأصول شراء  اتفاقية

شركة األغراض الخاصة و تكرير أدنوك للتكرير مع شركة أدنوك للأصول شراء  اتفاقية، دخلنا في 2017سبتمبر  30بتاريخ 

(AssetCo)  بمواصفات وقدرات  األصول الحد الذي بنيت فيه هذه إلى تكرير بعض األصول إلينا، أو، أدنوك للوالتي بموجبها نقلت

. وتتضمن هذه األصول بعض املخازن وخطوط األنابيب ومحطات الوقود (AssetCoاألغراض الخاصة )شركة إلى ، تتجاوز احتياجاتنا

في السابق نقوم بتشغيل وصيانة األصول  لصالحنا. كناتكرير ببنائها بشهل أساي ي أدنوك للاألخرى وأصول التوزيع التي قامت شركة 

أدنوك مليون درهم إماراتي الي شركة  696.2لها إلينا، فقد وافقنا على دفع نحو األصول التي يتم تحويإلى التي تم نقلها إلينا، وبالنظر 

بعد  (AssetCoشركة األغراض الخاصة ) وسوف نبدأ في مناقشات مع .القيمة الدفترية لهذه األصول  صافيتكرير، وهو ما يمثل لل

اتفاق على السعر وغير ذلك من إلى املحتمل على أصولها شريطة الوصول  بشأن اإلستحواذتفاقية مرور خم  سنوات من هذه اإل

 البنود. 

 AssetCoتشغيل وصيانة شركة  اتفاقية

والتي بموجبها نقدم خدمات  2017سبتمبر  30في ( AssetCo) شركة األغراض الخاصة تشغيل وصيانة مع اتفاقيةقد أبرمنا ل

أدنوك بيع أصول  اتفاقيةبموجب (  AssetCoشركة األغراض الخاصة )إلى التشغيل والصيانة فيما يتعلق بتلك األصول التي تم نقلها 

 املسئولين عن تشغيلها وصيانتها. لل
 
شركة إلی بعض األصول األخرى التي تم نقلها  كان يتم شتغيل وصيانةو تكرير والتي كنا سابقا

 تتم کانت والتي تکریر أدنوك للبموجب اتفاقیة بيع أصول (  AssetCoاألغراض الخاصة )
 
وسوف يستمر تشغيلها  من قبلناسابقا

. (AssetCoشركة األغراض الخاصة )تکریر من قبل أدنوك للهذا األساس سيتم تعویض شرکة  وعلىتكرير أدنوك للوصيانتها بمعرفة 

تمنحنا الحق في استخدام هذه االصول فيما ( AssetCoشركة األغراض الخاصة )تشغيل وصيانة  اتفاقيةن باإلضافة إلی ذلك، فإ

شركة األغراض الخاصة تشغيل وصيانة  اتفاقيةومقابل تقديم الخدمات بموجب  .يتعلق بعمليات توزيع الوقود الخاصة بنا

(AssetCo )وافقت ( شركة األغراض الخاصةAssetCo ) تهاليف التشغيل التي تحملناها )بما في ذلك أي ضرائب ذات صلة  سدادعلى

أية مبالغ مستحقة لنا من  ويتم مقاصة. ٪ من هذا املبلغ، وكذلك تعويضنا عن أي نفقات مالية اخري 8إلى أو رسوم أخرى( باإلضافة 

استخدامنا  وذلك ألغراض( AssetCoأية مبالغ ندين بها لشركة األغراض الخاصة ) مقابل( AssetCoقبل شركة األغراض الخاصة )

شركة األغراض تشغيل وصيانة  وتمتد اتفاقيةفي تشغيل عملياتنا.  (AssetCoشركة األغراض الخاصة )لصالح املنقولة لألصول 

رات متتالية مدتها خم  سنوات، ما لم نقدم ، قابلة للتجديد لفت2022ديسمبر  31( لفترة مبدئية تنتهي في AssetCoالخاصة )

ا  12إخطار برغبتنا في عدم التجديد قبل إنتهاء املدة با   .األقل علىشهر 

 خدمات املساهم اتفاقية −

الدعم اإلداري وغيره في ب تقوم أدنوك بتزويدناسوف  بموجبها،والتي أدنوك خدمات املساهم مع  اتفاقيةقبل اإلدراج سوف ندخل في 

والخدمات واملوارد البشرية وحوكمة الشركات  واالمتثالوالدعم القانوني  والضرائب والشئون املاليةالخزانة واملحاسبة مجاالت 

وتقديم التقارير والخدمات  اللوجستية، وتكنولوجيا املعلومات، واملشتريات، ومسائل التأمين، وإدارة املخاطر، وحفظ السجالت،

 و  .اق الذي نحدده شهريا ووفقا ملتطلبات أعمالنابناء على النط العامة واإلدارية
 
خدمات املساهم، فإننا سوف  اتفاقيةبنود لوفقا

شريطة بما في ذلك تهلفة أي طرف ثالث مزود للخدمة،  الخاصة بتقديم تلك الخدمات لنا، ،بشأن التهلفةنقوم بالتفاوض مع أدنوك 

باستثناء الخدمات املقدمة من أي طرف ثالث والتهاليف املخصصة  أن أدنوك لن تحملنا أي رسوم نظير تقديم تلك الخدمات،
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إلتفاقية خدمات املساهم هي أربع سنوات ويمكن تمديدها  األولىالفترة  من اإلتفاقية. ىاألوللتأمين املجموعة وذلك ملدة األربع سنوات 

 بموجب إتفاق بيننا وبين أدنوك. 
 
 الحقا

 

 وأعضاء مجلس إدارة الشركة املؤسسهذه التي تم تقديمها من قبل  اإلكتتابالتعهدات واإلقرارات فيما يتعلق بنشرة  .9

 عضاء مجلس االدارةأو  التأسيساإلقرار الصادر من لجنة 

ا منفردين ومجتمعين ن)شركة مساهمة عامة(، وبصفتهبترول أبوظبي الوطنية للتوزيع عضاء مجل  االدارة لشركة ألجنة التأسي  و أعضاء  نقر نحن

بعد بذل عناية الرجل  كما أننا نؤكد أنه ،اإلكتتابصحة البيانات واملعلومات الواردة في نشرة دقة واكتمال و فيما يتعلق ب سؤوليةبتحمل كامل امل

املكتتبين جعل أي إفادة/تصريح وارد فيها مضللة أو مؤثرة على قرار إلى الحريص أنه ال توجد أي وقائع أو معلومات جوهرية يؤدي عدم تضمينها بالنشرة 

 .باالستثمار

ا بإخطار الهيئة بأي أحداث جوهرية أو تغيير يؤثر على الوضع املالي للشركة منذ ناإلفصاح الصادرة عن الهيئة وتعهدا بقواعد اإلصدار و نالتزمقد  ناوأن

العناية الهافية في عقد االتفاقيات  ونؤكد على أننا قد بذلنا، اإلكتتابالهيئة وحتى تاريخ بدء عملية  إلى املإلكتتاب الع األسهم طرحتاريخ التقدم بطلب 

 مع املتطلبات الصادرة من  اإلكتتابالتي تحدد واجبات ومسؤوليات األطراف املشاركة في عملية 
 
 ألفضل الشروط املتاحة بتاريخ التعاقد وتماشيا

 
وفقا

 الهيئة.

وكذلك الحصول على موافقة الهيئة على اإلعالنات والنشرات  اإلكتتابإبالغ الهيئة فور وقوع أي تغيير أو تعديل في معلومات أو شروط ب تعهدنو 

إتمام عملية تسجيل وإدراج األسهم املكتتب بها ب تعهدن اإلكتتاب. كماوالحمالت الترويجية التي قد ترغب الشركة في نشرها للترويا والتعريف بعملية 

 الهيئة. قبلمن لدى الجهات املختصة وبما ال يتجاوز الفترة الزمنية املحددة 
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 
 

 دة المساهمين إلى السا
 شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 

  بيانات المالية المقتطعةتقرير حول تدقيق ال

 الـــرأي
شـار تابعـة ) وشـركتاا ال "الشـركة" "ادنـو  للتوزيـع" أو ) شـركة بتـرول أبـوظبي الوطنيـة للتوزيـعل بيانات الماليـة المتتععـةقمنا بتدقيق ال

و أالـرب  ، وكـل مـن بيـان 2015و  2016د سـمبر  31كما فـي المتتعع والتي تشمل بيان المركز المالي  ،إلياا معًا بـ "المجموعة" 
ايـة بـكل  المنت واتللسـنالمتتعـع  وبيـان التـدفتات النتد ـةالمتتعـع وبيان التغيـرات فـي وتـول المل يـة المتتعع الشامل الدخل و الخسارة 
 ملخص للسياسات المحاسبية الاامة.و ضاوات وول البيانات المالية المتتععة واإل  ،التاريخ

 
كمـا فـي  للمجموعـةالمرفتة تظار بصورة عادلة، من جميع النواوي الجوهرية، المركز المـالي  بيانات المالية المتتععةفي رأينا، إن ال

درجـة فـي للسياسـات المحاسـبية المنتايـة بـكل  التـاريخ وفتـًا وأدائاا المالي وتـدفتاتاا النتد ـة للسـنة الم، 2015و  2016د سمبر  31
 .وول البيانات المالية المتتععة 3إ ضاح 

 اساس الـــــرأي
وـول  حسـاباتمسـؤولية مـدقق اللتد قمنا بتدقيتنا وفتًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تل  المعايير موضحة في فتـرة 

قواعـد " مـن تتريرنـا. كمـا أننـا مسـتتلون عـن الشـركة وفـق معـايير السـلو  الدوليـة لمجلـ  المحاسـبينالمتتععـة تدقيق البيانـات الماليـة 
قيتنا متعلبــات الســلو  ايخاقــي ايخــرة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المتعلتــة بتــد جانــبإلــى  "الســلو  للمحاســبين المانيــين

  للمحاسـبين لتواعـد السـلو و  د التزمنـا بمسـؤولياتنا ايخاقيـة ايخـرة وفتـا لاـكط المتعلبـاتللشـركة. هـكا، وقـالمتتععـة للبيانات الماليـة 
اــا كافيــة . ونعتتــد بــين بي نــات التــدقيق اللبوتيــة التــي وصــلنا عليالمانيــين الصــادرة عــن مجلــ  المعــايير ايخاقيــة الدوليــة للمحاســبين

 ومائمة لتوفر أساسا لرأينا.

 اإلعدادأساس  –التيكيد على أمر 
المتتععة.  أساس إعداد هكط البيانات المالية توض وول البيانات المالية المتتععة، التي  3و  1نلفت اإلنتباط إلى اإل ضاوين أرقام 

ظبي إدراج أســاإ أدنــو  للتوزيــع فــي ســول أبــو  مــن أجــل نشــرة اإلكتتــا فــي إلدراجاــا تــإ إعــداد البيانــات الماليــة المتتععــة للمجموعــة 
 نتيجًة لكل ، قد ال ت ون البيانات المالية المتتععة مناسبة لغرض آخر. لمالية.لألورال ا

 المتتععةمسؤوليات االدارة والتائمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية 
 3 ضاح ة في إالمدرج للسياسات المحاسبيةوعرضاا بصورة عادلة وفتًا المتتععة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هكط البيانات المالية 

يانــات ، وكــكل  مــن وضــع نظــام الرقابــة الداخليــة التــي تجــدها اإلدارة ضــرورية لتم ناــا مــن اعــداد البوــول البيانــات الماليــة المتتععــة
 عنــد إعــداد البيانــات الماليــة بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخعــاس جوهريــة، ســواس كانــت ناشــأة عــن اوتيــال أو خعــي.المتتععــة  الماليــة

ائل مســتمرة واالفصــاح متــى كــان مناســًبا، عــن المســ كمنشــيةعلــى االســتمرار  المجموعــةاالدارة مســؤولة عــن تتيــيإ قــدرة  ان المتتععــة،
ـــة المحاســبي، مــا لــإ تنــوي االدارة تصــفية  ـــدأ االستمراريــــ يوجــد  ياتاــا، أو الأو وقــع عمل المجموعــةالمتعلتــة باالستمراريـــــة واعتمــاد مبـــ

 التيام بكل .لدياا بديل واقعي اال 
 

 .للمجموعةويعتبر التائمين على الحوكمة مسؤولين عن االشراف على مسار إعداد التتارير المالية 



 

 1 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل )يتبع(
 

  المتتععة مسؤوليات مدقق الحسابات وول تدقيق البيانات المالية
ة، خاليــة بصــورة عامــة مــن أخعــاس جوهريــ المتتععــة بيانــات الماليــةإن غايتنــا تتملــل بالحصــول علــى تيكيــد معتــول فيمــا إ ا كانــت ال

ســواس كانــت ناشــأة عــن اوتيــال أو عــن خعــي، ومدــدار تتريــر المــدقق الــكي  شــمل رأينــا. ان التيكيــد المعتــول هــو مســتوة عــال  مــن 
ـــت وفتــا للمعــايير الدوليـــة للتــدقيق ســوف ت شـــع دائًمــ ا أي خعــي جـــوهري فــي وـــال التيكيــد، وال  ضــمن أن عمليـــة التــدقيق التــي تم 

ــع فيمـا إ ا كـان مــن المتوقـع تي ي رهــا وجـودط. وقـد تنشــي االخعـاس عـن االوتيــال أو عـن الخعــي، وتعتبـر جوهريـة بشــ ل فـردي أو ماجم 
 .المتتععة على الترارات االقتصاد ة المتخكة من قبل المستخدمين بناًس على هكط البيانات المالية

 
التـدقيق.  فإننا نمارس التتدير الماني ونحـاف  علـى الشـ  المانـي طـوال فتـرة لمعايير التدقيق الدولية، كجزس من عملية التدقيق وفتا

 كما نتوم أ ضا:
 
 ميإ ، بالتص، سواس كانت ناشأة عن اوتيال أو عن خعيالمتتععة بتحديد وتتييإ مخاطر االخعاس الجوهرية في البيانات المالية

نا. ان جإ مع تل  المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأيوالتيام بإجراسات التدقيق بما ينس
وير، مخاطر عدم اكتشاف خعي جوهري ناتج عن االوتيال تفول تل  الناتجة عن الخعي، ويث  شمل االوتيال التواطؤ، التز 

  الحكف المتعمد، سوس التمليل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 
 ن لي  نظام الرقابة الداخلي  ات الصلة بالتدقيق من أجل تصميإ إجراسات تدقيق مناسبة وسب الظروف، ول  باالطاع على

  بغرض إبداس رأي وول فعالية الرقابة الداخلية. 
 ة.إلدار ن قبل ابتتييإ ماسمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعتولية التتديرات المحاسبية واال ضاوات المتعلتة باا المعدة م  
  ي وال لياا، فعباستنتاج مدة ماسمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناس على أدلة التدقيق التي تإ الحصول

تمرار. على االس المجموعةوجود والة جوهرية من عدم اليتين متعلتة بيوداث أو ظـــروف قد تلير ش وكا جوهرية وول قدرة 
 ات الصلة، يتوجب علينا لفت االنتباط في تتريرنا إلى اإل ضاوات  اليتينلة جوهرية من عدم وفي وال االستنتاج بوجود وا

هكا ونعتمد  ، أو، في وال كانت هكط اإل ضاوات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا.المتتععة الواردة في البيانات المالية
ظروف تاريخ تتريرنا. ومع  ل ، قد تؤدي االوداث أو الفي استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تإ الحصول علياا وتى 

  على أساس مبدأ االستمرارية. المجموعةإلى توقع أعمال  بالمجموعةالمستتبلية 
 ا كانت فيما إ وهي لاا والبيانات المتضمنة فياا، بما في  ل  اإل ضاوات، و  المتتععة تتييإ العرض الشامل للبيانات الماليةب

 تظار العمليات واالوداث  ات العاقة بعريتة تحتق العرض العادل.المتتععة البيانات المالية 
 

مـا فـي نتوم بالتوادل مع التائمين على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل الملال ال الحصـر بنعـال وتوقيـت ونتـائج التـدقيق الاامـة، ب
  ل  أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خال تدقيتنا.

 
  ديلويت آند توش )الشرل ايوسط 
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 المقتطع  بيان المركز المالي
 2016ديسمبر  31كما في 

 
 2016  إيضاحات 

 درهم ألف 
 2015 

 درهإ ألع 
            الموجودات

      الموجودات غير المتداولة
 3.482.940  4.373.773  5 ممتل ات وآالت ومعدات
             146.899  127.021   دفعات متدمة لمتاولين  

       3.629.839  4.500.794   مجموع الموجودات غير المتداولة
      الموجودات المتداولة

 842.035  1.093.818  6 مخزون 
 2.757.861  1.656.831  7  مإ مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرة 

 320.694  353.390  8 مستحق من جاات  ات عاقة 
             921.191  3.833.454  9 أرددة لدة البنو  نتد و 

             4.841.781  6.937.493   مجموع الموجودات المتداولة
       8.471.620  11.438.287   مجموع الموجودات

            حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية

 1.000.000  1.000.000  10 رأس المال
 -  6.304.418  11  رأس المالفي مساهمة ال

 329.489  333.333  12 إوتياطي قانوني 
              36.147.682 ) 1.845.017   )خسائر متراكمة  /محتجزةأرباح 
        34.818.193 ) 9.482.768   )العجز( /حقوق الملكية مجموع

      المطلوبات غير المتداولة
       278.259  236.926  13 مخصص م افآت ناا ة الخدمة للموظفين

      المطلوبات المتداولة
 1.062.315  1.115.047  14 أخرة و  تجارية مإ دائنة 

             41.949.239  603.546  8 ات  ات عاقة مستحق لجا
             43.011.554  1.718.593   المطلوبات المتداولةمجموع 

             43.289.813  1.955.519   مجموع المطلوبات
       8.471.620  11.438.287   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 
 
 
 
 

 
  عضو مجل  اإلدارة

 سعيد مبارك الراشدي 
 الرئي  التنفيكي باإلنابة 

 صالح أحمد الصباغ
 المدير المالي  
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 المقتطعوالدخل الشامل  الربح أو الخسارةبيان 
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 
2015 
 درهإ ألع 

 2016 
 درهم ألف 

  إيضاحات 

      
 إيرادات  15  17.670.071  20.220.026
       ت اليع مباشرة  16 ) (13.443.563 )  17.555.538

      
 إجمالي الربح    4.226.508  3.664.488
 مصاريف توزيع ومدارية  17 ) (2.549.782 )  2.517.110
 إيرادات أخرة  18  160.995  216.578
       خسائر إنخفاض التيمة ومصاريف تشغيلية أخرة  19 ) (59.252 )  72.100

      
 الربح التشغيلي    1.778.469  1.291.856

      
       إيرادات فوائد    2.491  3.031

      
 ربح السنة    1.780.960  1.294.887

      
       الدخل الشامل اآلخر   -  -
      

       مجموع الدخل الشامل للسنة    1.780.960  1.294.887
      
      
 للسهم: عائدال     

       ايساسي والمخفض 21  178.10  129.49
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 المقتطع الملكيةحقوق  التغيرات في بيان

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  المجموع
 /محتجزةأرباح 

  إحتياطي قانوني   )خسائر متراكمة(
 مساهمة ال

   رأس المال   رأس المال     في 
   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ف أل  درهـم ألف   درهـم ألف 

           
  2015يناير  1الرديد في   1.000.000  -  200.000 )  37.313.080 )  36.113.080
 مجموع الدخل الشامل للسنة   -  -  -  1.294.887  1.294.887

             12محول إلى إوتياطي قانوني )إ ضاح   -  -  129.489 )  129.489  -
           

 2016يناير  1الرديد في   1.000.000  -  329.489 )  36.147.682 )  34.818.193
 مجموع الدخل الشامل للسنة  -  -  -  1.780.960  1.780.960

  11و 8تنازل عن مبلغ مستحق إلى جاة  ات عاقة )إ ضاوات   -  -  -  36.215.583  36.215.583
  11رأس المال )إ ضاح  فيإضافية  مساهمة  -  6.304.418  -  -  6.304.418

             12محول إلى إوتياطي قانوني )إ ضاح   -  -  3.844 )  3.844  -
           

            2016ديسمبر  31الرصيد في   1.000.000  6.304.418  333.333  1.845.017  9.482.768
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 المقتطع بيان التدفقات النقدية
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 
   2016 

 درهم ألف 
 2015 

 درهإ ألع 
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 1.294.887  1.780.960   رب  السنة
      تعديات لـ:

 263.523  347.076   إستاا  ممتل ات وآالت ومعدات 
 52.502  22.238   مستردة مبالغدافي  –خسائر إنخفاض قيمة  مإ مدينة 

 35.155  29.485   م افآت ناا ة الخدمة للموظفين المحملة 
  5.465 ) (3.104 )  إستبعاد ممتل ات وآالت ومعدات  أرباح من

  23.365 ) -   بضاعة جاهزة إلى دافي التيمة التابلة للتحتق  ع وسات تنزيل قيمة
 1.350  1.027   ة ومتتادمة بضاعة بعيأة الحركلخسارة إنخفاض التيمة 

 1.873  11.964   شعب مخزون 
              3.031 ) (2.491 )  إيرادات فوائد 

 1.617.429  2.187.155   في رأس المال العاملالتدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة 
 41.140  (264.774 )  مخزون )زيادة / نتص في 

  261.362 ) 1.078.792   تجارية وموجودات متداولة أخرة نتص/ )زيادة  في  مإ مدينة 
  96.568 ) (32.696 )  زيادة في مستحق من جاات  ات عاقة 

  148.357 ) (24.980 )  نتص في  مإ مدينة تجارية وأخرة 
              672.352 ) 1.174.308    زيادة/ )نتص  في مستحق إلى جاات  ات عاقة 

 479.930  4.117.805   ج من األنشطة التشغيلية النقد النات
              11.093 ) (70.818 )  خال السنة م افآت ناا ة الخدمة المدفوعة للموظفين

       468.837  4.046.987   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
      التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

  880.266 ) (1.040.151 )  ممتل ات وآالت ومعدات  دفعات لشراس
  60.493 ) (100.199 )  دفعات متدمة لمتاولين  

 5.564  3.135   عائدات من إستبعاد ممتل ات وآالت ومعدات 
             3.031  2.491   فوائد مستلمة

              932.164 ) (1.134.724 )  صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
        463.327 ) 2.912.263   صافي الزيادة/ )النقص(  في النقد ومرادفات النقد

             1.284.518  821.191   النتد ومرادفات النتد في بدا ة السنة
       821.191  3.733.454   (9النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة )إيضاح 

      ر نقدية:معامالت غي
       46.723  77.712   مستحتات لممتل ات وآالت ومعدات 

      
       46.908  120.077   دفعات متدمة لمتاولين محولة إلى ممتل ات وآالت ومعدات 

      
       -  6.304.418     11رأس المال )إ ضاح في إضافية مساهمة 

      
       -  36.215.583    11إلى مستحق إلى جاة  ات عاقة )إ ضاح  تحويل الخسائر المتراكمة
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  بيانات المالية المقتطعةإيضاحات تتعلق بال
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 معلومات عامة 1
 

ن الصـادر عـ 1973   لسـنة13"أدنـو  للتوزيـع" أو "الشـركة"  بموجـب التـانون رقـإ )) للتوزيع الوطنية أبوظبي بترول شركة تيسست
 داوب السمو واكإ إمارة أبوظبي باإلنابة.

 
تسـويق هـي  المجموعـة"  شـار إلياـا معاـا بــ "وشركتاا التابعة، شركة أدنو  الدولية للتوزيـع  .م.م.، )للشركـة  الرئيسية اينشعة إن

 .المصاوبة لااالمنتجات البترولية والغاز العبيعي والمنتجات 
 

 الوويـد للوقـود هـي المـزودتعتبـر المجموعـة  ويـثالوقود بالتجزئة التـي تتـع فـي إمـارة أبـوظبي والشـارقة،  تمتل  المجموعة محعات
 ، وفي إمارات عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم التيوين.لاا
 

وغيرهـا مـن  ةبالتجزئـ متاجر بيعوتتوم بتيجير في معظإ محعات الخدمة التابعة لاا، " أدنو واوة "متاجر  بتشغيلتتوم المجموعة 
 السريعة.  الخدمةللمستيجرين، ملل معاعإ  المساوات

 
العربيــة المتحــدة.  اإلمــاراتفــي جميــع أنحــاس دولــة  اتمــن الشــركات والح ومــ للعمــاستتــوم المجموعــة أ ضــا بتســويق وتوزيــع الوقــود 

العربيـة اإلمـارات ة معـارات فـي دولـة بـالوقود والخـدمات  ات الصـلة فـي  مانيـ التزويـدإلى  ل ، تتدم المجموعة خـدمات  باإلضافة
 المتحدة، وتمتل  وتدير شب ة لتوزيع الغاز العبيعي في أبوظبي.

 
"المســاهإ" أو "الشــركة ايم" ،  ،إن المجموعــة هــي شــركة تابعــة مملوكــة بال امــل لـــ شــركة بتــرول أبــوظبي الوطنيــة للتوزيــع )"أدنــو "

 اائي" ، والمسجلة في أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.والمملوكة بال امل لح ومة أبوظبي )"المساهإ الن
 

 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.4188هو ص.  .  الم تب الرئيسي المسجل للمجموعةعنوان إن 
 

 لياـاإ"  التسـإالعيـران المـدني )" التـي  تـوم باـا قسـإوالشـراس  البيـعأنشـع   تحويـل ى، وافتت الشركة االم عل2017سبتمبر  14في 
 فـإن، التحويـللخعـ   وفتـاً الشـركة االم.  للتسإ من قبل المبيعات، الكمإ المدينة والمخزون ت لف   ،مبيعاتالجميع  تسجيليتإ بحيث 
وكيــل للشــركة  بصــفتاا، ، بينمــا سـتتوم شــركة أدنــو  للتوزيـعالشــركة االم ســوف تتــوم باـا لتسـإا التـي  تــوم باــا البيــع والشــراس ةأنشـع
 .من قبل العرفين تإ االتفال علي كما نسب  مأوية من الت اليع المت بدة  ايم الشركة وسيتإ تحميل، التسإليات عم بإدارة، ايم
 

الماليــة المووــدة. تع ــ   البيانــاتفــي  تإ إدراجاــايــو  مــن قبــل الشــركة والمعــامات للتســإ البيــع والشــراس ةأنشــع تســجيلتإ يــ، تاريخيــاً 
،  2015د ســمبر  31و  2016د ســمبر  31المــالي للمجموعــة فــي  المركــزفــي هــكا التتريــر  المتتععــة المدرجــةالبيانــات الماليــة 

 واإلداريـة،التوزيـع  ، مصـاريفالمبيعـات وت لفـةمبيعات الباستلناس  المنتاية في  ل  التاريخالمالي وتدفتاتاا النتد ة للسنوات  وأدائاا
 .والمخزون للتسإ الكمإ الدائنة/الكمإ المدينة

 
سـول أبـوظبي فـي  أسـاإ أدنـو  للتوزيـع إدراج مـن أجـل نشـرة اإلكتتـا فـي إلدراجاـا البيانـات الماليـة المتتععـة للمجموعـة تإ إعداد 

 لألورال المالية.

 التوافقبيان 
رادات الموجـودات والمعلوبـات واإليـ بعـضبنـاًس علـى المعـايير الدوليـة للتتـارير الماليـة، بإسـتلناس  بيانات المالية المتتععةتإ إعداد ال
، وككل  التدفتات النتد ة  ات العاقة التي سـوف يـتإ تحويلاـا إلـى الشـركة ايم كمـا التسإالمتعلتة بينشعة بيع وشراس  والمصاريف
 .  3إ ضاح  في "أساس اإلعداد" ضمنهو موض  
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  بيانات المالية المقتطعةإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 لتقارير المالية الجديدة والمعّدلةلبيق المعايير الدولية تط 2
 
ــةالمعــايير   2/1 ــ  ير هــام الدوليــة للتقــارير المالي ــم تطبيقهــا ولــيه لهــا ت ــة التــي ت ــا ال الجديــدة والمعدل بيانــات الماليــة عل

  المقتطعة 
 

و ألتـي تبـدأ فـي ادبحت سارية المفعول للفتـرات السـنوية تإ تعبيق المعايير الدولية للتتارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، التي أ
علــى  . لــإ ينــتج عــن تعبيــق هــكط المعــايير الجديــدة والمعدلــة أي تــي ير ماــإبيانــات الماليــة المتتععــةفــي هــكط ال 2016ينــاير  1بعــد 

 لترتيبات المستتبلية.المبالغ المدرجة في السنة الحالية أو السنوات السابتة ول ن قد تؤ ر على محاسبة المعامات أو ا
 
  مبادرة اإلفصاحبالمتعلتة  عرض البيانات المالية 1تعديات على المعيار المحاسبي الدولي رقإ 
 
 الموجــودات  38 رقــإ الــدولي المحاســبي والمعيــارممتل ــات وآالت ومعــدات  16 رقــإ الــدولي المحاســبي المعيــار علــى تعــديات

 واالطفاس لإلستاا  متبولة ليبأسا إستخدام بتوضي  المتعلقغير الملموسة 
 
 ــالتعــديات علــى  تتضــمنالتــي المعــايير الدوليــة للتتــارير الماليــة علــى  2014 - 2012الســنوية  التحســينات ة المعــايير الدولي

 .34و  19ة أرقام الدولي ةالمحاسبي والمعايير، 7و  5للتتارير المالية أرقام 

 
  ديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدلمعايير الدولية للتقارير المالية الجا 2/2
 
 :بيتاا بعدوالتي لإ  حن موعد تع التالية بتعبيق المعايير الدولية للتتارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة تتإ المجموعةلإ 

 األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 متعلبــات جديــدة وــول تصــنيع وقيــاس 2009ايدوات الماليــة الصــادر فــي نــوفمبر  9ر الماليــة رقــإ  تــدم المعيــار الــدولي للتتــاري

يع ليتضــمن متعلبــات وــول تصــن 2010الوتــًا فــي أكتــوبر  9الموجــودات الماليــة. تــإ تعــديل المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ 
 ليتضـمن متعلبـات جديـدة وـول محاسـبة التحـوم العامـة. تـإ 2013وقياس المعلوبـات الماليـة وملغـاس االعتـراف باـا، وفـي نـوفمبر 

ليتضــمن بشــ ل أساســي أ  متعلبــات  2014فــي يوليــو  9إدــدار نســخة أخــرة معدلــة وــول المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ 
ة مـن التيمـة العادلـإنخفاض التيمة للموجودات المالية و    تعديات محدودة لمتعلبات التصنيع والتياس من خال تتد إ قياس "

 خال الدخل الشامل اآلخر" على أدوات دين معينة بسيعة.
 

ي تحـل محـل والتي تشمل متعلبات محاسـبة ايدوات الماليـة، والتـ 9تإ إددار النسخة الناائية للمعيار الدولي للتتارير المالية رقإ 
 يتضمن المعيار متعلبات في المجاالت التالية: .ايدوات المالية: اإلعتراف والتياس 39المعيار المحاسبي الدولي رقإ 

 
  :وخصـائص التـدفتات  المحـتف  باـا مـن خالـ  نمـو ج ايعمـالبـالرجوع إلـى المالية  الموجوداتتصنيع يتإ التصنيع والتياس

مـن لعادلـة اتيمـة ال" فأـة 2014في نسخت  الصادرة فـي سـنة  9 تدم المعيار الدولي للتتارير المالية رقإ . النتد ة المتعاقد علياا
المعيــار المحاســبي  ضــمنبعريتــة مما لــة المعلوبــات الماليــة  يــتإ تصــنيع. أدوات الــدينلــبعض  الــدخل الشــامل اآلخــر"خــال 

 .الخادة بالمنشيةفي متعلبات تعبيق قياس مخاطر االئتمان  إختافاتهنا   ول ن، 39الدولي رقإ 
  فـاض نمـو ج "خسـارة إئتمـان متوقعـة" لتيـاس إنخ 9ي للتتارير المالية رقـإ من المعيار الدول 2014إنخفاض التيمة: تتدم نسخة

 قيمة الموجودات المالية، لكل  لإ  عد ضروريًا وصول ودث إئتماني قبل اإلعتراف بخسارة اإلئتمان.
  :المنشـآت  متماشـيًا مـع أنشـعة إدارة المخـاطر لـدة ـون يل  ي تـإ تصـميمك تدم نمو ج محاسبة تحوم جديـد الـمحاسبة التحوم

 .عند التحوم للمخاطر المالية وغير المالية
 39 المعيار المحاسبي الدولي رقإبالموجودات والمعلوبات المالية من  إدراج متعلبات إلغاس اإلعتراف إلغاساإلعتراف: تإ. 
 

ــتتوقــع اإلدارة  للفتــرة  للمجموعــة ة المتتععــةفــي البيانــات الماليــ   ســيتإ تعبيتــ 2014) 9المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  ينب
علــى  هــام  ــون لــ  تــي ير قــد   2014) 9المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ تعبيــق إن . 2018ينــاير  1التــي تبــدأ فــي الســنوية 

بنــاًس علــى تتــديرات الخســائر الناتجــة عــن عــدم قــدرة أو عجــز العمــاس عــن  قيــاس انخفــاض قيمــة الــكمإ المدينــة التجاريــة للمجموعــة
 البيانــات الماليــة علــى تــي ير  لــ  والتغييــرات ايخــرة توادــل المجموعــة تتيــيإ ديد الــدفعات المعلوبــة أو التيمــة الزمنيــة لألمــوال. تســ

 .المتتععة
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 )يتبع( الجديدة والمعّدلةلتقارير المالية لتطبيق المعايير الدولية  2
 
 )يتبع( لمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدا 2/2

 إيرادات من عقود مع العمالء 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
اتجـة مـن شامل واود للمنشآت الستخدام  في المحاسبة لإليرادات الننمو ج  15أددر المعيار الدولي إلعداد التتارير المالية رقإ 

  فعالــة، والتفســيرات المتعلتــة بــ  عنــدما تصــب 15العتــود المبرمــة مــع العمــاس. ســيحل المعيــار الــدولي إلعــداد التتــارير الماليــة رقــإ 
لـدولي ااإليـرادات  والمعيـار المحاسـبي  18إ محل اإلرشاد الحالي لإلعتراف باإليرادات المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رق

 رافاإلعتـ هـو أنـ  علـى المنشـية 15لمعيـار الـدولي إلعـداد التتـارير الماليـة رقـإ ل ايساسـي المبـدأإن  عتـود المتـاوالت. 11رقـإ 
 صـولالح المنشـيةتتوقـع  الـكي المتابـلالبـدل   ع ـ  بمبلـغ العماس إلى علياا المتفق الخدمات أو السلع تحويل لتصع باإليرادات

 :خعوات لإلعتراف باإليرادات منااج من خم   تدم المعيار .الخدمات أو السلع تل  متابل علي 
 ايولى: تحديد العتد )العتود  مع العماس  الخعوة 
 اللانية: تحديد أداس اإللتزامات في العتد  الخعوة 
 اللاللة: تحديد سعر المعاملة  الخعوة 
 عر المعاملة على أداس اإللتزامات في العتد الرابعة: توزيع س الخعوة 
 الخامسة: اإلعتراف باإليرادات عندما )أو متى  تلبي المنشية أداس اإللتزام الخعوة 
 

 ويـــلتح ، أي عنـــداإللتـــزامأداس عنـــدما )أو متـــى  تلبـــي  تعتـــرف المنشـــية، 15لتتـــارير الماليـــة رقـــإ ل إلعـــداد المعيـــار الـــدولي بموجـــب
ي المعيـــار الـــدولأكلـــر فـــي إرشـــادي إلـــى العميـــل. تمــت إضـــافة توجيـــ   اإللتـــزامداس ي الضـــمنيةأو الخـــدمات  علـــى الســـلع "ســيعرة"ال
 15قــإ لتتــارير الماليــة ر لالمعيــار الــدولي  يتعلــب لــ ،  إلــى باإلضــافةلتعامــل مــع ســيناريوهات محــددة. ل 15لتتــارير الماليــة رقــإ ل

لتتــارير ل إلعـداد المعيـار الــدوليإ ضــاوات وـول المحاســبية الدوليـة  مجلـ  المعـايير، أدــدر 2016فــي أبريـل  .إ ضـاوات شـاملة
 ص.، وككل  إرشادات تعبيق الترخيوالترخيص الوكيلمدير متابل إعتبارات ال، ايداسبتحديد التزامات  تتعلق 15المالية رقإ 

 
 خصــومات التـي تمــن  العمــاستــود مـع علـى قيــاس مبيعـات الع   ــون  للمجموعـة اإليــراداتمـن المتوقــع أن التـي ير المحتمــل لمعيـار 

 البيانات المالية. على ايخرة رات يالتغيو  تي ير ل  ال. توادل المجموعة تتييإ ايولية اتشحنورسوم تجايز الووسومات 

  عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
مــن   ــل  والمعالجــات المحاســبية ل اإل جــار عتــود تحديــد ترتيبــاتلنمــو ج شــامل واوــد  16المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ   تــدم

عيـار المالحاليـة بمـا فـي  لـ   اإل جـارمحـل إرشـادات  16سوف  حـل المعيـار الـدولي للتتـارير الماليـة رقـإ  .المؤجرين والمستيجرين
 عندما  صب  ساري المفعول. المتعلتة ب والتفسيرات  اإل جارعتود 17رقإ المحاسبي الدولي 

 
 ايدــل المحــدد أســاس إ ا كــان ىعلــ والخدمــةعتــود اإل جــار بــين عتــود اإل جــار  16المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  ميــز 

جــارات اإل عتــود )خــارج الميزانيــة العموميــة  و التشــغيلية  اتعتــود اإل جــار  بــين إســتبعاد التمييــزيــتإ . العميــل مســيعر عليــ  مــن قبــل
لتـزام واإل ايدـلسـتخدام إحـق باإلعتـراف  يـتإحيـث ب جنمو ب استبدالامالمستيجر و  محاسبةفي عمومية  الميزانية ال ضمنالتمويلية )

صـيرة اإل جـارات قعتـود الميزانيـة العموميـة  باسـتلناس  ضـمن جميعاـابمعنـى آخـر، أن ) ينمن قبـل المسـتيجر  لعتود اإل جار المتابل
 .التيمة يدول منخفضة ات جار اإلايجل وعتود 

 
نوية التـي تبـدأ للفتـرة السـ فـي البيانـات الماليـة للمجموعـة  سوف يتإ تعبيت  16اإلدارة أن المعيار الدولي للتتارير المالية رقإ  تتوقع
لمدرجـة هـام علـى المبـالغ واإلفصـاوات ا تـي يرقد   ون لـ   16. أن تعبيق المعيار الدولي للتتارير المالية رقإ 2019يناير  1في 

 ير الماليـة رقـإ. ومـع تعبيـق المعيـار الـدولي للتتـار والمعلوبات المالية الماليةبالموجودات  فيما يتعلقللمجموعة ة في البيانات المالي
الميزانيـــة  فــيكبنـــد  22يــتإ اإلعتـــراف بإلتزامــات عتـــود اإل جــار التشــغيلي خـــارج الميزانيــة كمـــا هــو مبــين فـــي إ ضــاح ســوف ، 16

 العمومية كما يلي:
 

 خدام ايدل وااللتزام المتعلق بعتد اإل جار  واإلعتراف باا كحق است  أ
ســيتإ اســتبدال مصــاريف اإل جــار بمصــاريف اإلطفــاس علــى وــق إســتخدام ايدــل ورســوم تمويــل الحــد ايدنــى لــدفعات    

 اإل جار.
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  بيانات المالية المقتطعةإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 المحاسبية  ملخص ب هم السياسات 3

 أساس اإلعداد 
مـن  2016د سـمبر  31على أساس اإلقتعاع من البيانـات الماليـة المووـدة للسـنة المنتايـة فـي  بيانات المالية المتتععةإعداد التإ 

 .التسإخال إقتعاع المبيعات، ت لفة مبيعات الكمإ المدينة/ الكمإ الدائنة ومخزون 
 

  مــن مــا كانــت ســت ون عليــعلــي ايداس المســتتبلي للمجموعــة، وال تع ــ  بالضــرورة  مؤشــراً عــة المتتعقــد ال ت ــون البيانــات الماليــة 
 في السنوات السابتة.  التسإ تحويللو تإ  فيما ،نتائج اإلقتعاع من العمليات، المركز المالي والتدفتات النتد ة

 
عملــة ة و للشــرك الوظيفيــة العملــة وهــي رهإ اإلمــاراتي" ،بــدرهإ اإلمــارات العربيــة المتحــدة )"الــد بيانــات الماليــة المتتععــةال عــرض تــإ

 يقر  ألع )ألع درهإ  إال إ ا أشير إلى غير  ل . المبالغللمجموعة. تإ تتريب جميع العرض 
 
د من المحـدلعادلـة للـلالتاريخية. إن الت لفة التاريخية بصفة عامة تملل التيمـة ا الت لفة لمبدأ وفتاً  بيانات المالية المتتععةال إعداد تإ

 المتدمة متابل تبادل الموجودات.
 

 :في الصفحات التاليةإن السياسات المحاسبية الاامة المتبعة مبينة 

 أساس التوحيد
ون لــدة الخاضـعة لسـيعرة الشــركة. تتحتـق السـيعرة عنــدما   ـ والمنشــيةللشـركة  البيانـات الماليــة المتتععـة البيانـات الماليــةتتضـمن 

التـدرة ا لـديا  و المشـاركة مـع الجاـة المسـتلمر باـااة المستلمر فياا  التعرض للعوائد المتغيـرة الناتجـة مـن الشركة السلعة على الج
 على استخدام سلعتاا على الجاة المستلمر باا للتي ير على عوائدها.

 
ى وجـود لوقـائع والظـروف إلـتتوم الشركة بإعادة تتييإ فيما إ ا كان لدياا سـيعرة علـى الجاـة المسـتلمر باـا أم ال فـي وـال أشـارت ا

 تغيرات في واود أو أكلر من عنادر السيعرة اللاث المدرجة أعاط. 
 

ين بــيــتإ وــكف جميــع الموجــودات والمعلوبــات، وتــول المل يــة، االيــرادات، المصــاريف والتــدفتات النتد ــة المتعلتــة بالمعــامات مــا 
 أعضاس المجموعة بال امل عند توويدها.

 
 لمجموعة.لالتابعة لتتوافق مع السياسات المحاسبية  ةوريًا، يتإ إجراس التعديات على البيانات المالية للشركعندما   ون  ل  ضر 

 
 تفاديل الشركة التابعة هي كما يلي: 

 
 النشاط األساسي مكان الت سيه  نسبة الملكية اسم الشركة التابعة

 2016 2015   
 وكاالت تجارية اإلمارات العربية المتحدة %100 %100 شركة أدنو  الدولية للتوزيع  .م.م.

 شركات تجارية
اإلستلمار في المشروعات 

 التجارية وتيسيساا ومدارتاا
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  بيانات المالية المقتطعةإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 )يتبع(ملخص ب هم السياسات المحاسبية  3

 ممتلكات وآالت ومعدات
مل تشـــتوخســائر انخفـــاض التيمــة المتراكمـــة، إن وجــدت.  بالت لفــة ناقصـــًا اإلســتاا  المتـــراكإ الممتل ــات واآلالت والمعـــدات تــدرج

 الت لفة التاريخية على المصاريف المنسوبة بش ل مباشر إلى امتا  ايدل.
 

ن مـن ل وسبما   ون مائمًا فتط عندما   ـو يتإ إدراج الت اليع الاوتة في التيمة المدرجة لألدل أو اإلعتراف باا كيدل منفص
غـاس يـتإ إلالمحتمل أن ينتج فوائد اقتصاد ة مسـتتبلية للمجموعـة مـن ايدـل المعنـي وي ـون باإلم ـان قيـاس الت لفـة بشـ ل مو ـول. 

ال خـخسـائر ال ربـاح أواييتإ إدراج كافـة مصـاريف اإلدـاح والصـيانة ايخـرة فـي اإلعتراف بالتيإ المدرجة لألجزاس المستبدلة. 
 الفترة المالية التي ود ت فياا.

 
لمتـدرة كمـا بإستخدام طريتة التسط اللابت لتوزيع ت لفتاا على قيماا المتبتية على مدة ايعمار اإلنتاجية ايتإ اوتسا  االستاا  

 يلي: 
  

 سنة  25 – 5 مباني 
 سنة 15 – 5 آالت وم ائن 

 سنة  10 – 4 سيارات 
 سنوات  5 معدات و أ اث، تجايزات 
 سنة  20 – 15 خعوم أنابيب 

 
لتيمــة ايــتإ خفــض  يــتإ مراجعــة التــيإ المتبتيــة وايعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات وتعــديلاا إ ا كــان  لــ  مناســبًا فــي تــاريخ كــل تتريــر.

إن  المم ــن اســتردادها. المدرجــة لألدــل مباشــرة إلــى التيمــة المم ــن اســتردادها إ ا كانــت التيمــة المدرجــة لألدــل أكبــر مــن قيمتــ 
والتيمــة  الــرب  أو الخســارة الناتجــة مــن اســتبعاد أو تتاعــد أوــد الممتل ــات واآلالت والمعــدات يــتإ تحديــدها كــالفرل بــين عوائــد البيــع

 .الخسارةأو  الرب المدرجة لألدل ويتإ االعتراف باا في 
 

درهـإ ل ـل قععــة أرض. ال يـتإ إســتاا   1إسـمية تبلــغ  بتيمـةبـدون متابــل يـتإ إوتسـا  ايرض المتدمــة مـن قبـل و ومــة أبـوظبي 
 ايراضي. 

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 قيــد التنفيــك يــتإ تحويــل ايعمــال الرأســمالية يــتإ إدراج ايعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــك ضــمن الممتل ــات واآلالت والمعــدات بالت لفــة.

 ومتاوت  لإلستخدام.  تشغيلو سات المجموعة عند اكتمال تشييد ايدل إلى فأة ايدول المناسبة ويتإ استااكاا وفتا لسيا

 المخزون 
لفـة بعريتـة معـدل الت لفـة المـرج . تتضـمن يتإ إدراج المخزون بالت لفة ودافي التيمة التابلة للتحتق، أياما أقل. يـتإ اوتسـا  الت 

كية وقعــع غيــار وعمالــة مباشــرة ومــواد ومصــاريف غيــر إســتاامــواد ت لفــة البضــاعة الجــاهزة وأعمــال قيــد التنفيــك مــن مــواد خــام و 
 ةملل دافي التيمة التابلة للتحتق سعر البيـع المتـدر ناقصـًا ت ـاليع اإلنجـاز المتـدر تالتدرة التشغيلية العاد ة .  إلىمباشرة )إستنادًا 

 .والت اليع الازمة إلجراس البيع
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 انخفاض قيمة الموجودات الملموسة 
و ل  لتحديد إن كان هنال  ما  شـير إلـى أن هـكط  على مراجعة التيإ المدرجة لموجوداتاافي ناا ة كل فترة تترير المجموعة تعمل 

و لـ  لألدـل التابلـة لإلسـترداد  ةض التيمة. إ ا وجـد مـا  شـير إلـى  لـ  يـتإ تتـدير التيمـالموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفا
 المجموعةفي وال عدم التم ن من تتدير التيمة التابلة لإلسترداد يدل محدد، تتوم  لتحديد خسائر إنخفاض التيمة )إن وجدت .
د إلياا ايدل نفس . عنـدما  م ـن تحديـد أسـ  توزيـع معتولـة و ابتـة، للنتد التي  عو  ةبتتدير التيمة التابلة لإلسترداد للوودة المنتج

يتإ توزيع ايدول المشتركة إلى وودات منتجة للنتد محددة، أو يتإ توزيعاإ إلى أدغر مجموعة من الوودات المنتجة للنتـد التـي 
  م ن تحديد أس  توزيع معتولة و ابتة لاا.

 
العادلة لألدل ناقصًا ت لفة البيع وقيمة االستخدام، أياما أعلى. عند تتييإ قيمـة االسـتخدام،  إن التيمة التابلة لاسترداد هي التيمة

 ع ــ  تتييمــات الســول مــا قبــل الضــريبة يــتإ خصــإ التــدفتات النتد ــة المســتتبلية المتــدرة إلــى قيماــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــإ 
 ويث لإ يتإ تعديل تتديرات التدفتات النتد ة المستتبلية بخصوداا. الحالية للتيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخادة بايدل

 
لتيمــة فــي وــال تــإ تتــدير التيمــة التابلــة لاســترداد يدــل )أو الووــدة المنتجــة للنتــد  بمــا  تــل عــن التيمــة المدرجــة، يــتإ تخفــيض ا

لــرب  أو اعتــراف بخســائر االنخفــاض مباشــرًة فــي المدرجــة لألدــل )أو الووــدة المنتجــة للنتــد  إلــى التيمــة التابلــة لاســترداد. يــتإ اال
 .الخسارة

 
ة المعدلـة ، يـتإ زيـادة التيمـة المدرجـة لألدـل )أو الووـدة المنتجـة للنتـد  إلـى التيمـالوتـاً  في والة استرجاع خسائر انخفاض التيمة

و لــإ يــتإ لــالووــدة المنتجــة للنتــد  فيمــا التابلــة لاســترداد، بحيــث ال تزيــد التيمــة المدرجــة المعدلــة عــن التيمــة المدرجــة لألدــل )أو 
رة اوتسا  خسائر انخفاض التيمة في السنوات السـابتة. يـتإ تسـجيل اسـترجاع خسـائر انخفـاض التيمـة مباشـرًة فـي الـرب  أو الخسـا

ي إعـادة فـيادة إال إ ا كان ايدل قد تإ إدراج  بمبلغ إعادة التتييإ وفي هكط الحالة يتإ تسجيل استرجاع خسائر انخفاض التيمة كز 
 التتييإ.

 المالية الموجودات
اريــة ودائــع يجــل،  مــإ مدينــة تج ،"نتــد ومرادفــات النتــد"ال: 2016د ســمبر  31كمــا فــي  الموجــودات الماليــة التاليــةلــدة المجموعــة 

دات يــتإ تصــنيع هــكط الموجــو . مســتحق مــن جاــات  ات عاقــةو   متــدماً مصــاريف مدفوعــة وموجــودات متداولــة أخــرة )باســتلناس 
ف  عتمد التصـنيع علـى طبيعـة والاـدف مـن الموجـودات الماليـة ويـتإ تحديـد التصـنيع عنـد اإلعتـراالمالية "كتروض و مإ مدينة". 

 المبدئي.
 النتد ومرادفاتالنتد 

بتواريخ  رددة لدة البنو  في وسابات جارية ومستلمارات قصيرة ايجل  ات سيولة عاليةايو يت ون النتد ومرادفات النتد من النتد 
 أقل من  ا ة أشار قابلة للتحويل بساولة إلى مبالغ نتد ة معروفة وتخضع لتغيرات غير جوهرية في التيمة. إستحتال 

 قروض ومدينون 
ات مسـتحق إلـى جاـات    و متـدماً مصـاريف مدفوعـة والموجـودات المتداولـة ايخـرة )بإسـتلناس يتإ تصنيع الـكمإ المدينـة التجاريـة 

لت لفـة . يـتإ قيـاس التـروض والمـدينين با"كتـروض ومـدينين"ا دفعات  ابتة أو محددة وال يتإ تداولاا في سول نشعة والتي لا عاقة
لفائــدة المعفــية باســتخدام طريتــة ســعر الفائــدة الفعلــي ناقصــًا أي انخفــاض فــي التيمــة. يــتإ اإلعتــراف بــدخل الفوائــد باســتخدام ســعر ا

 ة ايجل ويث   ون اإلعتراف بالفائدة غير مادي.الفعلي باستلناس ايرددة المدينة قصير 
 طريتة الفائدة الفعلية 

إن طريتـة الفائــدة الفعليــة هــي طريتـة الوتســا  الت لفــة المعفــية يداة الـدين وتوزيــع مصــاريف الفوائــد علـى مــدة الفتــرة المعنيــة. إن 
بلية المتوقعة )بما في  ل  كافة الرسوم والنتام المدفوعة الدفعات النتد ة المستت تماماً معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الكي  خصإ 

أو المســتلمة التــي تشــ ل جــزسًا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي وت ــاليع المعاملــة وايقســام أو الخصــومات ايخــرة  فــي إطــار 
 العمر الزمني المتوقع لالتزام المالي أو فترة أقصر، إ ا كان  ل  مناسبًا.
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 )يتبع( المالية الموجودات

 إنخفاض قيمة الموجودات المالية
يمـة ة تتريـر. يـتإ خفـض قيتإ مراجعة الموجـودات الماليـة، لتحديـد إن كـان هنالـ  مـا  شـير إلـى إنخفـاض فـي قيمتاـا بناا ـة كـل فتـر 

الموجـودات الماليـة عنـدما   ـون هنـا  دليـل موضـوعي بينـ  نتيجـًة لحـدث أو عـدة أوـداث كانـت قـد وـد ت بعـد اإلعتـراف المبــدئي 
 لألدل المالي، وت ون التدفتات النتد ة المستتبلية المتدرة لألدل قد تي رت. 

 إلغاس االعتراف بالموجودات المالية
يدـل  أو غاس االعتراف بيدل مالي فتـط عنـد إنتاـاس الحتـول التعاقد ـة المتعلتـة باسـتام التـدفتات النتد ـة مـن اتتوم المجموعة بإل

عنــدما تحــول المجموعــة ايدــل المــالي، وبشــ ل جــوهري كافــة مخــاطر ومنــافع المل يــة إلــى منشــية أخــرة. أمــا فــي والــة عــدم قيــام 
عـة طر ومنافع المل ية واسـتمرارها بالسـيعرة علـى ايدـل المحـول فـإن المجمو المجموعة بالتحويل أو اإلوتفاظ بش ل جوهري بمخا

مـا فـي تتوم بإلغاس اإلعتراف بحصتاا المستبتاة في ايدل المحول والمعلوبات المتعلتة ب  التي قد  جب على المجموعة دفعاـا. أ
فـإن المجموعـة تسـتمر بـاإلعتراف بايدـل  والة إوتفاظ المجموعة بش ل جـوهري ب افـة مخـاطر ومنـافع المل يـة لألدـل المحـول،

 المالي.

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

ـــة بمـــا يتماشـــى مـــع جـــوهر الترتيـــب التعاقـــدي  ـــات ماليـــة أو وتـــول مل ي ـــدين وأدوات وتـــول المل يـــة كمعلوب يـــتإ تصـــنيع أدوات ال
 وتعريفات اإللتزام المالي وأداة وتول المل ية.

 أدوات وتول المل ية
أداة وتـول المل يـة هــي أي عتـد يبــرهن علـى وصـة متبتيــة فـي موجــودات منشـية بعـد طــرح كافـة معلوباتاــا. يـتإ تســجيل أدوات  إن

 وتول المل ية المصدرة من قبل المجموعة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل مصاريف اإلددار المباشرة.
 معلوبات مالية

مبيعــات البعاقــة و تجاريــة وأخــرة )بإســتلناس دفعــات متدمــة مــن عمــاس وقســائإ  تت ــون المعلوبــات الماليــة للمجموعــة مــن  مــإ دائنــة
بالتيمـة العادلـة، بعـد خصـإ ت ـاليع المعاملـة، ، والتـي يـتإ قياسـاا مبـدئيًا جاات  ات عاقة إلىوالمستحق   التائمة متدماً المدفوعة 

باسـتلناس واالعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعلي، ويتإ قياساا الوتًا بالت لفة المعفية باستخدام طريتة الفائدة الفعلية 
  الكمإ الدائنة قصيرة ايجل عندما   ون اإلعتراف بالفائدة غير مادي.

رات إن طريتــة معــدل الفائــدة الفعلــي هــي طريتــة الوتســا  الت لفــة المعفــية للمعلوبــات الماليــة وتوزيــع مصــاريف الفوائــد علــى الفتــ
المتوقـع  معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الـكي  سـتخدم لخصـإ الـدفعات النتد ـة المسـتتبلية المتوقعـة خـال العمـرالمرتبعة باا. إن 

 للمعلوبات المالية أو خال فترة أقصر عندما   ون  ل  مناسبا.
 و إلغائ  أو انتااس مدت .تتوم الشركة بإلغاس االعتراف بالمعلوبات المالية عندما وفتط عندما يتإ استيفاس االلتزام التعاقدي أ

 لغاس االعتراف بالمعلوبات الماليةإ
 تتوم المجموعة بإلغاس االعتراف بالمعلوبات المالية عندما وفتط عندما يتإ استيفاس االلتزام التعاقدي أو إلغائ  أو انتااس مدت .
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 اإلعتراف باإليرادات
ي سـيال يتإ قياس اإليـرادات بالتيمـة العادلـة للبـدل المتبـوض أو المسـتحق وتملـل المبـالغ المسـتحتة للمنتجـات والخـدمات المتدمـة فـ

 ت عنــدما   ــون مــن المحتمــل ان تتــدفق المنــافعالحســومات والخصــوما مــن ايعمــال اإلعتياد ــة. يــتإ اإلعتــراف بــاإليرادات، دــافي
 االقتصاد ة المتعلتة بالمعاملة إلى المجموعة ويم ن قياس مبلغ اإليرادات والت لفة المرتبعة باا بش ل مو ول. 

 بيع البضائع
الــكي و إلــى البــائع، يــتإ اإلعتــراف ببيــع البضــائع والمنتجــات النفعيــة عنــدما يــتإ تحويــل المخــاطر والمنــافع الاامــة لمل يــة البضــائع 

ماا مـن الفعلـي للبضـائع. ال يـتإ التسـليإ إال إ ا تـإ شـحن المنتجـات خـارج مبـاني المجموعـة أو إسـتا إيتوافق بش ل عام مع التسـلي
 قبل العميل. 

 تتد إ الخدمات 
 ت بش ل مو ول.  يتإ اإلعتراف باإليرادات من تتد إ الخدمات عندما يتإ تتد إ الخدمات ومم انية تتدير نتائج المعاما

 إيرادات التسليإ 
ســة وفتــًا وتســتند هــكط اإليــرادات إلــى ال ميــات المنتولــة والمتا .بــاإليرادات مــن نتــل الــنفط عنــدما يــتإ تتــد إ الخــدماتيــتإ اإلعتــراف 

 لإلجراسات المحددة في كل عتد خدمة. 

 دخل التيجير
 أساس التسط اللابت على مدة فترة اإل جار  ات العاقة. بدخل التيجير من عتود اإل جار التشغيلية على يتإ اإلعتراف 

 إيرادات فوائد 
يم ــن يـتإ اإلعتـراف بـإيرادات الفوائـد مـن ايدــل المـالي عنـدما   ـون مـن المحتمـل أن تتــدفق المنـافع االقتصـاد ة إلـى المجموعـة و 

عـدل بالرجوع إلـى المبلـغ ايدـلي المسـتحق وم يتإ اوتسا  إيرادات الفوائد على أساس زمني، قياس مبلغ اإليرادات بش ل مو ول.
 ل المـالي إلـىالتدفتات النتد ة المستتبلية المتدرة خال العمر المتوقع لألد تماماً الفائدة الفعلي المعبق، وهو المعدل الكي  خصإ 

 دافي التيمة المدرجة لألدل عند اإلعتراف المبدئي. 

 إيرادات أخرة 
لـدخل اة عندما   ون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصاد ة إلـى المجموعـة ويم ـن قيـاس مبلـغ يتإ اإلعتراف باإليرادات ايخر 

 بش ل مو ول. 

 اإليجار عقود

 كمؤجر المجموعة
 يـتإ إضـافة اـا.عتـد اإل جـار المتعلـق ب فتـرةيتإ تحتيق إيراد اإل جار مـن اإل جارات التشغيلية وفتـًا لعريتـة التسـط اللابـت بنـاًس علـى 

تإ تيمـــة المدرجـــة لألدـــل المـــؤجر بحيـــث يـــالاليع ايوليـــة المباشـــرة المتعلتـــة بالتفـــاوض ومعـــداد عتـــد اإل جـــار التشـــغيلي إلـــى الت ـــ
 االعتراف باا وفتًا لتاعدة التسط اللابت وعلى أساس فترة التيجير. 

 كمستيجرالشركة 
لابـت وبنـاًس علـى فتـرة التـيجير، إال عنـدما   ـون هنـا  يتإ االعتراف بـدفعات اإل جـارات التشـغيلية كمصـروف وفتـًا لتاعـدة التسـط ال

أســاس مناجــي أكلــر نمو جيــة للمخعــط الزمنــي الــكي يــتإ فيــ  اســتنفا  المنــافع االقتصــاد ة مــن ايدــل المــؤجر. تــدرج اإل جــارات 
 المحتملة الناشأة بموجب عتود اإل جارات التشغيلية كمصروف في الفترة التي تإ ت بدها فياا. 
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  بيانات المالية المقتطعةتتعلق بال إيضاحات
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 )يتبع(ملخص ب هم السياسات المحاسبية  3

 عمالت أجنبية
 يتإ تسجيل المعامات بعمات بخاف العملة المستخدمة وهي الدرهإ اإلمـاراتي )العمـات ايجنبيـة  علـى أسـاس أسـعار الصـرف

لــى أســاس   المعــامات. بناا ــة كــل فتــرة تتريــر، يــتإ إعــادة تحويــل البنــود الماليــة المدرجــة بــالعمات ايجنبيــة عالســائدة بتــاريخ تلــ
اـر بتيمتاـا أسعار الصرف السائدة بناا ة فترة التترير. يـتإ إعـادة تحويـل البنـود غيـر الماليـة المصـنفة بـالعمات ايجنبيـة والتـي تظ

ات دة عنــد تحديــد التيمــة العادلــة لاــا. ال يــتإ إعــادة تحويــل البنــود غيــر الماليــة بـــالعمالعادلــة علــى أســاس أســعار الصــرف الســائ
 ايجنبية والتي يتإ قياساا وفتًا للت لفة التاريخية. 

 
 تحويل العمات في الرب  أو الخسارة وقت ودو اا.فروقات ب االعترافيتإ 

 مكافآت موظفين
رة إلســتحتاقايــتإ عمــل   علــى ت المــوظفين المتعلتــة باإلجــازات الســنوية وتــكاكر الســفر المتعلتــة باــا بنــاسً مخصــص لإللتزامــات المتــد 

ًا وفتــيــتإ اوتســا  مخصــص االلتزامــات المتــدرة لم افــية المــوظفين  فتــرة التتريــر.مــن قبــل المــوظفين وتــى ناا ــة الخــدمات المتدمــة 
 .ا ة فترة التتريرلتانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة عن فترات خدمتاإ وتى نا

 
لتتاعـد فيما يتعلق بالموظفين من دولة اإلمارات العربية المتحدة، تتوم المجموعة بتتد إ مساهمات إلى دندول معاشات وم افآت ا

م إلمــارة أبــوظبي )"الصــندول"  المحتســبة وفتــًا ينظمــة الصــندول. فيمــا يتعلــق بــالموظفين مــن دول مجلــ  التعــاون الخليجــي، تتــو 
 دمة.يتإ تسجيل التزامات المجموعة على مدة فترة الخ بتتد إ مساهمات إلى دناديق التتاعد أو الايأات في بلداناإ. المجموعة

 
يــتإ اإلفصــاح عــن المخصــص المتعلــق باإلجــازة الســنوية وتــكاكر الســفر كــالتزام متــداول، فــي وــين يــتإ اإلفصــاح عــن المخصــص 

 المتعلق بم افية ناا ة الخدمة كالتزام غير متداول.

 المخصصات
فق مـن المحتمـل تـد ،سـابق لحـدث نتيجـة اسـتنتاجي أو قـانونى وـالي التـزام المجموعـة علـى   ـون  عنـدما بالمخصصـات اإلعتـراف يـتإ
 . تتدير مو ول لمبلغ االلتزاميم ن إجراس لتزام و االلتسوية  ةً  ون معلوبتس التي قتصاد ةاالموارد ال
 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

ة باتخـــا  أو ـــام وتتـــديرات قامـــت إدارة المجموعـــ، 3خـــال تعبيـــق السياســـات المحاســـبية المبينـــة كمـــا هـــو مبـــين فـــي إ ضـــاح رقـــإ 
وافتراضــات معينــة ليســت جليــة الوضــوح مــن مصــادر أخــرة. تعتمــد التتــديرات واالفتراضــات المرتبعــة باــا علــى الخبــرة التاريخيــة 

 وعوامل أخرة تعتبر  ات عاقة. قد تختلع النتائج الفعلية عن هكط التتديرات.  
 

. يــتإ تســجيل اإلخــتاف فــي التتــديرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يــتإ فياــا يــتإ مراجعــة هــكط التتــديرات واإلفتراضــات بشــ ل مســتمر
إعــادة مراجعـــة هـــكط التتـــديرات و لـــ  فـــي والـــة أن التعـــديات الناتجـــة عـــن إعـــادة التتيـــيإ تـــؤ ر علـــى تلـــ  الفتـــرة فتـــط، أو فـــي فتـــرة 

ديات تخــص الفتـرة الحاليــة والفتـرات المســتتبلية. إن المراجعـة التتـديرات تــؤ ر فـي فتــرة المراجعـة والفتــرات المسـتتبلية إ ا كانــت التعـ
 ايو ام والتتديرات الحساسة التي اتخكتاا اإلدارة تإ تلخيصاا كما يلي:
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  بيانات المالية المقتطعةإيضاحات تتعلق بال
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 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد

 إنخفاض قيمة الكمإ المدينة التجارية
مـة إنخفاض التيمة تتديرات الخسـائر الناتجـة عـن فشـل أو عـدم قـدرة العمـاس علـى سـداد المبـالغ المعلوبـة أو التي تع   مصاريف
 ايمـر إجـراس قد يتعلب تمانية للعميل وتجربة الخسارة التاريخية.وتستند الرسوم على أعمار الحسابات، والجدارة االئ الزمنية للنتود.

، بلغـت 2016د سـمبر  31كمـا فـي  تغييرات على مخصص إنخفاض التيمة إ ا كان المركز المالي للعماس قد تحسن أو تدهور.
 رهإ .ألع د 155.958 :2015ألع درهإ ) 178.196مخصصات انخفاض قيمة الكمإ المدينة التجارية للمجموعة 

 ايعمار اإلنتاجية والتيإ المتبتية المتدرة لممتل ات وآالت ومعدات
وية وفتـــًا تتــوم اإلدارة بمراجعـــة ايعمــار اإلنتاجيـــة والتـــيإ المتبتيــة المتـــدرة لممتل ـــات وآالت ومعــدات فـــي ناا ــة كـــل فتـــرة تتريــر ســـن

ت أن توقعــات الســنة الحاليــة ال تختلــع عــن التتــديرا. قــررت اإلدارة ممتل ــات وآالت ومعــدات 16للمعيــار المحاســبي الــدولي رقــإ 
 السابتة إستنادًا على مراجعتنا.

 ممتل ات وآالت ومعداتومزالة  وقع ت لفة
 الموجـــودات وقـــع ومزالـــةلت ـــاليع  أولـــي، تتضـــمن ت لفـــة الممتل ـــات واآلالت والمعـــدات تتـــدير 16وفتـــًا للمعيـــار المحاســـبة الـــدولي 

الموقـــع فـــي المســـتتبل غيـــر  وتـــرميإ الموجـــوداتوقـــع ومزالـــة المتعلبـــات وقـــررت أن  بعـــين اإلعتبـــار اإلدارةأخـــكت  الموقـــع. وتــرميإ
 .غير هاممحتمل وأن تتدير الت اليع 
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 ممتلكات وآالت ومعدات 5
 

 
 المجموع

أعمال رأسمالية  
  التنفيذ قيد

 خطوط
 أنابيب 

أ اث وتجهيزات  
   مباني   آالت ومكائن   سيارات   ومعدات

   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف 
 التكلفة               

 2015يناير  1  2.384.154  914.311  229.835  284.110  34.077  979.381  4.825.868
 إضافات   -  -  -  -  -  973.897  973.897

 تحويات  434.875  200.755  10.696  55.246  3.057 )  704.629  -
                إستبعادات   - )  936 )  14.526 )  1.527  -  - )  16.989

               
 2016يناير  1  2.819.029  1.114.130  226.005  337.829  37.134  1.248.649  5.782.776
 إضافات   -  -  -  -  -  1.237.940  1.237.940

 تحويات  696.241  166.341  34.461  227.746  10.549 )  1.135.338  -
                إستبعادات  )  2.704 )  2.443 )  8.198 )  1.862  -  - )  15.207

               
                2016ديسمبر  31  3.512.566  1.278.028  252.268  563.713  47.683  1.351.251  7.005.509
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 ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع( 5

 
 المجموع

أعمال رأسمالية  
  قيد التنفيذ

 خطوط
 ب أنابي

أ اث وتجهيزات  
   مباني   آالت ومكائن   سيارات   ومعدات

   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف 
 اإلستهالك المتراكم                

 2015يناير  1  1.066.348  608.654  158.787  194.553  24.861  -  2.053.203
 محمل للسنة   117.136  86.026  23.409  36.115  837  -  263.523

 إعادة تصنيفات   270 )  431  -  11  150  -  -
                               إستبعادات   - )  899 )  14.473 )  1.518  -  - )  16.890

 2016يناير  1  1.183.754  693.350  167.723  229.161  25.848  -  2.299.836
 محمل للسنة   147.450  110.981  22.753  64.080  1.812  -  347.076

 إعادة تصنيفات   749 )  2.260  -  1.408  103  -  -
                               إستبعادات  )  2.703 )  2.429 )  8.199 )  1.845  -  - )  15.176

                2016ديسمبر  31  1.329.250  799.642  182.277  292.804  27.763  -  2.631.736
 القيمة المدرجة               

                2016ديسمبر  31  2.183.316  478.386  69.991  270.909  19.920  1.351.251  4.373.773
               

                2015د سمبر  31  1.635.275  420.780  58.282  108.668  11.286  1.248.649  3.482.940
 تكلفة موجودات مستهلكة بالكامل              

                2016ديسمبر  31  386.967  466.249  103.800  163.784  17.632  -  1.138.432
               

                2015د سمبر  31  364.723  428.485  76.228  136.363  17.595  -  1.023.394
 

 درهـإ ل ـل قععـة أرض. 1 تبلـغايراضـي بتيمـة إسـمية هـكط يتإ اوتسـا   .متابلدون بمن قبل و ومة أبوظبي  ممنووة يضاتتع في إمارة أبوظبي على قعع أر التي مباني ومرافق المجموعة  تإ إنشاس
  .22أرض مستيجرة من أطراف  اللة )إ ضاح  تتع في اإلمارات ايخرة علىالتي مرافق التإ إنشاس 
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 ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع( 5
 

 كما يلي:  المحمل تإ توزيع اإلستاا 
 

2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
  17وم توزيع ومدارية )إ ضاح رس  344.471  260.860

  16ت اليع مباشرة )إ ضاح   2.013  2.165
           مخزون أعمال قيد التنفيك  592  498

263.523  347.076        
 
 
 مخزون  6
 

2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
 بضاعة جاهزة   967.020  701.485
 د إستااكية قعع غيار وموا  50.398  37.676
 مواد تشحيإ خام، مواد إستااكية وأعمال قيد التنفيك   59.851  58.632
           اسعوانات غاز البترول المسال   32.206  58.872

856.665  1.109.475             

234  ( 234) ( 
بضاعة جاهزة إلى دافي التيمة التابلة  تنزيل قيمةينزل: مخصص 

 للتحتق  

14.396  ( 15.423) ( 
مخصص مواد خام بعيأة الحركة ومتتادمة، قعع غيار مواد 

           إستااكية واسعوانات غاز البترول المسال 
14.630  ( 15.657) (            

842.035  1.093.818        
 

 17.526.952: 2015ألع درهـإ ) 13.413.420بلغت ت لفة المخزون المعترف ب  كمصروف ومدرج في "الت اليع المباشرة" 
: 2015ألـــع ) 11.964 بمبلـــغ كمصـــروف المباشـــر لمخـــزون ا بشـــعب تـــإ اإلعتـــرافخـــال الســـنة،   .16ألـــع درهـــإ  )إ ضـــاح 

 ألع درهإ . 1.873
 

 ألــع 498: 2015درهــإ ) ألــع 592 بمبلــغ قيــد التنفيــك أعمــال مخــزون ك المرســملة اإلســتاا  مصــاريفت لفــ  المخــزون  تتضــمن
  .5 إ ضاحدرهإ  )
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  بيانات المالية المقتطعةإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 مخزون )يتبع( 6
 

خــام اللمــواد اإلــى دــافي التيمــة التابلــة للتحتــق ومخصــص  لمجموعــةل لبضــاعة الجــاهزةامخــزون قيمــة إنخفــاض وركــة  فيمــا يلــي
 غيار، مواد إستااكية واسعوانات غاز البترول المسال:  متتادمة، قععالبعيأة الحركة و ال
 

2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
 يناير  1في   14.630  36.645

23.365  ( -  
جاهزة إلى دافي التيمة التابلة البضاعة لا قيمة إنخفاضمن  المع وس
 للتحتق 

1.350  1.027 
 يأة الحركة ومتتادمة، قعع غيار، تيمة لمواد خام بعالخسارة إنخفاض  

            19واسعوانات غاز البترول المسال )إ ضاح مواد إستااكية  
      ديسمبر  31في   15.657  14.630

 
  .29)إ ضاح  2015إلغاس التيود المفروضة على أسعار الوقود في عام  هو بناًس علىالسابق  التيمة إنخفاضمن  إن المع وس

 
 
 م مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى ذم 7
 

2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
  مإ مدينة تجارية   1.633.665  2.739.607
           ينزل: مخصص إنخفاض قيمة  مإ مدينة تجارية  ) (178.196 )  155.958

2.583.649  1.455.469   
  اً مصاريف مدفوعة مسبت  35.531  39.686
 مستحتات من موظفين   109.503  95.591
            مإ مدينة اخرة   56.328  38.935

2.757.861  1.656.831        
 

 من الموظفين من قروض السيارات، قروض اي اث، التروض الشخصية وسلع الموظفين. المستحتات تت ون 
 

وهـو مـا  ملـل   :  ا ـة عمـاس2015عميلـين )مع  ناالئتماخاطر مل مهاتركيز  المجموعة، كان لدة 2016 د سمبر 31 فيكما 
تج بــين هــكط التركيــز لــن ينــاإلدارة علــى  تــة  كمــا فــي  لــ  التــاريخ. إن التائمــةالــكمإ المدينــة التجاريــة مــن   60%: 2015) 39%

 تاريخ اإلئتماني لاؤالس العماس. الايخك بعين اإلعتبار  بعدعن أي خسارة للمجموعة 
 
ة ال يــتإ تحميــل فوائــد علــى الــكمإ المدينــة التجاريــ يومــا. 60إلــى  30 هــي مــنفتــرة االئتمــان علــى المبيعــات والخــدمات  معــدل إن

 .وايخرة 
 
الكمإ المدينة التجارية التي تجاوزت فترة إستحتاقاا إستنادًا إلى المبالغ غير التابلة لإلسـترداد المتـدرة رددة ي مخصص ت وينيتإ 

 .لخبرة السابتةبالرجوع إلى ا



 21 21             بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع شركة 
 

  بيانات المالية المقتطعةإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى )يتبع( 7
 

 هي كما يلي: التيمة ، إن أعمار الكمإ المدينة التجارية غير منخفضة 2016د سمبر  31كما في 
 

 التجارية:  أعمال الكمإ المدينة
2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
 لإ تتجاوز فترة إستحتاقاا  512.770  373.053
 يوم 30مبالغ مستحتة لـ   137.672  283.921
 يوم 60إلى  31مبالغ مستحتة من   99.023  388.439
 يوم 90إلى  61مبالغ مستحتة من   48.577  102.069
 يوم 180إلى  91الغ مستحتة من مب  106.208  581.307
 يوم 360إلى  181مبالغ مستحتة من   247.784  415.774
           يوم 360مبالغ مستحتة يكلر من   303.435  439.086

2.583.649  1.455.469        
 

ــــي  ــــغ ، 2016د ســــمبر  31كمــــا ف ــــة بتيمــــة مدرجــــة تبل ــــة التجاري ــــكمإ المدين ــــع درهــــإ ) 178.196إنخفضــــت قيمــــة ال : 2015أل
 الكمإ المدينة التجارية هو كما يلي:  قيمة إن الحركة في مخصص إنخفاض .ألع درهإ  155.958

 
2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
 يناير  1في   155.958  103.456
 إستردادات خال السنة  ) (24.023 )  16.375
            19محمل للسنة )إ ضاح   46.261  68.877

155.958  178.196        
 

 ةواقعيـ اتتوقعـأي    ـون هنـا عنـدما ال  المدينـة التجاريـةالـكمإ  قيمـةمخصـص انخفـاض لشعب المبالغ المحملة  يتإ، بش ل عام
 .لاسترداد

 
ماــا العادلــة يمري ــي وتتــار  قيإن التــيإ المدرجــة للــكمإ المدينــة التجاريــة للمجموعــة هــي بــدرهإ اإلمــارات العربيــة المتحــدة والــدوالر ا

 .2016د سمبر  31كما في 
 

 إن الحد ايقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التترير هو التيمة العادلة ل ل فأة من الكمإ المدينة المككورة أعاط.



 22 22             بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع شركة 
 

  بيانات المالية المقتطعةإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 عامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقةم 8
 

منشـآت ال، و للمجموعـةومـوظفي اإلدارة الرئيسـيين أعضـاس مجلـ  اإلدارة تاا التابعـة، اتملل الجاات  ات العاقة الشركة ايم وشـرك
هــكط سياســات التســعير وشــروم . يــتإ اعتمــاد الخاضــعة للســيعرة أو للســيعرة المشــتركة أو التــي تتــي ر بشــ ل جــوهري باــكط الجاــات

 .المجموعةالمعامات من قبل إدارة 
 

2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

 مستحق من جهات ذات عالقة     

 شركة الخدمات البترولية )اسناد   159.429  179.549

 شركة الحفر الوطنية   99.678  56.416

 دكو شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة )أ  33.066  32.666

 شركة أبوظبي لتعوير الغاز )الحصن   21.031  10.336

 شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة )جاس و   9.414  10.786

           أخرة   30.772  30.941
320.694  353.390        

 مستحق إلا جهات ذات عالقة     

 دنو  شركة بترول أبوظبي الوطنية )أ  603.522  41.944.688

 شركة أبوظبي إلدارة الموانئ البترولية )إرشاد   24  301
 شركة ناقات أبوظبي الوطنية )أدنات و   -  4.033

           أخرة   -  217
41.949.239  603.546        

 
 ، والةغيـر مضـمون يردـدةاهـكط إن . البتروليـةالمنتجـات والخـدمات  تتـد إمتابـل هي  عاقة ات  جااتالمبالغ المستحتة من إن 

 .اً يوم 60-30 منفترط ائتمان معدل  ولاا تحمل أ ة فوائد
 

 رةإدا، رسـوم المـوانئو السـفن  إسـتأجاررسـوم ، البتروليـةمتابـل مشـتريات المنتجـات  مستحق عاقة ات  لجااتالمبلغ المستحق إن 
حمـل أ ـة وال  الردـيد أعـاط غيـر مضـمون، إن عيـران المـدني. ال قسـإأنشع  البيع والشراس التي تتوم باا  بتحويل المتعلتةوالمبالغ 

 الدفع عند العلب. فوائد ويستحق
 

و ومــة مــن قبــل ألــع درهــإ  محــتف  باــا لــدة بنــو  مملوكــة  713.932: 2015ألــع درهــإ ) 629.398لــدة المجموعــة مبلــغ 
 أبوظبي.



 23 23             بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع شركة 
 

  بيانات المالية المقتطعةإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة )يتبع( 8
 

 :تإ إدراج المعامات التالية مع الجاات  ات العاقة خال السنة
 

2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     

      مجموعة أدنو   –إيرادات   768.815  799.400
     

       ادنو  - مشتريات  13.181.779  16.787.662
     

      ادنو  -مصاريف إدارة   1.700  1.500
     

      مجموعة ادنو  – ميناسو إستأجار سفن رسوم   78.038  78.903
     

       11تحويل خسائر متراكمة )إ ضاح   36.215.583  -
     
       11)إ ضاح رأس المال في إضافية مساهمة   6.304.418  -

 
 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 
 كما يلي:  يم افآت أعضاس مجل  اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين خال السنة ه

 
2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     

 م افآت قصيرة ايجل  13.350  16.355

           مساهمات التتاعد   730  745
17.100  14.080        

 
للمنشــــآت  عاقــــةالالجاــــات  ات  إفصــــاوات 24 رقــــإ الــــدولي يمعيــــار المحاســــبالبموجــــب  اإلعفــــاسســــتخدام إارت المجموعــــة اختــــ

ة المملوكـ الجاـات الح وميـة  ات العاقـةمـع   ات العاقـةالتائمـة  وايرددة المعاماتعن  اإلفصاحالح ومية  ات الصلة وول 
 ات التي تمتل اا وتسيعر علياا.والشرك ايممن قبل و ومة أبوظبي غير الشركة 

 
ــنفط  توزيــعخــدمات  أعمالاــا اإلعتياد ــة بتتــد إالمجموعــة فــي ســيال  تتــوم  مــن قبــل و ومــة للشــركات المملوكــة والمســيعر علياــاال

 .أبوظبي



 24 24             بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع شركة 
 

  بيانات المالية المقتطعةإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 قدنقد ومرادفات النال 9
 

 من المبالغ التالية: المتتعع يت ون النتد ومرادفات النتد في بيان التدفتات النتد ة 
 

2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
 نتد محتف  ب  من قبل أدنو   3.038.987  36.217

           نتد في الصندول ولدة البنو    794.467  884.974
 وارددة لدة البنو   نتد  3.833.454  921.191
           أشار  3إستحتال يكلر من  بتاريخيجل  ود عة ) (100.000 )  100.000
821.191  3.733.454        

 
كط هـ إنإن النتد المحتف  ب  من قبل أدنو  هو أموال محتف  باا من قبل أدنو  بالنيابة عن المجموعـة وهـي متـوفرة عنـد العلـب. 

 من قبل مجل  إدارة المجموعة. المصادقة علي لترار تإ  اً فائدة وفتضع لال تخ ايموال
 

مليـون  690: 2015مليون درهإ ) 683 بمبلغودائع قصيرة ايجل وودائع تحت العلب على يتضمن النتد وايرددة لدة البنو  
 .  سنوياً %0.05إلى  %0.02: 2015) %0.08إلى  %0.02 مندرهإ  بمعدل فائدة يتراوح 

 
 

 رأس المال 10
 

تيمــة بســاإ  300.000مليـون درهــإ متســإ إلـى  30مبلــغ  1973لســنة   13)بلـغ رأس مــال الشــركة ايدـلي بموجــب التــانون رقـإ 
 .درهإ للساإ 100

 
 2لـى مليون درهإ متسإ إ 200، تإ زيادة رأس مال الشركة إلى 1984أكتوبر  17المؤرخ في  ايممجل  إدارة الشركة  ترارل وفتاً 

 .درهإ للساإ 100بتيمة ساإ مليون 
 
 6 مليـون درهـإ متسـإ إلـى 600، تـإ زيـادة رأس مـال الشـركة إلـى 1998أكتـوبر  6 في المجل  ايعلى للبترول المؤرخ ترارل وفتاً 

 .درهإ للساإ 100بتيمة ساإ  مليون 
 

 :مليون درهإ كما يلي 1.000لى ، تإ زيادة رأس مال الشركة إ2006يوليو  9المجل  ايعلى للبترول المؤرخ في  ترارل وفتاً 
 

2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
 الصادر والمدفوع بالكامل:     

      درهإ للساإ   100ساإ عادي بتيمة  10.000.000  1.000.000  1.000.000
 

 لتغييرات في رأس المال.با المتعلتة الشركة بصدد تحديث نظاماا ايساسيإن 



 25 25             بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع شركة 
 

  بيانات المالية المقتطعةتتعلق بالإيضاحات 
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 رأس المالفي مساهمة  11
 

، وافــــق المجلــــ  ايعلــــى للبتــــرول )اللجنــــة التنفيك ــــة  علــــى شــــعب المبــــالغ المســــتحتة لـــــ أدنــــو  والبالغــــة 2016أكتــــوبر  10فــــي 
 إضـافية ألع درهإ كمساهمة 6.304.418اإلعتراف بمبلغ ككل  تإ  كة.ألع درهإ متابل الخسائر المتراكمة للشر  42.520.001

 رأس المال من أدنو  إلى الشركة.في 
 
  

 إحتياطي قانوني  12
 

يـر غرب  ل ل سنة إلى اإلوتياطي التانوني، وهو المن  %10تإ تحويل  ،1973  لسنة 13)من التانون رقإ   64)للبند رقإ  وفتاً 
 التحــويات إلــى إنلمجموعــة. اللــث رأس مــال ل مســاويًا علــى ايقــلاإلوتيــاطي  وتــى  صــب تحــويات ال تســتمر هــكطقابــل للتوزيــع. 

العيــران  لتســإأنشــعة البيــع والشــراس  باســتلناسنتــائج الشــركة هــي بنــاًس علــى  بيانــات الماليــة المتتععــةال طاإلوتيــاطي التــانوني فــي هــك
 المدني. 

 
 

 مخصص مكاف ة نهاية خدمة الموظفين  13
 
 هو كما يلي:  المتتعع ن الحركة في المخصص المعترف ب  في بيان المركز الماليإ
 

2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
 يناير  1في   278.259  254.197
  20محمل للسنة )إ ضاح   29.485  35.155
      دفعات  ) (70.818 )  11.093

     
       ديسمبر 31في   236.926  278.259

 
دولــة قــانون العمــل فــي يو ــام وفتــا  التتريــراالســتحتال فــي تــاريخ  بنــاًس علــى اتــإ إجرا هــ التــي عمليــة اإلوتســا ان  اإلدارةتعتتــد 

تـي ير    مـن غيـر المحتمـل أن   ـون أنـ بإعتبـارتتييإ اكتـواري  إجراس تإما  إ ا هامبش ل  ت ون مختلفةلن  المتحدةاالمارات العربية 
 .ةجوهريلمزا ا اإللتزام الخصإ ومستويات الرواتب والمزا ا المستتبلية على التيمة الحالية  معدل دافي



 26 26             بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع شركة 
 

  بيانات المالية المقتطعةإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى   14
2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
  مإ دائنة تجارية   313.875  450.815
 يةمستحتات رأسمال  291.519  213.807
 مستحتات تشغيلية   161.524  164.800
 دفعات متدمة من عماس   34.396  24.794
  التائمةقسائإ وبعاقات الدفع المسبق   83.269  80.728
 دائنة محتجزة عتود   62.676  64.469
            مإ دائنة أخرة   167.788  62.902

1.062.315  1.115.047        
 
 

 إيرادات   15
2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
 مبيعات بضائع   17.371.932  20.960.888

 تتد إ الخدمات   165.474  132.125
 إيرادات إ جار  85.572  87.305
           إيرادات التسليإ   47.093  39.708

21.220.026  17.670.071        
 

مليـار درهـإ  مـن خـال محعـات مملوكـة مـن قبـل  2.23: 2015مليـون درهـإ ) 496مبيعـات البضـائع مبلـغ  تشـملخال السنة، 
إ تــ ويــث بيانــات الماليــة المتتععــةفــي هــكط ال  ات العاقــةال يــتإ تســجيل ايدــول  .)"إمــارات"  مؤسســة اإلمــارات العامــة للبتــرول

ت الت ــاليع المباشــرة  ا إدراجتــإ كــكل  . 2016 ســنة التجزئــة فــياإلمــارات بوقــود  ةلمحعــات خدمــ إلســتحوا  المتتــرحعــن االتخلــي 
 196: 2015درهـإ ) مليـون  89بمبلـغ  واإلداريـةالتوزيـع  مصاريف مليار درهإ ، 1.82: 2015مليون درهإ ) 328بمبلغ الصلة 

 المتتععة.المالية  البيانات  في هكط مليون درهإ 121: 2015) رهإمليون د 31بمبلغ  ، واإليرادات ايخرة مليون درهإ
 
 

 تكاليف مباشرة  16
2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
 مواد   13.413.420  17.526.952

  20ت اليع موظفين )إ ضاح   12.976  13.462
 نفتات عامة   15.154  12.959
            5إستاا  )إ ضاح   2.013  2.165

17.555.538  13.443.563        



 27 27             بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع شركة 
 

  بيانات المالية المقتطعةإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 مصاريف توزيع وإدارية  17
2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
  20ت اليع موظفين )إ ضاح   1.836.494  1.859.364
  5إستاا  )إ ضاح   344.471  260.860
 إداوات وديانة ومواد إستااكية   180.438  184.862
 مصاريف توزيع وتسويق   150.262  124.892
 خدمات   80.299  111.001

 تيمين   16.831  8.481
 أخرة   179.386  167.698
           مصاريف قابلة لإلسترداد  ) (238.399 )  200.048

2.517.110  2.549.782        
 
 

 إيرادات أخرى   18
2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
 م سب إستبعاد ممتل ات وآالت ومعدات   3.104  5.465

           إيرادات متنوعة   157.891  211.113
216.578  160.995        

 
ومبيعـــات أدـــناف الخـــردة والزيـــوت  بايمانـــةتخـــزين البضـــائع  النـــاتج عـــنالـــدخل  مـــن بشـــ ل أساســـيتتضـــمن اإليـــرادات المتنوعـــة 

 . المستعملة والبعاريات واإلطارات
 
 

 خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف تشغيلية أخرى   19
2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
  7خسائر إنخفاض التيمة لكمإ مدينة تجارية )إ ضاح   46.261  68.877
 شعب مخزون   11.964  1.873
            6خسائر إنخفاض التيمة لمخزون متتادم )إ ضاح   1.027  1.350

72.100  59.252        



 28 28             بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع شركة 
 

  بيانات المالية المقتطعةإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 تكاليف موظفين  20
2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
  وبدالترواتب   1.672.740  1.680.237

 مزا ا أخرة   192.331  196.824

            13م افآت ناا ة خدمة الموظفين )إ ضاح   29.485  35.155
1.912.216  1.894.556        

     
 يتإ توزيع ت اليع موظفين كما يلي:     

  17ية )إ ضاح مصاريف توزيع ومدار   1.836.494  1.859.364

 أعمال رأسمالية قيد التنفيك  45.086  39.390

            16 حت اليع مباشرة )إ ضا  12.976  13.462
1.912.216  1.894.556        

 
 .الموودفي النفتات العبية والتدريب واإلجازات ومصاريف السفر والزي  بش ل أساسيايخرة  المزا اتتملل 

 
 

 سهمللساسي والمخفض العائد األ 21
 

 لسنة.اخال  التائمة العاد ة المتوسط المرج  لعدد ايساإعلى العائد لمساهمي الشركة  الرب  بتسمةللساإ  العائديتإ إوتسا  
 

2015  2016   
     

      الرب  العائد لمال ي الشركة )ألع درهإ   1.780.960  1.294.887
     

      لمرج  لعدد ايساإ العاد ة الصادرة )ألع المتوسط ا  10.000  10.000
     

      العائد ايساسي ل ل ساإ )ألع درهإ   178.10  129.49
 

 .للساإلعائد ايساسي ل مساو  لساإ ل العائد المخفضفإن أورال مالية مخفضة، وبالتالي أ ة ال يوجد 



 29 29             بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع شركة 
 

  بيانات المالية المقتطعةإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2016ديسمبر  31نتهية في للسنة الم

 
 

 إلتزامات 22
 

 مليـــون  830.6: 2015مليـــون درهـــإ ) 534.5لـــإ يـــتإ ت بـــدها بعـــد و بلغـــت النفتـــات الرأســـمالية المتعاقـــد علياـــا فـــي تـــاريخ التتريـــر 
 درهإ . 

 
ياـا. وقـود علالمحعـات بعـض س والتي تإ إنشا يضاأبرمت المجموعة العديد من إتفاقيات عتود اإل جار التشغيلية المتعلتة بتعع أر 

 إن الحد ايدنى لدفعات عتود اإل جار بموجب إتفاقيات عتود اإل جار مبينة أدناط. 
 

2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
 خال سنة  3.200  2.650

 في السنة اللانية وتى الخامسة  23.030  20.200
      أكلر من خم  سنوات  15.850  15.140

     
37.990  42.080        

 
 

 تقرير القطاع  23
 

 8يـــة رقـــإ وفتـــًا للمعيـــار الـــدولي للتتـــارير المالتـــإ وضـــعاا مبينـــة أدنـــاط والإن المعلومـــات المتعلتـــة بالتعاعـــات التشـــغيلية للمجموعـــة 
رير الداخليـة التتـا بنـاًس علـىالتشـغيلية أن يـتإ تحديـد التعاعـات  8يتعلب المعيار الدولي للتتارير المالية رقـإ  .التعاعات التشغيلية

  ، و لـدـانع التـرار التشـغيلي الرئيسـي علـى أنـ ، اإلدارةوول م ونات المجموعة التي يتإ مراجعتاا بش ل منتظإ من قبل مجل  
اس التعـاع يـيإ أدالمـوارد وتت توزيـعلغـرض  اإلدارةإلـى مجلـ   التـي يـتإ رفعاـاالمعلومـات  تركـز وتتيـيإ أدائـ . للتعـاعالموارد  لتوزيع
أ ـة معلومـات تتضــمن موجـودات ومعلوبـات التعـاع إلــى تتـد إ تإ يـ لــإ فتـط. ايعمـالالمـالي ل ـل قعـاع مــن قعاعـات  ايداسعلـى 

 .مجل  اإلدارة
 

 ، يتإ تنظيإ المجموعة إلى أربعة قعاعات تشغيلية رئيسية. التشغيليغراض 
 

 ة والمنتجات اللانوية.قعاع الشركات، الكي يتضمن بيع المنتجات البترولي  1
 

قعاعـــات التجزئـــة، التـــي تتضـــمن بيـــع المنتجـــات البتروليـــة مـــن خـــال خـــدمات محعـــات الخدمـــة والمتـــاجر التـــي تخـــدم   2
 المستال ين.

 
باإلضـــافة إلـــى تـــوفير  ،والخـــدمات الازمـــة للعمـــاس االســـتراتيجيين،  شـــار  فـــي تـــوفير الوقـــود الح ـــوميقعـــاع العيـــران   3

 . لشركة ايملس العيران خدمات الوقود إلى عما
 

خـدمات التتضـمن  لمجموعـة.ل"أخـرة" كتتـارير قعاعيـة والغاز العبيعـي لتعاعـات التشـغيل  المشتركةتإ تجميع الخدمات   4
 إدارة الممتل ات وخدمات فحص المركبات. شتركةمال

 
 تــتإ المعــامات بــين ع ايساســية.وــول معلومــات التعــا بتتــد إ تتــارير عليــ  إن هــكط التعاعــات هــي ايســاس الــكي تتــوم المجموعــة

 التعاعات بالمعدالت التي تحددها اإلدارة مع ايخك بعين االعتبار ت لفة ايموال.
 

 لإليـــرادات آخـــرتحليـــل جغرافـــي أي تعمـــل المجموعـــة بشـــ ل رئيســـي فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وبالتـــالي ال يـــتإ إجـــراس 
 وايرباح والموجودات والمعلوبات.

 
بـين التعاعـات فـي مـا لـإ ت ـن هنـا  مبيعـات  إيـرادات ناتجـة مـن عمـاس خـارجيين. عناـا التي تتدم تتريـرإيرادات التعاعات  تملل

المــوارد وتتيـــيإ أداس  توزيــعإلــى مجلـــ  اإلدارة لغــرض  الـــكي تــإ رفعــ  المتيــاسإن ربـــ  الســنة هــو  الســنة الحاليــة والســنة الســابتة.
 التعاع.



 30 30                   بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع شركة 
 

  ت المالية المقتطعةبياناإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 تقرير القطاع )يتبع( 23
 

 إن المعلومات المتعلتة باكط التعاعات هي كما يلي: 
   شركات قطاع ال  تجزئةقطاع ال  طيران قطاع ال  أخرى   غير موزعة   المجموع

   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف 
 2016ديسمبر  31            

 إيرادات   3.819.446  12.299.777  1.328.539  222.309  -  17.670.071
 ت اليع مباشرة  )  2.958.198 )  9.564.415 )  907.193 )  13.757  - )  13.443.563

             
             

 إجمالي الرب    861.248  2.735.362  421.346  208.552  -  4.226.508
 مصاريف توزيع ومدارية  )  181.907 )  2.027.003 )  119.637 )  221.235  - )  2.549.782
 إيرادات أخرة   4.632  102.087  -  5.132  49.144  160.995
 مة ومصاريف تشغيلية أخرة خسائر إنخفاض التي   25.909 )  40 )  7.612 )  12.699 )  12.992 )  59.252
 إيرادات فوائد  -  -  -  -  2.491  2.491

             
             

 رب  السنة   658.064  810.406  294.097 ) (20.250  38.643  1.780.960
             
             

 إستاا *  15.703  253.648  9.277  50.809  -  329.437
             
             
 2015ديسمبر  31            

 إيرادات   4.657.908  14.550.750  1.816.532  194.836  -  21.220.026
 ت اليع مباشرة  )  3.660.756 )  12.534.351 )  1.346.752 )  13.679  - )  17.555.538

             
             

 إجمالي الرب    997.152  2.016.399  469.780  181.157  -  3.664.488
 مصاريف توزيع ومدارية  )  198.228 )  2.002.772 )  112.117 )  180.563 )  23.430 )  2.517.110
 إيرادات أخرة   4.023  174.923  -  5.023  32.609  216.578
 يمة ومصاريف تشغيلية أخرة خسائر إنخفاض الت )  52.939 )  116 )  3.451 )  12.597 )  2.997 )  72.100
 إيرادات فوائد  -  -  -  -  3.031  3.031

             
             

 ربح السنة   750.008  188.434  354.212 )  6.980  9.213  1.294.887
             
             

 إستاا *  17.157  183.681  6.700  40.984  -  248.522
             

 
  .5 إ ضاح) ومخزون قيد اإلنجازالت اليع المباشرة  واإلدارية،التوزيع  مصاريف االستاا  في توزيع* تإ 

 
 .أخرة  ميرادات متنوعةو  التيميناسترداد  ،اللابتة الموجوداتبيع  م سبمن  بش ل أساسي الموزعةاإليرادات غير  تت ون 



 31 31             بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع شركة 
 

  بيانات المالية المقتطعةإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2016ديسمبر  31سنة المنتهية في لل
 
 

 الصندوق المركزي لمجموعة أدنوك لتمويل المخاطر  24
 

يت ــون الصــندول مــن  .التــيمين الــكاتيتشــار  المجموعــة فــي دــندول مركــزي يــتإ إدارتــ  مــن قبــل أدنــو  لتمويــل بعــض مخــاطر 
 تلتـزم، البرنـامجآلخـر. بموجـب  وـيناالتفـال عليـ  مـن  تإيـإيـرادات إسـتلمارية ومسـاهمات مـن المشـاركين، كمـا  ،أقسام خصومات

 ، بلغت وصة المجموعة في ايموال المحتف  باا من2016د سمبر  31كما في  المجموعة بتتد إ تمويل إضافي، إ ا لزم ايمر.
 ألع درهإ . 662: 2015ألع درهإ ) 622قبل أدنو  

 
 

   ودعاوي قضائية مطلوبات طارئة 25
 

فيمــا   ألــع درهــإ 922: 2015)ألــع درهــإ  2.201، كــان لــدة المجموعــة معلوبــات طارئــة بمبلــغ 2016ر د ســمب 31كمــا فــي 
امـات إلتز أ ـة عناـا ينشـي  الوالتـي مـن المتوقـع أن فـي سـيال ايعمـال اإلعتياد ـة  ناتجـةوأمور أخـرة  وأخرة يتعلق بضمانات بن ية 

 . جوهرية
 

اإلدارة  تتـــوم الســـنة الســـابتة. بمشـــتريات أســـعار تتعلـــق فروقـــات عـــندرهـــإ مليـــون  36لـــدة المجموعـــة معالبـــة مـــن أدنـــو  بمبلـــغ 
بيانـات سوف   ون لاا تي ير سـلبي بشـ ل جـوهري علـى ال ةوال تعتتد أن هكط المعالب ةمع أدنو  بخصوص هكط المعالببمناقشات 

 .للمجموعة المالية المتتععة
 

بـؤ بنتـائج في وين أنـ  ال  م ـن التن .في سيال ايعمال اإلعتياد ة ناتجةالوالمعالبات  التانونية عدد من المعالباتالمجموعة  لدة
لمجموعـة ل بيانـات الماليـة المتتععـةالعلـى  مـاديلاـا تـي ير سـلبي  سـي ون ايمور  هذهاإلدارة أن  ال تعتتدايمور بش ل مؤكد،  هذه

 . بصورة غير مائمةإال إ ا تإ إبراماا 
 
 

 أدوات مالية 26
 

 لمالية إدارة المخاطر ا
 

إن أنشــعة المجموعــة معرضــة لمجموعــة متنوعــة مــن المخــاطر الماليــة: مخــاطر الســول )بمــا فــي  لــ  مخــاطر العمــات ايجنبيــة 
يركــز  االئتمــان ومخــاطر الســيولة.التجاريــة و مخــاطر الوالتــدفتات النتد ــة ومخــاطر معــدل فائــدة التيمــة العادلــة ومخــاطر ايســعار  و 

لـى ايداس للمجموعـة علـى تتلبـات ايسـوال الماليـة ويحـاول التتليـل مـن التـي يرات السـلبية المحتملـة ع ملالشابرنامج إدارة المخاطر 
 المالي للمجموعة.

 
 مخاطر السول  )أ 
 

 مخاطر درف العمات ايجنبية  1
 

معــــامات  معظــــإ ويــــث أنالعمــــات ايجنبيــــة مــــن عملياتاــــا  مخــــاطر هامــــة علــــىي يالمجموعــــة  ال تتعــــرض
وبالتـالي، إن الـدرهإ اإلمـاراتي مربـوم بالـدوالر ايمري ـي،  بالدرهإ اإلمـاراتي أو بالـدوالر ايمري ـي.المجموعة هي 

 .جوهريةدرف عمات أجنبية مخاطر  أرددة الدوالر ايمري ي تمللال 



 32 32             بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع شركة 
 

  بيانات المالية المقتطعةإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 ة )يتبع(أدوات مالي 26
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع(
  

 مخاطر السول )يتبع  )أ 
 

 سعار الفائدة التيمة العادلة يمخاطر التدفتات النتد ة و   2
 

ات والتدفت يراداتاإلوبالتالي، تعتمد  تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على الموجودات التي تحمل فائدة.
تنشــي مخــاطر أســعار الفائــدة للمجموعــة مــن  .فائــدة الســول لتغيــرات فــي أســعار علــى االنتد ــة التشــغيلية للمجموعــة 

 رالمجموعــة لمخــاط تعــر ضالصــادرة بيســعار فائــدة  ابتــة  اإليــداعاتإن الودائــع /  .ايجــلالودائــع البن يــة قصــيرة 
ات للخيــار  دارةاإلعلــى تتيــيإ  إن سياســة المجموعــة هــي إدارة هــكط المخــاطر بنــاسً  .الفائــدةســعار ي التيمــة العادلــة

 . 9إ ضاح )الخزينة  إلدارةالمتاوة ووضع أي أموال فائضة لدة أدنو  
 

 المدرجــةالتــيإ وبالتــالي لــإ يــتإ خصــإ أشــار أو أقــل،   ا ــةلمــدة  التجديــدعلــى أســاس هــي  واإليــداعاتإن الودائــع 
 .جوهرياً ار الفائدة  عتبر أ ر التغيرات في أسع ال، ووفتًا لكل  .جوهرياً  عتبر  الأ ر الخصإ ويث أن 

 
  السعرمخاطر   3

 
 يـتإ تحديـد أسـعار الوقـود إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار السلع الناتجة عن أسعار التجزئة للوقـود السـائل.

السائل من قبـل وزارة العاقـة فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، ممـا قـد يـؤدي إلـى تخفـيض هـوام  الـرب  علـى 
هنـا  أي ضـمان بـين وزارة العاقـة فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة سـوف تسـتمر فـي ال يوجد  هكط المنتجات.

مسـتوة الـكي  تـدم نفـ  هـام  الـرب  أو مـا  ما لـ ، وأي إنخفـاض فـي هـام  الـرب  التحديد أسعار التجزئة على 
 لمالي. العمليات والمركز ا على هكط المنتجات سوف   ون ل  تي ير سلبي بش ل جوهري على نتائجنا في

 
 مخاطر اإلئتمان  )  

  
كمإ تنشي مخاطر اإلئتمان من الودائع لدة البنو  والمؤسسات المالية، وككل  مخـاطر اإلئتمـان للعمـاس، بمـا فـي  لـ  الـ

عمائاـا، تتـوم اإلدارة بتتيـيإ الجـودة االئتمانيـة ل ، مسـتحق مـن شـركات المجموعـة والمعـامات الملتـزم باـا.التائمـةالمدينة 
دارة تسـتند وـدود المخـاطر الفرد ـة إلـى تتيـيإ اإل يخك بعين االعتبـار الوضـع المـالي والخبـرة السـابتة وعوامـل أخـرة.مع ا

 .على أساس كل والة على ودة
 

إن سياسة المجموعة هي وضع النتد ومرادفات النتـد والودائـع يجـل لـدة بنـو  ومؤسسـات ماليـة  ات سـمعة جيـدة، كمـا 
عــة أي خســائر ناتجــة مــن عــدم أداس أطرافاــا المتابلــة ايخــرة ويــث تعتتــد أنــ  تــإ ت ــوين مخصــص ال تتوقــع إدارة المجمو 

 مناسب متابل الكمإ المدينة منخفضة التيمة.
 

يتإ مراقبة أرددة الكمإ المدينة التجارية للمجموعة بشـ ل مسـتمر، ممـا يـؤدي إلـى عـدم أهميـة تعـرض المجموعـة للـديون 
 .7كما هو موض  في اإل ضاح رقإ  للكمإ المدينة التجاريةتعرض هو التيمة المدرجة إن الحد ايقصى لل المعدومة.
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  بيانات المالية المقتطعةإيضاحات تتعلق بال
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 أدوات مالية )يتبع( 26
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع(
  

 مخاطر السيولة   )ج 
  

متعلبـات ب للوفـاسمـن العمليـات بين لدياا ما   فـي مـن النتـد  من خال ضماند من مخاطر السيولة تتوم المجموعة بالح
تعلــب شــروم الشــراس الخادــة بالمجموعـــة إلــى دفــع مبــالغ عنــد العلـــب بعــد ايخــك بعــين االعتبــار متعلبـــات ت التمويــل.

 السيولة للمجموعة.
 

ـــة  ـــوم المجموعـــة بمراقب  باإلعتبـــار هـــكط ايداة  تيخـــك لســـيولة المت ـــررة.لداة تخعـــيط مخـــاطر نتـــص ايمـــوال باســـتخدام أتت
جـــودات اإلســتلمارات الماليـــة والموجــودات الماليـــة )ملــل الودائــع البن يـــة والــكمإ المدينـــة التجاريــة والمو كــل  مـــن اســتحتال 

م مـن خـال خعـو  إن هـدف المجموعـة هـو االوتفـاظ بالسـيولة المالية ايخرة  والتدفتات النتد ة المتوقعة من العمليـات.
 ائتمان متاوة من الشركة ايم.

 
علـى أسـاس  2015و  2016د سـمبر  31يلخص الجـدول أدنـاط قائمـة اسـتحتال المعلوبـات الماليـة للمجموعـة كمـا فـي 

 المدفوعات التعاقد ة غير المخصومة.
 

 المجموع
 3من  أقل

  عند الطلب  أشهر 
  درهمألف  درهمألف  درهمألف 

 2016ديسمبر  31   
 جاات  ات عاقةإلى مستحق  603.546 - 603.546

997.382 997.382 - 
  مإ دائنة تجارية وأخرة )بإستلناس دفعات متدمة من عماس 

          التائمةوقسائإ ومبيعات بعاقات الدفع المسبق   
     المجموع 603.546 997.382 1.600.928

  2015د سمبر  31   
 جاات  ات عاقةإلى مستحق  41.949.239 - 41.949.239

956.793 956.793 - 
  مإ دائنة تجارية وأخرة )بإستلناس دفعات متدمة من عماس 

          التائمةوقسائإ ومبيعات بعاقات الدفع المسبق   
     المجموع 41.949.239 956.793 42.906.032

 
قدرة المجموعـة علـى الـدفع، ووضـعاا تيخك باإلعتبار الشركة ايم فإن  في وين أن وسا  الشركة ايم مستحق الدفع عند العلب،

يتضــمن وســا  الشــركة ايم ت لفــة تزويــد المجموعــة بمخزوناــا ويــث أن الشــركة ايم هــي  النتــدي قبــل أي طلــب دفــع أو تحويــل.
  .8المورد الرئيسي للمنتجات البترولية للمجموعة )إ ضاح 
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 ية إيضاحات تتعلق بالبيانات المال
 )يتبع( 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 أدوات مالية )يتبع( 26
 

 إدارة مخاطر رأس المال
 

بنســـب رأســـمالية جيـــدة لـــدعإ أعمالاـــا  اإلوتفـــاظضـــمان  هووو لمجموعـــة اأنشـــعة إدارة مخـــاطر رأس مـــال مـــن إن الاـــدف الرئيســـي 
 .والحصول على أعلى عائد للمساهمين

 
 . محتجزةإوتياطي قانوني وأرباح  ،رأس المال في مساهمة ،ة من رأس المالالمجموع رأس ماليت ون هي ل 

 
غييرات تلإ يتإ إجراس أي  .االقتصاد ةعلياا في ضوس التغيرات في الظروف  تعدياتتتوم المجموعة بإدارة هي ل رأسمالاا ومجراس 

 . 2016د سمبر  31 في السنة المنتاية خالأو السياسات أو العمليات  ايهداففي 
 

 القيمة العادلة المقدرة
 

 قصـيرة أساسـاً  ويث أنااالكمإ المدينة التجارية والدائنة تتار  قيماا العادلة  قيمةإنخفاض  مخصصأي إن التيمة المدرجة ناقصًا 
ة عاقد ـــخصـــإ التـــدفتات النتد ـــة الت مـــن خـــاليـــتإ تتـــدير التيمـــة العادلـــة للمعلوبـــات الماليـــة يغـــراض اإلفصـــاح  .بعبيعتاـــاايجـــل 

 للمجموعة لألدوات المالية. المتوفرالمستتبلية بسعر الفائدة الحالي للسول 
 
 

 األدوات المالية حسب الفئة  27
2015  2016   
   درهمألف   درهإألع 

     
 الموجودات المالية:     

 نتد وأرددة لدة البنو    3.833.454  921.191
 عاقة مستحق من جاات  ات  353.390  320.694

2.718.175  1.621.300 
  مإ مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرة )بإستلناس مصاريف  

      مدفوعة مسبتًا   
     

3.960.060  5.808.144        
 المطلوبات المالية:     

956.793 
 

997.382 
    مإ دائنة تجارية وأخرة )بإستلناس دفعات متدمة من عماس وقسائإ  

 التائمةومبيعات بعاقات الدفع المسبق   
      مستحق إلى جاات  ات عاقة   603.546  41.949.239

     
42.906.032  1.600.928        

 
: 2015ألــــع درهــــإ ) 35.531، تــــإ اســــتبعاد موجــــودات غيــــر ماليــــة بمبلــــغ بيانــــات الماليــــة المتتععــــةيغــــراض اإلفصــــاح عــــن ال

 117.665إ المدينــة التجاريــة والموجــودات المتداولــة ايخــرة وتــإ إســتبعاد معلوبــات ماليــة بمبلــغ ألــع درهــإ  مــن الــكم 39.686
 من الكمإ الدائنة التجارية وايخرة.  ألع درهإ  105.522: 2015ألع درهإ )
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 ة أحداث الحق 28
 

 ومخزونـات العيـران مبيعـات العيـران المـدنيعتـود  بتحويـل تتعلـق ايم إتفاقيـة، وقعت الشـركة مـع الشـركة 2017سبتمبر  14في 
دينـة والـكمإ الم مبيعـات العيـران المـدنيجميـع عتـود  سـيتإ تحويـل سـبتمبر 30عتبارا من إ ، بموجبااالخادة بالشركة والتي المدني 

 من الشركة إلى الشركة االم. 2017سبتمبر  30المدني كما في  ونات العيرانجانب مخز  إلى المرتبعة باا
 

 مبين أدناط: كما هو جاات  ات عاقةات مع ياتفاقعدة ، أبرمت الشركة 2017سبتمبر  30في 
 

 " ،ض خـاصغر  ات منشية )" للتوزيع  .م.م.أدون  وشركة أدول   ت ريرمع شرك  أبوظبي لت رير النفط ) إتفاقيةأبرمت الشركة 
 ت ريـرمـن  والتخـزينتعبأـة الغـاز موجـودات دـااريج تخـزين الوقـود و  ،، لنتل بعض المحعـاتايمللشركة وهي شركة تابعة جديدة 

،  ملـــل دـــافي التيمـــة الدفتريـــة لألدـــول مليـــون دوالر أمري ـــي 189.6 بـــدل يبلـــغ متابـــلســـبتمبر  30مـــن  اً اعتبـــار  المجموعـــةإلـــى 
 عة.إلى المجمو  ت ريرمن  المحولة

 
لغرض  ات امنشية الإلى  تإ تحويلاالتشغيل وديانة بعض ايدول التي  خاصاللغرض  ات امنشية المع  إتفاقيةأبرمت الشركة 

 علــىالشــركة خــاص بتعــويض لالغــرض  ات امنشــية الســتتوم ، والتــي 2017أكتــوبر  1 إعتبــارًا مــن تــاريخ مــن قبــل ت ريــر خــاصال
  "المالــ  البــدل العائــد إلــىالشــركة لاــكط العمليــات )"  مت بــدة مــن قبــلالتشــغيلية اليف مصــار ال زيــادة عــن %8أســاس عائــد بنســب  

المشـغل" . ووقعـت الشـركة  البـدل العائـد إلـىايدـول )" تلـ عـن اسـتخدام خـاص اللغـرض  ات امنشـية ال بتعويضالشركة ستتوم و 
 المالـــ  ســـي ون نفـــ  البـــدل العائـــد إلـــى نأ والتيكيـــد علـــى لو ايدـــ ســـتخدامإعلـــى خعـــا  رســـوم  والمنشـــية  ات الغـــرض الخـــاص

 .ومساوي للبدل العائد للمشغل
 

 مايالشــركة تزويــد عمــال يلتتــد إ خــدمات الــدعإ المتعلتــة ب المنشــية  ات الغــرض الخــاصو  ايممــع الشــركة  إتفاقيــةأبرمــت الشــركة 
ســوف ســبتمبر.  30 إبتــداسًا مــن صللمنشــية  ات الغــرض الخــابوقــود العيــران المــدني وتشــغيل ودــيانة بعــض ايدــول المملوكــة 

 المت بدة من قبلالتشغيلية  المصاريف زيادة عن %8بنسب   أساس عائد علىبتعويض الشركة  تتوم المنشية  ات الغرض الخاص
 والعمليات.هكط خدمات الدعإ متابل الشركة 

 
 

 أرقام المقارنة   29
 

تبـارا اعإلغـاس التيـود المفروضـة علـى أسـعار الوقـود ربية المتحـدة عـن ، أعلنت وزارة العاقة في دولة اإلمارات الع2015 سنة خال
 ، واعتماد سياسة تسعير جديدة مرتبعة بايسعار العالمية.2015أغسع   1من 
 

 31ي فـوللسنة المنتايـة  2015 سنة في ايسعار العالمية أ ر إ جابي على نتائج أعمال المجموعة للربع ايخير من للتتلباتكان 
لشــامل، للــرب  أو الخســارة والــدخل ا بيانــات الماليــة المتتععــةفــي ال المدرجــةعلــى  لــ ، فــإن أرقــام المتارنــة  . وبنــاسً 2016د ســمبر 

لمنتايـة اأرقـام السـنة  غيـر قابلـة للمتارنـة مـع 2015د سـمبر  31التغيرات في وتول المل ية والتـدفتات النتد ـة للسـنة المنتايـة فـي 
 .2016د سمبر  31في 
 
 

  بيانات المالية المقتطعةماد الإعت 30
 

 .2017 أكتوبر 12اإلدارة بتاريخ  مجل  ومجازة إددارها من قبل بيانات المالية المتتععةتإ اعتماد ال
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 
 

 إلى السادة المساهمين 
 شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المقتطعة 

 الـــرأي
تابعـة  شكـار وشـركتاا ال "الكـركة" "ادنـو  للتوزيـع" أو قمنا بتدقيق البيانات الماليـة المتتععـة لكـركة بتـرول أبـوظبي الوطنيـة للتوزيـع  

سـارة الـرب  أو ال ، وكـب مـن بيـال 2017سـبتمبر  30كمـا يـي المتتعـع والتـي شكـمب بيـال المركـم المـالي  إلياا معًا بــ "الممموةـة" ،
منتايـة يـي لفتـرة التسـعة أشـار الالمتتعـع  وبيـال التـديتات النتدشـةالمتتعـع وبيال التغيرات يي حتـو  الملييـة الكامب المتتعع الدخب و 

 مل ص للسياسات المحاسبية الاامة.واإلشضاحات حول البيانات المالية المتتععة و  ،2017سبتمبر  30
 
كمـا يـي  للممموةـةي رأينا، إل البيانات المالية المتتععة المريتة شظار بصورة ةادلة، من جميع النواحي الموهرية، المركم المـالي ي

حاسـبية للسياسـات المويتـًا  2017سـبتمبر  30لفترة التسـعة أشـار المنتايـة يـي وأدائاا المالي وشديتاشاا النتدشة ، 2017سبتمبر  30
 .حول البيانات المالية المتتععة 3المدرجة يي إشضاح 

 اساس الـــــرأي
حـول  حسـاباتمسـؤولية مـدقق اللتد قمنا بتدقيتنا ويتًا للمعايير الدولية للتدقيق. إل مسؤولياشنا بموجب شلك المعايير موضحة يي يتـرة 

قواةـد " شدقيق البيانـات الماليـة المتتععـة مـن شتريرنـا. كمـا أننـا مسـتتلول ةـن الكـركة ويـق معـايير السـلو  الدوليـة لمملـ  المحاسـبين
قيتنا متعلبــات الســلو  ايخاقــي ايخــرة يــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المتعلتــة بتــد جانــبإلــى  الســلو  للمحاســبين المانيــين"

  للمحاسـبين لتواةـد السـلو و  المتتععـة للكـركة. هـ ا، وقـد التممنـا بمسـؤولياشنا ايخاقيـة ايخـرة ويتـا لاـ ت المتعلبـاتليـة للبيانات الما
اــا كاييــة . ونعتتــد بــيل بي نــات التــدقيق اللبوشيــة التــي حصــلنا ةليالمانيــين الصــادرة ةــن مملــ  المعــايير ايخاقيــة الدوليــة للمحاســبين

 ينا.ومائمة لتوير أساسا لرأ

 أساس اإلةداد –التيكيد ةلى أمر 
المتتععة.  حول البيانات المالية المتتععة، التي شوض  أساس إةداد ه ت البيانات المالية 3و  1نلفت اإلنتبات إلى اإلشضاحين أرقام 

ا  أســاإ أدنــو  للتوزيــع يــي ســو  أبــوظبي لــ ور  مــن أجــب إدرا  نكــرة اإلكتتــا شــإ إةــداد البيانــات الماليــة المتتععــة للممموةــة يــي 
 المالية. نتيمًة ل لك، قد ال شيول البيانات المالية المتتععة مناسبة لغرض آخر.

 أمر آخر
 هي غير مدقتة. 2016سبتمبر  30حتى  2016يناير  1المالية للفترة من  إل البيانات

 المتتععةات المالية مسؤوليات االدارة والتائمين ةلى الحوكمة يي اةداد البيان
 3شضاح المدرجة يي إ للسياسات المحاسبيةوةرضاا بصورة ةادلة ويتًا المتتععة إل اإلدارة مسؤولة ةن إةداد ه ت البيانات المالية 

انــات البي، وكــ لك مــن وضــع نظــام الرقابــة الداخليــة التــي شمــدها اإلدارة ضــرورية لتم ناــا مــن اةــداد حــول البيانــات الماليــة المتتععــة
 ةنــد إةــداد البيانــات الماليــة بصــورة ةادلــة خاليــة مــن أخعــاس جوهريــة، ســواس كانــت ناشــأة ةــن احتيــال أو خعــي.المتتععــة  الماليــة

ائب مســتمرة وااليصــاح متــى كــال مناســًبا، ةــن المســ كمنكــيةةلــى االســتمرار  الممموةــةال االدارة مســؤولة ةــن شتيــيإ قــدرة  المتتععــة،
ـــة المحاســبي، مــا لــإ شنــوي االدارة شصــفية المتعلتــة باالستمرا ـــدأ االستمراريــــ يوجــد  ياشاــا، أو الأو وقــع ةمل الممموةــةريـــــة واةتمــاد مبـــ

 لدياا بديب واقعي اال التيام ب لك.
 

 .للممموةةويعتبر التائمين ةلى الحوكمة مسؤولين ةن االشراف ةلى مسار إةداد التتارير المالية 
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل )يتبع(
 

  المتتععة مسؤوليات مدقق الحسابات حول شدقيق البيانات المالية
ة، خاليــة بصــورة ةامــة مــن أخعــاس جوهريــ المتتععــة إل غايتنــا شتملــب بالحصــول ةلــى شيكيــد معتــول ييمــا إاا كانــت البيانــات الماليــة

ســواس كانــت ناشــأة ةــن احتيــال أو ةــن خعــي، ومدــدار شتريــر المــدقق الــ ي شكــمب رأينــا. ال التيكيــد المعتــول هــو مســتوة ةــال  مــن 
جودت. و التيكيد، وال شضمن أل ةملية التدقيق التي شم ت ويتا للمعايير الدولية للتدقيق سوف شيكع دائًما أي خعي جوهري يي حال 

ــع ييمــا إاا كــال مــن المتوقــع شي يرهــا ةلــى  وقــد شنكــي االخعــاس ةــن االحتيــال أو ةــن ال عــي، وشعتبــر جوهريــة بكــ ب يــردي أو مامم 
 .المتتععة الترارات االقتصادشة المت  ة من قبب المست دمين بناًس ةلى ه ت البيانات المالية

 
التـدقيق.  يإننا نمارس التتدير الماني ونحـاي  ةلـى الكـك المانـي طـوال يتـرة ة،كممس من ةملية التدقيق ويتا لمعايير التدقيق الدولي

 كما نتوم أشضا:
 
 ميإ ، بالتص، سواس كانت ناشأة ةن احتيال أو ةن خعيالمتتععة بتحديد وشتييإ م اطر االخعاس الموهرية يي البيانات المالية

 اطر منا. ال والتيام بإجراسات التدقيق بما ينسمإ مع شلك الم اطر والحصول ةلى أدلة شدقيق كايية ومناسبة شوير أساسا لرأي
ح ف لتموير، الةدم اكتكاف خعي جوهري ناشج ةن االحتيال شفو  شلك الناشمة ةن ال عي، حيث شكمب االحتيال التواطؤ، ا

  المتعمد، سوس التمليب أو شماوز نظام الرقابة الداخلي. 
 ن لي  باالطاع ةلى نظام الرقابة الداخلي اات الصلة بالتدقيق من أجب شصميإ إجراسات شدقيق مناسبة حسب الظروف، ولي

  بغرض إبداس رأي حول يعالية الرقابة الداخلية. 
 إلدارة.ن قبب المتبعة ومعتولية التتديرات المحاسبية واالشضاحات المتعلتة باا المعدة مبتتييإ ماسمة السياسات المحاسبية ا  
  ي حال لياا، يةباستنتا  مدة ماسمة است دام االدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناس ةلى أدلة التدقيق التي شإ الحصول

تمرار. ةلى االس الممموةةقد شلير ش وكا جوهرية حول قدرة وجود حالة جوهرية من ةدم اليتين متعلتة بيحداث أو ظـــروف 
 ات الصلة، يتوجب ةلينا لفت االنتبات يي شتريرنا إلى اإلشضاحات االيتينويي حال االستنتا  بوجود حالة جوهرية من ةدم 

تمد  ا ونعهعديب رأينا. ، أو، يي حال كانت ه ت اإلشضاحات غير كايية يتوجب ةلينا شالمتتععة الواردة يي البيانات المالية
ظروف يي استنتاجاشنا ةلى أدلة التدقيق التي شإ الحصول ةلياا حتى شاريخ شتريرنا. ومع الك، قد شؤدي االحداث أو ال

  ةلى أساس مبدأ االستمرارية. الممموةةإلى شوقع أةمال  بالممموةةالمستتبلية 
 ا كانت ييما إاوهي لاا والبيانات المتضمنة يياا، بما يي الك اإلشضاحات، و  المتتععة تتييإ العرض الكامب للبيانات الماليةب

 شظار العمليات واالحداث اات العاقة بعريتة شحتق العرض العادل.المتتععة البيانات المالية 
 

مـا يـي دقيق الاامـة، بنتوم بالتوادب مع التائمين ةلى الحوكمة ييما يتعلق ةلى سبيب الملال ال الحصـر بنعـا  وشوقيـت ونتـائج التـ
 الك أي خلب جوهري يي نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خال شدقيتنا.

 
  ديلويت آند شوش  الكر  ايوسط 
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 اإلمارات العربية المتحدة
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 بيان المركز المالي المقتطع 

 2017سبتمبر  30كما في 
 

 
 
 
 
 

 سبتمبر 30  إيضاحات 
2017 

 دشسمبر 31 
2016 

 درهإ ألع   درهم ألف    
            الموجودات

      الموجودات غير المتداولة
 4.373.773  5.407.694  5 ممتليات وآالت ومعدات
             127.021  99.893   ديعات متدمة لمتاولين  

       4.500.794  5.507.587   مجموع الموجودات غير المتداولة
      الموجودات المتداولة

 1.093.818  1.100.914  6 م مول 
 1.656.831  1.817.830  7 امإ مدينة شمارية وموجودات متداولة أخرة 

 353.390  349.568  8 مستحق من جاات اات ةاقة 
             3.833.454  6.556.374  9 أرددة لدة البنو  نتد و 

             6.937.493  9.824.686   مجموع الموجودات المتداولة
       11.438.287  15.332.273   مجموع الموجودات

            حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية

 1.000.000  1.000.000  10 رأس المال
 6.304.418  6.304.418  11 المساهمة يي رأس المال 

 333.333  333.333  12 إحتياطي قانوني 
             1.845.017  3.156.840   محتممةأرباح 
       9.482.768  10.794.591   حقوق الملكية مجموع

      غير المتداولةالمطلوبات 
       236.926  222.249  13 م صص م ايآت نااشة ال دمة للموظفين

      المطلوبات المتداولة
 1.115.047  1.127.371  14 امإ دائنة شمارية وأخرة 

             603.546  3.188.062  8 مستحق لماات اات ةاقة 
             1.718.593  4.315.433   المطلوبات المتداولةمجموع 

             1.955.519  4.537.682   مجموع المطلوبات
       11.438.287  15.332.273   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 
 ةضو ممل  اإلدارة 

 سعيد مبارك الراشدي 
 الرئي  التنفي ي باإلنابة 

 صالح أحمد الصباغ
   التنفي ي المدير المالي
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 والدخل الشامل المقتطع الربح أو الخسارةبيان 
 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة

 
    سبتمبر 30 التسعة أشهر المنتهية في

2016  2017    
  إيضاحات  درهم ألف   درهإ ألع 

       غير مدقق 
      

 إيرادات  15  14.220.921  13.098.459
       شياليع مباشرة  16 ) (11.105.263    9.936.148

      
 إجمالي الربح    3.115.658  3.162.311
 مصاريف شوزيع ومدارية  17 ) (1.912.751    1.837.293
 إيرادات أخرة  18  160.098  111.978
       خسائر إن فاض التيمة ومصاريف شكغيلية أخرة  19 ) (53.214    118.979

      
 الربح التشغيلي    1.309.791  1.318.017

      
       إيرادات يوائد    2.032  2.008

      
  الفترةربح    1.311.823  1.320.025

      
       الدخب الكامب اآلخر   -  -
      

       مجموع الدخل الشامل للفترة    1.311.823  1.320.025
      
      
 العائد للسهم:     

       ايساسي والم فض 21  131.18  132.00
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 حقوق الملكية المقتطع التغيرات في بيان
 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة

 

  المجموع
 /محتجزةأرباح 

  إحتياطي قانوني   )خسائر متراكمة(
 المساهمة 

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

 2016يناير  1الرديد يي   1.000.000  -  329.489    36.147.682    34.818.193
            للفترة  غير مدقق ممموع الدخب الكامب   -  -  -  1.320.025  1.320.025

           
             غير مدقق  2016 سبتمبر 30الرديد يي   1.000.000  -  329.489    34.827.657    33.498.168

           
 2017يناير  1الرديد يي   1.000.000  6.304.418  333.333  1.845.017  9.482.768
            للفترةممموع الدخب الكامب   -  -  -  1.311.823  1.311.823

           
            2017سبتمبر  30الرصيد في   1.000.000  6.304.418  333.333  3.156.840  10.794.591
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 بيان التدفقات النقدية المقتطع

 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 سبتمبر 30 التسعة أشهر المنتهية في   
   2017  2016 
 درهإ ألع   درهم ألف    
  غير مدقق      

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 1.320.025  1.311.823   الفترةرب  

      شعديات لـ:
 208.318  306.284   إستاا  ممتليات وآالت ومعدات 
 86.401  25.509   دايي مبالغ مستردة –خسائر إن فاض قيمة امإ مدينة 

 22.018  19.513   م ايآت نااشة ال دمة للموظفين المحملة 
  1.413   (51 )  إستبعاد ممتليات وآالت ومعدات من  ارباح

 11.961  -   شعب م مول 
 -  2.056   بضاةة بعيأة الحركة ومتتادمة لخسارة إن فاض التيمة 

              2.008   (2.032 )  إيرادات يوائد 
 1.645.302  1.663.102   في رأس المال العاملالتدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة 

  157.138   (9.152 )  م مول زيادة يي 
 832.171  (186.508    يي امإ مدينة شمارية وموجودات متداولة أخرة  نتص / زيادة 
  188.425   3.822   يي مستحق من جاات اات ةاقة   زيادةنتص/  

 8.496  44.009   شمارية وأخرة  دائنةيي امإ  زيادة
              249.548   1.888.290    زيادة/  نتص  يي مستحق إلى جاات اات ةاقة 

 1.890.858  3.403.563   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
              59.932   (34.190 )  خال الفترة م ايآت نااشة ال دمة المديوةة للموظفين

       1.830.926  3.369.373   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
      النقدية من األنشطة اإلستثماريةالتدفقات 

  773.127   (633.726 )  ديعات لكراس ممتليات وآالت ومعدات 
  52.633   (14.841 )  ديعات متدمة لمتاولين  

 1.413  82   ةائدات من إستبعاد ممتليات وآالت ومعدات 
 -  (30.000    زيادة يي ودشعة يجب

             2.008  2.032   يوائد مستلمة
              822.339   (676.453 )  صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

       1.008.587  2.692.920   في النقد ومرادفات النقد صافي الزيادة
             821.191  3.733.454   الفترةالنتد ومراديات النتد يي بداشة 

       1.829.778  6.426.374   (9)إيضاح  الفترةالنقد ومرادفات النقد في نهاية 
      معامالت غير نقدية:

       179.689  259.834   مستحتات لممتليات وآالت ومعدات 
      

       96.201  41.969   ديعات متدمة لمتاولين محولة إلى ممتليات وآالت ومعدات 
      

       -  696.226   جاة اات ةاقة ممتليات وآالت ومعدات محولة من



 7 7          شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 
 معلومات عامة 1
 

ن الصـادر ةـ 1973  لسـنة 13"أدنـو  للتوزيـع" أو "الكـركة"  بموجـب التـانول رقـإ    للتوزيع الوطنية أبوظبي بترول شركةشيسست 
 إمارة أبوظبي باإلنابة.داحب السمو حاكإ 

 
الممموةـة"  هـي شسـويق وشركتاا التابعة، شركة أدنو  الدولية للتوزيـع ا.م.م.،  شكـار إلياـا معاـا بــ "للكركـة  الرئيسية اينكعة إل

 المنتمات البترولية والغاز العبيعي والمنتمات المصاحبة لاا.
 

إمـارة أبـوظبي والكـارقة، حيـث شعتبـر الممموةـة هـي المـمود الوحيـد للوقـود شمتلك الممموةة محعات الوقود بالتممئة التـي شتـع يـي 
 لاا، ويي إمارات ةممال والفميرة ورأس ال يمة وأم التيوين.

 
بالتممئـة وغيرهـا مـن  يي معظإ محعات ال دمة التابعة لاا، وشتوم بتيجير متاجر بيع" أدنو واحة "متاجر  بتكغيبشتوم الممموةة 

 ين، ملب معاةإ ال دمة السريعة. المساحات للمستيجر 
 

شتــوم الممموةــة أشضــا بتســويق وشوزيــع الوقــود للعمــاس مــن الكــركات والح ومــات يــي جميــع أنحــاس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
ربيـة باإلضاية إلى الك، شتدم الممموةة خـدمات التمويـد بـالوقود وال ـدمات اات الصـلة يـي  مانيـة معـارات يـي دولـة اإلمـارات الع

 المتحدة، وشمتلك وشدير شب ة لتوزيع الغاز العبيعي يي أبوظبي.
 

إل الممموةــة هــي شــركة شابعــة مملوكــة باليامــب لـــ شــركة بتــرول أبــوظبي الوطنيــة للتوزيــع  "أدنــو "، "المســاهإ" أو "الكــركة ايم" ، 
 إلمارات العربية المتحدة.والمملوكة باليامب لح ومة أبوظبي  "المساهإ الناائي" ، والمسملة يي أبوظبي، ا

 
 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.4188هو ص.  .  الم تب الرئيسي المسمب للممموةةةنوال إل 
 

 إلياـا"  التسـإالعيـرال المـدني  " التـي شتـوم باـا قسـإوالكـراس  البيـعأنكـع   شحويـب ى، وايتت الكركة االم ةل2017سبتمبر  14يي 
 يـإل، التحويـبل عـ   ويتـاً الكـركة االم.  للتسإ من قبب المبيعات، ال مإ المدينة والم مول شيلف   ،يعاتمبالجميع  يتإ شسميببحيث 
وكيــب للكــركة  بصــفتاا، ، بينمــا سـتتوم شــركة أدنــو  للتوزيـعالكــركة االم ســوف شتــوم باـا التسـإ التـي شتــوم باــا البيــع والكــراس ةأنكـع
 .من قبب العريين شإ االشفا  ةلي نسب  مأوية من التياليع المتيبدة كما  ايم الكركة وسيتإ شحميب، التسإةمليات  بإدارة، ايم
 

الماليــة الموحــدة. شع ــ   البيانــاتيــي  ويــتإ إدراجاــا مــن قبــب الكــركة والمعــامات للتســإ البيــع والكــراس ةأنكــع يــتإ شســميب، شاري يــاً 
، 2016دشسـمبر  31و  2017سـبتمبر  30يـي كمـا المـالي للممموةـة  المركـميي ه ا التتريـر  المتتععة المدرجةالبيانات المالية 

 واإلداريــة،التوزيــع  ، مصــاريفالمبيعــات وشيلفــةمبيعــات الباســتلناس  المنتايــة يــي الــك التــاريخ للفتــرةالمــالي وشــديتاشاا النتدشــة  وأدائاــا
 .والم مول للتسإ ال مإ الدائنة/ال مإ المدينة

 
سـو  أبـوظبي مـن أجـب إدرا  أسـاإ أدنـو  للتوزيـع يـي  نكـرة اإلكتتـا شإ إةداد البيانـات الماليـة المتتععـة للممموةـة إلدراجاـا يـي 

 ل ورا  المالية.

 بيان التوافق
بـات واإليـرادات شإ إةداد البيانات المالية المتتععة بنـاًس ةلـى المعـايير الدوليـة للتتـارير الماليـة، بإسـتلناس بعـض الموجـودات والمعلو 

والمصاريف المتعلتة بينكعة بيع وشراس التسإ، وك لك التديتات النتدشة اات العاقة التي سـوف يـتإ شحويلاـا إلـى الكـركة ايم كمـا 
 .  3هو موض  ضمن "أساس اإلةداد" يي إشضاح 
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 لتقارير المالية الجديدة والمعّدلةلتطبيق المعايير الدولية  2
 
  الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدلمعايير الدولية للتقارير المالية ا 2/1
 
 :بيتاا بعدوالتي لإ شحن موةد شع التالية بتعبيق المعايير الدولية للتتارير المالية المديدة والمعدلة المصدرة شتإ الممموةةلإ 

 األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ــ  متعلبــات جديــدة حــول شصــنيع وقيــاس 2009ايدوات الماليــة الصــادر يــي نــويمبر  9ارير الماليــة رقــإ شتــدم المعيــار الــدولي للتت

يع ليتضــمن متعلبــات حــول شصــن 2010الحتــًا يــي أكتــوبر  9الموجــودات الماليــة. شــإ شعــديب المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ 
 ليتضـمن متعلبـات جديـدة حـول محاسـبة التحـوم العامـة. شـإ 2013وقياس المعلوبـات الماليـة وملغـاس االةتـراف باـا، ويـي نـويمبر 

ليتضــمن بكــ ب أساســي أ  متعلبــات  2014يــي يوليــو  9إدــدار نســ ة أخــرة معدلــة حــول المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ 
ة مـن س "التيمـة العادلـإن فاض التيمة للموجودات المالية و    شعديات محدودة لمتعلبات التصنيع والتياس من خال شتدشإ قيا

 خال الدخب الكامب اآلخر" ةلى أدوات دين معينة بسيعة.
 

ي شحـب محـب والتي شكمب متعلبات محاسـبة ايدوات الماليـة، والتـ 9شإ إددار النس ة الناائية للمعيار الدولي للتتارير المالية رقإ 
 . يتضمن المعيار متعلبات يي المماالت التالية:اسايدوات المالية: اإلةتراف والتي 39المعيار المحاسبي الدولي رقإ 

 
  :وخصـائص التـديتات  المحـتف  باـا مـن خالـ  نمـوا  ايةمـالبـالرجوع إلـى المالية  الموجوداتشصنيع يتإ التصنيع والتياس

مـن لعادلـة االتيمـة " يأـة 2014يي نس ت  الصادرة يـي سـنة  9شتدم المعيار الدولي للتتارير المالية رقإ . النتدشة المتعاقد ةلياا
المعيــار المحاســبي  ضــمنبعريتــة مما لــة المعلوبــات الماليــة  يــتإ شصــنيع. أدوات الــدينلــبعض  الــدخب الكــامب اآلخــر"خــال 

 .ال ادة بالمنكيةيي متعلبات شعبيق قياس م اطر االئتمال  إختاياتهنا   ولين، 39الدولي رقإ 
  فـاض نمـوا  "خسـارة إئتمـال متوقعـة" لتيـاس إن  9لدولي للتتارير المالية رقـإ من المعيار ا 2014إن فاض التيمة: شتدم نس ة

 قيمة الموجودات المالية، ل لك لإ شعد ضروريًا حصول حدث إئتماني قبب اإلةتراف ب سارة اإلئتمال.
  :لـدة المنكـآت  متماشـيًا مـع أنكـعة إدارة الم ـاطر ـول يل  ي شـإ شصـميم شتدم نموا  محاسبة شحوم جديـد الـمحاسبة التحوم

 .ةند التحوم للم اطر المالية وغير المالية
 39 المعيار المحاسبي الدولي رقإبالموجودات والمعلوبات المالية من  إدرا  متعلبات إلغاس اإلةتراف إلغاساإلةتراف: شإ. 
 

ــشتوقــع اإلدارة  للفتــرة  للممموةــة ماليــة المتتععــةيــي البيانــات ال   ســيتإ شعبيتــ 2014  9المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  يلب
ةلــى  هــامش ــول لــ  شــي ير قــد   2014  9المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ شعبيــق إل . 2018ينــاير  1التــي شبــدأ يــي الســنوية 

ن بنــاًس ةلــى شتــديرات ال ســائر الناشمــة ةــن ةــدم قــدرة أو ةمــم العمــاس ةــ قيــاس ان فــاض قيمــة الــ مإ المدينــة التماريــة للممموةــة
 البيانــات الماليــة ةلــى شــي ير الــك والتغييــرات ايخــرة شوادــب الممموةــة شتيــيإ شســديد الــديعات المعلوبــة أو التيمــة الممنيــة ل مــوال. 

 .المتتععة
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 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 
 )يتبع( لتقارير المالية الجديدة والمعّدلةلتطبيق المعايير الدولية  2
 
 )يتبع( لمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدا 2/1

 إيرادات من عقود مع العمالء 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
اشمـة مـن نموا  شامب واحد للمنكآت الست دام  يي المحاسبة لإليرادات الن 15الدولي إلةداد التتارير المالية رقإ أددر المعيار 

  يعالــة، والتفســيرات المتعلتــة بــ  ةنــدما شصــب 15العتــود المبرمــة مــع العمــاس. ســيحب المعيــار الــدولي إلةــداد التتــارير الماليــة رقــإ 
لـدولي ااإليـرادات  والمعيـار المحاسـبي  18يرادات المتضمن يي المعيار المحاسبي الدولي رقإ محب اإلرشاد الحالي لإلةتراف باإل

 رافاإلةتـ هـو أنـ  ةلـى المنكـية 15لمعيـار الـدولي إلةـداد التتـارير الماليـة رقـإ ل ايساسـي المبـدأإل  ةتـود المتـاوالت. 11رقـإ 
 صـولالح شتوقـع المنكـية الـ ي المتابـبالبـدل  شع ـ  بمبلـغ العماس إلى ةلياا المتفق ال دمات أو السلع شحويب لتصع باإليرادات

 :خعوات لإلةتراف باإليرادات مناا  من خم  شتدم المعيار .ال دمات أو السلع شلك متابب ةلي 
 ايولى: شحديد العتد  العتود  مع العماس  ال عوة 
 اللانية: شحديد أداس اإللتمامات يي العتد  ال عوة 
 اللاللة: شحديد سعر المعاملة  ال عوة 
 الرابعة: شوزيع سعر المعاملة ةلى أداس اإللتمامات يي العتد  ال عوة 
 ال امسة: اإلةتراف باإليرادات ةندما  أو متى  شلبي المنكية أداس اإللتمام ال عوة 
 

 ويـــبشح ، أي ةنـــداإللتـــمامأداس ةنـــدما  أو متـــى  شلبـــي  شعتـــرف المنكـــية، 15لتتـــارير الماليـــة رقـــإ ل إلةـــداد المعيـــار الـــدولي بموجـــب
ي المعيـــار الـــدولأكلـــر يـــي إرشـــادي إلـــى العميـــب. شمـــت إضـــاية شوجيــ   اإللتــمامداس ي الضـــمنيةأو ال ـــدمات  ةلـــى الســـلع "ســيعرة"ال
 15قــإ لتتــارير الماليــة ر لالمعيــار الــدولي  يتعلــبالــك،  إلــى باإلضــايةلتعامــب مــع ســيناريوهات محــددة. ل 15لتتــارير الماليــة رقــإ ل

لتتــارير ل إلةـداد المعيــار الـدوليإشضـاحات حـول مملــ  المعـايير المحاسـبية الدوليــة ، أدـدر 2016يــي أبريـب  .إشضـاحات شـاملة
 ص.، وك لك إرشادات شعبيق الترخيوالترخيص الوكيبمدير متابب إةتبارات الشتعلق بتحديد التمامات ايداس،  15المالية رقإ 

 
ت ع أل التــي ير المحتمـب لمعيــار اإليـرادات للممموةــة ش ـول ةلــى قيـاس مبيعــات العتـود مــع العمـاس التــي شمـن  خصــومامـن المتوقـ

 وحسومات ورسوم شمايم الكحنات ايولية. شوادب الممموةة شتييإ الك التي ير والتغييرات ايخرة ةلى البيانات المالية.

  اإليجار عقود 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
يــب  مــن لتحديــد شرشيبــات ةتــود اإلشمــار والمعالمــات المحاســبية لنمــوا  شــامب واحــد  16المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  شتــدم

معيـار محـب إرشـادات اإلشمـار الحاليـة بمـا يـي الـك ال 16سوف شحـب المعيـار الـدولي للتتـارير الماليـة رقـإ  المؤجرين والمستيجرين.
 ةتود اإلشمار والتفسيرات المتعلتة ب  ةندما شصب  ساري المفعول.17رقإ المحاسبي الدولي 

 
ــ دمــةوال ةتــود اإلشمــار بــين ةتــود اإلشمــار  16شميــم المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  د ايدــب المحــد أســاس إاا كــال ىةل

مــارات اإلشةتــود التكــغيلية  خــار  الميمانيــة العموميــة  و  اتةتــود اإلشمــار يــتإ إســتبعاد التمييــم بــين . مســيعر ةليــ  مــن قبــب العميــب
لتـمام واإل دـبايسـت دام إحـق يـتإ اإلةتـراف بحيث ب  نمواب يي محاسبة المستيجر ومستبدالااالميمانية العمومية   ضمنالتمويلية  

صـيرة اإلشمـارات قةتـود الميمانيـة العموميـة  باسـتلناس  ضـمن بمعنـى آخـر، أل جميعاـا  من قبـب المسـتيجرين لعتود اإلشمار المتابب
 .التيمة يدول من فضة اتشمار اإلايجب وةتود 

 
وية التـي شبـدأ للفتـرة السـن يـي البيانـات الماليـة للممموةـة سـوف يـتإ شعبيتـ  16شتوقع اإلدارة أل المعيار الدولي للتتارير الماليـة رقـإ 

لمدرجـة هـام ةلـى المبـالغ واإليصـاحات ا شـي يرقد ش ول ل   16. أل شعبيق المعيار الدولي للتتارير المالية رقإ 2019يناير  1يي 
إ ير الماليـة رقـعبيـق المعيـار الـدولي للتتـار . ومـع شبالموجودات المالية والمعلوبات المالية ييما يتعلقللممموةة يي البيانات المالية 

الميمانيـــة  يــيكبنـــد  22يــتإ اإلةتـــراف بإلتمامــات ةتــود اإلشمـــار التكــغيلي خــار  الميمانيـــة كمــا هــو مبـــين يــي إشضــاح ســوف ، 16
 العمومية كما يلي:

 
 اإلةتراف باا كحق است دام ايدب وااللتمام المتعلق بعتد اإلشمار  و  أ
إلشمــار بمصــاريف اإلطفــاس ةلــى حــق إســت دام ايدــب ورســوم شمويــب الحــد ايدنــى لــديعات ســيتإ اســتبدال مصــاريف ا   

 اإلشمار.
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 أساس اإلعداد 
مـن  2017سـبتمبر  30المنتايـة يـي  للفتـرةشإ إةداد البيانات المالية المتتععة ةلى أسـاس اإلقتعـاع مـن البيانـات الماليـة الموحـدة 

 خال إقتعاع المبيعات، شيلفة مبيعات ال مإ المدينة/ ال مإ الدائنة وم مول التسإ.
 

  مــن مــا كانــت ســتيول ةليــةلــي ايداس المســتتبلي للممموةــة، وال شع ــ  بالضــرورة  المتتععــة مؤشــراً قــد ال شيــول البيانــات الماليــة 
 نتائج اإلقتعاع من العمليات، المركم المالي والتديتات النتدشة، ييما لو شإ شحويب التسإ يي السنوات السابتة. 

 
ة وةملــة للكــرك الوظيفيــة العملــة وهــي راشي" ،بــدرهإ اإلمــارات العربيــة المتحــدة  "الــدرهإ اإلمــا البيانــات الماليــة المتتععــة ةــرض شــإ

 العرض للممموةة. شإ شتريب جميع المبالغ يقر  ألع  ألع درهإ  إال إاا أشير إلى غير الك.
 
 ددلعادلـة للـلمن المحـالتاري ية. إل التيلفة التاري ية بصفة ةامة شملب التيمـة ا التيلفة لمبدأ ويتاً  البيانات المالية المتتععة إةداد شإ

 المتدمة متابب شبادل الموجودات.
 

 إل السياسات المحاسبية الاامة المتبعة مبينة يي الصفحات التالية:

 أساس التوحيد
ول لــدة للكـركة والمنكــية ال اضـعة لسـيعرة الكــركة. شتحتـق السـيعرة ةنــدما ش ـ المتتععـة البيانـات الماليــة شتضـمن البيانـات الماليــة

اا التـدرة المستلمر يياا  التعرض للعوائد المتغيـرة الناشمـة مـن المكـاركة مـع الماـة المسـتلمر باـا  ولـديالكركة السلعة ةلى الماة 
 ةلى است دام سلعتاا ةلى الماة المستلمر باا للتي ير ةلى ةوائدها.

 
ى وجـود شتوم الكركة بإةادة شتييإ ييما إاا كال لدياا سـيعرة ةلـى الماـة المسـتلمر باـا أم ال يـي حـال أشـارت الوقـائع والظـروف إلـ

 شغيرات يي واحد أو أكلر من ةنادر السيعرة اللاث المدرجة أةات. 
 

ين بــتات النتدشــة المتعلتــة بالمعــامات مــا يــتإ حــ ف جميــع الموجــودات والمعلوبــات، حتــو  الملييــة، االيــرادات، المصــاريف والتــدي
 أةضاس الممموةة باليامب ةند شوحيدها.

 
 لممموةة.لةندما ش ول الك ضروريًا، يتإ إجراس التعديات ةلى البيانات المالية للكركة التابعة لتتوايق مع السياسات المحاسبية 

 
 شفاديب الكركة التابعة هي كما يلي: 

 
 النشاط األساسي مكان التأسيس  الملكية نسبة اسم الشركة التابعة

 2017 2016   
 وكاالت شمارية اإلمارات العربية المتحدة %100 %100 شركة أدنو  الدولية للتوزيع ا.م.م.

 شركات شمارية
اإلستلمار يي المكروةات 

 التمارية وشيسيساا ومدارشاا
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 ممتلكات وآالت ومعدات
تمب وخســائر ان فـــاض التيمــة المتراكمـــة، إل وجــدت. شكـــ بالتيلفــة ناقصـــًا اإلســتاا  المتـــراكإ الممتليــات واآلالت والمعـــداتشــدر  

 التيلفة التاري ية ةلى المصاريف المنسوبة بك ب مباشر إلى امتا  ايدب.
 

ل مـن يتإ إدرا  التياليع الاحتة يي التيمة المدرجة ل دب أو اإلةتراف باا كيدب منفصب حسبما ش ول مائمًا يتط ةندما ش ـو 
غـاس يـتإ إلقتصادشة مسـتتبلية للممموةـة مـن ايدـب المعنـي وي ـول باإلم ـال قيـاس التيلفـة بكـ ب مو ـو . المحتمب أل ينتج يوائد ا

ل خــا ال ســارةأو  الــرب يــتإ إدرا  كايــة مصــاريف اإلدــاح والصــيانة ايخــرة يــي اإلةتــراف بــالتيإ المدرجــة ل جــماس المســتبدلة. 
 الفترة المالية التي حد ت يياا.

 
لمتـدرة كمـا بإست دام طريتة التسط اللابت لتوزيع شيلفتاا ةلى قيماا المتبتية ةلى مدة ايةمار اإلنتاجية ايتإ احتسا  االستاا  

 يلي: 
  

 سنة  25 – 5 مباني 
 سنة 15 – 5 آالت وم ائن 

 سنة  10 – 4 سيارات 
 سنوات  5 أ اث، شمايمات ومعدات 

 سنة  20 – 15 خعوم أنابيب 
 

لتيمــة ايــتإ خفــض  يــتإ مراجعــة التــيإ المتبتيــة وايةمــار اإلنتاجيــة للموجــودات وشعــديلاا إاا كــال الــك مناســبًا يــي شــاريخ كــب شتريــر.
إل  المدرجــة ل دــب مباشــرة إلــى التيمــة المم ــن اســتردادها إاا كانــت التيمــة المدرجــة ل دــب أكبــر مــن قيمتــ  المم ــن اســتردادها.

والتيمــة  مــن اســتبعاد أو شتاةــد أحــد الممتليــات واآلالت والمعــدات يــتإ شحديــدها كــالفر  بــين ةوائــد البيــع الــرب  أو ال ســارة الناشمــة
 المدرجة ل دب ويتإ االةتراف باا يي الرب  أو ال سارة.

 
درهـإ ليـب قععــة أرض. ال يـتإ إســتاا   1يـتإ إحتسـا  ايرض المتدمــة مـن قبـب ح ومــة أبـوظبي بـدول متابــب بتيمـة إسـمية شبلــغ 

 ايراضي. 

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
إلى  قيد التنفي  يتإ شحويب ايةمال الرأسمالية يتإ إدرا  ايةمال الرأسمالية قيد التنفي  ضمن الممتليات واآلالت والمعدات بالتيلفة.

 يأة ايدول المناسبة ويتإ استااكاا ويتا لسياسات الممموةة ةند اكتمال شكييد ايدب وشكغيل  ومشاحت  لإلست دام.

 المخزون 
يتإ إدرا  الم مول بالتيلفة ودايي التيمة التابلة للتحتق، أياما أقب. يـتإ احتسـا  التيلفـة بعريتـة معـدل التيلفـة المـرج . شتضـمن 

ة البضــاةة المــاهمة وأةمــال قيــد التنفيــ  مــن مــواد خــام ومــواد إســتااكية وقعــع غيــار وةمالــة مباشــرة ومــواد ومصــاريف غيــر شيلفــ
ة مباشرة  إستنادًا إلى التدرة التكغيلية العادشة . شملب دايي التيمة التابلة للتحتق سعر البيـع المتـدر ناقصـًا شيـاليع اإلنمـاز المتـدر 

 اس البيع.والتياليع الازمة إلجر 
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 انخفاض قيمة الموجودات الملموسة 
والك لتحديد إل كال هنالك ما شكـير إلـى أل هـ ت  المدرجة لموجوداشااةلى مراجعة التيإ الممموةة يي نااشة كب يترة شترير شعمب 

والـك ل دـب التابلـة لإلسـترداد  ةالموجودات قد شعرضت إلى خسائر ان فاض التيمة. إاا وجـد مـا شكـير إلـى الـك يـتإ شتـدير التيمـ
لإلسترداد يدب محدد، شتوم الممموةة  يي حال ةدم التم ن من شتدير التيمة التابلة لتحديد خسائر إن فاض التيمة  إل وجدت .
للنتد التي شعود إلياا ايدب نفس . ةنـدما شم ـن شحديـد أسـ  شوزيـع معتولـة و ابتـة،  ةبتتدير التيمة التابلة لإلسترداد للوحدة المنتم

المنتمة للنتـد التـي يتإ شوزيع ايدول المكتركة إلى وحدات منتمة للنتد محددة، أو يتإ شوزيعاإ إلى أدغر ممموةة من الوحدات 
 شم ن شحديد أس  شوزيع معتولة و ابتة لاا.

 
 إل التيمة التابلة لاسترداد هي التيمة العادلة ل دب ناقصًا شيلفة البيع وقيمة االست دام، أياما أةلى. ةند شتييإ قيمـة االسـت دام،

شع ــ  شتييمــات الســو  مــا قبــب الضــريبة يــتإ خصــإ التــديتات النتدشــة المســتتبلية المتــدرة إلــى قيماــا الحاليــة باســت دام معــدل خصــإ 
 لممنية ل موال والم اطر ال ادة بايدب حيث لإ يتإ شعديب شتديرات التديتات النتدشة المستتبلية ب صوداا.الحالية للتيمة ا

 
لتيمــة يــي حــال شــإ شتــدير التيمــة التابلــة لاســترداد يدــب  أو الوحــدة المنتمــة للنتــد  بمــا شتــب ةــن التيمــة المدرجــة، يــتإ ش فــيض ا

لــرب  أو اإلــى التيمــة التابلــة لاســترداد. يــتإ االةتــراف ب ســائر االن فــاض مباشــرًة يــي  المدرجــة ل دــب  أو الوحــدة المنتمــة للنتــد 
 .ال سارة

 
ة المعدلـة ، يـتإ زيـادة التيمـة المدرجـة ل دـب  أو الوحـدة المنتمـة للنتـد  إلـى التيمـالحتـاً  يي حالة استرجاع خسائر ان فاض التيمة

و لــإ يــتإ لــالمعدلــة ةــن التيمــة المدرجــة ل دــب  أو الوحــدة المنتمــة للنتــد  ييمــا  التابلــة لاســترداد، بحيــث ال شميــد التيمــة المدرجــة
رة احتسا  خسائر ان فاض التيمة يي السنوات السـابتة. يـتإ شسـميب اسـترجاع خسـائر ان فـاض التيمـة مباشـرًة يـي الـرب  أو ال سـا

يـي إةـادة  شسميب استرجاع خسائر ان فاض التيمة كميادة إال إاا كال ايدب قد شإ إدراج  بمبلغ إةادة التتييإ ويي ه ت الحالة يتإ
 التتييإ.

 المالية الموجودات
اريــة ودائــع يجــب، امــإ مدينــة شم ،"نتــد ومراديــات النتــد"ال: 2017ســبتمبر  30كمــا يــي  الموجــودات الماليــة التاليــةلــدة الممموةــة 

يــتإ شصــنيع هــ ت الموجــودات . وموجــودات متداولــة أخــرة  باســتلناس مصــاريف مديوةــة متــدمًا  ومســتحق مــن جاــات اات ةاقــة
ف شعتمد التصـنيع ةلـى طبيعـة والاـدف مـن الموجـودات الماليـة ويـتإ شحديـد التصـنيع ةنـد اإلةتـراالمالية "كتروض وامإ مدينة". 

 المبدئي.
 النتد ومرادياتلنتد ا

بتواريخ  وايرددة لدة البنو  يي حسابات جارية ومستلمارات قصيرة ايجب اات سيولة ةاليةيتيول النتد ومراديات النتد من النتد 
 إستحتا  أقب من  ا ة أشار قابلة للتحويب بساولة إلى مبالغ نتدشة معروية وش ضع لتغيرات غير جوهرية يي التيمة. 

 ومدينول قروض 
ات والموجـودات المتداولـة ايخـرة  بإسـتلناس مصـاريف مديوةـة متـدمًا  ومسـتحق إلـى جاـات ايتإ شصنيع الـ مإ المدينـة التماريـة 

لتيلفـة . يـتإ قيـاس التـروض والمـدينين با"كتـروض ومـدينين"والتي لاا ديعات  ابتة أو محددة وال يتإ شداولاا يي سو  نكعة  ةاقة
لفائــدة ريتــة ســعر الفائــدة الفعلــي ناقصــًا أي ان فــاض يــي التيمــة. يــتإ اإلةتــراف بــدخب الفوائــد باســت دام ســعر االمعفــية باســت دام ط

 الفعلي باستلناس ايرددة المدينة قصيرة ايجب حيث ش ول اإلةتراف بالفائدة غير مادي.
 طريتة الفائدة الفعلية 

عفــية يداة الـدين وشوزيــع مصــاريف الفوائــد ةلـى مــدة الفتــرة المعنيــة. إل إل طريتـة الفائــدة الفعليــة هــي طريتـة الحتســا  التيلفــة الم
معدل الفائدة الفعلي هو المعدل ال ي ش صإ شمامًا الديعات النتدشة المستتبلية المتوقعة  بما يي الك كاية الرسوم والنتام المديوةة 

ع المعاملــة وايقســام أو ال صــومات ايخــرة  يــي إطــار أو المســتلمة التــي شكــ ب جــمسًا ال يتمــمأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي وشيــالي
 العمر الممني المتوقع لالتمام المالي أو يترة أقصر، إاا كال الك مناسبًا.
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 )يتبع( المالية الموجودات
 إن فاض قيمة الموجودات المالية

يمـة يتإ مراجعة الموجـودات الماليـة، لتحديـد إل كـال هنالـك مـا شكـير إلـى إن فـاض يـي قيمتاـا بنااشـة كـب يتـرة شتريـر. يـتإ خفـض ق
الموجـودات الماليـة ةنـدما ش ـول هنـا  دليـب موضـوةي بينـ  نتيمـًة لحـدث أو ةـدة أحـداث كانـت قـد حـد ت بعـد اإلةتـراف المبــدئي 

 تدشة المستتبلية المتدرة ل دب قد شي رت. ل دب المالي، وشيول التديتات الن
 إلغاس االةتراف بالموجودات المالية

يدـب  أو شتوم الممموةة بإلغاس االةتراف بيدب مالي يتـط ةنـد إنتاـاس الحتـو  التعاقدشـة المتعلتـة باسـتام التـديتات النتدشـة مـن ا
ع الملييــة إلــى منكــية أخــرة. أمــا يــي حالــة ةــدم قيــام ةنــدما شحــول الممموةــة ايدــب المــالي، وبكــ ب جــوهري كايــة م ــاطر ومنــاي

ةـة الممموةة بالتحويب أو اإلحتفاظ بك ب جوهري بم اطر ومنايع المليية واسـتمرارها بالسـيعرة ةلـى ايدـب المحـول يـإل المممو 
ا يـي موةة ديعاا. أمـيي ايدب المحول والمعلوبات المتعلتة ب  التي قد شمب ةلى المم حتممةشتوم بإلغاس اإلةتراف بحصتاا الم

حالة إحتفاظ الممموةة بك ب جـوهري ب ايـة م ـاطر ومنـايع الملييـة ل دـب المحـول، يـإل الممموةـة شسـتمر بـاإلةتراف بايدـب 
 المالي.

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

ـــة بمـــا يتماشـــى  ـــات ماليـــة أو حتـــو  مليي ـــدين وأدوات حتـــو  الملييـــة كمعلوب مـــع جـــوهر الترشيـــب التعاقـــدي يـــتإ شصـــنيع أدوات ال
 وشعريفات اإللتمام المالي وأداة حتو  المليية.

 أدوات حتو  المليية
إل أداة حتـو  الملييـة هــي أي ةتـد يبــرهن ةلـى حصـة متبتيــة يـي موجــودات منكـية بعـد طــرح كايـة معلوباشاــا. يـتإ شســميب أدوات 

 شنميب مصاريف اإلددار المباشرة. حتو  المليية المصدرة من قبب الممموةة بالمبالغ المستلمة بعد
 معلوبات مالية

شتيــول المعلوبــات الماليــة للممموةــة مــن امــإ دائنــة شماريــة وأخــرة  بإســتلناس ديعــات متدمــة مــن ةمــاس وقســائإ ومبيعــات البعاقــة 
عـد خصـإ شيـاليع المعاملـة، بالتيمـة العادلـة، بالمديوةة متدمًا التائمة  والمستحق إلى جاات اات ةاقة، والتـي يـتإ قياسـاا مبـدئيًا 

باسـتلناس ويتإ قياساا الحتًا بالتيلفة المعفية باست دام طريتة الفائدة الفعلية واالةتراف بمصاريف الفوائد ةلى أساس العائد الفعلي، 
  ال مإ الدائنة قصيرة ايجب ةندما ش ول اإلةتراف بالفائدة غير مادي.

رات الحتســا  التيلفــة المعفــية للمعلوبــات الماليــة وشوزيــع مصــاريف الفوائــد ةلــى الفتــإل طريتــة معــدل الفائــدة الفعلــي هــي طريتــة 
المتوقـع  المرشبعة باا. إل معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الـ ي شسـت دم ل صـإ الـديعات النتدشـة المسـتتبلية المتوقعـة خـال العمـر

 للمعلوبات المالية أو خال يترة أقصر ةندما ش ول الك مناسبا.
 وم الكركة بإلغاس االةتراف بالمعلوبات المالية ةندما ويتط ةندما يتإ استيفاس االلتمام التعاقدي أو إلغائ  أو انتااس مدش .شت
 لغاس االةتراف بالمعلوبات الماليةإ

   أو انتااس مدش .شتوم الممموةة بإلغاس االةتراف بالمعلوبات المالية ةندما ويتط ةندما يتإ استيفاس االلتمام التعاقدي أو إلغائ
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 اإلعتراف باإليرادات
ي سـيا  يتإ قياس اإليـرادات بالتيمـة العادلـة للبـدل المتبـوض أو المسـتحق وشملـب المبـالغ المسـتحتة للمنتمـات وال ـدمات المتدمـة يـ

 ايةمــال اإلةتيادشــة. يــتإ اإلةتــراف بــاإليرادات، دــايي مــن الحســومات وال صــومات ةنــدما ش ــول مــن المحتمــب ال شتــديق المنــايع
 ة إلى الممموةة ويم ن قياس مبلغ اإليرادات والتيلفة المرشبعة باا بك ب مو و . االقتصادشة المتعلتة بالمعامل

 بيع البضائع
والــ ي  يــتإ اإلةتــراف ببيــع البضــائع والمنتمــات النفعيــة ةنــدما يــتإ شحويــب الم ــاطر والمنــايع الاامــة لملييــة البضــائع إلــى البــائع،
ماا مـن يتوايق بك ب ةام مع التسـليإ الفعلـي للبضـائع. ال يـتإ التسـليإ إال إاا شـإ شـحن المنتمـات خـار  مبـاني الممموةـة أو إسـتا

 قبب العميب. 

 دمات شتدشإ ال 
 يتإ اإلةتراف باإليرادات من شتدشإ ال دمات ةندما يتإ شتدشإ ال دمات ومم انية شتدير نتائج المعامات بك ب مو و .  

 إيرادات التسليإ 
ــًا يــتإ اإلةتــراف بــاإليرادات مــن نتــب الــنفط ةنــدما يــتإ شتــدشإ ال ــدمات. وشســتند هــ ت اإليــرادات إلــى اليميــات المنتولــة والمتا ســة ويت

 راسات المحددة يي كب ةتد خدمة. لإلج

 دخب التيجير
 يتإ اإلةتراف بدخب التيجير من ةتود اإلشمار التكغيلية ةلى أساس التسط اللابت ةلى مدة يترة اإلشمار اات العاقة. 

 إيرادات يوائد 
يم ــن تصـادشة إلـى الممموةـة و يـتإ اإلةتـراف بـإيرادات الفوائـد مـن ايدــب المـالي ةنـدما ش ـول مـن المحتمـب أل شتــديق المنـايع االق

عـدل يتإ احتسا  إيرادات الفوائد ةلى أساس زمني، بالرجوع إلـى المبلـغ ايدـلي المسـتحق وم قياس مبلغ اإليرادات بك ب مو و .
 لي إلـىب المـاالفائدة الفعلي المعبق، وهو المعدل ال ي ش صإ شمامًا التديتات النتدشة المستتبلية المتدرة خال العمر المتوقع ل د

 دايي التيمة المدرجة ل دب ةند اإلةتراف المبدئي. 

 إيرادات أخرة 
لـدخب ايتإ اإلةتراف باإليرادات ايخرة ةندما ش ول من المحتمب أل شتديق المنايع االقتصادشة إلـى الممموةـة ويم ـن قيـاس مبلـغ 

 بك ب مو و . 

 اإليجار عقود

 كمؤجر الممموةة
 يـتإ إضـاية اـا.ةتـد اإلشمـار المتعلـق ب يتـرةيتإ شحتيق إيراد اإلشمار مـن اإلشمارات التكغيلية ويتـًا لعريتـة التسـط اللابـت بنـاًس ةلـى 
تإ تيمـــة المدرجـــة ل دـــب المـــؤجر بحيـــث يـــالالتيـــاليع ايوليـــة المباشـــرة المتعلتـــة بالتفـــاوض ومةـــداد ةتـــد اإلشمـــار التكـــغيلي إلـــى 

 االةتراف باا ويتًا لتاةدة التسط اللابت وةلى أساس يترة التيجير. 

 كمستيجرالكركة 
يتإ االةتراف بـديعات اإلشمـارات التكـغيلية كمصـروف ويتـًا لتاةـدة التسـط اللابـت وبنـاًس ةلـى يتـرة التـيجير، إال ةنـدما ش ـول هنـا  

للم عــط الممنــي الــ ي يــتإ ييــ  اســتنفاا المنــايع االقتصــادشة مــن ايدــب المــؤجر. شــدر  اإلشمــارات أســاس منامــي أكلــر نمواجيــة 
 المحتملة الناشأة بموجب ةتود اإلشمارات التكغيلية كمصروف يي الفترة التي شإ شيبدها يياا. 
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 عمالت أجنبية
 يتإ شسميب المعامات بعمات ب اف العملة المست دمة وهي الدرهإ اإلمـاراشي  العمـات ايجنبيـة  ةلـى أسـاس أسـعار الصـرف

لــى أســاس ةــادة شحويــب البنــود الماليــة المدرجــة بــالعمات ايجنبيــة ةالســائدة بتــاريخ شلــك المعــامات. بنااشــة كــب يتــرة شتريــر، يــتإ إ 
اـر بتيمتاـا أسعار الصرف السائدة بنااشة يترة التترير. يـتإ إةـادة شحويـب البنـود غيـر الماليـة المصـنفة بـالعمات ايجنبيـة والتـي شظ

ات إةــادة شحويــب البنــود غيــر الماليــة بـــالعمالعادلــة ةلــى أســاس أســعار الصــرف الســائدة ةنــد شحديــد التيمــة العادلــة لاــا. ال يــتإ 
 ايجنبية والتي يتإ قياساا ويتًا للتيلفة التاري ية. 

 
 شحويب العمات يي الرب  أو ال سارة وقت حدو اا.فروقات ب االةترافيتإ 

 مكافآت موظفين
رة إلســتحتاقات المــوظفين المتعلتــة باإلجــازات الســنوية وشــ اكر الســفر المتعلتــة باــا بنــاسً يــتإ ةمــب   ةلــى م صــص لإللتمامــات المتــد 

ًا ويتــيــتإ احتســا  م صــص االلتمامــات المتــدرة لم ايــية المــوظفين  يتــرة التتريــر.مــن قبــب المــوظفين حتــى نااشــة ال ــدمات المتدمــة 
 .بية المتحدة ةن يترات خدمتاإ حتى نااشة يترة التتريرلتانول العمب يي دولة اإلمارات العر 

 
لتتاةـد ييما يتعلق بالموظفين من دولة اإلمارات العربية المتحدة، شتوم الممموةة بتتدشإ مساهمات إلى دندو  معاشات وم ايآت ا

م ملــ  التعــاول ال ليمــي، شتــو إلمــارة أبــوظبي  "الصــندو "  المحتســبة ويتــًا ينظمــة الصــندو . ييمــا يتعلــق بــالموظفين مــن دول م
 دمة.يتإ شسميب التمامات الممموةة ةلى مدة يترة ال  الممموةة بتتدشإ مساهمات إلى دناديق التتاةد أو الايأات يي بلداناإ.

 
يــتإ اإليصــاح ةــن الم صــص المتعلــق باإلجــازة الســنوية وشــ اكر الســفر كــالتمام متــداول، يــي حــين يــتإ اإليصــاح ةــن الم صــص 

 م ايية نااشة ال دمة كالتمام غير متداول.المتعلق ب

 المخصصات
ق مـن المحتمـب شـدي سـابق، لحـدث نتيمـة اسـتنتاجي أو قـانونى حـالي التـمام الممموةـة ةلـى ش ـول  ةنـدما بالم صصـات اإلةتـراف يـتإ
 . شتدير مو و  لمبلغ االلتماميم ن إجراس لتمام و االلتسوية  ةً يول معلوبتس التي قتصادشةاالموارد ال
 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

قامـــت إدارة الممموةـــة باش ـــاا أح ـــام وشتـــديرات ، 3خـــال شعبيـــق السياســـات المحاســـبية المبينـــة كمـــا هـــو مبـــين يـــي إشضـــاح رقـــإ 
وايتراضــات معينــة ليســت جليــة الوضــوح مــن مصــادر أخــرة. شعتمــد التتــديرات وااليتراضــات المرشبعــة باــا ةلــى ال بــرة التاري يــة 

 وةوامب أخرة شعتبر اات ةاقة. قد ش تلع النتائج الفعلية ةن ه ت التتديرات.  
 

يتراضــات بكــ ب مســتمر. يــتإ شســميب اإلخــتاف يــي التتــديرات المحاســبية يــي الفتــرة التــي يــتإ يياــا يــتإ مراجعــة هــ ت التتــديرات واإل
إةادة مراجعة ه ت التتديرات والك يي حالة أل التعديات الناشمة ةن إةادة التتييإ شؤ ر ةلى شلك الفترة يتط، أو يي يترة المراجعة 

بلية إاا كانــت التعــديات ش ــص الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتتبلية. إل ايح ــام التتــديرات شــؤ ر يــي يتــرة المراجعــة والفتــرات المســتت
 والتتديرات الحساسة التي اش  شاا اإلدارة شإ شل يصاا كما يلي:
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 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد

 إن فاض قيمة ال مإ المدينة التمارية
 المعلوبــة أو أداس الــديعاتأو ةــدم قــدرة العمــاس ةلــى  إخفــا التيمــة شتــديرات ال ســائر الناشمــة ةــن  يــي ن فــاضاإل رســومشع ــ  

 تعلــب ايمــريقــد  .لل ســارة الســابتة وال بــرةشســتند الرســوم ةلــى أةمــار الحســابات، المــدارة االئتمانيــة للعميــب  التيمــة الممنيــة للنتــود.
، 2017سـبتمبر  30كمـا يـي  .أو شراجعـ المـالي للعمـاس  شحسـن الوضـع يـي حالـةإجراس شغييرات ةلى م صص إن فاض التيمة 

ألـع  178.196: 2016دشسـمبر  31ألع درهـإ   203.705اض قيمة ال مإ المدينة التمارية للممموةة بلغت م صصات ان ف
 درهإ .

 ايةمار اإلنتاجية والتيإ المتبتية المتدرة لممتليات وآالت ومعدات
وية ويتـــًا شتــوم اإلدارة بمراجعـــة ايةمــار اإلنتاجيـــة والتـــيإ المتبتيــة المتـــدرة لممتليـــات وآالت ومعــدات يـــي نااشــة كـــب يتـــرة شتريــر ســـن

ت . قــررت اإلدارة أل شوقعــات الســنة الحاليــة ال ش تلــع ةــن التتــديراممتليــات وآالت ومعــدات 16للمعيــار المحاســبي الــدولي رقــإ 
 جعتنا.السابتة إستنادًا ةلى مرا

 شيلفة وقع ومزالة ممتليات وآالت ومعدات
، شتضمن شيلفة الممتليات واآلالت والمعدات شتدير أولي لتياليع وقع ومزالة الموجودات وشرميإ 16ويتًا للمعيار المحاسبة الدولي 

المسـتتبب غيـر محتمـب وأل  أخ ت اإلدارة بعين اإلةتبار المتعلبات وقـررت أل وقـع ومزالـة الموجـودات وشـرميإ الموقـع يـي الموقع.
 شتدير التياليع غير هام.



 17 17          شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات 5
 

 
 المجموع

أعمال رأسمالية  
  قيد التنفيذ

 خطوط
 أنابيب 

أثاث وتجهيزات  
   مباني   آالت ومكائن   سيارات   ومعدات

   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف 
 التكلفة               

 2016يناير  1  2.819.029  1.114.130  226.005  337.829  37.134  1.248.649  5.782.776
 إضايات   -  -  -  -  -  1.237.940  1.237.940

 شحويات  696.241  166.341  34.461  227.746  10.549    1.135.338  -
                إستبعادات     2.704    2.443    8.198    1.862  -  -    15.207

               
 2017يناير  1  3.512.566  1.278.028  252.268  563.713  47.683  1.351.251  7.005.509
 إضايات   -  -  -  -  -  1.340.236  1.340.236

 شحويات  564.440  551.244  12.838  61.760  -    1.190.282  -
 إةادة شصنيفات  1.265  -  -    1.265  -  -  -

                إستبعادات     21    1.266    1.509    1.071  -  -    3.867
               

                2017سبتمبر  30  4.078.250  1.828.006  263.597  623.137  47.683  1.501.205  8.341.878



 18 18          شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع( 5

 
 درهـإ ليـب قععـة أرض. 1يتإ احتسـا  هـ ت ايراضـي بتيمـة إسـمية شبلـغ  الممموةة التي شتع يي إمارة أبوظبي ةلى قعع أراضي ممنوحة من قبب ح ومة أبوظبي بدول متابب.شإ إنكاس مباني ومرايق 

  .22شإ إنكاس المرايق التي شتع يي اإلمارات ايخرة ةلى أرض مستيجرة من أطراف  اللة  إشضاح 

 
 المجموع

أعمال رأسمالية  
  قيد التنفيذ

 خطوط
 أنابيب 

أثاث وتجهيزات  
   مباني   آالت ومكائن   سيارات   ومعدات

   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف 
 اإلستهالك المتراكم                

 2016يناير  1  1.183.754  693.350  167.723  229.161  25.848  -  2.299.836
 محمب للسنة   147.450  110.981  22.753  64.080  1.812  -  347.076

 إةادة شصنيفات   749    2.260  -  1.408  103  -  -
                إستبعادات     2.703    2.429    8.199    1.845  -  -    15.176

               
 2017يناير  1  1.329.250  799.642  182.277  292.804  27.763  -  2.631.736
 محمب للفترة   128.120  89.613  17.235  70.183  1.133  -  306.284

 إةادة شصنيفات   -  19  -    19  -  -  -
                إستبعادات     21    1.266    1.484    1.065  -  -    3.836

               
                2017سبتمبر  30  1.457.349  888.008  198.028  361.903  28.896  -  2.934.184

 القيمة المدرجة              
                2017سبتمبر  30  2.620.901  939.998  65.569  261.234  18.787  1.501.205  5.407.694

               
                2016دشسمبر  31  2.183.316  478.386  69.991  270.909  19.920  1.351.251  4.373.773



 19 19          شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع( 5
 

 كما يلي:  المحمب شإ شوزيع اإلستاا 
 

 
 
 مخزون  6
 

 
: 2016ســبتمبر  30ألــع درهــإ   11.086.668بلغــت شيلفــة الم ــمول المعتــرف بــ  كمصــروف ومــدر  يــي "التيــاليع المباشــرة" 

 درهــإ ال شــيس، شــإ اإلةتــراف بكــعب الم ــمول المباشــر كمصــروف بمبلــغ الفتــرةخــال   .16ألــع درهــإ   إشضــاح  9.914.716
 ألع درهإ . 11.961: 2016سبتمبر  30 
 

: 2016دشسـمبر  31درهـإ   ألـع 616 قيـد التنفيـ  بمبلـغ كم ـمول أةمـال المرسـملة اإلستاا  مصاريفشيلف  الم مول  شتضمن
  .5 إشضاحدرهإ    ألع 592

   سبتمبر 30  دشسمبر 31
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 
     

  17رسوم شوزيع ومدارية  إشضاح   304.109  344.471
  16شياليع مباشرة  إشضاح   1.559  2.013
            6م مول أةمال قيد التنفي   إشضاح   616  592

347.076  306.284        

   سبتمبر 30  دشسمبر 31
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 
     

 بضاةة جاهمة   967.075  967.020
 قعع غيار ومواد إستااكية   53.842  50.398
 مواد شكحيإ خام، مواد إستااكية وأةمال قيد التنفي    54.094  59.851
           اسعوانات غاز البترول المسال   43.616  32.206

1.109.475  1.118.627             

234    234) ( 
ينمل: م صص شنميب قيمة بضاةة جاهمة إلى دايي التيمة التابلة 

 للتحتق  

15.423    17.479) ( 
م صص مواد خام بعيأة الحركة ومتتادمة، قعع غيار مواد 

           إستااكية واسعوانات غاز البترول المسال 
15.657    17.713) (            

1.093.818  1.100.914        



 20 20          شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 
 مخزون )يتبع( 6
 

لمــواد ال ــام اييمــا يلــي حركــة إن فــاض قيمــة م ــمول البضــاةة المــاهمة للممموةــة إلــى دــايي التيمــة التابلــة للتحتــق وم صــص 
 البعيأة الحركة والمتتادمة، قعع غيار، مواد إستااكية واسعوانات غاز البترول المسال: 

 

 
 
 ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى  7
 

 
 من الموظفين من قروض السيارات، قروض اي اث، التروض الك صية وسلع الموظفين. المستحتات شتيول 

 
  ةميلـين: 2016دشسـمبر  31   ا ـة ةمـاسمـع  ل، كال لدة الممموةـة شركيـم هـام لم ـاطر االئتمـا2017سبتمبر  30كما يي 

 كمـا يـي الـك التـاريخ. إل اإلدارة ةلـى  تـة التائمـة  مـن الـ مإ المدينـة التماريـة %39: 2016دشسـمبر  31  %46وهـو مـا شملـب 
 بيل ه ت التركيم لن ينتج ةن أي خسارة للممموةة بعد ايخ  بعين اإلةتبار التاريخ اإلئتماني لاؤالس العماس. 

 
ة ال يــتإ شحميــب يوائــد ةلــى الــ مإ المدينــة التماريــ يومــا. 60إلــى  30 هــي مــن ــدمات إل معــدل يتــرة االئتمــال ةلــى المبيعــات وال

 .وايخرة 
 

يتإ شيوين م صص يرددة ال مإ المدينة التمارية التي شماوزت يترة إستحتاقاا إستنادًا إلى المبالغ غير التابلة لإلسـترداد المتـدرة 
 بالرجوع إلى ال برة السابتة.

   سبتمبر 30  دشسمبر 31
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 
     

 يناير  1يي   15.657  14.630

1.027  2.056  
 خسارة إن فاض التيمة لمواد خام بعيأة الحركة ومتتادمة، قعع غيار، 

            19واسعوانات غاز البترول المسال  إشضاح مواد إستااكية  
15.657  17.713        

   سبتمبر 30  دشسمبر 31
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 
     

 امإ مدينة شمارية   1.805.212  1.633.665
           ينمل: م صص إن فاض قيمة امإ مدينة شمارية  ) (203.705    178.196

1.455.469  1.601.507   
 مصاريف مديوةة مسبتًا   46.166  35.531
 مستحتات من موظفين   111.985  109.503
           امإ مدينة اخرة   58.172  56.328

1.656.831  1.817.830        



 21 21          شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 
 ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى )يتبع( 7
 

 ، إل أةمار ال مإ المدينة التمارية غير من فضة التيمة هي كما يلي: 2017سبتمبر  30كما يي 
 

 أةمال ال مإ المدينة التمارية: 

 
دشســـمبر  31ألـــع درهـــإ   203.705، إن فضـــت قيمـــة الـــ مإ المدينـــة التماريـــة بتيمـــة مدرجـــة شبلـــغ 2017ســـبتمبر  30كمـــا يـــي 
 ألع درهإ . إل الحركة يي م صص إن فاض قيمة ال مإ المدينة التمارية هو كما يلي:  178.196: 2016

 

 
واقعيـة بك ب ةام، يتإ شعب المبالغ المحملة لم صـص ان فـاض قيمـة الـ مإ المدينـة التماريـة ةنـدما ال ش ـول هنـا  أي شوقعـات 

 لاسترداد.
 

ما كماا العادلة إل التيإ المدرجة لل مإ المدينة التمارية للممموةة هي بدرهإ اإلمارات العربية المتحدة والدوالر ايمري ي وشتار  قي
 .2017سبتمبر  30يي 
 

 لمدينة الم كورة أةات.إل الحد ايقصى للتعرض لم اطر االئتمال يي شاريخ التترير هو التيمة العادلة ليب يأة من ال مإ ا

   سبتمبر 30  دشسمبر 31
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 
     

 لإ شتماوز يترة إستحتاقاا  651.801  512.770
 يوم 30مبالغ مستحتة لـ   116.315  137.672
 يوم 60إلى  31مبالغ مستحتة من   81.268  99.023
 يوم 90إلى  61مستحتة من مبالغ   115.479  48.577
 يوم 180إلى  91مبالغ مستحتة من   192.316  106.208
 يوم 360إلى  181مبالغ مستحتة من   85.832  247.784
           يوم 360مبالغ مستحتة يكلر من   358.496  303.435

1.455.469  1.601.507        

   سبتمبر 30  دشسمبر 31
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 
     

 يناير  1يي   178.196  155.958
 إستردادات خال الفترة/ السنة  ) (25.649    24.023
            19محمب للفترة/ السنة  إشضاح   51.158  46.261
178.196  203.705        



 22 22          شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 
 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة 8
 

منكـآت الاإلدارة الرئيسـيين للممموةـة، و شملب الماات اات العاقة الكركة ايم وشـركاشاا التابعـة، أةضـاس مملـ  اإلدارة ومـوظفي 
سياســات التســعير وشــروم هــ ت . يــتإ اةتمــاد ال اضــعة للســيعرة أو للســيعرة المكــتركة أو التــي شتــي ر بكــ ب جــوهري باــ ت الماــات

 .الممموةةالمعامات من قبب إدارة 
 

 
 ، والةغيـر مضـمون ايردـدةهـ ت إل . البتروليـةالمنتمـات وال ـدمات  متابـب شتـدشإهي  ةاقةاات  جااتالمبالغ المستحتة من إل 

 .اً يوم 60-30 منيترت ائتمال معدل  ولاا أشة يوائدشحمب 
 

، رةإداالمـوان،، رسـوم و السـفن  إسـتأمار، رسوم البتروليةمتابب مكتريات المنتمات  مستحق ةاقةاات  لمااتالمبلغ المستحق إل 
ردــيد الإل عيــرال المــدني. ال قســإأنكــع  البيــع والكــراس التــي شتــوم باــا  بتحويــب المتعلتــةوالمبــالغ  شحويــب ممتليــات وآالت ومعــدات

 الديع ةند العلب. وال شحمب أشة يوائد ويستحقأةات غير مضمول، 
 

ألع درهـإ  محـتف  بـ  لـدة بنـو  مملوكـة مـن قبـب  629.398: 2016دشسمبر  31ألع درهإ   929.481لدة الممموةة مبلغ 
 ح ومة أبوظبي.

   سبتمبر 30  دشسمبر 31
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 
 مستحق من جهات ذات عالقة     

 شركة ال دمات البترولية  اسناد   188.928  159.429

 شركة الحفر الوطنية   55.478  99.678

 شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة  أدكو   52.408  33.066

 شركة أبوظبي لتعوير الغاز  الحصن   11.878  21.031

 أبوظبي لصناةات الغاز المحدودة  جاس و شركة   10.203  9.414

           أخرة   30.673  30.772
353.390  349.568        

 مستحق إلى جهات ذات عالقة     

 شركة بترول أبوظبي الوطنية  أدنو    2.453.052  603.522

 شركة أبوظبي لتيرير النفط  شيرير   696.226  -
 أبوظبي الوطنية  أدناشيو شركة ناقات   36.802  -

 شركة أبوظبي إلدارة الموان، البترولية  إرشاد   1.886  24
           أخرة   96  -

603.546  3.188.062        



 23 23          شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 
 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة )يتبع( 8
 

 :الفترةشإ إدرا  المعامات التالية مع الماات اات العاقة خال 
 

 
 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 
 هي كما يلي:  الفترةم ايآت أةضاس ممل  اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين خال 

 

 
إيصــــاحات الماــــات اات العاقــــة للمنكــــآت  24اختــــارت الممموةــــة إســــت دام اإلةفــــاس بموجــــب المعيــــار المحاســــبي الــــدولي رقــــإ 

كـة التائمـة اات العاقـة مـع الماـات الح وميـة اات العاقـة المملو الح ومية اات الصلة حول اإليصاح ةن المعامات وايرددة 
 من قبب ح ومة أبوظبي غير الكركة ايم والكركات التي شمتلياا وشسيعر ةلياا.

 
ــنفط للكــركات المملوكــة والمســيعر ةلياــا مــن قبــب ح ومــة  شتــوم الممموةــة يــي ســيا  أةمالاــا اإلةتيادشــة بتتــدشإ خــدمات شوزيــع ال

 أبوظبي.

   سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 

      غير مدقق 
     

      ممموةة أدنو   –إيرادات   686.081  554.760
     

      ادنو   -مكتريات   13.560.411  12.153.547
     

      ادنو  -مصاريف إدارة   1.380  1.110
     

      ممموةة ادنو  –رسوم إستأمار سفن وميناس   63.692  59.326
     

      ممتليات وآالت ومعداتشحويب   696.226  -

   سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 

      غير مدقق 
     

 م ايآت قصيرة ايجب  7.773  10.190

           مساهمات التتاةد   437  530
10.720  8.210        



 24 24          شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 
 نقد ومرادفات النقدال 9
 

 يتيول النتد ومراديات النتد يي بيال التديتات النتدشة المتتعع من المبالغ التالية: 
 

 
هـ ت  إل النتد المحتف  ب  من قبب أدنو  هو أموال محتف  باا من قبب أدنو  بالنيابة ةن الممموةـة وهـي متـويرة ةنـد العلـب. إل

 ايموال ال ش ضع لفائدة ويتًا لترار شإ المصادقة ةلي  من قبب ممل  إدارة الممموةة.
 

: 2016دشسـمبر  31مليول درهإ   912 بمبلغودائع قصيرة ايجب وودائع شحت العلب ةلى يتضمن النتد وايرددة لدة البنو  
 .  سنوياً %0.08إلى  %0.02: 2016  %0.48إلى  %0.03 منمليول درهإ  بمعدل يائدة يتراوح  683

 
 

 رأس المال 10
 

ســاإ بتيمــة  300.000مليـول درهــإ متســإ إلـى  30مبلــغ  1973  لســنة 13 بلـغ رأس مــال الكــركة ايدـلي بموجــب التــانول رقـإ 
 درهإ للساإ. 100
 

 2لـى مليول درهإ متسإ إ 200، شإ زيادة رأس مال الكركة إلى 1984أكتوبر  17ويتًا لترار ممل  إدارة الكركة ايم المؤرخ يي 
 درهإ للساإ. 100مليول ساإ بتيمة 

 
 6 مليـول درهـإ متسـإ إلـى 600، شـإ زيـادة رأس مـال الكـركة إلـى 1998أكتـوبر  6رول المؤرخ يي ويتًا لترار الممل  ايةلى للبت

 درهإ للساإ. 100مليول ساإ بتيمة 
 

 :مليول درهإ كما يلي 1.000، شإ زيادة رأس مال الكركة إلى 2006يوليو  9ويتًا لترار الممل  ايةلى للبترول المؤرخ يي 
 

 
 لتغييرات يي رأس المال.با ييما يتعلق الكركة بصدد شحديث نظاماا ايساسيإل 

   سبتمبر 30  دشسمبر 31
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 
     

 نتد محتف  ب  من قبب أدنو   5.423.763  3.038.987
           نتد يي الصندو  ولدة البنو    1.132.611  794.467

 نتد وارددة لدة البنو    6.556.374  3.833.454
           أشار  3ودشعة يجب بتاريخ إستحتا  يكلر من  ) (130.000    100.000

3.733.454  6.426.374        

   سبتمبر 30  دشسمبر 31
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 
     
 الصادر والمدفوع بالكامل:     

      درهإ للساإ   100ساإ ةادي بتيمة  10.000.000  1.000.000  1.000.000



 25 25          شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 

 مساهمة في رأس المال 11
 

غة ، وايق الممل  ايةلى للبترول  اللمنة التنفي شة  ةلى شعب المبالغ المستحتة لـ أدنو  والبال2016أكتوبر  10يي 
يية ألع درهإ كمساهمة إضا 6.304.418شإ ك لك اإلةتراف بمبلغ  ألع درهإ متابب ال سائر المتراكمة للكركة. 42.520.001

 يي رأس المال من أدنو  إلى الكركة.
 
  

 إحتياطي قانوني  12
 

يـر غمن الرب  ليب سنة إلى اإلحتياطي التانوني، وهو  %10شإ شحويب  ،1973  لسنة 13 من التانول رقإ   64 للبند رقإ  ويتاً 
 قابــب للتوزيــع. شســتمر هــ ت التحــويات حتــى شصــب  اإلحتيــاطي مســاويًا ةلــى ايقــب لللــث رأس مــال الممموةــة. إل التحــويات إلــى

إ العيــرال يــع والكــراس لتســاإلحتيــاطي التــانوني يــي هــ ت البيانــات الماليــة المتتععــة هــي بنــاًس ةلــى نتــائج الكــركة باســتلناس أنكــعة الب
 المدني. 

 
 

 مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين  13
 

 هو كما يلي:  المتتععإل الحركة يي الم صص المعترف ب  يي بيال المركم المالي 
 

 
دولــة قــانول العمــب يــي يح ــام ويتــا  التتريــراالســتحتا  يــي شــاريخ  بنــاًس ةلــى شــإ إجرااهــا التــي ةمليــة اإلحتســا ال  اإلدارةشعتتــد 

بإةتبـار أنـ  مـن غيـر المحتمـب أل ش ـول شـي ير شتييإ اكتـواري  إاا ما شإ إجراس م تلفة بك ب هامشيول لن  المتحدةاالمارات العربية 
 دايي معدل ال صإ ومستويات الرواشب والمماشا المستتبلية ةلى التيمة الحالية لمماشا اإللتمام جوهرية.

   سبتمبر 30  دشسمبر 31
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 
     

 يناير  1يي   236.926  278.259
  20محمب للفترة/ السنة  إشضاح   19.513  29.485
      ديعات  ) (34.190    70.818

     
236.926  222.249        



 26 26          شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى   14

 
 

 إيرادات   15

 
مليــول درهــإ مــن خــال محعــات  496، شكــمب مبيعــات البضــائع مبلــغ 2016ســبتمبر  30المنتايــة يــي  يتــرة التســعة أشــارخــال 

مملوكـــة مـــن قبـــب مؤسســـة اإلمـــارات العامـــة للبتـــرول  "إمـــارات" . ال يـــتإ شســـميب ايدـــول اات العاقـــة يـــي هـــ ت البيانـــات الماليـــة 
 كـــ لك شـــإ إدرا . 2016 ســـنة التممئـــة يـــياإلمـــارات بوقـــود  ةلمحعـــات خدمـــ ةـــن اإلســـتحواا المتتـــرحشـــإ الت لـــي المتتععـــة حيـــث 

 2016سـبتمبر  30لفترة التسعة أشار المنتايـة يـي  واإليرادات ايخرة واإلدارية التوزيع  مصاريف، التياليع المباشرة اات الصلة
ش ـن هنـا  بيـع تععة. لـإ المتالمالية  البياناتيي ه ت ، ةلى التوالي، مليول درهإ 31مليول درهإ و  89مليول درهإ،  328بمبلغ 

يوجـد  ال، وبالتـالي 2017سـبتمبر  30لفتـرة التسـعة أشـار المنتايـة يـي  اتمـن قبـب اإلمـار المحعـات المملوكـة  خـالللبضائع من 
 مدارية وميرادات أخرة.و شوزيع  مصاريفأي شياليع مباشرة اات دلة، 

   سبتمبر 30  دشسمبر 31
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 
     

 امإ دائنة شمارية   328.512  313.875
 مستحتات رأسمالية  259.834  291.519
 مستحتات شكغيلية   194.645  161.524
 ةتود محتممة دائنة   94.308  62.676
 قسائإ وبعاقات الديع المسبق التائمة   79.283  83.269
 ديعات متدمة من ةماس   26.588  34.396
      امإ دائنة أخرة   144.201  167.788

     
1.115.047  1.127.371        

   سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 

      غير مدقق 
     

 مبيعات بضائع   13.990.034  12.880.652
 شتدشإ ال دمات   113.632  122.653
 إيرادات إشمار  68.628  63.078
      إيرادات التسليإ   48.627  32.076

     
13.098.459  14.220.921        



 27 27          شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 

 تكاليف مباشرة  16

 
 

 مصاريف توزيع وإدارية  17

 
 

 إيرادات أخرى   18

 
شتضـــمن اإليـــرادات المتنوةـــة بكـــ ب أساســـي مـــن الـــدخب النـــاشج ةـــن ش ـــمين البضـــائع بايمانـــة ومبيعـــات أدـــناف ال ـــردة والميـــوت 

 المستعملة والبعاريات واإلطارات. 

   سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 

      غير مدقق 
     

 مواد   11.086.668  9.914.716
  20 إشضاح شياليع موظفين   9.403  9.839
 نفتات ةامة   7.633  10.245
            5إستاا   إشضاح   1.559  1.348

9.936.148  11.105.263        

   سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 

      غير مدقق 
     

  20شياليع موظفين  إشضاح   1.377.127  1.378.898
  5إستاا   إشضاح   304.109  206.653
 إداحات وديانة ومواد إستااكية   108.601  128.854
 مصاريف شوزيع وشسويق   97.152  99.294
 خدمات   59.306  60.210
 شيمين   7.733  10.511
 أخرة   157.126  124.167
           مصاريف قابلة لإلسترداد  ) (198.403    171.294

1.837.293  1.912.751        

   سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 

      غير مدقق 
     

 م سب إستبعاد ممتليات وآالت ومعدات   51  1.413
           إيرادات متنوةة   160.047  110.565
111.978  160.098        



 28 28          شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 

 خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف تشغيلية أخرى   19

 
 

 تكاليف موظفين  20

 
 .الموحديي النفتات العبية والتدريب واإلجازات ومصاريف السفر والمي  بك ب أساسيايخرة  المماشاشتملب 

   سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 

      غير مدقق 
     

  7التيمة ل مإ مدينة شمارية  إشضاح خسائر إن فاض   51.158  107.018
 شعب م مول   -  11.961

            6خسائر إن فاض التيمة لم مول متتادم  إشضاح   2.056  -
118.979  53.214        

   سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 

      غير مدقق 
     

 رواشب وبدالت   1.264.608  1.259.338

 مماشا أخرة   134.689  140.830

            13م ايآت نااشة خدمة الموظفين  إشضاح   19.513  22.018
1.422.186  1.418.810        

     
 يتإ شوزيع شياليع موظفين كما يلي:     

  17ومدارية  إشضاح مصاريف شوزيع   1.377.127  1.378.898

 أةمال رأسمالية قيد التنفي   32.280  33.449

            16 حشياليع مباشرة  إشضا  9.403  9.839
1.422.186  1.418.810        



 29 29          شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم 21
 

 لفترة.خال االعائد للساإ بتسمة الرب  العائد لمساهمي الكركة ةلى المتوسط المرج  لعدد ايساإ العادشة التائمة يتإ إحتسا  
 

 
 .يإل العائد الم فض للساإ مساو  للعائد ايساسي للساإال يوجد أشة أورا  مالية م فضة، وبالتالي 

 
 

 إلتزامات 22
 

 534.5: 2016دشســمبر  31مليــول درهــإ   351بلغـت النفتــات الرأســمالية المتعاقـد ةلياــا يــي شــاريخ التتريـر ولــإ يــتإ شيبــدها بعـد 
 مليول درهإ . 

 
لياـا. أبرمت الممموةة العديد من إشفاقيات ةتود اإلشمار التكغيلية المتعلتة بتعع أراضي والتي شإ إنكاس بعـض محعـات الوقـود ة

 إل الحد ايدنى لديعات ةتود اإلشمار بموجب إشفاقيات ةتود اإلشمار مبينة أدنات. 
 

   سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 
2016  2017   

      غير مدقق 
     

      الرب  العائد لماليي الكركة  ألع درهإ   1.311.823  1.320.025
     

      المتوسط المرج  لعدد ايساإ العادشة الصادرة  ألع   10.000  10.000
     

      العائد ايساسي ليب ساإ  ألع درهإ   131.18  132.00

   سبتمبر 30  دشسمبر 31
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 
     

 خال سنة  3.200  3.200
 يي السنة اللانية حتى ال امسة  23.010  23.030
      أكلر من خم  سنوات  16.350  15.850

     
42.080  42.560        



 30 30          شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 

 تقرير القطاع  23
 

 8يـــة رقـــإ إل المعلومـــات المتعلتـــة بالتعاةـــات التكـــغيلية للممموةـــة والمبينـــة أدنـــات شـــإ وضـــعاا ويتـــًا للمعيـــار الـــدولي للتتـــارير المال
ارير الداخليـة التعاةـات التكـغيلية بنـاًس ةلـى التتـأل يـتإ شحديـد  8يتعلب المعيار الدولي للتتارير المالية رقـإ  .التعاةات التكغيلية

لـك حول م ونات الممموةة التي يتإ مراجعتاا بك ب منتظإ من قبب ممل  اإلدارة، ةلـى أنـ  دـانع التـرار التكـغيلي الرئيسـي، وا
داس التعـاع مـوارد وشتيـيإ أشركـم المعلومـات التـي يـتإ ريعاـا إلـى مملـ  اإلدارة لغـرض شوزيـع ال لتوزيع الموارد للتعـاع وشتيـيإ أدائـ .

لــإ يـتإ شتـدشإ أشـة معلومـات شتضــمن موجـودات ومعلوبـات التعـاع إلــى  ةلـى ايداس المـالي ليـب قعـاع مــن قعاةـات ايةمـال يتـط.
 ممل  اإلدارة.

 
 ، يتإ شنظيإ الممموةة إلى أربعة قعاةات شكغيلية رئيسية. التكغيبيغراض 

 
 البترولية والمنتمات اللانوية. قعاع الكركات، ال ي يتضمن بيع المنتمات  1

 
قعاةـــات التممئـــة، التـــي شتضـــمن بيـــع المنتمـــات البتروليـــة مـــن خـــال خـــدمات محعـــات ال دمـــة والمتـــاجر التـــي ش ـــدم   2

 المستاليين.
 

باإلضـــاية إلـــى شـــويير  ،وال ـــدمات الازمـــة للعمـــاس االســـتراشيميينقعـــاع العيـــرال الح ـــومي، شكـــار  يـــي شـــويير الوقـــود   3
 خدمات الوقود إلى ةماس العيرال للكركة ايم. 

 

شتضـمن ال ـدمات  "أخـرة" للممموةـة.كتتـارير قعاةيـة شإ شمميع ال دمات المكتركة والغاز العبيعـي لتعاةـات التكـغيب   4
 المكتركة إدارة الممتليات وخدمات يحص المركبات.

 
 شــتإ المعــامات بــين وةــة ةليــ  بتتــدشإ شتــارير حــول معلومــات التعــاع ايساســية.إل هــ ت التعاةــات هــي ايســاس الــ ي شتــوم الممم

 التعاةات بالمعدالت التي شحددها اإلدارة مع ايخ  بعين االةتبار شيلفة ايموال.
 

ايرباح و ات شعمب الممموةة بك ب رئيسي يي دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبالتالي ال يتإ إجراس أي شحليب جغرايي آخر لإليراد
 والموجودات والمعلوبات.

 
 للتسعةلإ شين هنا  مبيعات ما بين التعاةات  شملب إيرادات التعاةات التي شتدم شترير ةناا إيرادات ناشمة من ةماس خارجيين.

هــو المتيــاس الــ ي شــإ ريعــ  إلــى مملــ  اإلدارة لغــرض شوزيــع  الفتــرةإل ربــ   .2016و  2017 ســبتمبر 30أشــار المنتايــة يــي 
 الموارد وشتييإ أداس التعاع.



 31 31          شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 

 تقرير القطاع )يتبع( 23
 

 إل المعلومات المتعلتة با ت التعاةات هي كما يلي: 
   قطاع الشركات   قطاع التجزئة  قطاع الطيران   أخرى   غير موزعة   المجموع

   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف   درهـم ألف 
 2017سبتمبر  30            

 إيرادات   2.839.267  10.047.595  1.146.390  187.669  -  14.220.921
 شياليع مباشرة     2.285.834    7.989.985    816.986    12.458  -    11.105.263

             
             

 إجمالي الرب    553.433  2.057.610  329.404  175.211  -  3.115.658
 مصاريف شوزيع ومدارية     161.811    1.488.537    97.795    164.608  -    1.912.751
 إيرادات أخرة   79.839  59.234  5.148  14.468  1.409  160.098
 خسائر إن فاض التيمة ومصاريف شكغيلية أخرة  )  26.783    100    7.010    17.264    2.057    53.214
 إيرادات يوائد  -  -  -  -  2.032  2.032

             
             

  الفترةرب    444.678  628.207  229.747  7.807  1.384  1.311.823
             
             

 دايي -إستاا    12.189  235.249  8.067  34.469  -  289.974
             
             
  غير مدقق  2016سبتمبر  30            

 إيرادات   2.898.963  9.065.838  974.306  159.352  -  13.098.459
 شياليع مباشرة     2.250.126    7.019.608    657.998    8.416  -    9.936.148

             
             

 إجمالي الرب    648.837  2.046.230  316.308  150.936  -  3.162.311
 مصاريف شوزيع ومدارية     133.876    1.456.580    95.052    151.785  -    1.837.293
 إيرادات أخرة   15.611  81.602  959  11.491  2.315  111.978
 خسائر إن فاض التيمة ومصاريف شكغيلية أخرة     75.921    40    20.614    10.443    11.961    118.979
 إيرادات يوائد  -  -  -  -  2.008  2.008

             
             

 رب  الفترة   454.651  671.212  201.601  199    7.638  1.320.025
             
             

 دايي -إستاا    10.549  148.928  7.649  31.836  -  198.962
             



 32 32          شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 

 تقرير القطاع )يتبع( 23
 

 .أخرة  ميرادات متنوةةو  التيميناسترداد  ،اللابتة الموجوداتبيع  م سبمن  بك ب أساسي الموزةةاإليرادات غير  شتيول 
 
  .5 إشضاح  وم مول قيد اإلنمازالتياليع المباشرة  واإلدارية،التوزيع  مصاريف االستاا  يي شوزيعشإ 
 

 ييما يلي شسوية دايي اإلستاا  لتسإ العيرال المدني المتتععة:
 

 
 

 الصندوق المركزي لمجموعة أدنوك لتمويل المخاطر  24
 

يتيــول الصــندو  مــن  مــن قبــب أدنــو  لتمويــب بعــض م ــاطر التــيمين الــ اشي.شكــار  الممموةــة يــي دــندو  مركــمي يــتإ إدارشــ  
 خصومات أقسام، إيـرادات إسـتلمارية ومسـاهمات مـن المكـاركين، كمـا يـتإ االشفـا  ةليـ  مـن حـين آلخـر. بموجـب البرنـامج، شلتـمم

 ةة يي ايموال المحتف  باا مـن، بلغت حصة المممو 2017سبتمبر  30كما يي  الممموةة بتتدشإ شمويب إضايي، إاا لمم ايمر.
 ألع درهإ . 662: 2016دشسمبر  31ألع درهإ   666قبب أدنو  

 
 

 مطلوبات طارئة ودعاوي قضائية   25
 

ألـع  2.201: 2016دشسـمبر  31ألـع درهـإ   1.356، كال لدة الممموةة معلوبات طارئة بمبلـغ 2017سبتمبر  30كما يي 
ناـا أشـة والتي من المتوقع أل ال ينكـي ةيي سيا  ايةمال اإلةتيادشة  رة وأمور أخرة ناشمةدرهإ  ييما يتعلق بضمانات بنيية وأخ

 . إلتمامات جوهرية
 

بـؤ بنتـائج يي حين أنـ  ال شم ـن التن .يي سيا  ايةمال اإلةتيادشة لدة الممموةة ةدد من المعالبات التانونية والمعالبات الناشمة
لممموةـة ايمور سـي ول لاـا شـي ير سـلبي مـادي ةلـى البيانـات الماليـة المتتععـة ل هذهايمور بك ب مؤكد، ال شعتتد اإلدارة أل  هذه

 إال إاا شإ إبراماا بصورة غير مائمة. 
 
 

 أدوات مالية 26
 

 إدارة المخاطر المالية 
 

اطر الســو   بمــا يــي الــك م ــاطر العمــات ايجنبيــة إل أنكــعة الممموةــة معرضــة لممموةــة متنوةــة مــن الم ــاطر الماليــة: م ــ
والتــديتات النتدشــة وم ــاطر معــدل يائــدة التيمــة العادلــة وم ــاطر ايســعار  والم ــاطر التماريــة واالئتمــال وم ــاطر الســيولة. يركــم 

لبية المحتملـة ةلـى ايداس برنامج إدارة الم اطر الكامب للممموةـة ةلـى شتلبـات ايسـوا  الماليـة ويحـاول التتليـب مـن التـي يرات السـ
 المالي للممموةة.

   سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 

      غير مدقق 
     

  5إستاا   إشضاح   306.284  208.318

           ينمل: المبلغ المتعلق بتسإ العيرال المدني المتتعع ) (16.310    9.356
      صافي اإلستهالك  289.974  198.962
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 

 أدوات مالية )يتبع( 26
 

 المخاطر المالية )يتبع(إدارة 
  

 م اطر السو    أ 
 

 م اطر درف العمات ايجنبية  1
 

ال شتعــــرض الممموةــــة يي م ــــاطر هامــــة ةلــــى العمــــات ايجنبيــــة مــــن ةملياشاــــا حيــــث أل معظــــإ معــــامات 
لتـالي، وباإل الـدرهإ اإلمـاراشي مربـوم بالـدوالر ايمري ـي،  الممموةة هي بالدرهإ اإلمـاراشي أو بالـدوالر ايمري ـي.

 ال شملب أرددة الدوالر ايمري ي م اطر درف ةمات أجنبية جوهرية.
 

 م اطر التديتات النتدشة والتيمة العادلة يسعار الفائدة   2
 

تات وبالتالي، شعتمد اإليرادات والتدي شتعرض الممموةة لم اطر أسعار الفائدة ةلى الموجودات التي شحمب يائدة.
شنكــي م ــاطر أســعار الفائــدة للممموةــة مــن  ةــة ةلــى التغيــرات يــي أســعار يائــدة الســو .النتدشــة التكــغيلية للمممو 

ر إل الودائــع / اإليــداةات الصــادرة بيســعار يائــدة  ابتــة شعــرخض الممموةــة لم ــاط الودائــع البنييــة قصــيرة ايجــب.
رات شتيــيإ اإلدارة لل يــاإل سياســة الممموةــة هــي إدارة هــ ت الم ــاطر بنــاًس ةلــى  التيمــة العادلــة يســعار الفائــدة.

  .9المتاحة ووضع أي أموال يائضة لدة أدنو  إلدارة ال مينة  إشضاح 
 

 إل الودائــع واإليــداةات هــي ةلــى أســاس التمديــد لمــدة  ا ــة أشــار أو أقــب، وبالتــالي لــإ يــتإ خصــإ التــيإ المدرجــة
 ت يي أسعار الفائدة جوهريًا.وويتًا ل لك، ال شعتبر أ ر التغيرا حيث أل أ ر ال صإ ال شعتبر جوهريًا.

 
 م اطر السعر   3

 
 يـتإ شحديـد أسـعار الوقـود إل الممموةة معرضة لم اطر أسعار السلع الناشمة ةن أسعار التممئة للوقـود السـائب.

السائب من قبـب وزارة العاقـة يـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، ممـا قـد يـؤدي إلـى ش فـيض هـوام  الـرب  ةلـى 
ال يوجد هنـا  أي ضـمال بـيل وزارة العاقـة يـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة سـوف شسـتمر يـي  ه ت المنتمات.

شحديد أسعار التممئة ةلى المسـتوة الـ ي شتـدم نفـ  هـام  الـرب  أو مـا شما لـ ، وأي إن فـاض يـي هـام  الـرب  
 المركم المالي. العمليات و  ةلى ه ت المنتمات سوف ش ول ل  شي ير سلبي بك ب جوهري ةلى نتائمنا يي

 
 م اطر اإلئتمال     

  
 مإ شنكي م اطر اإلئتمال من الودائع لدة البنو  والمؤسسات المالية، وك لك م ـاطر اإلئتمـال للعمـاس، بمـا يـي الـك الـ

مائاـا، لعشتـوم اإلدارة بتتيـيإ المـودة االئتمانيـة  المدينة التائمـة، مسـتحق مـن شـركات الممموةـة والمعـامات الملتـمم باـا.
دارة شسـتند حـدود الم ـاطر الفردشـة إلـى شتيـيإ اإل مع ايخ  بعين االةتبـار الوضـع المـالي وال بـرة السـابتة وةوامـب أخـرة.

 ةلى أساس كب حالة ةلى حدة.
 

إل سياسة الممموةة هي وضع النتد ومراديات النتـد والودائـع يجـب لـدة بنـو  ومؤسسـات ماليـة اات سـمعة جيـدة، كمـا 
ع إدارة الممموةــة أي خســائر ناشمــة مــن ةــدم أداس أطراياــا المتابلــة ايخــرة حيــث شعتتــد أنــ  شــإ شيــوين م صــص ال شتوقــ

 مناسب متابب ال مإ المدينة من فضة التيمة.
 

يتإ مراقبة أرددة ال مإ المدينة التمارية للممموةة بكـ ب مسـتمر، ممـا يـؤدي إلـى ةـدم أهميـة شعـرض الممموةـة للـديول 
 .7الحد ايقصى للتعرض هو التيمة المدرجة لل مإ المدينة التمارية كما هو موض  يي اإلشضاح رقإ إل  المعدومة.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 

 أدوات مالية )يتبع( 26
 

 )يتبع(إدارة المخاطر المالية 
  

 م اطر السيولة      
  

 شتوم الممموةة بالحد من م اطر السيولة من خال ضمال بيل لدياا ما ش فـي مـن النتـد مـن العمليـات للويـاس بمتعلبـات
تعلــب شــروم الكــراس ال ادــة بالممموةـــة إلــى ديــع مبــالغ ةنــد العلـــب بعــد ايخــ  بعــين االةتبــار متعلبـــات ش التمويــب.

 السيولة للممموةة.
 
ـــة ش ـــوم الممموةـــة بمراقب شيخـــ  هـــ ت ايداة باإلةتبـــار  م ـــاطر نتـــص ايمـــوال باســـت دام أداة ش عـــيط للســـيولة المتيـــررة.ت

جـــودات اســتحتا  كــب  مـــن اإلســتلمارات الماليـــة والموجــودات الماليـــة  ملــب الودائــع البنييـــة والــ مإ المدينـــة التماريــة والمو 
م إل هـدف الممموةـة هـو االحتفـاظ بالسـيولة مـن خـال خعـو  من العمليـات.المالية ايخرة  والتديتات النتدشة المتوقعة 

 ائتمال متاحة من الكركة ايم.
 

 2016دشسـمبر  31 و 2017سـبتمبر  30 يل ص المـدول أدنـات قائمـة اسـتحتا  المعلوبـات الماليـة للممموةـة كمـا يـي
 ةلى أساس المديوةات التعاقدشة غير الم صومة.

 

 المجموع
 3أقل من 
  عند الطلب  أشهر 

  درهمألف  درهمألف  درهمألف 
 2017سبتمبر  30في    

 مستحق إلى جاات اات ةاقة 3.188.062 - 3.188.062

1.021.500 1.021.500 - 
 امإ دائنة شمارية وأخرة  بإستلناس ديعات متدمة من ةماس 

         وقسائإ ومبيعات بعاقات الديع المسبق التائمة   
     المجموع 3.188.062 1.021.500 4.209.562

  2016دشسمبر  31يي    
 مستحق إلى جاات اات ةاقة 603.546 - 603.546

997.382 997.382 - 
 امإ دائنة شمارية وأخرة  بإستلناس ديعات متدمة من ةماس 

         وقسائإ ومبيعات بعاقات الديع المسبق التائمة   
     الممموع 603.546 997.382 1.600.928

 
يي حين أل حسا  الكركة ايم مستحق الديع ةند العلب، يإل الكركة ايم شيخ  باإلةتبار قدرة الممموةـة ةلـى الـديع، ووضـعاا 

يتضــمن حســا  الكــركة ايم شيلفــة شمويــد الممموةــة بم موناــا حيــث أل الكــركة ايم هــي  النتــدي قبــب أي طلــب ديــع أو شحويــب.
  .8المورد الرئيسي للمنتمات البترولية للممموةة  إشضاح 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 

 أدوات مالية )يتبع( 26
 

 إدارة مخاطر رأس المال
 

بنســـب رأســـمالية جيـــدة لـــدةإ أةمالاـــا ضـــمال اإلحتفـــاظ  هووو إل الاـــدف الرئيســـي مـــن أنكـــعة إدارة م ـــاطر رأس مـــال الممموةـــة 
 .والحصول ةلى أةلى ةائد للمساهمين

 
 . محتممةيتيول هي ب رأس مال الممموةة من رأس المال، مساهمة يي رأس المال، إحتياطي قانوني وأرباح 

 
غييرات شلإ يتإ إجراس أي  هي ب رأسمالاا ومجراس شعديات ةلياا يي ضوس التغيرات يي الظروف االقتصادشة.شتوم الممموةة بإدارة 

 . 2017سبتمبر  30 يي المنتاية الفترةيي ايهداف أو السياسات أو العمليات خال 
 

 القيمة العادلة المقدرة
 

ًا قصـيرة التمارية والدائنة شتار  قيماا العادلة حيث أناا أساسـ إل التيمة المدرجة ناقصًا أي م صص إن فاض قيمة ال مإ المدينة
شـــة يـــتإ شتـــدير التيمـــة العادلـــة للمعلوبـــات الماليـــة يغـــراض اإليصـــاح مـــن خـــال خصـــإ التـــديتات النتدشـــة التعاقد ايجـــب بعبيعتاـــا.

 المستتبلية بسعر الفائدة الحالي للسو  المتوير للممموةة ل دوات المالية.
 
 

 األدوات المالية حسب الفئة  27

 
دشســمبر  31ألــع درهــإ   46.166يغــراض اإليصــاح ةــن البيانــات الماليــة المتتععــة، شــإ اســتبعاد موجــودات غيــر ماليــة بمبلــغ 

ألـــع درهـــإ  مـــن الـــ مإ المدينـــة التماريـــة والموجـــودات المتداولـــة ايخـــرة وشـــإ إســـتبعاد معلوبـــات ماليـــة بمبلـــغ  35.531: 2016
 من ال مإ الدائنة التمارية وايخرة.  ألع درهإ  117.665: 2016دشسمبر  31ألع درهإ   105.871

   سبتمبر 30  دشسمبر 31
2016  2017   
   درهمألف   درهإألع 
     
 الموجودات المالية:     

 نتد وأرددة لدة البنو    6.556.374  3.833.454
 مستحق من جاات اات ةاقة  349.568  353.390

1.621.300  1.771.664 
 امإ مدينة شمارية وموجودات متداولة أخرة  بإستلناس مصاريف  

      مديوةة مسبتًا   
     

5.808.144  8.677.606        
 المطلوبات المالية:     

997.382 
 

1.021.500 
 امإ دائنة شمارية وأخرة  بإستلناس ديعات متدمة من ةماس وقسائإ    

  التائمةومبيعات بعاقات الديع المسبق   
      مستحق إلى جاات اات ةاقة   3.188.062  603.546

     
1.600.928  4.209.562        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة 

 )يتبع( 2017سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
 
 

 أحداث الحقة  28
 

حيـث وايتـت الممموةـة  "  مع ممموةـة مـن البنـو شفويض "خعا   شفويضوقعت أدنو  للتوزيع خعا  ، 2017أكتوبر  16يي 
لتسـايب من المترر أل يتإ شتسيإ امليول دوالر أمري ي.  2.250بمبلغ  سنوات، 5لمدة بتسايب إئتماني  "التسايب"   ةلى اإلكتتا 

وقع من المتمليول دوالر أمري ي.  750بمبلغ  متمددمليول دوالر أمري ي وشسايب  1.500شسايب يجب بمبلغ إلى التمام  بعد الك
سـاس ليبـور شحمـب التسـايب يائـدة متغيـرة ةلـى أ سابتًا.أل يتإ سحب التسايب بالدوالر ايمري ي أو بالدرهإ اإلماراشي بمبالغ محددة 

هإ بالــدوالر ايمري ــي باإلضــاية إلــى هــام  لمــمس التســايب بالـــدوالر ايمري ــي وايبــور باإلضــاية إلــى هــام  لمــمس التســايب بالـــدر 
إلئتمــاني . لــإ يــتإ شوقيــع إشفاقيــة التســايب االتفــويضاإلمــاراشي. شســتند التتســيإ بــين العمــات إلــى اإللتــمام اي الصــلة ويتــًا ل عــا  

  ت البيانات المالية المتتععة.بتاريخ إددار ه
 

ل ، أبرمـــت أدنــو  للتوزيـــع شرشيـــب مــع الكـــركة ايم ييمـــا يتعلــق بتوريـــد غـــاز البوشــال، البروبـــال وغـــاز البتـــرو 2017نـــويمبر  3يــي 
ركة ايم الكـ، سـتتوم سعوانات غاز البترول المسالالمسال الم تلط ال ي شحدد آلية شسعير شلك المنتمات. ويتًا للترشيب المديد، ال

حــين أل  يــيمتفــق ةليــ ،  المباشــرة وهــام  التيــاليع التكــغيليةمتابــب مــع خصــإ حســب ايســعار المنظمــة أدنــو  للتوزيــع  بتحميــب
مـا  2022دشسمبر  31حتى  إل ه ت اإلشفاقية سارية المفعول أسعار البيع الرسمية للكركة ايم.شتوم بالديع حسب الكركة شاري يًا 
 .اإلشفاقيةلكروم  اً شمديدها ويت لإ يتإ إناااها أو

 
ش ــول ســعر  ، أبرمــت الكــركة شرشيــب مــع الكــركة ايم لتوريــد منتمــات الــنفط الم ــررة. بموجــب هــ ا الترشيــب،2017يــي ــــــــــــــ نــويمبر 
 اوةةـ إلـى    باإلضاية كما هو محدد يي اإلشفاقية، متوسط معدل بات مساويًا لممموع  أ  البنمين والديمل  ةلىالعتد المعبق 

يإ ش ـول سـعر العتـد هـو سـعر البيـع الرسـمي المعبـق للكـركة ايم وقـت التسـل ،8-و جي  بى اإلضاسة كيروسين بالنسبة إلى. ة ابت
 31 . إل هـ ت اإلشفاقيـة سـارية المفعـول حتـى Ex-Pipelineأو يي شاريخ اإلنماز  يي حال  شسليإ   In-Truckحالة شسليإ   يي

 يتإ إناااها أو شمديدها ويتًا لكروم اإلشفاقية. ما لإ 2022دشسمبر 
 

غـاز ، أبرمت الكركة وشركة بترول أبوظبي الوطنية  أدنو   إشفاقيـة شحويـب أةمـال المتعلتـة بتحويـب أةمـال ال2017نويمبر  2يي 
مـت الكـركة أشضــا العبيعـي للكـركة باسـتلناس ةمليـات الغـاز العبيعـي المضـغوم التـي ش ضــع لكـروم معينـة. ويـي نفـ  اليـوم، أبر 

 .ةايساسي والميوتإشفاقية شيكيد المبيعات مع أدنو  لكراس الغاز العبيعي 
 
 

 إعتماد البيانات المالية المقتطعة  29
 

 .2017نويمبر  12اإلدارة بتاريخ  ممل  شإ اةتماد البيانات المالية المتتععة ومجازة إددارها من قبب
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Articles of Association of 

Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC 

(the “Company”) 

  النظام األساسي

  شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

  )”الشركة“(

Introduction مقدمة  

On [] 2017, Law No. [] (the “New Law of 
Establishment”) was issued replacing Law No. 13 of 
1973 and Law No. 12 of 1979 in respect of the 
incorporation of Abu Dhabi National Oil Company for 
Distribution, a public joint stock company registered with 
the commercial register in Abu Dhabi under the 
commercial licence number CN-1002757 issued by Abu 
Dhabi Department of Economic Development. 

 اً ملغي) “التأسيس الجديدقانون (” ][قانون رقم الصدر  2017 ][بتاريخ 
تأسيس بشأن  1973لسنة  13لقانون رقم وا 1979لسنة  12قانون رقم ال

 شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، شركة مساھمة عامة ومقيدة في السجل
الصادرة  CN-1002757التجاري في أبوظبي بموجب رخصة تجارية رقم 

  من دائرة التنمية االقتصادية بأبوظبي. 

Pursuant to a written resolution of the Founder (defined 
below) as sole shareholder in the Company dated 28 
June 2017, the Founder approved, among other 
matters, the listing of all the Company’s shares on the 
Market (defined below) and the sale by way of offer to 
the public of part of the share capital of the Company 
held by the Founder. In addition, the same written 
resolution of the Founder approved the appointment of 
the Founder Committee to supervise the Company’s 
offering of its shares for public subscription. 

يونيو  28بتاريخ  وبموجب قرار كتابي من المؤسس (كما ھو معرف أدناه) 
بصفته المساھم الوحيد في الشركة، وافق المؤسس على إدراج أسھم ، 2017

الشركة في السوق (كما ھو معرف أدناه) و بيع المؤسس لجزء من أسھمه في 
بموجب نفس القرار ولذلك إضافة ؛ العامالشركة وذلك عن طريق االكتتاب 

 على تعيين لجنة تأسيس لإلشراف على عملية طرحفقد تمت الموافقة الكتابي 
  أسھم الشركة لالكتتاب العام.

It has been agreed that the following shall be the Articles 
of Association (defined below) of the Company: 

  التالي للشركة:وقد تم االتفاق على النظام األساسي 

PART ONE 

ESTABLISHING THE COMPANY 

  الباب األول

 في تأسيس الشركة

The following terms and expressions, when mentioned 
in the provisions of these Articles, shall have the 
following meanings: 

 األساسي، المعانييقصد باأللفاظ والمعاني أدناه، عند ورودھا في النظام 
  المرادف لكل منھا:

Abu Dhabi: means the Emirate of Abu Dhabi.  :تعني إمارة أبو ظبي.أبو ظبي  

Articles or Articles of Association: means these articles 
of association of the Company as amended from time to 
time. 

من حين  النظام األساسي للشركة كما يتم تعديله ھذاالنظام أو النظام األساسي: 
  آلخر.

Auditor: means the auditor of the Company from time to 
time. 

  يعني مدقق حسابات الشركة من وقت الى آخر.مدقق الحسابات: 

Authority: means the Securities and Commodities 
Authority in the UAE. 

 دة.ھيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتح الھيئـــة:

Board Director: means a person or entity appointed to 
perform the function of member of the Board of 
Directors, and Board Directors shall be construed 
accordingly.  

: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يتم تعيينه لشغل عضو مجلس اإلدارة
على ھذا  أعضاء مجلس اإلدارةعضوية مجلس إدارة الشركة، و يتم تفسير 

  األساس.

Board of Directors: means the board of directors of the 
Company. 

 : مجلس إدارة الشركة.مجلس اإلدارة 
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Chairperson: means the chairperson of the Board of 
Directors appointed from time to time in accordance with 
the provisions of these Articles. 

رئيس مجلس اإلدارة والذي يتم تعيينه من وقت آلخر رئيس مجلس اإلدارة: 
  بموجب أحكام ھذا النظام.

Chief Executive Officer: means the chief executive 
officer of the Company. 

 : الرئيس التنفيذي للشركة.الرئيس التنفيذي

Competent Authority: means the Abu Dhabi Department 
of Economic Development, concerned with issuing the 
licence for carrying out activities in Abu Dhabi. 

لة دائرة التنمية االقتصادية المختصة بإصدار ترخيص مزاو السلطة المختصة:
 النشاط في أبوظبي.

Conflict of Interest: means a situation in which the 
partiality in taking a decision is affected due to (i) a 
personal, material or moral interest, (ii) the interests of 
Related Parties interfering or seeming to interfere with 
the interests of the Company as a whole, or (iii) a person 
taking advantage of their professional or official position 
in any way with a view to achieving a personal benefit.   

) 1بسبب ( : الحالة التي يتأثر فيھا الحياد الالزم إلتخاذ القرارتعارض المصالـح
) تداخل أو ظھور تتداخل مصالح 2مصلحة شخصية أو مادية أو معنوية (

) عند إستغالل 3األطراف ذات العالقة مع مصالح الشركة في مجملھا أو (
  شخص لصفته مھنية أو رسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية.

Control: means the power to influence or control – 
directly or indirectly – the appointment of the majority of 
the members of the board of directors of a company or 
the decisions issued by the board of directors or by the 
general assembly of a company through the ownership 
of a percentage of shares or through an agreement or 
arrangement resulting in the same effect. 

، في : القدرة على التأثير أو التحكم، بشكل مباشر أو غير مباشرالسيطـــــرة
تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة أو القرارات الصادرة منه أو من 

صص ميّة للشركة، وذلك من خالل ملكية نسبة من األسھم أو الحالجمعيّة العمو
  أو بإتفاق أو ترتيب آخر يؤدي إلى ذات التأثير.

Corporate Governance Rules: means the set of 
corporate governance rules, regulations, principles, 
standards and procedures issued from time to time by 
the Authority.  

مجموعة قرارات ولوائح وضوابط ومعايير  قواعد حوكمة الشركـات:
 وإجراءات حوكمة الشركات التي تصدرھا الھيئة من حين آلخر.

Cumulative Voting: means the voting process pursuant 
to which each Shareholder has a number of votes equal 
to the number of shares held by such Shareholder, and 
whereby, when voting in favour of Board Director 
appointments, such votes may be cast in favour of a 
single nominated Board Director or distributed in favour 
of more than one (1) nominated Board Director, 
provided that the number of votes cast by a Shareholder 
shall not exceed the number of the shares held by such 
Shareholder under any circumstances whatsoever. 

 عملية التصويت التي بموجبھا يكون لكل مساھم عدد منالتصويت التراكمي: 
بالتصويت بھا لمرشح األصوات يساوي عدد األسھم التي يملكھا، بحيث يقوم 

واحد لعضوية مجلس اإلدارة أو توزيعھا بين من يختارھم من المرشحين على 
أن ال يتجاوز عدد األصوات التي يمنحھا للمرشحين الذين اختارھم عدد 

 األصوات التي بحوزته بأّي حال من األحوال.

Dirham: means the official currency in the UAE. سمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. : العملة الردرھم 

Employees Share Option Plan: has the meaning given 
in Article 16.6 of these Articles. 

من ھذا  6-16له المعنى الوارد في المادة :  برنامج اسھم اثابة وتحفيز العاملين
  .النظام

Founder: means Abu Dhabi National Oil Company, the 
sole shareholder in the Company prior to its public 
offering. 

شركة بترول أبوظبي الوطني، المساھم الوحيد في الشركة قبل المؤسس: 
  طرحھا لالكتتاب العام.

General Assembly: means each meeting of the 
Shareholders (including the annual General Assembly) 
duly convened and held in accordance with these 
Articles, and General Assemblies shall be construed 
accordingly. 

د أصوًال عقكل اجتماع يعقده المساھمين تتم الدعوة إليه ويُ  العموميّة:الجمعيّة 
ر بموجب ھذا النظام (بما في ذلك الجمعيّة العموميّة السنوية)، ويتم تفسي

 على ھذا األساس.  الجمعيات العمومية

Law: means the Federal Law No. (2) of 2015 concerning 
Commercial Companies and any regulations or decrees 

في شأن الشركات التجاريّة  2015) لسنة 2رقم ( القانون اإلتحاديالقانــون: 
وأّي لوائح وقرارات تصدر تنفيذًا له وحسبما يتم تعديله أو استكماله أو إحالله 
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to be enacted for its implementation or as amended, 
completed, substituted or re-enacted in full by 
subsequent laws to the extent (where the context 
permits) applicable to the provisions of these Articles. 

ه بشكل كامل بواسطة قوانين الحقة وذلك إلى الحد أو إعادة إصداره أو سنّ 
   .ھذا النظام(حيثما يسمح السياق بذلك) الذي يسري على أحكام 

Law of Establishment: means Law No. 12 of 1979, 
amending Law No. 13 of 1973 in respect of the 
incorporation of Abu Dhabi National Oil Company for 
Distribution, a public joint stock company, as amended 
and restated pursuant to the New Law of Establishment. 

رقم  بتعديل بعض أحكام القانون 1979لسنة  12القانون رقم قانــون التأسيس: 
شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، شركة  تأسيسفي شأن  1973لسنة  13

  يد.مساھمة عامة، والذي تم تعديله وإعادة صياغته بموجب قانون التأسيس الجد

Listing Rules: means the rules and requirements of 
listing under the Law, the regulations and resolutions 
issued in accordance therewith or for its implementation, 
including the internal regulations of the Market. 

قواعد ومتطلبات اإلدراج الواردة في القانون واألنظمة  قواعد اإلدراج:
ة الخاصة اه أو تنفيذًا له، بما في ذلك اللوائح الداخليوالقرارات الصادرة بمقتض

 بالسوق.

Management: means the executive management of the 
Company comprising the Chief Executive Officer and 
any direct reports to the Chief Executive Officer. 

ّي من كون من الرئيس التنفيذي وأاإلدارة التنفيذية للشركة والتي تتاإلدارة: 
 الذين يقدمون تقاريرھم مباشرًة للرئيس التنفيذي. 

Market: means the Abu Dhabi Securities Exchange, on 
which the shares of the Company shall be listed. 

 .سوق أبوظبي لألوراق المالية الذي سيتم إدراج أسھم الشركة به الســـوق:

Related Parties: means the Chairperson and the Board 
of Directors, members of the Management, employees 
of the Company, and the companies in which any of 
such persons holds 30% or more of its capital, as well 
as subsidiaries or sister companies or affiliate 
companies.  

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة األطراف ذات العالقة: 
% 30والعاملين بھا والشركات التي يساھم فيھا أي من ھؤالء بما ال يقل عن 

  من رأس مالھا وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.

Secretary: means the secretary of the Board of Directors 
from time to time. 

  مقرر مجلس اإلدارة من وقت الى اخر.المقرر: 

Shareholder: means a holder of shares in the Company, 
and Shareholders shall be construed accordingly. 

  .على ھذا االساس المساھمونحامل أسھم في الشركة، و يتم تفسير  المساھم:

Special Resolution: means a resolution passed by the 
Shareholders owning not less than three (3) quarters of 
the shares represented in the General Assembly.   

ال  االقرار الصادر بأغلبية أصوات المساھمين الذين يملكون مالقرار الخاص: 
  كة.اجتماع الجمعيّة العموميّة للشر فييقل عن ثالثة أرباع األسھم الممثلة 

UAE: means the United Arab Emirates.  :دولة اإلمارات العربية المتحدة.الدولـــة  

UAE Nationals: means persons who are nationals of the 
UAE. 

  مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.مواطني الدولة: 

Article (1) 
 ) 1(   المادة

The name of the Company is Abu Dhabi National Oil 
Company for Distribution PJSC.  

 ش.م.ع.   يكون اسم الشركة ھو شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

Article (2) 
 ) 2(   المادة

The head office of the Company and its legal place of 
business shall be in Abu Dhabi. The Board of Directors 
may establish branches, offices and agencies on behalf 
of the Company inside or outside of the UAE.   

بوظبي، ويجوز لمجلس يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلھا القانوني في أ
ولة اإلدارة أن ينشئ فروعًا ومكاتب وتوكيالت نيابًة عن الشركة في داخل الد

 وخارجھا.

Article (3) 
 ) 3(   المادة

3.1 The term of the Company is one hundred (100) 
Gregorian years commencing on the date of the 

مائة سنة ميالدية تبدأ من تاريخ ) 100(المدة المحددة للشركة ھي  1-3
 قرار الجمعية العمومية إصدار قانون التأسيس الجديد إال إذا أصدرت

 .تلك المدةبحّل الشركة قبل نھاية  خاص
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issuance of the New Law of Establishment, 
unless a Special Resolution is issued by the 
General Assembly to dissolve the Company 
before the end of the term. 

3.2 The term of the Company shall be automatically 
renewed for similar successive terms unless a 
Special Resolution of the General Assembly is 
issued to amend the term of the Company or 
terminate the same. 

ثلة ما ا لمدد متعاقبة ومماوتجدد المدة المحددة للشركة  بعد ذلك تلقائي 2-3
لم يصدر قرار خاص من الجمعيّة العموميّة بتعديل مدة الشركة أو 

 إنھائھا.

Article (4) 
 ) 4(   المادة

4.1 The objectives for which the Company is 
established shall be in compliance with the 
provisions of the laws and regulations in force 
in Abu Dhabi and, to the extent applicable, the 
UAE. 

تكون األغراض التي أسست من أجلھا الشركة متفقة مع أحكام  1-4
 القوانين والقرارات المعمول بھا داخل الدولة. 

4.2 The objectives of the Company are as follows: 2-4 :االغراض التي تأسست من أجلھا الشركة ھي  

(i) importing and trading of petroleum products, 
including natural gas, liquid gas and 
condensate, engine oils and other petroleum 
products;  

(ii) storage, transportation, distribution, marketing 
and sale of petroleum products;  

(iii) construct, own, possess or manage retail petrol 
and other product service stations, and provide 
related services; 

(iv) establish branches of the Company, 
incorporate companies or acquire subsidiaries 
and enter into partnership agreements inside 
and outside the UAE; and 

(v) any other activities required for the Company’s 
operations.   

لطبيعي استيراد وتداول وتجارة المنتجات البترولية بما في ذلك الغاز ا ) 1(
ت ومشتقات البترول والغاز المسال والمكثفات وزيوت المحركا

 األخرى؛ و
 تخزين ونقل وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات البترولية؛ و  ) 2(
 بناء أو امتالك أو حيازة أو إدارة محطات خدمة الوقود بالتجزئة ) 3(

 وغيرھا من المنتجات، وتقديم الخدمات ذات الصلة؛ و
فتح فروع للشركة أو تأسيس الشركات أو االستحواذ على شركات    ) 4(

 دخول في اتفاقيات شراكة داخل الدولة وخارجھا؛ وتابعة وال
 أي نشاط آخر تقتضيه أعمال الشركة. ) 5(
 

4.3 The Company has the right when pursuing its 
objectives:  

  وللشركة الحق في سبيل ممارسة أغراضھا: 3-4

(i) to use the Company’s funds to invest in any 
economic activities and fields related to the 
Company’s activities; 

استعمال أموال الشركة لالستثمار في المجاالت والنشاطات  ) 1(
  االقتصادية المتعلقة بنشاط الشركة؛

(ii) to carry on any other business or activity, 
including establishing or closing branches 
and/or subsidiaries, and participating in, 
forming joint ventures with and having an 
interest of whatsoever nature with, any other 
person inside or outside the UAE in any type of 
business and to participate in their capital; 

القيام بأي عمل أو نشاط آخر، بما في ذلك إنشاء أو إغالق  ) 2(
لتابعة، والمشاركة في مشاريع مشتركة الفروع و/أو الشركات ا

مع أي شركة آخري داخل أو خارج الدولة والمشاركة في رأس 
  مالھا؛

(iii) to own trademarks, patents, copyrights, 
industrial designs, and any other intellectual 
property rights as the Company deems 
necessary for its business; 

لعالمات التجاريّة وبراءات االختراع وحقوق التأليف امتالك ا ) 3(
والنشر والرسوم والنماذج الصناعية وجميع حقوق الملكية 

  الفكرية األخرى التي تراھا الشركة ضرورية ألعمالھا؛
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(iv) to acquire and/or possess and/or sell and/or 
transfer and/or assign companies, 
establishments, international organisations 
and other legal entities related to the 
Company’s objectives; 

أن تستحوذ على و/أو تتملك و/أو تبيع و/أو تنقل مليكة و/أو  ) 4(
تتنازل عن الشركات والمؤسسات و المؤسسات الدولية 
والكيانات القانونية األخرى والتي تتشابه أغراضھا بأغراض 

  الشركة؛

(v) to act as an agent for the companies, 
establishments, international organisations 
and other legal entities in relation to the 
Company’s objectives and to represent the 
same in the UAE and abroad; and 

العمل كوكيل للشركات والمؤسسات والمنظمات الدولية وأّي  ) 5(
ي أخر ذات عالقة بأغراض الشركة وأن تُمثل تلك كيان قانون

  الشركات داخل الدولة وخارجھا؛ و

(vi) to conduct any other businesses related to the 
above objectives. 

 الواردةممارسة أّي أعمال أخرى متصلة أو تتعلق باألغراض  ) 6(
  أعاله.

4.4 The above objectives shall be interpreted 
liberally and in their widest meaning and shall 
not be narrowly interpreted. 

تُفسَّر أغراض الشركة والموضحة في الفقرات المذكورة أعاله بشكل  4-4
  متحرر وتكون لھا أوسع المعاني دون أّي تقييد. 

PART TWO 

THE CAPITAL OF THE COMPANY 

  الباب الثاني

 في رأس مال الشركة

Article (5) 
  ) 5(   المادة

5.1 The issued capital of the Company is one billion 
(1,000,000,000) Dirham, divided into twelve 
billion five hundred million (12,500,000,000) 
shares. The nominal value of each share is 
eight (8) UAE fils. All the shares of the Company 
shall rank equally with one another in all 
aspects. 

مليار  )1،000،000،000(حـدد رأس مـال الشـركة المصدر بمـبلغ  1-5
اثنا عشر  مليار و خمسمائة  درھم إمـاراتي مـوزع عـلى 

ثمانية  )8(تبلغ سھم، بقيمة اسميه  (12,500,000,000)مليون
تكون جميع أسھم الشركة متساوية في  ,لكل سـھم فلس إماراتي

  التصنيف مع بعضھا البعض من كافة الجوانب.

5.2 The authorised capital of the Company is two 
billion (2,000,000,000) Dirham. The Board of 
Directors may increase the issued capital of the 
Company within the limits of the authorised 
capital by virtue of a resolution of the Board of 
Directors pursuant to the regulations issued by 
the Authority in this regard. 

درھم مليارا  )2،000،000،000(رأس مال الشركة المصرح به ھو  2-5
 إماراتي. ويجوز لمجلس اإلدارة زيادة رأس المال المصدر للشركة في
حدود رأس المال المصّرح به بموجب قرار صادر عن مجلس اإلدارة 

  في ضوء قرارات الھيئة في ھذا الشأن.

Article (6) 
 ) 6(   المادة

All of the shares in the Company are nominal shares. 
The percentage of the shareholding of UAE Nationals at 
any time during the existence of the Company must not 
be less than fifty one percent (51%) of the share capital 
of the Company. 

دولة جميع أسھم الشركة اسمية ويجب أال تقل نسبة األسھم المملوكة لمواطني ال
) واحد وخمسين بالمائة من %51في أّي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (

 رأس مال الشركة.

Article (7) 
  ) 7(   المادة

One hundred percent (100%) of the total nominal value 
of the shares shall be paid up in full on subscription.  

  ب.) مائة بالمائة من كامل القيمة االسمية لألسھم عند االكتتا%100تُدفع (

Article (8) 
  ) 8(   المادة

The Shareholders shall only be liable for the Company’s 
liabilities and losses to the extent of the unpaid amount 
(if any) of the shares held by each of them. Such 

لمبلغ ال يلتزم المساھمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة إال في حدود ا 
غير المدفوع (إن وجد) من ما يملكون من أسھم وال يجوز زيادة التزامات 

 المساھمين إال بموافقتھم الجماعية.
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Shareholder liabilities may only be increased pursuant 
to the unanimous approval of the Shareholders. 

Article (9) 
 ) 9(   المادة

Ownership of any share in the Company shall be 
deemed an acceptance by the Shareholder to be bound 
by these Articles and the resolutions of the General 
Assemblies. A Shareholder may not request a refund for 
amounts paid to the Company in consideration of his/her 
shareholding in the capital. 

لسھم قبول المساھم بنظام الشركة األساسي وقرارات يترتب على ملكية ا
حصة للشركة ك وال يجوز للمساھم أن يطلب استرداد ما دفعه. جمعياتھا العمومية
 .في رأس المال

Article (10) 
 ) 10(   المادة

The shares are not divisible (i.e. a share may not be 
divided among more than one (1) person). 

من  غير قابل للتجزئة (بمعنى انه ال يجوز تجزئة السھم على أكثريكون السھم 
 شخص).

Article (11) 
 ) 11(   المادة

Each share shall entitle its holder to a proportion equal 
to that of the other shares without distinction (i) in the 
ownership of the assets of the Company upon 
dissolution, (ii) in the profits of the Company as stated 
hereinafter, (iii) in the rights to attend General Assembly 
meetings and (iv) in voting on the resolutions thereof. 

ية كل سھم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز (أ) في ملك
ج) ا و(ب) في أرباح الشركة المبينة فيما بعد و(موجودات الشركة عند تصفيتھ

 في حق حضور جلسات الجمعيات العمومية و(د) في التصويت على قراراتھا. 

Article (12) 
 ) 12(   المادة

12.1 The Company shall list its shares on a licensed 
financial market in the UAE. The Board of 
Directors may list the shares, or instruments 
representing the shares, with other financial 
markets abroad. When the shares of the 
Company are listed with financial markets in the 
UAE or abroad, the Company must abide by the 
laws, rules and regulations applicable in such 
markets including the laws, rules and 
regulations relating to the issuance and 
registration of the Company’s shares, trading of 
those shares and transfer of title thereof and 
any rights arising therefrom without the need to 
amend these Articles where the provisions are 
contradictory to those of the applicable laws and 
regulations. 

ة تقوم الشركة بإدراج أسھمھا في أحد أسواق األوراق المالية المرخص 1-12
كما يجوز لمجلس اإلدارة إدراج األسھم أو صكوك تمثل  في الدولة.

األسھم في األسواق المالية األخرى خارج الدولة. وفي حالة إدراج 
أسھم الشركة في األسواق المالية في الدولة أو في الخارج، فعلى 
الشركة أن تتبع القوانين واألنظمة واللوائح المعمول بھا في تلك 

ن وأنظمة ولوائح إصدار وتسجيل أسھم األسواق بما في ذلك قواني
ة الشركة وتداولھا ونقل ملكيتھا وترتيب حقوق عليھا وذلك دون الحاج
ھا إلى تعديل األحكام الواردة في ھذا النظام األساسي في حالة تعارض

  مع ھذه القوانين أو األنظمة أو اللوائح. 

12.2 The Company’s shares may be sold, 
transferred, pledged, or otherwise disposed of, 
in accordance with the provisions of these 
Articles and all such transactions shall be 
registered in a special register referred to as the 
“Share Register”. Upon listing the Company’s 
shares on the Market in accordance with the 
Listing Rules, such transactions shall be 
registered in accordance with the regulations for 
selling, purchasing, clearing, settling and 
recording, applicable in the Market. 

يجوز بيع أسھم الشركة أو التنازل عنھا أو رھنھا أو التصرف أو  2-12
سي. بمقتضى وطبقا ألحكام ھذا النظام األسا التعامل فيھا على أّي وجه

ويتم تسجيل أّي من ھذه التعامالت في األسھم في سجل خاص يسمى 
، وعند إدراج أسھم الشركة في السوق وفقاً لقواعد ”سجل األسھم“

اّدة اإلدراج، فان تسجيل أّي من التعامالت المذكورة أعاله في ھذه الم
يات البيع والشراء والمقاصة والتسوفي أسھم الشركة يتَم وفقا ألنظمة 

  والقيد المتبعة لدى ذلك السوق.
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12.3 In the event of the death of a Shareholder, 
his/her heir(s) shall be the only person(s) to be 
approved by the Company as having rights or 
interests in the shares of the deceased 
Shareholder. Such heir(s), for so long as they 
hold the shares, shall be entitled to such 
dividends and other privileges as the deceased 
Shareholder would have been entitled in 
relation to such shares. Such heir(s), after being 
registered as a Shareholder in accordance with 
these Articles, shall have the same rights in 
his/her capacity as a Shareholder in the 
Company as the deceased Shareholder had in 
relation to such shares. The estate of the 
deceased Shareholder shall not be exempted 
from any obligation regarding any share held by 
him/her at the time of death. 

في حالة وفاة أحد المساھمين، يكون وريثه ھو الشخص الوحيد الذي  3-12
 توافق الشركة بأن له حقوق ملكية أو مصلحة في أسھم المتوفى ولذلك
رى الوريث طالما أنه حامل األسھم الحق في األرباح واالمتيازات األخ

يكون للوريث بعد تسجيله في الشركة  التي كان للمتوفى حق فيھا. و
وفقا ألحكام ھذا النظام ذات الحقوق كمساھم التي كان يتمتع بھا 
 المتوفى فيما يخص ھذه األسھم. وال تعفى تركة المساھم المتوفي من

  أّي التزام فيما يختص بأّي سھم كان يملكه وقت الوفاة.

12.4 Any person who becomes entitled to rights to a 
share or shares in the Company as a result of 
the death or bankruptcy of any Shareholder, or 
pursuant to an attachment order issued by any 
competent court of law, should within thirty (30) 
days: 

يجب على أّي شخص يصبح له الحق في أية أسھم في الشركة نتيجة  4-12
ة أو إفالس أّي مساھم أو بمقتضى أمر حجز صادر عن أية محكمة لوفا

  ) يوماً:30مختصة أن يقوم خالل ثالثين (

(i) produce evidence of such right to the Board of 
Directors; and 

  بتقديم البينة على ھذا الحق إلى مجلس اإلدارة، و ) 1(

(ii) select either to be registered as a Shareholder 
or to nominate another person to be registered 
as a Shareholder of the relevant share(s). 

 أن يختار أما أن يتم تسجيله كمساھم أو أن يسمى شخصا ليتم ) 2(
  تسجيله كمساھم فيما يختص بذلك السھم.

Article (13) 
 ) 13(   المادة

When the Company completes the listing of its shares 
on the Market in accordance with the Listing Rules, it 
shall replace its share register system and the applied 
system of its ownership transfer with an electronic 
system for the registration of the shares and transfers 
thereof as applicable in the Market. The data 
electronically recorded thereon is final and binding and 
cannot be challenged, transferred or altered except in 
accordance with the regulations and procedures 
followed in the Market. 

ج، راج أسھمھا في السوق وفقًا لقواعد اإلدراتستبدل الشركة، عند اكتمال إد
سجل األسھم ونظام نقل ملكية األسھم المعمول به بنظام إلكتروني لتسجيل 

تسجيل األسھم وقيد نقل ملكيته وفقا للنظام المعمول به في السوق الخاص بقيد و
 زمة والاألسھم. وتعتبر البيانات الواردة في ھذا النظام اإللكتروني نھائية ومل

لمتبعة يجوز الطعن فيھا أو طلب نقلھا أو تغييرھا إال وفقا للنظم واإلجراءات ا
 في السوق. 

Article (14) 
  ) 14(   المادة

A Shareholder’s heirs or creditors may not, for 
whatsoever reason, request the attachment of the 
Company’s books or assets.  They also may not request 
to divide those assets or sell them in one lot because the 
shares are not divisible, nor to interfere in any way 
whatsoever in the management of the Company. Those 
heirs and creditors must, when exercising their rights, 
rely on the Company’s books, inventories, balance 
sheets and resolutions of the General Assembly. 

على  امال يجوز لورثة المساھم أو لدائنيه، ألّي سبب كان، أن يطلبوا وضع األخت
مكان قسمتھا أو بيعھا جملة لعدم إدفاتر الشركة أو ممتلكاتھا وال أن يطلبوا 

دى لويجب عليھم، . القسمة وال أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة
ى استعمال حقوقھم، التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتھا الختامية وعل

 .قرارات جمعياتھا العمومية

Article (15) 
 ) 15(   المادة
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The Company shall pay dividends on each share to the 
last holder of such share whose name is registered in 
the share register on the date specified by the General 
Assembly for payment of such dividends. Such holder 
shall have the sole right to the profits due on those 
shares whether these profits represent dividends or 
entitlements to a part of the Company’s assets in the 
event of liquidation. 

تدفع الشركة حصص األرباح المستحقة عن كل سھم آلخر مالك له مقيد اسمه 
تلك  يّة العموميّة لدفعفي سجل األسھم بالشركة في التاريخ الذي تقرره الجمع

سواء  األرباح. ويكون له وحده الحق في استالم المبالغ المستحقة عن ذلك السھم
 كانت حصصا في األرباح أو نصيبا في موجودات الشركة في حال تصفيتھا. 

Article (16) 
 ) 16(   المادة

16.1 Subject to the provisions of the Law and 
obtaining the approval of the Authority and the 
Competent Authority, the share capital of the 
Company may be increased by issuing new 
shares of the same nominal value as the 
original shares or of the same nominal value 
plus a premium. The share capital of the 
Company may also be reduced after obtaining 
the approval of the Authority and the Competent 
Authority. 

 مع مراعاة أحكام القانون وبعد الحصول على موافقة الھيئة والسلطة 1-16
جديدة بنفس  المختصة، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسھم

ة القيمة اإلسمية لألسھم األصلية أو بإضافة عالوة إصدار إلى القيم
اإلسمية. كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة بعد الحصول على 

 موافقة الھيئة والسلطة المختصة. 

16.2 New shares may not be issued at less than the 
nominal value thereof. If such shares are issued 
at a premium, such premium shall be added to 
the legal reserves even if, by doing so, the legal 
reserves exceed half of the issued share 
capital.  

ال يجوز إصدار األسھم الجديدة بأقل من قيمتھا اإلسمية، وإذا تم  2-16
القانوني، ولو إصدارھا بأكثر من ذلك، أضيف الفرق إلى االحتياطي 

  جاوز االحتياطي القانوني بذلك نصف رأس مال الشركة المصدر.

  

16.3 An increase or a reduction of the share capital 
shall require approval by a Special Resolution 
of the General Assembly, pursuant to a 
recommendation of the Board of Directors in 
both cases, and after reviewing the Auditor’s 
report in case of a reduction. In the case of an 
increase, the resolution must state the amount 
of the increase, the value of the shares to be 
issued and any pre-emption rights offered to 
existing Shareholders. In the case of a 
decrease in the share capital, the resolution 
must state the amount of decrease and the 
method of its implementation. 

أي زيادة  في رأس مال الشركة أو تخفيضه تتطلب موافقة بقرار  3-16
ي خاص من الجمعيّة العموميّة بناءاً على اقتراح من مجلس اإلدارة ف

الحالتين، وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات في حالة أّي تخفيض، 
دة ة الزيادة، مقدارھا وسعر إصدار األسھم الجديوعلى أن يبين في حال

ن وحق المساھمين القدامى في أولوية االكتتاب في ھذه الزيادة. ويبي
 في حالة التخفيض مقدار ھذا التخفيض وكيفية تنفيذه.

  

16.4 Any issue of new shares must first be offered to 
the existing Shareholders for subscription, in 
proportion to their existing shareholdings, 
before being offered to any third party, subject 
to the other provisions of this Article 16. 
Subscription for new shares shall be governed 
by the same rules of subscription as the existing 
shares. 

في حالة إصدار أسھم جديدة يجب أن يتم عرضھا على المساھمين  4-16
الحاليين لالكتتاب فيھا بما يتناسب مع حصصھم، قبل أن يتم عرضھا 

لوية . يكون للمساھمين حق األو16على الغير، وفقاً ألحكام ھذه المادة 
في اإلكتتاب باألسھم الجديدة ويسري على اإلكتتاب في ھذه األسھم 

  اصة باإلكتتاب في األسھم األصلية.القواعد الخ

16.5 In accordance with articles 223, 224 and 225 of 
the Law, the Company may increase its capital 
without applying the pre-emption rights of the 
existing Shareholders: (a) for the purpose of the 
entry of a strategic partner; (b) for the purpose 
of capitalising the Company’s debts, or (c) for 
the purpose of converting bonds or sukuk 
issued by the Company into shares, provided 
that the Company obtains all the required 

من القانون يجوز زيادة رأس  225و 224و 223وفقًا ألحكام المواد  5-16
 مال الشركة تطبيق حقوق األولوية للمساھمين القائمين: (أ) ألغراض

لتحويل ديون الشركة إدخال مساھم استراتيجي في الشركة، أو (ب) 
إلى راس مال، أو (ج) تحويل السندات أو الصكوك المصدرة من 
الشركة إلى أسھم، وبشرط الحصول علي جميع الموافقات الالزمة من 
الھيئة والسلطة المختصة والموافقة على زيادة رأس المال من خالل 

  قرار خاص للجمعيّة العموميّة.
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approvals from the Authority and the Competent 
Authority and the General Assembly approves 
the relevant increase in capital by way of 
Special Resolution. 

16.6 The Company may also, by Special Resolution, 
increase its share capital without triggering the 
pre-emption rights of existing Shareholders 
noted above, in order to implement a share 
incentive scheme for its employees (an 
“Employees Share Option Plan”) in light of the 
resolutions issued by the Authority and the 
Competent Authority in this respect. 

يجوز أيضا للشركة عن طريق إصدار قرار خاص زيادة رأس المال   6-16
المصدر الخاص بھا دون تفعيل حقوق األولوية للمساھمين القائمين 

تحفيز  المشار اليھم أعاله في اإلكتتاب باألسھم الجديدة، لتطبيق برنامج
ركة بتملك أسھم فيھا في ضوء القرارات المنظمة الصادرة موظفي الش

 عن الھيئة والسلطة المختصة بھذا الشأن.

16.7 The Board of Directors shall present any 
Employees Share Option Plan to the General 
Assembly for approval by way of Special 
Resolution. Board Directors shall not be 
allowed to participate in an Employees Share 
Option Plan. The share capital of the Company 
may be increased in a five (5) year period by no 
more than ten percent (10%) of the issued 
capital for the purpose of establishing and 
implementing such Employees Share Option 
Plan. The time, number and terms upon which 
such shares are allocated to establish or 
implement the Employees Share Option Plan 
shall be determined by the Board of Directors 
from time to time. 

ويعرض مجلس اإلدارة أي برنامج لتحفيز موظفي الشركة بتملك أسھم  7-16
ميّة على الجمعيّة العمو ")برنامج اسھم اثابة وتحفيز العاملين("فيھا 

. وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة للموافقة بموجب قرار خاص
ة كما يجوز زياد .برنامج اسھم اثابة وتحفيز العاملين المشاركة في 

) سنوات بنسبة ال تزيد عن 5رأسمال الشركة خالل مدة خمس (
برنامج  %) عشرة بالمائة من رأس المال المصدر لغرض تطبيق 10(

ت . ويحدد مجلس اإلدارة من وقت آلخر وقاسھم اثابة وتحفيز العاملين
برنامج اسھم اثابة وتحفيز  وعدد وشروط تخصيص األسھم لتطبيق 

  .العاملين

PART THREE 

LOAN DEBENTURES 

  الباب الثالث
   في سندات القرض

Article (17) 
 ) 17(   المادة

17.1 Subject to the provisions of the Law, the 
General Assembly may resolve by a Special 
Resolution, and after obtaining the approval of 
the Authority, to issue tradable or non-tradable 
bonds or sukuk of any nature of equal value per 
issue whether they are convertible to shares or 
otherwise. The Special Resolution shall 
determine the value of the bonds or sukuk, the 
terms of issuance and their convertibility into 
shares. The General Assembly may also 
resolve to delegate to the Board of Directors the 
power to determine the date of issuance of such 
bonds or sukuks, provided that such date is not 
later than one (1) year from the date of the 
resolution approving the delegation. 

 مع مراعاة أحكام القانون، للجمعيّة العموميّة للشركة بقرار خاص، 1-17
إصدار سندات قرض من أّي نوع أو وبعد موافقة الھيئة، أن تقرر 

قابلة أو غير كانت بقيم متساوية لكل إصدار سواء  صكوك إسالمية
 إلى أسھم فيسواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول قابلة للتداول و

ويبين القرار الخاص قيمة السندات أو الصكوك وشروط  الشركة.
تصدر قراراً إصدارھا ومدى قابليتھا للتحويل إلى أسھم، ولھا أن 

بتفويض الصالحية الى مجلس اإلدارة في تحديد موعد إصدار 
ى ) من تاريخ الموافقة عل1السندات أو الصكوك على أال يتجاوز سنة (

 التفويض. 

17.2 Any bond or sukuk issued by the Company shall 
remain nominal until fully paid up. The 
Company may not issue “bearer” bonds or 
sukuks. Bonds or sukuks issued in connection 
with a single loan shall give equal rights to the 
holders of such bonds or sukuks. Any condition 
to the contrary shall be invalid. 

حتى اكتمال سداد قيمته  أي سند أو صك تصدره الشركة يظل إسمياً  2-17
ار السندات أو الصكوك لحاملھا. ويُمَنح ألصحاب وال يجوز إصد

السندات أو الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد حقوقًا متساوية 
  ويقع باطًال كل شرط يخالف ذلك.

PART FOUR الباب الرابع  
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BOARD OF DIRECTORS 
 في مجلس اإلدارة

Article (18) 
 ) 18(   المادة

18.1 The Company shall be managed by a Board of 
Directors consisting of seven (7) Board 
Directors to be elected by the General 
Assembly via secret Cumulative Voting. A 
Secretary, who is not a Board Director, shall be 
appointed by the Board of Directors.  

تنتخبھم  ) أعضاء7سبعة (من  يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون 1-18
رة الجمعيّة العموميّة بالتصويت السري التراكمي. ويعيّن مجلس اإلدا

 مقررًا له من غير أعضائه.

18.2 In all cases, the majority of the Board Directors, 
including the Chairperson, shall be UAE 
Nationals.  

 ة أعضاء مجلس اإلدارة، بماويجب، في جميع األحوال، أن تكون أغلبي 2-18
  فيھم رئيس مجلس اإلدارة، من مواطني الدولة.

Article (19) 
  ) 19(   المادة

In accordance with Article 144(2) of the Law, the 
General Assembly may appoint any number of 
experienced persons as Board Directors, regardless of 
whether they hold shares in the Company.  

ن عددًا ) من القانون يجوز للجمعيّة العموميّة أن تعي2ّ(144وفقًا لحكم الماّدة 
  .من أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي الخبرة من غير المساھمين في الشركة

Article (20) 
  ) 20(   المادة

The Company shall abide by the Corporate Governance 
Rules with respect to nominations for the Board of 
Directors. Any candidate for membership of the Board 
of Directors shall provide the Company with the 
following: 

تلتزم الشركة بقواعد حوكمة الشركات بشأن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة 
  ويتعيّن على المرشح لعضوية مجلس اإلدارة أن يقدم للشركة ما يلي:

(i) the approval of the Supreme Petroleum Council for 
his/her nomination to the Board of Directors; 

موافقة المجلس األعلى للبترول على الترشح لعضوية مجلس إدارة  ) 1(
  الشركة؛

(ii) a curriculum vitae stating his/her professional 
experience and academic qualifications and 
specifying the position he/she is nominated to 
(executive/non-executive/independent); 

تحديد  السيرة الذاتية موضحًا بھا الخبرات العملية والمؤھل العلمي مع ) 2(
  صفة العضوية التى يترشح لھا (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)؛

(iii) an undertaking to abide by the Law and these 
Articles and to exercise his/her duties as a prudent 
person; 

كة، وأنه ھا بأحكام القانون والنظام األساسي للشرإقرار بإلتزامه/التزام ) 3(
  سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله؛

(iv) a list of the companies and entities for which he/she 
works or in which he/she is a member of the board, 
in addition to any other competing activity he/she 
carries out, whether directly or indirectly; 

و بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول/تزاول العمل فيھا أ ) 4(
يشغل/تشغل عضوية مجالس إداراتھا وكذلك أّي عمل يقوم به بصورة 

  مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة؛

(v) an acknowledgement that he/she is not in violation 
of Article 149 of the Law; 

  ؛) من القانون149إقرار بعدم مخالفة المرشح للمادة ( ) 5(

(vi) for representatives of corporate bodies, an official 
letter from the corporate body listing the names of 
its candidates for the Board of Directors’ 
membership; and 

ص اإلعتباري يتعيّن إرفاق كتاب رسمي من في حال ممثلي الشخ ) 6(
الشخص اإلعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس 

  اإلدارة؛ و

(vii) a list of the commercial companies in which he/she 
is a partner or a shareholder, in addition to the 
number of shares or stocks he/she owns. 

الشركات التجارية التى يساھم أو يشارك في ملكيتھا وعدد بيان ب ) 7(
  األسھم أو الحصص فيھا.

Article (21) 
 ) 21(   المادة
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21.1 Every Board Director shall hold his/her position 
for a term of three (3) years. At the end of such 
term, the Board of Directors shall be 
reconstituted. A Board Director whose term of 
membership is completed may be re-elected. 

) سنوات. وفي 3يتولى كل عضو مجلس إدارة منصبه لمدة ثالث ( 1-21
نھاية ھذه المدة، يعاد تشكيل مجلس اإلدارة. ويجوز إعادة إنتخاب 

 أعضاء مجلس اإلدارة الذين انتھت مدة عضويتھم. 

21.2 The Board of Directors may appoint new Board 
Directors to fill the positions that become vacant 
during the year provided that such appointment 
is presented to the General Assembly in its first 
subsequent meeting to ratify such appointment 
or to appoint other Board Directors. If the vacant 
positions during the year reach or exceed one 
(1) quarter of the number of the Board of 
Directors, the Board of Directors must call for a 
General Assembly to convene no later than 
thirty (30) days from the date of the last position 
becoming vacant in order to elect new Board 
Directors to fill the vacant positions. In all cases, 
the new Board Director shall complete the term 
of his/her predecessor and such Board Director 
may be re-elected once again. 

 و في أثناءلمجلس اإلدارة أن يعيّن أعضاء جدد في المراكز التي تخل 2-21
السنة على أن يعرض ھذا التعيين على الجمعيّة العموميّة في أول 

لمراكز اجتماع لھا إلقرار تعيينھم أو تعيين غيرھم. فإذا بلغت أو تعدت ا
الشاغرة في أثناء السنة ربع عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو أكثر، 
 وجب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعيّة العموميّة لالجتماع خالل

) يوماً على األكثر من تاريخ شغر آخر منصب إلنتخاب 30ثالثين (
من يمأل المراكز الشاغرة. وفي جميع األحوال، يكمل عضو مجلس 

 رى. اإلدارة الجديد مدة سلفه ويكون ھذا العضو قابال لإلنتخاب مرة أخ

Article (22) 
 ) 22(   المادة

22.1 The Board of Directors shall elect, from 
amongst its members, a Chairperson and a 
vice-Chairperson. The Chairperson shall 
represent the Company before the courts and 
execute resolutions adopted by the Board of 
Directors. The vice-Chairperson shall act on 
behalf of the Chairperson in his/her absence or 
if the latter is otherwise incapacitated. 

ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيس مجلس اإلدارة ونائبا  1-22
لرئيس مجلس اإلدارة. يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة أمام 
القضاء، وعليه تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة. ويقوم 

ام ند غيابه أو قينائب رئيس مجلس اإلدارة مقام رئيس مجلس اإلدارة ع
 مانع لديه. 

22.2 The Board of Directors may form from its 
members one or more committees, and 
delegate to such committees the powers to 
manage the business and performance of the 
Company, and to carry out the Board of 
Directors’ resolutions.  

يھا يحق لمجلس اإلدارة أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعھد ال 2-22
س بالصالحية الالزمة لمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات مجل

  اإلدارة.

 

Article (23) 
  ) 23(   المادة

23.1 The Board of Directors shall have all the powers 
to manage the Company and the authority to 
perform all deeds and acts on behalf of the 
Company and to carry out all the functions 
required by its objectives. Such powers and 
authorities shall not be restricted except as 
stipulated in the Law, the Law of Establishment, 
these Articles or as to be resolved by the 
General Assembly. The Board of Directors is 
further hereby expressly authorised, for the 
purpose of Article 154 of the Law, to conclude 
any loan agreements for periods in excess of 
three (3) years, to sell or mortgage the 
Company’s real estate and assets, to release 
the Company’s debtors and to conduct 
conciliation and agree to arbitration, and to file 
lawsuits and to settle the same.   

مال ة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة األعلمجلس اإلدار 1-23
والتصرفات نيابة عن الشركة وممارسة كافة الصالحيات المطلوبة 

وال يحد من ھذه السلطات والصالحيات إال ما نص . لتحقيق أغراضھا
 عليه القانون أو قانون التأسيس أو ھذا النظام األساسي أو ما ورد

ل مجلس اإلد .ميّةبقرار من الجمعيّة العمو ارة وعالوة على ذلك يُخوَّ
من القانون عقد  154صراحًة بموجب ھذا النظام وألغراض الماّدة 

سنوات وكذلك بيع أو رھن ) ٣(القروض آلجال تزيد على ثالث 
عقارات وأصول الشركة وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتھم 

 . القضايا وتسويتھاوإجراء الصلح واالتفاق على التحكيم ورفع 
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23.2 The Board of Directors shall issue regulations 
relating to the administrative and financial 
affairs of the Company, and to 
personnel/employee affairs and their financial 
entitlements. The Board of Directors shall also 
issue regulations to organise its business, 
meetings and allocation of its authorities and 
responsibilities. 

ويضع مجلس اإلدارة اللوائح المتعلقة بالشئون اإلدارية والمالية  2-23
وشئون عمال/موظفي الشركة ومستحقاتھم المالية. كما يضع مجلس 

 زيع االختصاصاتاإلدارة الئحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتو
 والمسئوليات.

Article (24) 
 ) 24(   المادة

The Board of Directors may resolve to grant the right to 
solely represent the Company to the Chief Executive 
Officer and/or any Board Director under the conditions, 
limits and terms included in the relevant Board of 
Directors resolution and the provisions of the Law. 

اد يجوز لمجلس اإلدارة أن يصدر قراراً بمنح حق صفة تمثيل الشركة على انفر
 أو أيًا من أعضاء مجلس اإلدارة وذلك في حدود الشروط/للرئيس التنفيذي و

 .واألحكام التي يتضمنھا ذلك القرار وأحكام القانون

Article (25) 
 ) 25(   المادة

The Board of Directors shall hold a minimum of four (4) 
meetings each year and shall hold its meetings at the 
head office of the Company, or at any other place inside 
the UAE as the Board Directors shall agree upon. The 
meetings of the Board of Directors can be held through 
audio or video conferencing facilities. 

يسي في المركز الرئ ) أربع اجتماعات سنويًا على األقل4( يعقد مجلس اإلدارة
. أو في أّي مكان آخر داخل الدولة يوافق عليه أعضاء مجلس اإلدارةللشركة 

 ويجوز أن تُعقد اجتماعات مجلس اإلدارة عن طريق وسائل االتصال المسموعة
 أو المرئية.

Article (26) 
 ) 26(   المادة

26.1 Meetings of the Board of Directors shall not be 
quorate unless attended by a majority of the 
Board Directors. A Board Director may appoint 
another Board Director to vote on his/her behalf. 
In such a case, such Board Director shall have 
two (2) votes. A Board Director may not act on 
behalf of more than one (1) Board Director and 
no Board Director shall vote by way of 
correspondence.  

ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحاً ومكتمل النصاب إال بحضور  1-26
أغلبية أعضائه. ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من 
 أعضاء مجلس اإلدارة في التصويت. وفي ھذه الحالة، يكون لھذا
العضو صوتان. وال يجوز أن ينوب عضو مجلس اإلدارة عن أكثر من 
عضو واحد من أعضاء مجلس اإلدارة كما ال يجوز التصويت 

  بالمراسلة. 

26.2 The resolutions of the Board of Directors are 
adopted by a majority of the votes of the Board 
Directors present or represented. In case of a 
tie, the Chairperson or the person acting on 
his/her behalf shall have a casting vote.  

وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات أعضاء مجلس اإلدارة  2-26
الحاضرين والممثلين. وإذا تساوت األصوات، رجح الجانب الذي منه 

 الرئيس أو من يقوم مقامه. 

26.3 The details of items discussed in a meeting of 
the Board of Directors or its committee(s) and 
decisions thereof, including any reservations or 
any dissenting opinions, shall be recorded by 
the Secretary or the committee in the minutes of 
such meetings provided all the present Board 
Directors or committee members sign the 
minutes prior to endorsement. Copies of the 
said minutes of meeting shall be sent to the 
Board Directors or committee members 
following endorsement for their records. The 
minutes of meetings of the Board of Directors or 
its committee(s) shall be kept with the 
Secretary. In the event that a Board Director 
refuses to sign, his/her refusal, with reasoning 
thereof, should be noted in the minutes.  

ي تم اتخاذھا ف تسجل تفاصيل المسائل التي نظر فيھا والقرارات التي 3-26
محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أو لجانه من قبل مقرر مجلس 
و اإلدارة أو اللجنة بما في ذلك أية تحفظات ألعضاء مجلس اإلدارة أ

آراء مخالفة عبروا عنھا. ويجب توقيع كافة أعضاء مجلس اإلدارة 
الحاضرين أو أعضاء اللجان على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة 

ادھا، على أن ترسل نسخ من ھذه المحاضر ألعضاء مجلس قبل اعتم
ر اإلدارة أو أعضاء اللجان بعد اعتمادھا لالحتفاظ بھا. وتحفظ محاض

اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه من قبل مقرر مجلس اإلدارة. وفي 
حالة امتناع أحد أعضاء مجلس اإلدارة عن التوقيع، يُثبت إعتراضه 

  العتراض في حال إبدائھا.في المحضر وتُذكر أسباب ا
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26.4 Without prejudice to the minimum number of 
Board of Directors’ meetings set out above, the 
Board of Directors may approve certain 
resolutions by circulation, taking into 
consideration that: (1) the majority of the Board 
Directors agree and approve that the 
circumstances are sufficiently urgent to justify 
the issuance of a resolution by circulation, and 
(2) the Board Directors are provided with the 
resolution by circulation in writing for their 
approval attaching all related documents.  

دون اإلخالل بإلتزام مجلس اإلدارة بالحد االدني لعدد إجتماعاته  4-26
لمجلس اإلدارة الموافقة على بعض قراراته ، يجوز أعاله الواردة

لى ) موافقة أعضاء مجلس اإلدارة باألغلبية ع1بالتمرير مع مراعاه: (
) تسليم 2وجود حالة طارئة تستدعي إصدار القرار بالتمرير، و(

اإلدارة القرار بالتمرير مكتوب خطيًا للموافقة عليه أعضاء مجلس 
  مصحوبًا بكافة المستندات والوثائق الالزمة لمراجعته.

26.5 The Chairperson, the Secretary and the 
Company’s general legal counsel are hereby 
authorised either solely or jointly to provide 
certified copies of extracts taken from the 
minutes of any Board of Directors’ meeting, by 
signing such extracts, identifying that it is a 
certified true copy of the original and providing 
for the date of such certification. Any party 
dealing with the Company may rely absolutely 
on such certified copy as being a true and 
accurate copy of the original document. 

ل كالً من رئيس مجلس اإلدارة والمقرر والمستشار القانوني 5-26 العام  يَُخوَّ
للشركة، سواء منفردين أو مجتمعين بتقديم نسخ مصدق عليھا 

يع تلك لمستخرجات من محضر أّي اجتماع لمجلس اإلدارة وذلك بتوق
المستخرجات واإلشارة إلى إنھا نسخة طبق األصل من المحضر 
األصلي مع ذكر تاريخ التصديق عليھا. ويجوز ألّي طرف يتعامل مع 
الشركة التعويل بشكل مطلق على تلك النسخة المصدق عليھا 

  باعتبارھا نسخة طبق األصل ودقيقة من المستند األصلي.

Article (27) 
 ) 27(   المادة

27.1 The Board of Directors shall review the Conflicts 
of Interest of the Board Directors. The Board of 
Directors shall resolve on such matter in the 
presence of a majority of the Board Directors 
with the Board Director having a Conflict of 
Interest being barred from voting on the same.   

ينظر مجلس اإلدارة في تعارض المصالح الموجود لدى أعضاء مجلس  1-27
ويصدر مجلس اإلدارة قراره بحضور أغلبية أعضاء مجلس . اإلدارة
وال يجوز لعضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة المتعارضة . اإلدارة

  .القرار االشتراك في التصويت على ھذا

27.2 Each Board Director shall notify the Board of 
Directors of his/her Conflicts of Interest, or any 
Conflict of Interest of an entity that he/she 
represents, in respect of a transaction or 
dealing that the Company is a party to.  Any 
Conflict of Interest of a Board Director shall be 
referred to the Board of Directors for approval 
and must also be approved on an annual basis 
by the General Assembly. The declaration of 
such Board Director shall be noted in the 
minutes of the meeting and he/she may not vote 
on any resolution concerning such transaction 
or dealing to which the Company is a party. 

كل عضو مجلس إدارة يكون ھناك أي تعارض في المصالح مع على  2-27
تكون الشركة أحد الجھة التى يمثلھا فيما يتعلق بصفقة أو معاملة 

عرض أي تعارض في المصالح ألي عضو مجلس إدارة  ي. أطرافھا
ليه على مجلس اإلدارة إلتخاذ قرار بشأنه وكما يجب ان تتم الموافقة ع

ة بلغ مجلس اإلداربشكل سنوي من قبل الجعية العمومية للشركة. أن يُ 
ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، وال يجوز له اإلشتراك في 
و  التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن ھذه الصفقة أو المعاملة

  التي يكون الشركة طرفاً فيھا.

27.3 If a Board Director fails to notify the Board of 
Directors of his/her Conflict of Interest in respect 
of a transaction or dealing that the Company is 
a party to, the Company or any of its 
Shareholders may apply to the competent court 
to annul such transaction or dealing and oblige 
the contravening Board Director to return to the 
Company any profit or benefit made on such 
contract.   

عن تعارض  إذا تخلّف عضو مجلس اإلدارة عن إبالغ مجلس اإلدارة 3-27
جاز ركة أحد أطرافھا تكون الشلديه في صفقة أو تعامل  المصالح

ال للشركة أو ألّي من مساھميھا عندئٍذ التقدم للمحكمة المختصة إلبط
ّي تلك الصفقة أو التعامل وإلزام عضو مجلس اإلدارة المخالف بأداء أ

ركة و التي يكون الش ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة.
  طرفاً فيھا.

Article (28) 
  ) 28(   المادة
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The position of a Board Director shall become vacant in 
the event of the following occurring to such Board 
Director: 

  يشغر منصب عضو مجلس اإلدارة في حالة وقوع أي من األحداث التالية: 

(i) death, incapacity or inability for any other reason to 
carry on the duties of a Board Director; 

 الوفاة أو اإلصابة بعارض من عوارض األھلية أو العجز بأّي صورة ) 1(
  أخرى عن أداء مھام عضو مجلس إدارة، أو

(ii) conviction of any dishonouring offense; 
  اإلدانة بأية جريمة مخلة بالشرف واألمانة، أو ) 2(

(iii) bankruptcy or ceasing to pay commercial debts, 
even if bankruptcy is not declared; 

لك اإلفالس أو التوقف عن دفع الديون التجاريّة حتى لو لم يقترن ذ ) 3(
  بإشھار اإلفالس، أو

(iv) resignation from the Board of Directors by written 
notice sent to the Chairperson to this effect; 

من المنصب بموجب إشعار خطي يُرسل للرئيس مجلس  اإلستقالة ) 4(
  اإلدارة بھذا المعنى، أو

(v) dismissal by a resolution of the General Assembly; 
  صدور قرار من الجمعيّة العموميّة بالعزل، أو ) 5(

(vi) absence for three (3) successive or five (5) non-
successive Board of Directors meetings without an 
excuse that is approved by the Board of Directors; 
or 

 جلسات متتالية )3( الغياب عن حضور إجتماعات مجلس اإلدارة ثالث ) 6(
جلسات متقطعة، خالل مدة مجلس اإلدارة دون عذر  )5( أو خمس

  يقبله مجلس اإلدارة، أو

(vii) the membership is not in compliance with Article 
149 of the Law. 

  من القانون. 149مخالفة العضوية ألحكام الماّدة  ) 7(

Article (29) 
 ) 29(   المادة

The Board of Directors shall appoint the Management, 
including the Chief Executive Officer, and determine 
their authorities, the conditions of their engagement, 
their salaries and remunerations. Members of the 
Management are not allowed to work for any other 
company, save as otherwise permitted by the Board of 
Directors. 

ه أن لمجلس اإلدارة الحق في تعييّن اإلدارة، ويشمل ذلك الرئيس التنفيذي، ول
يحدد صالحياتھم وشروط خدماتھم ورواتبھم ومكافآتھم، وال يجوز ألعضاء 

 دارة.ن ِقَبل مجلس اإلاإلدارة العمل ألّي شركة أخرى إال إذا ُسمح لھم بذلك م

Article (30) 
 ) 30(   المادة

Without prejudice to the provisions of Article 31 of these 
Articles, the Board Directors shall not be personally 
liable or obligated for the liabilities of the Company as a 
result of performing their duties as Board Directors to the 
extent that they have not exceeded their authority. 

س من ھذا النظام األساسي، ال يكون أعضاء مجل 31مع مراعاة أحكام الماّدة 
ن اإلدارة مسئولين مسئولية شخصية فيما يتعلق بالتزامات الشركة الناتجة ع

حدود  اتھم كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي ال يتجاوزون فيهقيامھم بواجب
 سلطاتھم. 

Article (31) 
 ) 31(   المادة

31.1 The Chairperson and the Board Directors shall 
be held liable towards the Company, the 
Shareholders and third parties for all acts of 
fraud, abuse of their delegated powers, and for 
any breach of the Law or these Articles. Any 
provision to the contrary shall be invalid. 

رئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساھمين  1-31
والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمـال السلطة، وعن كل 

ويبطل كل شرط يقضي بغير مخالفـة للقانون وھذا النظام األساسي، 
  ذلك.

31.2 Liability as provided for in this Article shall apply 
to all Board Directors if the error arises from a 
resolution passed unanimously by them. 
However, in the event the resolution is passed 
by the majority, the Board Directors objecting to 
such resolution shall then not be held liable 
provided they state their objection in writing in 

تقع المسؤولية المنصوص عليھا في ھذه المادة على جميع أعضاء  2-31
 صدر بإجماع اآلراء، أما إذامجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار 

ضون كان القرار محل المساءلة صادراً باألغلبية فال يُسأل عنه المعار
كانوا قد أثبتوا إعتراضھم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد  متى

 األعضاء عن الجلسة التي صدر فيھا القرار فال تنتفي مسؤوليته إال
تطاعته اإلعتراض إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم إس

  عليه.
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the minutes of meeting. Absence from a 
meeting at which the resolution has been 
passed shall not be deemed as a reason to be 
released from liability unless it is proven that the 
absent Board Director was not aware of the 
decision or is unable to object to it upon 
becoming aware thereof.  

  

Article (32) 
  ) 32(   المادة

32.1 The Company may not provide any loans to any 
Board Director or execute guarantees or 
provide any securities in connection with any 
loans granted to them. A loan shall be deemed 
as granted to a Board Director if granted to 
his/her spouse, children or relative up to the 
second degree. 

ال يجوز للشركة تقديم قروض ألّي من أعضاء مجلس اإلدارة أو عقد  1-32
ًا أية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لھم، ويعتبر قرض كفاالت أو تقديم

 كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو أيّ  مقدمًا لعضو مجلس اإلدارة
 قريب لهُ حتى الدرجة الثانية.

    

32.2 No loan may be granted to a company where a 
Board Director or his/her spouse, children or 
relatives up to the second degree holds, jointly 
or severally, twenty percent (20%) or more of 
the share capital of that company.   

ال يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك عضو مجلس اإلدارة أو زوجه  2-32
جة أو أبناؤه أو أّي من أقاربه، سواء مجتمعين أو منفردين، حتى الدر

  ) عشرين بالمائة أو أكثر من رأس مالھا.%20الثانية (

Article (33) 
  ) 33(   المادة

33.1 The Related Parties shall not use any 
information in their possession due to their 
membership of the Board of Directors or 
employment at the Company to achieve any 
interest whatsoever for them or for third parties 
as a result of dealing in the securities of the 
Company or any other transactions. Such 
Related Party may not have a direct or indirect 
interest with any party entering into transactions 
intended to influence the price of the securities 
of the Company or issued thereby. 

 به منل أيًا منھم ما اتصل يحظر على األطراف ذات العالقة أن يستغّ  1-33
معلومات بحكم عضويته في مجلس اإلدارة أو وظيفته في الشركة في 

مالية لغير أيًا كانت نتيجة التعامل في األوراق اللتحقيق مصلحة له أو 
 ألطراف ذات العالقةلو غيرھا من المعامالت، كما ال يجوز أللشركة 

أن يكون لھم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أّي طرف يقوم 
يراد بھا إحداث تأثير في أسعار األوراق المالية الخاصة  بعمليات

  بالشركة أو التي أصدرتھا الشركة.

33.2 Subject to Article 33.3, the Company shall not: 

(i) conclude any transactions with Related 
Parties whose value does not exceed five 
percent (5%) of the issued share capital of the 
Company without the approval of the Board of 
Directors; and  

(ii) conclude any transactions with Related 
Parties whose value exceeds five percent (5%) 
of the issued share capital of the Company 
without the approval of the General Assembly. 

Further, the Company may not conclude 
transactions whose value exceeds five percent 
(5%) of the issued share capital of the Company 
unless such transaction has been evaluated by 
an assessor approved by the Authority.  

A party, whether or not such party is a Related 
Party, who has an interest in a transaction to be 
entered into with the Company may not vote in 
the decision relating to such transaction, either 
at the meeting of the Board of Directors or the 
General Assembly.  

 ، ال يجوز للشركة:3-33مع مراعة المادة  2-33

 
ة عقد أي صفقات مع األطراف ذات العالقة إال بموافقة مجلس اإلدار ) 1(

 ) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة المصدر؛%5فيما ال يجاوز (
 

إال بموافقة الجمعيّة عقد أي صفقات مع األطراف ذات العالقة  ) 2(
) خمسة بالمائة من رأسمال %5العموميّة للشركة فيما زاد على (

 الشركة المصدر. 
  

 وال يجوز للشركة عقد صفقات مع األطراف ذات العالقة فيما يجاوز
%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة المصدر إال بعد تقييمھا 5(

  بواسطة مقيم معتمد لدى الھيئة. 
  

 رف، سواء كان أم لم يكن من األطراف ذات العالقة، ذاوال يحق لط
مصلحة في صفقة يتم إبرامھا مع الشركة التصويت على قرار يتعلق 

  يّة. بتلك الصفقة، سواء في إجتماع مجلس اإلدارة أو الجمعيّة العموم
  

ويتعيّن على مدقق حسابات الشركة أن يشتمل تقريره السنوي على 
ين ببيان بكافة صفقات تعارض المصالح والتعامالت المالية التي تمت 
 الشركة وأيًا من األطراف ذات العالقة واإلجراءات التي ُأتُخذت

  بشأنھا.
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The Auditor shall state in his annual report any 
Conflicts of Interest, Related Parties 
transactions and financial dealings that have 
taken place between the Company and any 
Related Parties, and the procedures followed in 
this respect. 

33.3 Articles 27.1, 27.2, 27.3, 33.2 and 46.1 shall not 
apply to transactions, or decisions relating to 
transactions, entered or to be entered into 
between the Company and the Founder, or 
between the Company and any other company 
that is directly or indirectly owned or under the 
Control of the Founder, or federal or local 
government in the UAE, or any transaction that 
could be challenged on the grounds of a Conflict 
of Interest arising out of the appointment by the 
Founder of a Board Director. Any such 
transactions entered into by the Company shall 
be exempt from the relevant provisions of the 
Law and any other related party transaction 
rules set out in the Chairman of the Authority’s 
Board Resolution No. 7 RM of 2016.   

ال تنطبق عاليه  1-46و  2-33و  3-27 و 2-27و  1-27إن المواد  3-33
على الصفقات أو القرارات المتعلقة بھا التي تبرمھا الشركة مع 
المؤسس و/أو شركة مملوكة أو تحت سيطرة المؤسس أو الحكومة 

لتي ، أو أي معامالت ااإلتحادية أو المحلية بشكل مباشر أو غير مباشر
 اشئة عن تعيين يمكن الطعن فيھا على اساس تعارض المصالح الن

 . ويتم استثناء تلك الصفقات والمعامالتاالدارة مجلسعضو لالمؤسس 
ت من األحكام المعنية من القانون ومن أي قواعد أخرى تتعلق بمعامال
يئة األطراف ذات العالقة تم اإلشارة إليھا قرار رئيس مجلس إدارة الھ

  .2016ر.م. لسنة /7رقم 

Article (34) 
  ) 34(   المادة

No attendance allowance shall be paid to Board 
Directors. The remuneration of the Board Directors in 
aggregate shall not exceed ten percent (10%) of the net 
profits of the Company’s relevant financial year. In 
addition, the Company may reimburse any Board 
Director for his/her expenses.   

ال يجوز صرف بدل حضور ألعضاء مجلس اإلدارة،  وتتكون مكافأة أعضاء 
%) 10(مجلس اإلدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على أن ال تتجاوز 

عويض تعشرة بالمائة من تلك االرباح للسنة المالية المعنية، كما يجوز للشركة 
  .مصاريفهأي عضو مجلس إدارة عن 

Article (35) 
  ) 35(   المادة

The General Assembly may dismiss all or any of the 
Board Directors and open the nomination for Board 
membership and elect new Board Directors in 
accordance with the Corporate Governance Rules. 
Dismissed or removed Board Directors may not be re-
nominated or be proposed as a Board Director 
candidate within three (3) years from the date of 
dismissal or removal. 

بين عزل كل أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة المنتخ يكون للجمعيّة العموميّة حـق
كات. وفتح باب الترشح وانتخاب أعضاء جدد بدالً منھم وفقأ لقواعد حوكمة الشر

ال إوال يجوز َترشُّح أو إعـادة ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة الذين تم عزلھم 
  ) ثالث سنــوات من تاريخ العزل.3بعد مضي (

PART FIVE 

The General Assembly 

  الباب الخامس

 في الجمعيّة العموميّة

Article (36) 
  ) 36(   المادة

A General Assembly shall be duly convened in Abu 
Dhabi by having Shareholders owning more than fifty 
percent (50%) of the share capital of the Company in 
attendance. If the quorum is not met in the first meeting, 
an invitation for a second General Assembly meeting 
shall be sent and such meeting is to be convened no 
earlier than five (5) days and no more than fifteen (15) 
days from the date of the first meeting. The second 
General Assembly meeting shall then be duly convened 
regardless of the number of Shareholders attending.  

زيد تنعقد الجمعيّة العموميّة أصوالً في أبوظبي بحضور مساھمين يمثلون ما ي
خمسين بالمائة من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب في %) 50(عن 

مضي  ة العمومية إلى اجتماع ثاٍن يعقد بعداإلجتماع األول، وجب دعوة الجمعيّ
خمسة عشر يومًا من تاريخ ) 15(خمسة أيام وال تجاوز ) 5(مدة ال تقل عن 

ن اإلجتماع األول ويُعتبر اإلجتماع الثاني صحيحًا أيًأ كان عدد المساھمي
 .الحاضرين
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Article (37) 
 ) 37(   المادة

37.1 Each Shareholder shall have the right to attend 
the General Assembly and shall have a number 
of votes equal to the number of his/her shares.  

لكل مساھم الحق في حضور اجتماعات الجمعيّة العموميّة، ويكون له  1-37
 عدد األصوات المعادلة لعدد أسھمه.

37.2 A Shareholder may appoint a proxy who must 
not be a Board Director to attend the General 
Assembly on his/her behalf by virtue of a written 
special power of attorney. Such proxy shall not, 
in such capacity, represent more than five 
percent (5%) of the share capital of the 
Company.  

ويجوز للمساھم أن ينيب عنه غيره من غير أعضاء مجلس اإلدارة في  2-37
حضور الجمعيّة العموميّة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة. ويجب 

ة ) خمسة بالمائ%5أال يكون الوكيل حائزا بھذه الصفة على أكثر من (
 من أسھم رأس مال الشركة.

37.3 Shareholders lacking legal capacity shall be 
represented by their legal representatives.  

 ويمثل ناقصي األھلية وفاقديھا النائبون عنھم قانونًا. 3-37

37.4 Individuals representing legal entities are 
exempt from the foregoing percentile limitation 
in Article 37.2. 

ممثلو األشخاص  2-37ويستثني من ھذه النسبة المبينة في المادة  4-37
 االعتبارية.

Article (38) 
 ) 38(   المادة

Invitations to the Shareholders to attend the General 
Assembly shall be by announcement in two (2) daily 
local newspapers, issued in Arabic and English, and by 
registered mail at least fifteen (15) days before the date 
set for the meeting after obtaining the approval from the 
Authority. The invitation should contain the agenda for 
the General Assembly meeting. A copy of the invitation 
shall be sent to the Authority and the Competent 
Authority.   

ي فتوجه الدعوة إلى المساھمين لحضور اجتماعات الجمعيّة العموميّة بإعالن 
جلة، صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية و اإلنجليزية وبكتب مس

لك ) خمسة عشر يومًا على األقل، وذ15محدد لالجتماع بـ(وذلك قبل الموعد ال
سابات بعد الحصول على موافقة الھيئة وتقديم نسخة من الميزانية العمومية والح

 الختامية للشركة. ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماع وترسل
  صورة من أوراق الدعوة إلى الھيئة والسلطة المختصة.

Article (39) 
 ) 39(   المادة

A General Assembly shall be called by: :تنعقد الجمعيّة العموميّة بدعوة من 

(i) the Board of Directors at least once (1) annually 
during the four (4) months following the end of the 
financial year; 

 التاليةمجلس اإلدارة مرة على األقل في السنة خالل األشھر األربعة  ) 1(
 ؛لنھاية السنة المالية

(ii) the Board of Directors, whenever it deems fit, or 
upon a request of the Auditor, or if one or more 
Shareholders holding not less than twenty percent 
(20%) of the share capital request a meeting, then 
the Board of Directors shall call for a General 
Assembly within five (5) days from the date of 
submitting the request;  

ت، مجلس اإلدارة، كلما رأى وجھاً لذلك أو بناء على طلب مدقق الحسابا ) 2(
) عشرين بالمائة من رأس %20أو إذا طلب مساھم أو أكثر يملكون (

وة المال كحد أدنى عقد الجمعيّة العموميّة، وجب على مجلس اإلدارة دع
 ؛لطلب) خمسة أيام من تاريخ تقديم ا5معيّة العموميّة العادية خالل (الج

(iii) the Auditor, directly, if the Board of Directors omits 
to send an invitation to convene the General 
Assembly within five (5) days from the date of the 
request for a meeting submitted by the Auditor to 
the Board of Directors; or 

مدقق الحسابات مباشرة إذا اغفل مجلس اإلدارة توجيه الدعوة لعقد  ) 3(
خالل  الجمعيّة العموميّة في االحوال التي يوجب القانون فيھا دعوتھا أو

خمسة أيام من تاريخ تقديم مدقق الحسابات طلب توجيه الدعوة لمجلس 
 ؛ أواإلدارة ولم يقم بذلك

(iv) the Authority, after five (5) days from its request to 
the Board of Directors, may call for the General 
Assembly in the following events: 

س الھيئة، في األحوال التالية، وبعد خمسة أيام من تاريخ طلبھا، مجل ) 4(
 اإلدارة الدعوى للجمعيّة العموميّة: 
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(a) the lapse of thirty (30) days after the fixed date 
for the meeting to be held (i.e. four (4) months 
after the end of the financial year) without the 
Board of Directors sending an invitation; 

 ) ثالثون يوماً على الموعد المحدد النعقادھا (وھو30إذا مضى (  )أ(
انتھاء السنة المالية) دون أن يقوم مجلس مضي أربعة أشھر على 
 اإلدارة بدعوتھا لالنعقاد؛

(b) if the number of Board Directors is less than the 
minimum required for its quorum; 

إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة   )ب(
 انعقاده؛

(c) discovery of any violation of the Law or these 
Articles, or any defect in the management of the 
Company; or 

كة إذا تبين لھا في أّي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشر  )ج(
 أو وقوع خلل في إدارتھا؛ أو

(d) if the Board of Directors fails to call for a meeting 
of the General Assembly despite the call from 
one or more Shareholders representing twenty 
percent (20%) of the share capital of the 
Company. 

إذا تقاعس مجلس اإلدارة عن دعوتھا لالنعقاد رغم طلب مساھم   )د(
 %) عشرين بالمائة من رأس مال الشركة.  20أو أكثر يمثلون (

Article (40) 
 ) 40(   المادة

The following matters shall be included on the agenda 
of the annual General Assembly: 

 تية: يدخل في جدول أعمال الجمعيّة العموميّة في اجتماعھا السنوي المسائل اآل

(i) to review and approve the report of the Board of 
Directors on the activity of the Company, its 
financial standing throughout the year and the 
report of the Auditor; 

سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزھا المالي خالل  ) 1(
 السنة وتقرير مدقق الحسابات والتصديق عليھما؛

(ii) to consider and approve the balance sheet and the 
account of profits and losses; 

 رباح والخسائر والتصديق عليھما؛مناقشة ميزانية الشركة وحساب األ ) 2(

(iii) to elect the Board Directors if necessary; )3 ( إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء؛ 

(iv) to appoint and determine the remuneration of the 
Auditor; 

 تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابھم؛ ) 4(

(v) to consider the proposals of the Board of Directors 
concerning the distribution of profits; 

 النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح؛ ) 5(

(vi) to consider the proposals of the Board of Directors 
concerning the remuneration of the Board Directors 
and to determine such remuneration; 

مجلس اإلدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  النظر في مقترحات ) 6(
 وتحديدھا؛

(vii) to dismiss or discharge the liability of the Board 
Directors and to file the liability claim against them, 
as the case may be; and 

عزل أعضاء مجلس اإلدارة أو إبراء ذمتھم ورفع دعوى المسؤولية  ) 7(
 ألحوال؛ وعليھم حسب ا

(viii) to dismiss or discharge the liability of the Auditor 
and to file the liability claim against them, as the 
case may be. 

عزل مدققي الحسابات أو إبراء ذمتھم ورفع دعوى المسؤولية عليھم  ) 8(
 حسب األحوال.

Article (41) 
 ) 41(   المادة

41.1 Shareholders who wish to attend the General 
Assembly shall register their names in an 
electronic register made available by the 
Management at the meeting place within ample 
time before the meeting. The register shall 
include the name of the Shareholder, or his 
representative, the number of shares he holds 

سجل المساھمون الذين يرغبون في حضور الجمعيّة العموميّة  1-41
أسماءھم في السجل اإللكتروني الذي تعده اإلدارة لھذا الغرض في 
. مكان االجتماع قبل الوقت المحدد النعقاد ذلك االجتماع بوقت كاف

ينوب عنه وعدد األسھم  ويجب أن يتضمن السجل اسم المساھم أو من
التي يملكھا أو عدد األسھم التي يمثلھا وأسماء مالكيھا مع تقديم سند 

ويعطى المساھم أو النائب بطاقة لحضور االجتماع يذكر فيھا . الوكالة
ويستخرج من ھذا السجل . عدد األصوات التي يمثلھا أصالة أو وكالة
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or represents and the names of the represented 
Shareholders and the appropriate proxies. The 
Shareholder or the proxy shall be given a card 
to attend the meeting, which shall state the 
number of votes held or represented by him/her. 
An extract of this register showing the number 
of shares represented at the meeting and the 
percentage of attendance shall be printed and 
attached to the minutes of the General 
Assembly after being signed by the chairperson 
of the meeting, the secretary and the Auditor. 

ماع ونسبة الحضور خالصة مطبوعة بعدد األسھم التي مثلت في االجت
ويتم إلحاقھا بمحضر اجتماع الجمعيّة العموميّة بعد توقيعھا من قبل كل 

 .ومدقق الحسابات من رئيس االجتماع ومقرر الجلسة

 

41.2 Registration shall close at the time when the 
chairperson of the meeting announces whether 
or not the quorum for such meeting has been 
met. No registration of any Shareholder or proxy 
shall be accepted thereafter and votes of those 
late Shareholders or proxies would not count 
and their views would not be taken into account 
in that meeting. 

ن ويقفل باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعيّة العموميّة عندما يعل 2-41
له، رئيس االجتماع اكتمال النصاب المحدد لذلك االجتماع أو عدم اكتما

ائب عنه لحضور ذلك وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أّي مساھم أو ن
طرح تاالجتماع كما ال يجوز االعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي 

 في ذلك االجتماع.

Article (42) 
 ) 42(   المادة

The register of the Shareholders shall be closed in 
accordance with the procedures for transacting, set-off, 
settlement, transfer of title, custody of securities and the 
relevant rules prevailing in the Market. 

قل يغلق سجل المساھمين طبقا للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ون
 المالية والقواعد المعنية السائدة في السوق.الملكية وحفظ األوراق 

Article (43) 
 ) 43(   المادة

The provisions of the Law shall apply to the quorum 
required for convening the General Assembly and to the 
required majority to adopt resolutions therein. 

لجمعيّة العموميّة وعلى تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد ا
 األغلبية الالزمة التخاذ القرارات أحكام القانون.

Article (44) 
 ) 44(   المادة

44.1 The General Assembly shall be chaired by the 
Chairperson. In the absence of the 
Chairperson, the vice-chairperson or a Board 
Director appointed by the Board of Directors for 
that purpose shall chair the meeting.  

 يرأس الجمعيّة العموميّة رئيس مجلس اإلدارة، وعند غيابه، يرأسھا 1-44
نائب رئيس مجلس اإلدارة أو عضو مجلس اإلدارة الذي يعيّنه مجلس 

 اإلدارة لذلك.

44.2 If the said individuals are not present, the 
General Assembly shall appoint one (1) of the 
Shareholders to chair the meeting and shall 
appoint a secretary for the meeting.  

وفي حال غياب المذكورين عن حضور االجتماع، تُعيّن الجمعيّة  2-44
 العموميّة من بين المساھمين رئيسًا لالجتماع كما تُعيّن الجمعية

 العمومية مقرر لالجتماع.

44.3 The chairperson of the General Assembly shall 
appoint a teller for the meeting. 

 . لألصوات وتعيّن الجمعيّة العموميّة جامعاً  3-44

44.4 The Company shall keep minutes of the 
meetings of the General Assembly and register 
attendance in special books to be kept for this 
purpose and signed by the chairperson of the 
relevant meeting, the secretary, the tellers and 
the Auditor. The individuals who sign the 
minutes of the meeting shall be held liable for 
the accuracy of information contained therein. 

اضر اجتماعات الجمعيّة العموميّة وإثبات الحضور وتدون الشركة مح 4-44
في دفاتر تحفظ لھذا الغرض وتوقع من قبل رئيس االجتماع المعني 
ومقرر الجمعية وجامعي األصوات ومدقق الحسابات ويكون الموقعون 

  على محاضر االجتماعات مسئولين عن صحة البيانات الواردة فيھا.

Article (45) 
 ) 45(   المادة
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Voting at the General Assembly shall be in accordance 
with the procedure specified by the chairperson of the 
assembly unless the General Assembly specifies and 
approves another voting procedure.  If the subject of the 
vote relates to the appointment, dismissal or 
accountability of the Board Directors, voting shall be 
conducted by secret Cumulative Voting. 

يّة إال يكون التصويت في الجمعيّة العموميّة بالطريقة التي يعّينھا رئيس الجمع
ألمر اإذا قررت ووافقت الجمعيّة العموميّة طريقة معينة للتصويت.  وإذا تعلق 

بإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلھم أو بمساءلتھم، فان ذلك يكون 
  بالتصويت السري التراكمي.

 

Article (46) 
 ) 46(   المادة

46.1 The Board Directors may not participate in 
voting on the resolutions of the General 
Assembly for the discharge of the Board 
Directors from liability for their management or 
in connection with a special benefit of the Board 
Directors, a Conflict of Interest or a dispute 
between the Board Directors and the Company, 
and in the event that the Shareholder is 
representing a corporate person, the shares of 
such corporate person shall be excluded. 

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات  1-46
م أو الجمعيّة العموميّة الخاصة بإبراء ذمتھم من المسؤولية عن إدارتھ
ف التي تتعلق بمنفعة خاصة لھم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخال

ال كون عضو مجلس اإلدارة يمثل قائم بينھم وبين الشركة، وفي ح
 شخصا اعتباريا يستبعد أسھم ذلك الشخص االعتباري. 

46.2 A Shareholder having the right to attend the 
General Assembly may not participate in voting 
in his personal capacity or by proxy on matters 
related to a personal benefit or an existing 
dispute between such Shareholder and the 
Company. 

ال يجوز لمن له حق حضور إجتماعات الجمعيّة العموميّة أن يشترك  2-46
في التصويت سواء بصفته الشخصية أو عن من يمثله في المسائل 

  التي تتعلق بمنفعة خاصة أو بخالف قائم بينه وبين الشركة.

Article (47) 
 ) 47(   المادة

The General Assembly may, through a Special 
Resolution, decide to do the following: 

  يجوز للجمعيّة العموميّة بموجب قرار خاص أن تقرر القيام بما 
 يلي: 

(i) increase the share capital in any way or reduce the 
share capital; 

 زيادة رأس المال بأّي طريقة أو تخفيضه. ) 1(

(ii) approve the dissolution of the Company or its 
merger with another company; 

 الموافقة على حّل الشركة أو إدماجھا في شركة أخرى. ) 2(

(iii) sell or otherwise dispose of all or substantially all of 
the business ventures, undertakings or assets of 
the Company; 

 التصرف بأّي وجه، في جميع أو جزء كبير من أعمال الشركة أوبيع أو  ) 3(
ء مشاريعھا أو أصولھا. الذي قامت به الشركة أو أعماله أو أصوله سوا

 ·بشكل كامل أو جزء كبير منه

(iv) extend the term of the Company; 
 إطالة مدة الشركة. ) 4(

(v) issue sukuk or bonds by the Company; 
 من قبل الشركة إصدار صكوك أو سندات  ) 5(

(vi) upon the expiry of two (2) fiscal years, make 
charitable contributions not exceeding two percent 
(2%) of the average net profits of the Company 
during two (2) fiscal years preceding the year of 
contribution; 

يم مساھمات طوعية ال تزيد عن ) ماليتين، تقد2شريطة مضي سنتين ( ) 6(
) 2(%) إثنين بالمائة من متوسط األرباح الصافية للشركة في السنتين 2(

 الماليتين السابقتين

(vii) amend these Articles, subject to the following 
restrictions: 

يد بالقيود تعديل النظام األساسي إال ان حقھا ھذا ليس مطلقًا وانما ھو مق ) 7(
 التالية:

(a) the amendments should not increase the 
Shareholders’ obligations; and 

 أال تؤدي التعديالت إلى زيادة أعباء المساھمين؛ و  )أ(
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(b) the amendments should not cause transfer of 
the head office out of Abu Dhabi. 

أال تؤدي التعديالت إلى نقل مركز الشركة الرئيسي إلى خارج   )ب(
 ظبي.أبو

Article (48) 
  ) 48(   المادة

The owners of shares registered on the working day 
preceding the holding of the General Assembly shall be 
deemed to be the holders of the right to vote in that 
General Assembly. 

ة ھو الجمعيّة العموميّيكون مالك السھم المسجل في يوم العمل السابق النعقاد 
 صاحب الحق في التصويت في تلك الجمعيّة العموميّة.

Article (49) 
 ) 49(   المادة

49.1 Subject to the provisions of the Law and the 
Resolutions issued hereunder and the Articles 
of Association, the General Assembly shall 
have the responsibility to consider any issue put 
to it in connection with the Company. Subject to 
Article 49.2, the General Assembly may not 
consider other than the issues listed in the 
agenda. 

مع مراعاة أحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه والنظام  1-49
قة األساسي تختص الجمعيّة العموميّة بالنظر في جميع المسائل المتعل

ال يجوز للجمعيّة العموميّة  2-49بالشركة، و مع مراعاة المادة 
 المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول األعمال. 

49.2 Notwithstanding the provisions of the above 
paragraph, the General Assembly may consider 
any serious incidents revealed during the 
meeting or if the Authority or a number of 
Shareholders holding at least ten percent (10%) 
of the share capital of the Company request, 
before commencing the discussion of the 
agenda of the General Assembly, to list certain 
issues in the agenda, the Board of Directors 
shall respond to such request, failing which the 
General Assembly shall have the right to 
resolve to discuss such issues. The Authority 
may issue a resolution determining the 
applicable conditions to list a new issue on the 
agenda of the General Assembly. 

لمداولة اكون للجمعيّة العموميّة حق استثناءاً من أحكام الفقرة السابقة ي 2-49
يئة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء االجتماع، أو إذا طلبت الھ

) عشرة بالمائة من رأس مال %10أو عدد من المساھمين يمثل (
 الشركة على األقل وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعيّة

عمال وجب على مجلس العموميّة، إدراج مسائل معينة في جدول األ
 اإلدارة إجابة الطلب وإال كان من حق الجمعيّة العموميّة أن تقرر
مناقشة ھذه المسائل، وللھيئة أن تصدر قراراً تحدد فيه الشروط 

  ميّة.الواجب مراعاتھا إلدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعيّة العمو

PART SIX 

AUDITORS 

  الباب السادس

 مدقق الحسابات

Article (50) 
 ) 50(   المادة

50.1 The Company shall have one or more Auditor(s) 
appointed by the General Assembly for a 
renewable term of one (1) year, upon 
nomination by the Board of Directors. The fees 
of the Auditor shall be determined by the 
General Assembly. The Auditor shall monitor 
the financial accounts for the year for which he 
was appointed. The Auditor should be 
registered with the Authority and be licensed to 
practice in the UAE. 

قدر العموميّة، وتيكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعيّنه الجمعيّة  1-50
د من أتعابه بناءًا على ترشيح من مجلس اإلدارة لمدة سنة قابلة للتجدي
جب تاريخ تعيينه وتحدد الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات. ويتو

على مدقق الحسابات مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لھا 
ة المھنة ويشترط به أن يكون مسجال لدى الھيئة ومرخص له بمزاول

  في الدولة.

50.2 The Auditor shall carry out his duties from the 
date of the General Assembly appointing him 
until the following annual General Assembly is 
concluded. 

لتي اة العموميّة يتولى مدقق الحسابات مھامه من نھاية إجتماع الجمعيّ 2-50
  الية.نھاية إجتماع الجمعية العمومية السنوية الت إلىيتم تعيينه فيھا 
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50.3 The appointment of the Auditor shall not exceed 
three (3) years starting from the date of 
publication of these Articles. 

عن ثالث سنوات تبدأ منذ تاريخ  مدقق الحسابات ال تزيد مدة تعيين 3-50
 نشر ھذا النظام.

Article (51) 
  ) 51(   المادة

51.1 The Auditor shall be independent from the 
Company and the Board of Directors and shall 
not be a business partner, agent or relative up 
to the fourth degree of any of the Founder or 
Board Directors. The Auditor shall not be a 
Shareholder or be a Board Director or occupy 
any technical, administrative, operational or 
executive position at the Company.  

يجب أن يكون مدقق الحسابات مستقًال عن الشركة ومجلس إدارتھا.  1-51
د وال يجوز له أن يكون شريكًا أو وكيًال ألحد مؤسسي الشركة أو ألح

وز  له حتى الدرجة الرابعة. كما ال يجأعضاء مجلس اإلدارة أو قريباً 
لمدقق الحسابات أن يكون مساھمًا أو أن يشغل منصب عضو مجلس 
 ة. اإلدارة أو أّي منصب فني أو إداري أو تشغيلي أو تنفيذي في الشرك

51.2 The Company must take reasonable steps to 
verify the independence of the Auditor and that 
the Auditor does not suffer from any Conflict of 
Interest. 

وعلى الشركة أن تتخذ خطوات معقولة للتأكد من استقاللية مدقق  2-51
الحسابات، وأن ال تعاني كافة األعمال التي يقوم بھا من تضارب 

  .المصالح

Article (52) 
 ) 52(   المادة

52.1 The Auditor shall have the authorities and the 
obligations provided for in the Law. The Auditor 
must have the right to review, at all times, all the 
Company books, records, instruments and all 
other documents of the Company. The Auditor 
has the right to request clarifications as he 
deems necessary for the performance of his 
duties and he may investigate the assets and 
liabilities of the Company. If the Auditor is 
unable to perform these authorities, he must 
confirm the same in a written report to be 
submitted to the Board of Directors. If the Board 
of Directors fails to enable the Auditor to 
perform his duties, the Auditor must send a copy 
of the report to the Authority and the Competent 
Authority and present it to the General 
Assembly. 

لصالحيات وعليه التقيد باإللتزامات يكون لمدقق الحسابات ا 1-52
المنصوص عليھا في القانون. ولمدقق الحسابات الحق في اإلطالع في 
كافة األوقات على جميع دفاتر الشركة وسجالتھا ومستنداتھا وغير 
مه ذلك من وثائق وله أن يطلب اإليضاحات التي يراھا الزمة ألداء مھا

ن التزاماتھا. وإذا لم يتمكوله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة و
مدقق الحسابات من استعمال ھذه الصالحيات، يُثبت ذلك كتابًة في 

المدقق  تقرير يُقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم يقم مجلس اإلدارة بتمكين
من أداء مھمته، وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى 

 ة العموميّة.الھيئة والسلطة المختصة وأن يعرضه على الجمعيّ

52.2 The Auditor shall audit the accounts of the 
Company, inspect the balance sheet and the 
profit and loss account, review the Company’s 
transactions with Related Parties, and ensure 
the application of the provisions of the Law and 
these Articles. The Auditor shall submit a report 
on the results of such inspection to the General 
Assembly and forward a copy to the Authority 
and the Competent Authority. When preparing 
his report, the Auditor shall verify the following: 

بات الشركة وفحص الميزانية يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسا 2-52
وحساب األرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع األطراف 

تقديم  ذات العالقة والتأكد من تطبيق أحكام القانون وھذا النظام، وعليه
 تقرير بنتائج ھذا الفحص إلى الجمعيّة العموميّة وإرسال صورة منه

تأكد إعداد تقريره، الإلى الھيئة والسلطة المختصة. كما يجب عليه عند 
  مما يأتي:

  

(i) the overall accuracy of the accounting records kept 
by the Company; and 

  مدى صحة السجالت المحاسبية التي تحتفظ بھا الشركة، و ) 1(

(ii) the extent of conformity of Company records with 
accounting records. 

  السجالت المحاسبية.مدى تطابق حسابات الشركة مع  ) 2(

52.3 Subsidiaries of the Company and their auditors 
shall provide any information or clarifications as 

ات تلتزم الشركات التابعة للشركة ومدققي حساباتھا بتقديم أّي معلوم 3-52
  مدقق الحسابات ألغراض التدقيق.أو توضيحات يطلبھا 
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requested by the Auditor for the purposes of the 
audit. 

Article (53) 
 ) 53(   المادة

53.1 The Auditor must submit to the General 
Assembly a report containing all of the 
particulars set out in Articles 245, 246 and 250 
of the Law. The Auditor must attend the General 
Assembly to present his report to the 
Shareholders clarifying any interference or 
difficulties from the Board of Directors during 
the performance of his duties. The report of the 
Auditor shall be independent and unbiased and 
present the opinion of the Auditor concerning all 
matters related to his duties, particularly the 
Company’s balance sheet, its financial 
positions and any violations thereto.  

ل على يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعيّة العموميّة العادية تقريرا يشتم 1-53
من القانون.  250و 246و 245البيانات المنصوص عليھا في الموادّ 

وعليه أن يحضر اجتماع الجمعيّة العموميّة ليتلو تقريره على 
ين موضحاً أية معوقات أو تدخالت من مجلس اإلدارة واجھته المساھم

ن يدلي أثناء تأدية أعماله، وأن يتسم تقريره باالستقاللية والحيادية وأ
برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة 
   ومالحظاته على حسابات الشركة ومركزھا المالي وأيّة مخالفات بھا.

53.2 The Auditor shall note in his report and the 
balance sheet the charitable contributions 
made by the Company for the purposes of 
serving the society, if any, during the relevant 
financial year. The report and the balance sheet 
should also indicate the beneficiary of such 
contributions. 

الميزانية العمومية وفي أن يذكر في تقريره  وعلى مدقق الحسابات 2-53
لية التى قامت بھا الشركة خالل السنة الما الخيريةللشركة المساھمات 

وأن يحدد الجھة المستفيدة من ” إن وجدت“ألغراض خدمة المجتمع 
  ھذه المساھمات الطوعية.

53.3 The Auditor, who acts in the capacity of an 
agent of the Shareholders, shall be liable for the 
accuracy of the particulars stated in his report. 
Each Shareholder may discuss the report of the 
Auditor and request clarifications on matters 
included therein during the meeting of the 
General Assembly. 

يكون المدقق مسئوال عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه  3-53
وكيال عن مجموع المساھمين، ولكل مساھم أثناء عقد الجمعيّة 

 العموميّة أن يناقش تقرير المدقق وأن يستوضحه عما ورد فيه.

PART SEVEN 

THE FINANCE OF THE COMPANY 

  الباب السابع

 مالية الشركة

Article (54) 
 ) 54(   المادة

54.1 The Board of Directors shall maintain duly 
organised accounting books which reflect the 
accurate and fair position of the Company’s 
financial status in accordance with generally 
accepted accounting principles internationally 
applied. No Shareholder will be entitled to 
inspect those books unless a specific 
authorisation to this effect is obtained from the 
Board of Directors.  

على مجلس اإلدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب األصول  1-54
إلعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الشركة ولتفسير 

ليھا تعامالتھا. تحفظ ھذه الدفاتر طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف ع
ھم في الشركة فحص دفاتر والمطبقة دوليا. وال يحق ألّي مسا

الحسابات تلك إال بموجب تفويض بھذا المعنى صادر عن مجلس 
  اإلدارة.

54.2 The financial year of the Company shall start on 
the first day of January and shall end on the last 
day of December of every year.  

 

ھر يناير وتنتھي في آخر يوم من شتبدأ السنة المالية للشركة في أول  2-54
  ديسمبر من كل سنة.

Article (55) 
 ) 55(   المادة

The Board of Directors must prepare an audited balance 
sheet and profit and loss account for each financial year 
at least one (1) month before the Annual General 

على مجلس اإلدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل االجتماع السنوي للجمعيّة 
العموميّة السنوية بشھر على األقل ميزانية مدققة للشركة وحساب األرباح 
والخسائر. وعلى مجلس اإلدارة أيضا أن يعد تقريرا عن نشاط الشركة خالل 



 

24 
 

Assembly. The Board of Directors must also prepare a 
report on the Company’s activities during the financial 
year, its financial position at the end of the same year 
and the recommendations on distribution of the net 
profits. A copy of the balance sheet, profit and loss 
account, the report of the Auditor and report of the Board 
of Directors shall be sent to the Authority within seven 
(7) days from the date of convening the Annual General 
Assembly. The annual balance sheet and the profit and 
loss account shall be published in two (2) daily local 
newspapers, one (1) of which is issued in Arabic, within 
fifteen (15) days from the date of approval thereof by the 
annual General Assembly. A copy of the balance sheet 
and the profit and loss account shall be provided to the 
Authority and the Competent Authority. 

ة المالية وعن مركزھا المالي في ختام السنة ذاتھا والطريقة التي يقترحھا السن
لتوزيع األرباح الصافية. ترسل صورة من الميزانية وحساب األرباح والخسائر 

) 7وتقرير مدقق الحسابات عليھما وتقرير مجلس اإلدارة إلى الھيئة خالل (
ويجب نشر الميزانية السنوية سبعة أيام من انعقاد الجمعيّة العموميّة السنوية. 

للشركة وحساب األرباح والخسائر في صحيفتين يوميتين تصدر أحدھما باللغة 
) خمسة عشر يوماً من تاريخ مصادقة الجمعيّة 15العربية وذلك خالل (

 العموميّة السنوية عليھا وتودع نسخة منھا لدى الھيئة والسلطة المختصة.

Article (56) 
 ) 56(   المادة

The Board of Directors may deduct a percentage of the 
annual gross profits for the depreciation of the 
Company’s assets or for compensation for the depletion 
in their value. These amounts shall only be utilised upon 
the decision of the Board of Directors and should not be 
distributed to the Shareholders.  

لمجلس اإلدارة أن يقتطع من األرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددھا 
الستھالك موجودات الشركة أو التعويض عن انخفاض قيمتھا، ويتم التصرف 

على  في ھذه األموال فقط بناءًا على قرار من مجلس اإلدارة وال يجوز توزيعھا
  مساھمين. ال

Article (57) 
 ) 57(   المادة

The annual net profits of the Company shall be 
distributed after deducting all general expenses and 
other costs as follows: 

 توزع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية
  -والتكاليف األخرى وفقا لما يلي:

(i) ten percent (10%) of the net profits shall be 
deducted and allocated as the legal reserve. Such 
deduction shall cease to occur when the total 
amount of the reserve is equal to at least fifty 
percent (50%) of the capital of the Company. If the 
reserve falls below this threshold, the deduction 
and allocation shall resume; 

) عشرة بالمائة من صافي األرباح تخصص لحساب %10تقتطع ( ) 1(
 االحتياطي القانوني. ويوقف ھذا االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطي

) خمسين بالمائة على األقل من رأس مال الشركة. %50قدرا يوازي (
  عن ذلك، تعيّن العودة إلى االقتطاع؛ وإذا نقص االحتياطي

(ii) a percentage not exceeding ten percent (10%) of 
the net profits shall be allocated as a compensation 
for the Board Directors, after deducting 
amortisations and reserves. The compensation 
shall be determined by the General Assembly, upon 
the recommendation of the Board of Directors.  
Penalties imposed by the Authority or the 
Competent Authority on the Company due to 
violations by the Board of Directors of the Law or 
these Articles during the fiscal year that just ended 
shall be deducted from the remuneration of the 
Board of Directors. The General Assembly may 
resolve not to deduct such penalties if it finds that 
the penalties are not imposed due to any 
negligence or error on the part of the Board of 
Directors; and 

) عشرة بالمائة من الربح الصافي %10تخصص نسبة ال تزيد على ( ) 2(
م للسنة المالية المنتھية كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك بعد خص

. ويقترح مجلس اإلدارة المكافأة واالحتياطيات االستھالكاتكافة 
 وتعرض على الجمعيّة العموميّة للنظر فيھا، وتخصم من تلك المكافأة

ت التي تكون قد ُوّقعت على الشركة من الھيئة أو السلطة الغراما
مخالفات مجلس اإلدارة للقانون  أو للنظام األساسي  المختصة بسبب

لغرامات خالل السنة المالية المنتھية. وللجمعيّة العموميّة عدم خصم تلك ا
طأ خأو بعضھا إذا تبيّن لھا أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو 

  س اإلدارة؛ ومن مجل

(iii) the remaining amounts of the net profits are 
distributed among the Shareholders or shall be 
moved to the subsequent year, pursuant to a 
recommendation made by the Board of Directors, 
or instalments allocated to form an additional 

ًا يوزع الباقي من صافي األرباح بعد ذلك على المساھمين أو يرحل بناء ) 3(
طي على اقتراح مجلس اإلدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص إلنشاء احتيا

  غير عادي وفقا لما تقرره الجمعيّة العموميّة العادية.
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reserve, all in accordance with the General 
Assembly resolutions. 

Article (58) 
 ) 58(   المادة

The legal reserve shall be used by a resolution of the 
Board of Directors in the best interests of the Company. 
The legal reserve may not be distributed among the 
Shareholders. However, any amount in excess of fifty 
percent (50%) of the paid up capital can be used to 
distribute dividends which shall not exceed ten percent 
(10%) of the paid up capital among the Shareholders 
during years where distribution of such percentage is 
not possible.  

لتي ايتم التصرف في المال االحتياطي بناء على قرار مجلس اإلدارة في األوجه 
تحقق مصالح الشركة. ال يجوز توزيع االحتياطي القانوني على المساھمين، 
ع وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع لتأمين توزي

ل المدفوع على ) عشرة بالمائة من رأس الما%10أرباح ال تزيد على (
 المساھمين في السنوات التي ال تسمح بتوزيع ھذه النسبة. 

Article (59) 
 ) 59(   المادة

Dividends shall be paid to the Shareholders in 
accordance with the regulations as to trading, clearing, 
settlement, transfer of ownership and custody of 
securities and the applicable regulations of the financial 
market where the Company’s shares are listed. 

 تدفع حصص األرباح إلى المساھمين طبقًا للنظام الخاص بالتداول والمقاصة
سوق والتسويات في نقل ملكية وحفظ األوراق المالية والقواعد المعيّنة في ال

   الشركة.المالي المدرج فيه أسھم 

 

PART EIGHT 

DISPUTES 

  الباب الثامن

  المنازعات

Article (60) 
  ) 60(   المادة

Civil liability against members of the Board of Directors 
may not be waived by resolution of the General 
Assembly. If the action giving rise to the liability is 
presented to the General Assembly in a report by the 
Board of Directors or the Auditor and was ratified by the 
General Assembly, civil claims shall be time barred by 
the expiry of one (1) year from the date of convening that 
General Assembly. However, if the alleged action 
constitutes a criminal offence, the proceedings for 
liability shall not be time barred except by the lapse of 
the public case.  

ة ال يترتب على أّي قرار يصدر عن الجمعيّة العموميّة سقوط دعوى المسؤولي
رض ء مجلس اإلدارة. وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عالمدنية ضد أعضا

قت على الجمعيّة العموميّة بتقرير من مجلس اإلدارة أو مدقق الحسابات وصاد
 عليه، فإن دعوى المسئولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية. ومع

 ائية،ذلك، إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس اإلدارة يكون جريمة جن
  فال تسقط دعوى المسئولية إال بسقوط الدعوى العمومية.

PART NINE 

DISSOLUTION OF THE COMPANY 

  الباب التاسع

 في حل الشركة وتصفيتھا

Article (61) 
 ) 61(   المادة

The Company shall be dissolved for any of the following 
reasons: 

 تحل الشركة ألحد األسباب التالية:

(i) expiry of the Company’s term unless it is renewed 
in accordance with the provisions of these Articles; 

ذا النظام انتھاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة بھ ) 1(
  ؛األساسي

(ii) fulfilment of the objectives for which the Company 
was established; 

 ؛الذي أسست الشركة من أجله انتھاء الغرض ) 2(

(iii) a Special Resolution of the General Assembly to 
terminate the term of the Company; 

 ؛صدور قرار خاص من الجمعيّة العموميّة بإنھاء مدة الشركة ) 3(

(iv) merging the Company with another company; )4 ( ؛اندماج الشركة في شركة أخرى 
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(v) the issuance of a court order dissolving the 
Company; or 

  ؛ أوصدور حكم قضائي بحل الشركة ) 5(

(vi) the depletion of all or most of the Company’s 
assets, making it impossible to beneficially invest 
the remainder. 

ھالك جميع أموال الشركة أو معظمھا بحيث يتعذر إستثمار الباقي  ) 6(
  ًا.إستثمارًا مجدي

Article (62) 
 ) 62(   المادة

If the Company incurs losses equal to at least fifty 
percent (50%) of the issued share capital, the Board of 
Directors shall, within thirty (30) days from the date of 
disclosure to the Authority of the periodic or annual 
financial statements, invite the General Assembly to 
convene and decide whether the Company should 
continue or be dissolved prior to its term as mentioned 
in these Articles provided that such decision must be 
issued through a Special Resolution.  

% على األقل من رأس المال المصدر، 50إذا تكبدت الشركة خسائر  تقدر بـ 
 ) ثالثين يومًا من تاريخ اإلفصاح للھيئة30خالل (وجب على مجلس اإلدارة 

قاد والنظر دعوة الجمعيّة العموميّة لإلنع ويةعن القوائم المالية الدورية أو السن
ن في استمرار الشركة أو حلھا قبل األجل المعيّن في النظام األساسي على أ

 يصدر قرار الجمعيّة العموميّة في ھذا الشأن بموجب قرار خاص.

Article (63) 
 ) 63(   المادة

At the end of the term of the Company or, in the event of 
its dissolution, before the expiry of such term, the 
General Assembly shall, upon recommendation by the 
Board of Directors, determine the method of liquidation, 
appoint one or more liquidators and specify the duties of 
the liquidator(s). The authority of the Board of Directors 
shall terminate with the appointment of the liquidator(s). 
The authority of the General Assembly shall remain in 
force for the duration of the liquidation process and shall 
last until the liquidators are absolved of their obligations. 

وميّة، بناءاً عند انتھاء مدة الشركة أو حلھا قبل األجل المحدد، تعيّن الجمعيّة العم
ھم. على طلب مجلس اإلدارة، طريقة التصفية وتعيّن مصفيا أو أكثر وتحدد سلطت
يّة وتنتھي وكالة مجلس اإلدارة بتعيين المصفين وتبقى سلطة الجمعيّة العموم

  إخالء عھدة المصفين. قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم

PART TEN 

FINAL PROVISIONS 

  الباب العاشر

 األحكام الختامية

Article (64) 
 ) 64(   المادة

The Board of Directors may implement an Employees 
Share Option Plan, and for the purpose of encouraging 
the Company’s employees and attracting and retaining 
talented employees to work in the Company, and in 
addition to any other allocations made to the employees 
who are founding Shareholders, the Company’s Board 
may have the right to implement the Employees Share 
Option Plan as per the following terms and conditions. 

حفيز يجوز لمجلس اإلدارة تنفيذ برنامج اسھم اثابة وتحفيز العاملين، ولغرض ت
موظفي الشركة واستقطاب والمحافظة على موظفين موھوبين للعمل بالشركة 
فإنه إضافة إلى أية تخصصات تمنح للموظفين الذين يكونوا مساھمين 

شراء أسھم الشركة مؤسسيين، يحق لمجلس إدارة الشركة تطبيق برنامج خيار 
 طبقا للشروط واإلجراءات التالية:

(i) The Company’s capital shall be increased no more 
than ten percent (10%) of the issued capital during 
every five (5) years to apply the Employees Share 
Option Plan, and the Board of Directors shall define 
the number of shares offered to each employee, the 
price of the share option and the share option period. 

 ) عشرة بالمائة%10يجوز زيادة رأس مال الشركة بنسبة ال تزيد عن ( ) 1(
سنوات وذلك لغرض تطبيق  )5من رأس المال المصدر كل خمس (

برامج خيار شراء أسھم الشركة ويحدد مجلس اإلدارة عدد األسھم 
  الممنوحة لكل موظف وسعر خيار الشراء وفترة الخيار. 

(ii) The Employees Share Option Plan shall not be 
applied unless approved by the General Assembly 
through a Special Resolution. 

بل ال يجوز تطبيق برنامج خيار شراء أسھم الشركة إال بعد إقراره من ق ) 2(
  الجمعيّة العموميّة للشركة بقرار خاص.

Article (65) 
  ) 65(   المادة
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Without prejudice to Article 68 below, the provisions of 
the Law shall apply to any matter not specifically 
covered in the Law of Establishment or these Articles. 

ي شأنه فأدناه، تطبق أحكام القانون فيما لم يرد  69دون اإلخالل بأحكام المادة 
 نص خاص في قانون التأسيس أو ھذا النظام األساسي.

Article (66) 
 ) 66(   المادة

The Company shall be bound by the Corporate 
Governance Rules which shall be considered as an 
integral part of these Articles. 

م يسري على الشركة قواعد حوكمة الشركات، ويعتبر جزءاً ال يتجزأ من النظا
  األساسي ومكمًال له.

Article (67) 
 ) 67(   المادة

In case there is any contradiction between the 
provisions of these Articles in the Arabic and English 
texts, the Arabic text shall prevail save as otherwise set 
out herein. 

نب جاعند وجود تعارض بين نصوص المواد باللغتين العربية واإلنجليزية، يغلب 
 النص العربي.

Article (68) 
 ) 68(   المادة

The Company is exempted from Article 207 of the Law.  من القانون.  207الشركة مستثناة من أحكام المواد  

Article (69) 
  ) 69(   المادة

These Articles of Association shall be deposited and 
published in accordance with the Law. 

 

 يودع ھذا النظام األساسي وينشر طبقا للقانون.

Signatures التوقيعات 


