إعالن هام بخصوص نطاق سعر بيع أسهم شركة
بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.
وإدراج أسهمها لدى سوق أبوظبي لألوراق المالية

بيان التدفقات النقدية الملخص المقتطع

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الملخص المقتطع

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2017

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

ربح السنة

تعديالت لـ:

إستهالك ممتلاكت وآالت ومعدات

حدد نطاق السعر للسهم الواحد بين  2.35درهم إماراتي و  2.95درهم إماراتي.
تَ ّ
يبلغ عدد األسهم العادية ،بقيمة إسمية قدرها ثمانية فلس ( 0,08درهم) للك سهم ،المطروحة للبيع من قبل مؤسس الشركة شركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك" أو "المؤسس") بحد أدنى مليار ومئتين
وخمسون مليون ( )1,250,000,000سهم وبحد أقصى ملياران وخمسمائة مليون ( )2,500,000,000سهم والتي تمثل عشرة بالمائة ( )10%كحد أدنى وعشرون بالمائة ( )20%كحد أقصى من إجمالي األسهم
المصدرة في رأس مال الشركة ("أسهم الطرح") ,وسوف يتم اإلعالن عن حجم الطرح النهائي بتاريخ  8ديسمبر .2017
سيتم تحديد السعر النهائي ألسهم الطرح بناء على آلية البناء السعري للسهم حيث ستقوم الشركة بنشر بيان صحفي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ("دولة اإلمارات") بتاريخ  8ديسمبر  2017يحدد السعر
النهائي للطرح ألسهم الطرح.
ويسر مجلس إدارة الشركة نشر القوائم المالية المدققة للشركة كما في ولغاية التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2017باإلضافة إلى ملخص لتقرير مجلس اإلدارة الذي تم تقديمه ألغراض اإلدراج ,ومن
المتوقع اإلدراج لدى سوق أبوظبي لألوراق المالية بتاريخ  13ديسمبر .2017
إن الشركة هي شركة مساهمة عامة داخل دولة اإلمارات وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون االتحادي رقم  2لسنة  2015بشأن الشراكت التجارية والنظم ذات العالقة ,إن رأس مال الشركة هو مليار درهم
إماراتي ( 1,000,000,000درهم إماراتي) ,أغراض الشركة هي استيراد وتداول وتجارة المنتجات البترولية بما في ذلك الغاز الطبيعي والغاز المسال والمكثفات وزيوت المحراكت ومشتقات البترول األخرى؛ تخزين ونقل
وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات البترولية؛ بناء أو امتالك أو حيازة أو إدارة محطات خدمة الوقود بالتجزئة وغيرها من المنتجات ،وتقديم الخدمات ذات الصلة؛ تأسيس شراكت أو االستحواذ على شراكت والدخول في
اتفاقيات شراكة داخل الدولة وخارجها؛ وأي نشاط آخر تقتضيه أعمال الشركة.
تقرير لجنة التأسيس

ديلويت آند توش (الشرق األوسط)
برج السلع ،الطابق 11
مربعة سوق أبوظبي العالمي
جزيرة المارية
ص.ب990 :.
أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 )0( 2 408 2424 :
فاكس+971 )0( 2 408 2525 :
www.deloitte.com

أرباح من إستبعاد ممتلاكت وآالت ومعدات

()3,104

()5,465

1,027

29,485

()2,491
___________

()3,031
___________

___________

___________

الربح التشغيلي

1,309,791

1,318,017

التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل

2,187,155

1,617,429

___________

___________

نقص( /زيادة) في ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى

1,078,792

()261,362

1,311,823

1,320,025

()24,980

()148,357

___________

___________

1,311,823

1,320,025

عكوسات تنزيل قيمة بضاعة جاهزة إلى صافي القيمة القابلة للتحقق

-

شطب مخزون

11,964

إيرادات فوائد

()264,774
()32,696

4,117,805

ماكفآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين خالل السنة

()70,818
___________

()11,093
___________

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

4,046,987
___________

468,837
___________

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
دفعات لشراء ممتلاكت وآالت ومعدات

()1,040,151

()880,266

عائدات من إستبعاد ممتلاكت وآالت ومعدات

3,135

2,491
___________

5,564

3,031
___________

دفعات مقدمة لمقاولين

()100,199

يسر لجنة تأسيس الشركة أن تنشر تقريرها والبيانات المالية المدققة للشركة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 31ديسمبر  2016ولغاية التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017
وكذلك تقارير مدقق حسابات الشركة.

في رأينا ،إن البيانات المالية الملخصة المقتطعة المرفقة متوافقة ،من جميع النواحي الجوهرية ،مع البيانات المالية المدققة المقتطعة ،وفقاً للسياسات المحاسبية المدرجة في إيضاح  3حول البيانات
المالية المدققة المقتطعة.

األنشطة الرئيسية ومراجعة تطّ ور األعمال

البيانات المالية الملخصة المقتطعة
ال تتضمن البيانات المالية الملخصة المقتطعة جميع اإلفصاحات المطلوبة بموجب السياسات المحاسبية المدرجة في اإليضاح  3حول البيانات المالية المدققة المقتطعة .وبالتالي فإن قراءة البيانات المالية
الملخصة المقتطعة وتقرير مدقق الحسابات حولها ،ليست بديلة عن قراءة البيانات المالية المدققة المقتطعة وتقرير مدقق الحسابات حولها .إن البيانات المالية الملخصة المقتطعة والبيانات المالية
المدققة المقتطعة ال تعكس تأثيرات األحداث التي حدثت بعد تاريخ تقريرنا حول البيانات المالية المدققة المقتطعة.

النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة

3,733,454
___________

أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

اسم الشركة:

أ.

أغراض الشركة:

ب.
ت.
ث.
ج.
المكتب الرئيسي والفروع:
تفاصيل السجل التجاري وتاريخ مزاولة النشاط:

رخصة تجارية رقم  CN-1002757والمقيدة في  2أكتوبر 1973

مدة الشركة:

 100سنة

السنة المالية:

 1يناير الى  31ديسمبر

البنوك الرئيسية التي تتعامل مع الشركة:

بنك أبوظبي األول وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي اإلسالمي وبنك اإلتحاد الوطني

 .2استراتيجية الشركة

•
•
•
•

2016
ألف درهم

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

4,373,773

ممتلاكت وآالت ومعدات

االستفادة من موقف الشركة باعتبارها شركة رائدة في مجال الوقود بالتجزئة في دولة اإلمارات لتقديم خدمات جديدة ستعزز من رضاء
العمالء وتزيد من والئهم وتساهم في زيادة عائدات وأرباح بيع الوقود؛
ترشيد النفقات التشغيلية والرأسمالية لزيادة األرباح؛
تحسين عمليات إدارة المتاجر وغيرها من عروض المنتجات الغير بترولية من أجل زيادة اإليرادات واألرباح؛
االستفادة من قوة اسم أدنوك التجاري وبنية الشركة التحتية المتطورة لتوزيع الوقود من أجل تحسين وتوسعة شبكتها من محطات خدمة بيع
الوقود بالتجزئة ومتاجر التجزئة وذلك من خالل استهداف انتقائي لمواقع جديدة ذات أساسيات جذابة والتوسع في مناطق جغرافية جديدة؛ و
االستفادة من عالقة الشركة الطويلة األمد مع عمالئها العاملين في المجاالت التجارية والصناعية والحكومية بغرض استمرار نمو اإليرادات في
قسم الشراكت.

دفعات مقدمة لمقاولين

مجموع الموجودات غير المتداولة

4,500,794
___________

3,629,839
___________

الموجودات المتداولة
مخزون

ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى

شركة أدنوك الدولية للتوزيع ذ.م.م

3,833,454
___________

نقد وأرصدة لدى البنوك

مجموع الموجودات المتداولة

6,937,493

4,841,781

مجموع الموجودات

11,438,287

8,471,620

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

المساهمة في رأس المال

6,304,418

أرباح محتجزة( /خسائر متراكمة)

1,845,017
___________

()36,147,682
___________

مجموع حقوق الملكية( /العجز)

9,482,768
___________

()34,818,193
___________

إحتياطي قانوني

المطلوبات غير المتداولة

236,926
___________

.1

معالي الدكتور /سلطان أحمد الجابر

إماراتي

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي

.2

السيد /عبدهللا سالم الظاهري

إماراتي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

.3

السيد /عبدالعزيز عبدهللا الهاجري

إماراتي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

.4

السيد /مطر حمدان العامري

إماراتي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

.5

السيد /جاسم محمد الصديقي

إماراتي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

.6

السيد /بيدرو ميرو رويج

أسباني

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

.7

السيد /دايفد إيمانويل بو

فرنسي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

عنوان العمل للك من أعضاء مجلس اإلدارة هو شارع الشيخ زايد بن سلطان .ص.ب ،4188 .أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

 .6أعضاء اإلدارة العليا

#

اإلسم

الجنسية

.1

السيد /سعيد مبارك الراشدي

إماراتي

.3

السيد /بيتري بنتي

فنلندي

.2
.4
.5

.6

السيد /جون اكري

السيد /جوزيه أرامبورو

السيد /ناصر علي الحمادي

السيد /صالح خميس ُحميد

أيرلندي

نائب الرئيس التنفيذي
مدير مالي تنفيذي

أسباني

نائب أول الرئيس المبيعات التجارية

إماراتي

نائب أول الرئيس العمليات

إماراتي

ال يملك أي من أعضاء مجلس اإلدارة العليا وأقاربهم من الدرجة األولى أي أسهم في الشركة أو الشركة التابعة لها.
 .8الئحة بمالكي  %5أو أكثر من أسهم الشركة وعدد االسهم المملوكة
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) %100
 .9تقييم مجلس اإلدارة ألداء الشركة وإنجازاتها مقارنة بخطة األعمال الموضوعية
إن أداء وإنجازات الشركة الحالية منسجمة مع تطلعات وتوقعات اإلدارة العليا للشركة.
 .10نسبة مساهمة غير المواطنين في رأسمال الشركة
حتى تاريخ هذا اإلعالن ،ال يمتلك غير المواطنين أية أسهم في الشركة.

adnocdistribution.ae

دفعات مقدمة لمقاولين محولة إلى ممتلاكت وآالت ومعدات
تحويل الخسائر المتراكمة إلى مستحق إلى جهة ذات عالقة

36,215,583

6,304,418

46,908

إجمالي الربح

4,226,508

3,664,488

إن عنوان المكتب الرئيسي المسجل للمجموعة هو ص .ب ،4188 .أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
في  14سبتمبر  ،2017وافقت الشركة االم على تحويل أنشطه البيع والشراء التي يقوم بها قسم الطيران المدني ("القسم") إليها بحيث يتم تسجيل جميع المبيعات ،تلكفه المبيعات ،الذمم المدينة والمخزون
للقسم من قبل الشركة االم .وفقاً لخطه التحويل ،فإن أنشطة البيع والشراء التي يقوم بها القسم سوف تقوم بها الشركة االم ،بينما ستقوم شركة أدنوك للتوزيع ،بصفتها وكيل للشركة األم ،بإدارة عمليات القسم،
وسيتم تحميل الشركة األم نسبه مئوية من التاكليف المتكبدة كما تم االتفاق عليه من قبل الطرفين.
إن البيانات المالية الملخصة المقتطعة ،والتي تتكون من بيان المركز المالي الملخص المقتطع كما في  31ديسمبر  ،2016وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الملخص المقتطع وبيان التغيرات في حقوق الملكية
الملخص المقتطع وبيان التدفقات النقدية الملخص المقتطع للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،هي مستمدة من البيانات المالية المدققة المقتطعة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2016

إيرادات فوائد

ربح السنة

السادة أنيس صادق ( ،)521سينتيا كوربي ( ،)995جورج نجم ( ،)809محمد خميس التح ( ،)717موسى الرمحي ( ،)872معتصم الدجاني ( ،)726راما بادمانابها أشاريا (،)701
سمير مدبك ( )386مدققو حسابات قانونيون مقيدون بجداول مدققي الحسابات بوزارة االقتصاد ،دولة اإلمارات العربية المتـحدة.

بيان المركز المالي الملخص المقتطع

 30سبتمبر2017
ألف درهم

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

الموجودات

ممتلاكت وآالت ومعدات

5,407,694

4,373,773

دفعات مقدمة لمقاولين

1,291,856

مجموع الموجودات غير المتداولة

5,507,587
___________

4,500,794
___________

مخزون

1,100,914

1,093,818

الدخل الشامل اآلخر

___________

___________

مجموع الدخل الشامل للسنة

1,780,960
___________

1,294,887
___________

األساسي والمخفض

178.10
___________

129.49
___________

الموجودات المتداولة

ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى

1,817,830

نقد وأرصدة لدى البنوك

6,556,374
___________

3,833,454
___________

مجموع الموجودات المتداولة

9,824,686
___________

6,937,493
___________

مجموع الموجودات

15,332,273
___________

11,438,287
___________

349,568

1,656,831

353,390

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

بيان التغيرات في حقوق الملكية الملخص المقتطع

رأس المال

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
رأس المال
ألف درهـم
الرصيد في  1يناير 2015

المساهمة
في رأس المال
ألف درهـم

إحتياطي قانوني
ألف درهـم

أرباح محتجزة /
(خسائر متراكمة)
ألف درهـم

-

1,294,887

المجموع
ألف درهـم

1,000,000

-

___________

___________

129,489
___________

1,000,000

-

329,489

()36,147,682

تنازل عن مبلغ مستحق إلى جهة ذات عالقة

-

-

-

36,215,583

36,215,583

محول إلى إحتياطي قانوني

مجموع الدخل الشامل للسنة

محول إلى إحتياطي قانوني
الرصيد في  1يناير 2016

مجموع الدخل الشامل للسنة

مساهمة إضافية في رأس المال

الرصيد في  31ديسمبر 2016

-

-

-

-

200,000

()37,313,080
()129,489
___________

___________

()34,818,193

-

1,780,960

()36,113,080
1,294,887

1,780,960

1,000,000

1,000,000

333,333

333,333

المساهمة في رأس المال

6,304,418

أرباح محتجزة

3,156,840
___________

1,845,017
___________

10,794,591
___________

9,482,768
___________

إحتياطي قانوني

مجموع حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة

مخصص ماكفآت نهاية الخدمة للموظفين
المطلوبات المتداولة

ذمم دائنة تجارية وأخرى

222,249
___________
1,127,371

6,304,418

236,926
___________
1,115,047

مستحق لجهات ذات عالقة

___________

___________

3,844
___________

()3,844
___________

___________

3,188,062
___________

603,546
___________

مجموع المطلوبات المتداولة

1,000,000
___________

6,304,418
___________

333,333
___________

1,845,017
___________

9,482,768
___________

4,315,433
___________

1,718,593
___________

مجموع المطلوبات

4,537,682
___________

1,955,519
___________

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

15,332,273
___________

11,438,287
___________

-

6,304,418

-

-

6,304,418

()2,032
___________
1,663,102

1,645,302
()157,138

(زيادة) /نقص في ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى

()186,508

832,171

زيادة في ذمم دائنة تجارية وأخرى

44,009

8,496

3,822

()188,425

1,888,290
___________

()249,548
___________

3,403,563

1,890,858

ماكفآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين خالل الفترة

()34,190
___________

()59,932
___________

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

3,369,373
___________

1,830,926
___________

()633,726

()773,127

82

1,413

()14,841

()30,000

زيادة في وديعة ألجل

فوائد مستلمة

()52,633
-

2,032
___________

2,008
___________

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

()676,453
___________

()822,339
___________

صافي الزيادة في النقد ومرادفات النقد

2,692,920

1,008,587

3,733,454
___________

821,191
___________

النقد ومرادفات النقد في بداية الفترة

النقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة

6,426,374
___________

1,829,778
___________

مستحقات لممتلاكت وآالت ومعدات

259,834
___________

179,689
___________

دفعات مقدمة لمقاولين محولة إلى ممتلاكت وآالت ومعدات

41,969
___________

96,201
___________

ممتلاكت وآالت ومعدات محولة من جهة ذات عالقة

696,226
___________

___________

معامالت غير نقدية:

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الملخصة المقتطعة
 .1معلومات عامة
تأسست شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ("أدنوك للتوزيع" أو "الشركة") بموجب القانون رقم ( )13لسنة  1973الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة أبوظبي باإلنابة.

تقوم المجموعة أيضا بتسويق وتوزيع الوقود للعمالء من الشراكت والحكومات في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة .باإلضافة إلى ذلك ،تقدم المجموعة خدمات التزويد بالوقود والخدمات ذات الصلة في
ثمانية مطارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتمتلك وتدير شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في أبوظبي.
إن المجموعة هي شركة تابعة مملوكة بالاكمل لـ شركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك"" ،المساهم" أو "الشركة األم") ،والمملوكة بالاكمل لحكومة أبوظبي ("المساهم النهائي") ،والمسجلة في أبوظبي ،اإلمارات
العربية المتحدة.
إن عنوان المكتب الرئيسي المسجل للمجموعة هو ص .ب ،4188 .أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

كما في  30سبتمبر 2017

مستحق من جهات ذات عالقة

-

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

99,893
___________

1,780,960

11,961

تمتلك المجموعة محطات الوقود بالتجزئة التي تقع في إمارة أبوظبي والشارقة ،حيث تعتبر المجموعة هي المزود الوحيد للوقود لها ،وفي إمارات عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين.

127,021
___________

1,294,887

زيادة في مخزون

()1,413

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

موقع من قبل:
راما بادمانابها أشاريا
رقم القيد 701

الربح التشغيلي

التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل

86,401

()2,008
___________

()9,152

عائدات من إستبعاد ممتلاكت وآالت ومعدات

ديلويت آند توش (الشرق األوسط)

1,778,469

إيرادات فوائد

دفعات مقدمة لمقاولين

البيانات المالية المدققة المقتطعة وتقريرنا حولها
لقد أصدرنا رأياً غير معدل حول البيانات المالية المدققة المقتطعة في تقريرنا المؤرخ في  12نوفمبر  .2017ويتضمن التقرير أيضاً التأكيد على أمر يتعلق بأساس اإلعداد الذي يلفت اإلنتباه إلى اإليضاحين  1و  3حول
نتيجة لذلك ،قد ال
البيانات المالية المدققة المقتطعة التي توضح أن البيانات المالية المدققة المقتطعة تم إعدادها إلدراجها في نشرة اإلكتتاب من أجل إدراج أسهم المجموعة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.
ً
تكون البيانات المالية المدققة المقتطعة مناسبة لغرض آخر.

خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف تشغيلية أخرى

-

دفعات لشراء ممتلاكت وآالت ومعدات

البيانات المالية الملخصة المقتطعة
ال تتضمن البيانات المالية الملخصة المقتطعة جميع اإلفصاحات المطلوبة بموجب السياسات المحاسبية المدرجة في اإليضاح  3حول البيانات المالية المدققة المقتطعة .وبالتالي فإن قراءة البيانات المالية الملخصة
المقتطعة وتقرير مدقق الحسابات حولها ،ليست بديلة عن قراءة البيانات المالية المدققة المقتطعة وتقرير مدقق الحسابات حولها .إن البيانات المالية الملخصة المقتطعة والبيانات المالية المدققة المقتطعة ال
تعكس تأثيرات األحداث التي حدثت بعد تاريخ تقريرنا حول البيانات المالية المدققة المقتطعة.

()59,252
___________

خسارة إنخفاض القيمة لبضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة

2,056

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

الـــرأي
إن البيانات المالية الملخصة المقتطعة ،والتي تتكون من بيان المركز المالي الملخص المقتطع كما في  30سبتمبر  ،2017وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الملخص المقتطع وبيان التغيرات في حقوق الملكية
الملخص المقتطع وبيان التدفقات النقدية الملخص المقتطع للفترة المنتهية في ذلك التاريخ ،هي مستمدة من البيانات المالية المدققة المقتطعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ("ادنوك للتوزيع" أو
"الشركة") وشركتها التابعة (يشار إليها معاً بـ "المجموعة") لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر .2017

19,513

22,018

أرباح من إستبعاد ممتلاكت وآالت ومعدات

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

إلى السادة المساهمين
شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

306,284

208,318

()51

زيادة( /نقص) في مستحق إلى جهات ذات عالقة

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية الملخصة المقتطعة

1,311,823

1,320,025

خسائر إنخفاض قيمة ذمم مدينة – صافي مبالغ مستردة

نقص( /زيادة) في مستحق من جهات ذات عالقة

ديلويت آند توش (الشرق األوسط)
برج السلع ،الطابق 11
مربعة سوق أبوظبي العالمي
جزيرة المارية
ص.ب990 :.
أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 )0( 2 408 2424 :
فاكس+971 )0( 2 408 2525 :
www.deloitte.com

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم (غير مدقق)

25,509

شطب مخزون

()72,100
___________

2,491
___________

تعديالت لـ:

إن المجموعة هي شركة تابعة مملوكة بالاكمل لـ شركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك"" ،المساهم" أو "الشركة األم") ،والمملوكة بالاكمل لحكومة أبوظبي ("المساهم النهائي") ،والمسجلة في أبوظبي ،اإلمارات
العربية المتحدة.

مصاريف توزيع وإدارية

3,031
___________

ربح الفترة

ماكفآت نهاية الخدمة للموظفين المحملة

()2,549,782

إيرادات أخرى

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

إستهالك ممتلاكت وآالت ومعدات

()2,517,110

160,995

الرصيد في  30سبتمبر 2017

1,000,000
___________

6,304,418
___________

333,333
___________

3,156,840
___________

10,794,591
___________

تقوم المجموعة أيضا بتسويق وتوزيع الوقود للعمالء من الشراكت والحكومات في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة .باإلضافة إلى ذلك ،تقدم المجموعة خدمات التزويد بالوقود والخدمات ذات الصلة في
ثمانية مطارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتمتلك وتدير شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في أبوظبي.

الموجودات غير المتداولة

216,578

مجموع الدخل الشامل للفترة

___________

___________

___________

1,311,823
___________

1,311,823
___________

إن األنشطة الرئيسية للشركـة وشركتها التابعة ،شركة أدنوك الدولية للتوزيع ذ.م.م( ،.يشار إليها معها بـ "المجموعة") هي تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمنتجات المصاحبة لها.
تمتلك المجموعة محطات الوقود بالتجزئة التي تقع في إمارة أبوظبي والشارقة ،حيث تعتبر المجموعة هي المزود الوحيد للوقود لها ،وفي إمارات عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين.

أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

1,320,025
___________

التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تاكليف مباشرة

()36,147,682

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

11,438,287
___________

17,670,071

1,000,000

()34,818,193

للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2017

8,471,620
___________

()13,443,563
___________

-

329,489

المجموع
ألف درهـم

بيان التدفقات النقدية الملخص المقتطع

مجموع المطلوبات

20,220,026

رأس المال
ألف درهـم

-

1,955,519
___________

()17,555,538
___________

المساهمة
في رأس المال
ألف درهـم

-

43,289,813
___________

نائب أول الرئيس مبيعات التجزئة

 .7نسبة ملكية اعضاء مجلس االدارة واإلدارة العليا مع اقاربهم من الدرجة االولى في الشركة والشراكت التابعة لها

77,712

46,723

مجموع المطلوبات المتداولة

المنصب

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ،نائب أول الرئيس الشؤون الفنية

821,191
___________

الرصيد في  1يناير 2017

1,000,000

6,304,418

333,333

1,845,017

9,482,768

1,718,593
___________

العائد للسهم:

تتكون اإلدارة العليا من:

()463,327

43,011,554
___________

إيرادات

الجنسية

821,191
___________

1,284,518
___________

الرصيد في  30سبتمبر ( 2016غير مدقق)

1,000,000
___________

___________

329,489
___________

()34,827,657
___________

()33,498,168
___________

مستحق لجهات ذات عالقة

 .5أعضاء مجلس اإلدارة

المنصب

()1,134,724
___________

()932,164
___________

603,546
___________

2016
ألف درهم

للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2017

الرصيد في  1يناير 2016

41,949,239
___________

2015
ألف درهم

بيان التغيرات في حقوق الملكية الملخص المقتطع

مجموع الدخل الشامل للفترة (غير مدقق)

مسؤولية مدقق الحسابات
بناء على إجراءاتنا والتي تم تنفيذها وفقاً للمعيار
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي فيما إذا اكنت البيانات المالية الملخصة المقتطعة متوافقة ،من جميع النواحي الجوهرية ،مع البيانات المالية المدققة المقتطعة ً
الدولي للتدقيق رقم ( 810المعدل) "مهمات التقرير حول بيانات مالية ملخصة".

1,115,047

131.18

___________

___________

278,259
___________
1,062,315

132.00

___________

___________

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الملخصة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الملخصة المقتطعة وفقاً للسياسات المحاسبية المدرجة في إيضاح  3حول البيانات المالية المدققة المقتطعة.

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

يتكون مجلس اإلدارة من األعضاء التالية أسماءهم وتم تعيين لك منهم لمدة ثالث ( )3سنوات.
#

333,333

329,489

-

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الملخص المقتطع

لم تقم الشركة بإصدار أي أوراق مالية قبل إدراج أسهمها لدى سوق أبوظبي لألوراق المالية.

اإلسم

1,000,000

1,000,000

___________

األساسي والمخفض

___________

___________

120,077

مساهمة إضافية في رأس المال

-

1,320,025
___________

في رأينا ،إن البيانات المالية الملخصة المقتطعة المرفقة متوافقة ،من جميع النواحي الجوهرية ،مع البيانات المالية المدققة المقتطعة ،وفقاً للسياسات المحاسبية المدرجة في إيضاح  3حول البيانات المالية
المدققة المقتطعة.

فرع شركة أدنوك الدولية للتوزيع ذ.م.م في المملكة العربية السعودية

 .4األوراق المالية التي سبق للشركة اصدارها

353,390

320,694

2,757,861
921,191
___________

ذمم دائنة تجارية وأخرى

%100

1,093,818

842,035

1,656,831

المطلوبات المتداولة

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع

3,482,940

127,021
___________

مخصص ماكفآت نهاية الخدمة للموظفين

 .3عالقة الشركة بأية شراكت اخرى (سواء تابعة او شقيقة او حليفة)

2015
ألف درهم

146,899
___________

مستحق من جهات ذات عالقة

جغرافيا في عرض منتجاتها داخل المناطق المختارة ،ولتحقيق هذه
تهدف الشركة إلى تنمية ماكنتها الرائدة في أسواقها واالستفادة من ماكنتها في األسواق للتوسع
ً
األهداف فإنها تخطط التباع االستراتيجيات التالية:
•

السادة أنيس صادق ( ،)521سينتيا كوربي ( ،)995جورج نجم ( ،)809محمد خميس التح ( ،)717موسى الرمحي ( ،)872معتصم الدجاني ( ،)726راما بادمانابها أشاريا (،)701
سمير مدبك ( )386مدققو حسابات قانونيون مقيدون بجداول مدققي الحسابات بوزارة االقتصاد ،دولة اإلمارات العربية المتـحدة.

كما في  31ديسمبر 2016

ص.ب ،4188 .أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

مستحقات لممتلاكت وآالت ومعدات

-

إحتياطي قانوني
ألف درهـم

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

بيان المركز المالي الملخص المقتطع

استيراد وتداول وتجارة المنتجات البترولية بما في ذلك الغاز الطبيعي والغاز المسال
والمكثفات وزيوت المحراكت ومشتقات البترول األخرى؛
تخزين ونقل وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات البترولية؛
بناء أو امتالك أو حيازة أو إدارة محطات خدمة الوقود بالتجزئة وغيرها من المنتجات،
وتقديم الخدمات ذات الصلة؛
تأسيس الشراكت أو االستحواذ على شراكت والدخول في اتفاقيات شراكة داخل الدولة
وخارجها؛
أي نشاط آخر تقتضيه أعمال الشركة.

معامالت غير نقدية:

2,008

أرباح مستبقاة/
(خسائر متراكمة)
ألف درهـم

 .1معلومات عامة

موقع من قبل:
راما بادمانابها أشاريا
رقم القيد 701

 .1نبذة عن تأسيس الشركة وأهدافها

النقد ومرادفات النقد في بداية السنة

()60,493

إيضاح تعلق بالبيانات المالية المقتطعة الملخصة المقتطعة

ديلويت آند توش (الشرق األوسط)

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش,م,ع

فوائد مستلمة

الدخل الشامل اآلخر

479,930

صافي الزيادة( /النقص) في النقد ومرادفات النقد

نبذة عن تقرير مجلس اإلدارة

()96,568

111,978

2,032

ربح الفترة

العائد للسهم:

2,912,263

تم تضمين التالي بهذا اإلعالن:
• ملخص البيانات المالية المدققة للشركة كما في ولغاية  31ديسمبر  2015و 31ديسمبر  2016والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
 2017وتقرير مدقق الحسابات الصادر عنها (ويتوافر على الموقع اإللكتروني  https://investors.adnocdistribution.ae/arالبيانات المالية
المدققة الاكملة للشركة وتقرير مدقق الحسابات الصادر عنها).
• شهادة من مدقق الحسابات بشأن أخر التطورات الجوهرية التي حدثت للشركة منذ  12نوفمبر  2017حتى  23نوفمبر .2017

41,140

160,098

إيرادات فوائد

1,174,308
___________

تقرير لجنة التأسيس

بالنيابة عن لجنة التأسيس
التاريخ  26نوفمبر 2017

1,873

()672,352
___________

"الشركة") وشركتها التابعة (يشار إليها معاً بـ "المجموعة") للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2016

إن أرباح ما قبل اإلدراج كما في ولغاية التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2017مدرجة في ملخص البيانات المالية المبينة أدناه.

()23,365

إيرادات أخرى

مجموع الدخل الشامل للفترة

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

ُح ّدد رأس مال الشركة بمبلغ مليار درهم إماراتي ( 1,000,000,000درهم اماراتي) موزع على اثني عشر مليار وخمسمائة مليون ( )12,500,000,000سهم عادي ،بقيمة اسمية قدرها ثمانية فلس (  0,08درهم)
للك سهم .جميع أسهم الشركة متساوية في الحقوق .وسيتملك المؤسس بعد اكتمال عملية طرح وإدراج أسهم الطرح في سوق أبوظبي لألوراق المالية ما ال يقل عن ثمانين بالمائة ( )%80كحد أدنى وال يزيد عن
تسعين بالمائة ( )%90كحد أقصى من رأس مال الشركة.

3,115,658

1,350

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

مسؤولية مدقق الحسابات
بناء على إجراءاتنا والتي تم تنفيذها
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي فيما إذا اكنت البيانات المالية الملخصة المقتطعة متوافقة ،من جميع النواحي الجوهرية ،مع البيانات المالية المدققة المقتطعة ً
وفقاً للمعيار الدولي للتدقيق رقم ( 810المعدل) "مهمات التقرير حول بيانات مالية ملخصة".

إجمالي الربح

3,162,311

خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف تشغيلية أخرى

السادة المساهمين
شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.
شركة مساهمة عامة
أبوظبي – اإلمارات العربية المتحدة

حاليا بالاكمل ألدنوك المملوكة بدورها لحكومة إمارة أبوظبي وتعمل في مجال الطاقة المتاكملة عبر سلسلة القيمة للنفط والغاز (المواد الهيدروكربونية أو المحروقات)
الشركة هي شركة تابعة ومملوكة ً
" ،"hydrocarbon value chainوالتي تتضمن التنقيب واإلنتاج والتخزين والتكرير والتسويق والتوزيع ،وقد تم تأسيس أدنوك من قبل حكومة أبوظبي في عام  1971بغرض إدارة عمليات التنقيب عن النفط الخام
وإنتاجه وتوزيعه في أبوظبي ،مما أدى إلى تطور إمارة أبوظبي لتصبح واحدة من رواد إنتاج النفط والوقود في العالم وتدعيم نمو أبوظبي ودولة االمارات.

___________

()53,214

نقص في ذمم مدينة تجارية وأخرى

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الملخصة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الملخصة المقتطعة وفقاً للسياسات المحاسبية المدرجة في إيضاح  3حول البيانات المالية المدققة المقتطعة.

()11,105,263

()118,979

زيادة( /نقص) في مستحق إلى جهات ذات عالقة

البيانات المالية المدققة المقتطعة وتقريرنا حولها
لقد أصدرنا رأياً غير معدل حول البيانات المالية المدققة المقتطعة في تقريرنا المؤرخ في  12أكتوبر  .2017ويتضمن التقرير أيضاً التأكيد على أمر يتعلق بأساس اإلعداد الذي يلفت اإلنتباه إلى اإليضاحين
 1و  3حول البيانات المالية المدققة المقتطعة التي توضح أن البيانات المالية المدققة المقتطعة تم إعدادها إلدراجها في نشرة اإلكتتاب من أجل إدراج أسهم المجموعة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.
نتيجة لذلك ،قد ال تكون البيانات المالية المدققة المقتطعة مناسبة لغرض آخر.
ً

()9,936,148

___________

مصاريف توزيع وإدارية

الـــرأي
إن البيانات المالية الملخصة المقتطعة ،والتي تتكون من بيان المركز المالي الملخص المقتطع كما في  31ديسمبر  ،2016وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الملخص المقتطع وبيان التغيرات في
حقوق الملكية الملخص المقتطع وبيان التدفقات النقدية الملخص المقتطع للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،هي مستمدة من البيانات المالية المدققة المقتطعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
("ادنوك للتوزيع" أو

تأسست الشركة في عام  ،1973وهي الشركة الرائدة في مجال تشغيل محطات خدمة الوقود بالتجزئة في دولة اإلمارات بحصة سوقية تبلغ حوالي سبعة وستون بالمائة ( )%67من عدد محطات خدمة الوقود
حتى  30سبتمبر  ،2017باإلضافة إلى أن العالمة التجارية للشركة هي العالمة التجارية األولى فيما يتعلق بوقود التجزئة ,وحتى  30سبتمبر  ،2017تمتلك الشركة نحو ثالثمائة وستون ( )360محطة وقود منتشرة
في إماراتي أبوظبي والشارقة ،حيث أن الشركة هي الموزع الحصري للوقود في لكتا اإلمارتين ،باإلضافة إلى محطات الوقود في إمارات عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين .وعالوة على ما سبق ،وحتى 30
سبتمبر  ،2017فإن الشركة تمتلك وتشغل مائتان وخمسة وثالثون ( )235متجر من متاجر "واحة أدنوك" ،مما يجعلها أكبر شركة بيع بالتجزئة في دولة اإلمارات من ناحية عدد المتاجر .كما أن الشركة تقوم بتأجير بعض
المساحات في أغلب محطات الوقود التابعة لها من أجل إقامة مطاعم الخدمة السريعة وغيرها من األغراض التجارية باإلضافة إلى أن لديها مراكز فحص المركبات وهي الوحيدة المعتمدة في أبوظبي من الحكومة،
وتوفر العديد من الخدمات األخرى ،مثل غسيل السيارات وخدمات التشحيم وتغيير اإلطارات في العديد من محطات الخدمة الخاصة بها .تعتبر الشركة أيضاً المروج والموزع الرئيسي للوقود إلى الكثير من العمالء
العاملين في المجاالت التجارية والصناعية والحكومية في جميع أنحاء دولة اإلمارات ،خاصة في إمارة أبوظبي ،هذا باإلضافة إلى تقديم خدمات التزود بالوقود والخدمات المتصلة بها في مطار أبو ظبي الدولي
وستة ( )6مطارات تجارية أخرى تعمل داخل دولة اإلمارات.

35,155

14,220,921

تاكليف مباشرة

13,098,459

()1,912,751

زيادة في مستحق من جهات ذات عالقة

إلى السادة المساهمين
شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

52,502

2017
ألف درهم

إيرادات

2016
ألف درهم (غير مدقق)

()1,837,293

(زيادة) /نقص في مخزون

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية الملخصة المقتطعة

347,076

263,523

خسائر إنخفاض قيمة ذمم مدينة – صافي مبالغ مستردة

خسارة إنخفاض القيمة لبضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة

بعد اإلعالن في  20نوفمبر  2017عن نيتها لــ "طرح أسهما وإدراجها في سوق أبوظبي لألوراق المالية" ،تعلن شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش,م,ع"( ,الشركة") بموجب هذا اإلعالن عن نطاق سعر بيع أسهمها.

1,780,960

1,294,887

22,238

ماكفآت نهاية الخدمة للموظفين المحملة

المعلومات المالية المختارة:
توضح المعلومات المالية الموحدة المختارة المبينة أدناه معلومات الشركة المالية التاريخية الموحدة كما في األعوام المنتهية في  31ديسمبر  2015و 2016والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر .2017

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر

في  14سبتمبر  ،2017وافقت الشركة االم على تحويل أنشطه البيع والشراء التي يقوم بها قسم الطيران المدني ("القسم") إليها بحيث يتم تسجيل جميع المبيعات ،تلكفه المبيعات ،الذمم المدينة والمخزون
للقسم من قبل الشركة االم .وفقاً لخطه التحويل ،فإن أنشطة البيع والشراء التي يقوم بها القسم سوف تقوم بها الشركة االم ،بينما ستقوم شركة أدنوك للتوزيع ،بصفتها وكيل للشركة األم ،بإدارة عمليات القسم،
وسيتم تحميل الشركة األم نسبه مئوية من التاكليف المتكبدة كما تم االتفاق عليه من قبل الطرفين.
إن البيانات المالية الملخصة المقتطعة ،والتي تتكون من بيان المركز المالي الملخص المقتطع كما في  30سبتمبر  ،2017وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الملخص المقتطع وبيان التغيرات في حقوق الملكية
الملخص المقتطع وبيان التدفقات النقدية الملخص المقتطع المنتهية في ذلك التاريخ ،هي مستمدة من البيانات المالية المدققة المقتطعة للمجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر .2017
ديلويت آند توش (الشرق األوسط)
برج السلع ،الطابق 11
مربعة سوق أبوظبي العالمي
جزيرة المارية
ص.ب990 :.
أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 )0( 2 408 2424 :
فاكس+971 )0( 2 408 2525 :
www.deloitte.com
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بيان األحداث الالحقة
ندرج أدناه األحداث الالحقة الصدار تقريرنا حول البيانات المالية المقتطعة لشركة بترول ابوظبي الوطنية للتوزيع (ادنوك للتوزيع أو الشركة) للفتره المنتهية في  30سبتمبر :2017
	•في نوفمبر  ،2017أبرمت أدنوك للتوزيع إتفاقية تسهيالت ائتمانية لمدة  5سنوات بمبلغ  2.250مليون دوالر أمريكي ("إتفاقية التسهيالت") مع مجموعة من البنوك .وفقاً إلتفاقية التسهيالت ،التزم المقرضون
بتسهيل ألجل بمبلغ  1.500مليون دوالر أمريكي وتسهيل متجدد بمبلغ  750مليون دوالر أمريكي ("التسهيالت") .يمكن سحب التسهيالت بالدوالر األمريكي أو بالدرهم اإلماراتي بمبالغ محددة سابقاً في
إتفاقية التسهيالت .تحمل التسهيالت فائدة متغيرة على أساس ليبور بالدوالر األمريكي باإلضافة إلى هامش لجزء التسهيالت بالدوالر األمريكي وايبور باإلضافة إلى هامش لجزء التسهيالت بالدرهم .في نوفمبر
قامت أدنوك للتوزيع بسحب مبلغ  1.500مليون دوالر أمريكي ( 5.509.5مليون درهم) مقابل القرض ألجل.
وبناء على التفويض المقدم من شركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك او الشركة األم) ،على توزيع أنصبة أرباح مرحلية بمبلغ  2.134.7مليون
	•وافق مجلس اإلدارة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  13نوفمبر ،2017
ً
درهم ودفع عائد على المساهمة في رأس المال بمبلغ  6.304.4مليون درهم إلى الشركة األم.
	•في نوفمبر  ،2017قامت أدنوك للتوزيع بسديد مساهمة في رأس المال لشركة أدنوك بمبلغ  6.304.4مليون درهم ،وتسديد أنصبة أرباح استثنائية مرحلية إلى شركة أدنوك بمبلغ  2.134.7مليون درهم.
	•في نوفمبر  ،2017أعلنت أدنوك للتوزيع نيتها المضي قدماً في اإلكتتاب العام األولي وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي لألوراق المالية .تنوي أدنوك للتوزيع بيع ما ال يقل عن  %10من أسهمها القائمة
المحتفظ بها من قبل الشركة األم.
	•في نوفمبر  ،2017أبرمت الشركة التزام تحويل عقارات وإتفاقيات إعادة تأجير مع الشركة األم .بموجب شروط إتفاقيات تحويل العقارات وإتفاقيات إعادة التأجير ،وافقت الشركة األم على تأجير جميع العقارات
المحولة إليها إلى شركة أدنوك لتوزيع على أساس التلكفة .تبلغ مدة لك عقد إيجار أربع سنوات وسوف تجدد تلقائياً ما لم يتم تقديم إشعار باإلنهاء من قبل أدنوك للتوزيع قبل سنة واحدة على األقل من تاريخ
اإلنتهاء الفعلي .بموجب شروط هذه اإلتفاقيات ،ستقوم الشركة بتعويض الشركة األم عن أية مطالبات بيئية تتعلق بالعمليات على العقارات.
ديلويت آند توش (الشرق األوسط)

موقع من قبل:
راما بادمانابها أشاريا
رقم القيد 701
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أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

السادة أنيس صادق ( ،)521سينتيا كوربي ( ،)995جورج نجم ( ،)809محمد خميس التح ( ،)717موسى الرمحي ( ،)872معتصم الدجاني ( ،)726راما بادمانابها أشاريا (،)701
سمير مدبك ( )386مدققو حسابات قانونيون مقيدون بجداول مدققي الحسابات بوزارة االقتصاد ،دولة اإلمارات العربية المتـحدة.

أدنوك للتوزيع

