طرح أسهم لإلكتتاب العام في دولة اإلمارات العربية املتحدة
نشرة اإلكتتاب الخاصة بالطرح العام ألسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع ("الشركة")
بتاريخ  20نوفمبر2017
(شركة مساهمة عامة مؤسسة بدولة اإلمارات العربية املتحدة)
بيع عدد من األسهم العادية بحد أدنى  1.250.000.000سهم وبحد أقص ى  2.500.000.000سهم القيمة اإلسمية لكل سهم  0.08درهم
(والتي تمثل  %10كحد أدنى و %20كحد أقص ى من إجمالي األسهم املصدرة في رأس مال الشركة) ("أسهم الطرح") في اكتتاب عام في دولة
اإلمارات العربية املتحدة ("دولة اإلمارات") ،يتم تحديد سعرالبيع من خالل نطاق سعرطرح والذي سوف يتم اإلعالن عنه في إعالن اإلدراج
الذي سيتم نشره في  26نوفمبر"( 2017النطاق السعري للطرح") .سيتم ًإصدارأسهم الطرح على النحو الواجب والصحيح في تاريخ ادراج
أسهم الطرح ("اإلدراج") في سوق أبوظبي لألوراق املالية ("سوق أبوظبي املالي").
سيتم اإلعالن عن حجم الطرح النهائي ("حجم الطرح النهائي") والسعرالنهائي للسهم ("سعرالبيع النهائي") بعد غلق باب اإلكتتاب.
يرجى اإلطالع على الجزء الخاص بـ "حجم الطرح النهائي" و"سعرالبيع النهائي" في القسم األول من هذه النشرة والتي توضح كيفية تحديد سعر
البيع النهائي.
وحيث أن هذه النشرة سوف يتم نشرها بغرض اإلكتتاب في أسهم الطرح في دولة االمارات العربية املتحدة فقط ،فإنه لم ولن يتم اتخاذ أي إجراء في
أي دولة أخرى ُيسمح فيها باإلكتتاب العام في أسهم الطرح وفقا لهذه النشرة؛ أو حيازة أو تداول أو توزيع هذه النشرة في أي دولة أخرى .وبناء على
ذلك ،لن يتم بيع أو عرض أسهم الطرح ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،وال يجوز توزيع أو نشر هذه النشرة أو أي مواد أخرى متعلقة بالطرح أو
اإلعالن عن الطرح أو أي مستند أخر يتعلق باألسهم ،في أي دولة /اختصاص والئي إال وفقا للقوانين واللوائح املعمول بها في هذه الدولة أو االختصاص
الوالئي.
فترة الطرح
تبدأ فترة الطرح لشريحة األفراد (على النحو املوضح في هذه النشرة) في  26نوفمبر 2017وتنتهي في  6ديسمبر.2017
وتبدأ فترة الطرح لشريحة املؤسسات اإلستثمارية املؤهلة (على النحو املوضح في هذه النشرة) في  26نوفمبر 2017وتنتهي في 7ديسمبر.2017
هذا هو الطرح العام األولي ("الطرح") ،بما في ذلك الطرح املخصص لجهاز اإلمارات لإلستثمار ،لعدد  1.250.000.000من أسهم رأس املال كحد أدنى
و 2.500.000.000كحد أقص ى من رأس املال املصدر للشركة ،وهي شركة مساهمة عامة مؤسسة في دولة اإلمارات ،والتي سيتم طرحها للبيع من
قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك" أو "املؤسس") .وسيتم إصدارها على النحو الواجب والصحيح عند اإلدراج وتمثل أسهم الطرح نسبة
%10و %20كحد أدنى وأقص ى ،على التوالي ،من إجمالي األسهم العادية املصدرة في رأس مال الشركة ("األسهم") .قبل هذا الطرح ،لم يتم إدراج
األسهم في أي سوق مالي ولم يتم ولم يحدث أي تسويق عام لألسهم .وبعد غلق باب اإلكتتاب أمام كلتا الشريحتين األولى والثانية واإلنتهاء من عملية
اإلكتتاب سوف يتم إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي املالي.
طريقة إصداروبيع أسهم الطرح في اكتتاب عام
سيتم بيع أسهم الطرح في اكتتاب عام حيث سيتم تحديد سعر البيع النهائي من خالل اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء سجل أوامر
اإلكتتاب من خالل طلبات اإلكتتاب املقدمة فقط من املكتتبين في الشريحة الثانية.
عند إنشاااء سااجل أوامر اإلكتتاب ،سااوف تمثل أسااهم الطرح املكتتب فيها من قبل املكتتبين في الشااريحة الثانية غالبية أسااهم الطرح املسااتخدمة عند
احتساااب السااعر النهائي لهل سااهم من أسااهم الطرح .ويتعين لنجاح اإلكتتاب ،أن يتم إصاادار األسااهم على النحو الواجب والصااحيح من قبل الشااركة
في أو قبل تاريخ اإلدراج وأال تقل نسبة املكتتبين في الشريحة الثانية عن  %60وأال تزيد نسبة املكتتبين في الشريحة األولى عن  %40من أسهم الطرح،
وإذا لم يتم اإلكتتاب بالهامل في أسا ااهم الشا ااريحة األولى ،يتم تخصا اايص األسا ااهم املتبقية إلى الشا ااريحة الثانية .ويلتزم املؤس ا ا بإصا اادار األسا ااهم على
النحو الواجب قبل أو بحلول تاريخ اإلدراج والتعاون مع بنوك تلقي اإلكتتاب فيما يتعلق برد مبالغ االكتتاب الزائدة واملسا ا ا ااتلمة من املكتتبين لغرض
اإلكتتاب باإلض ا ا ااافة إلى الفوائد املحتس ا ا اابة على تلك املبالغ من تاريخ اس ا ا ااتالمها وحتى تاريخ ردها للمكتتبين ،على أال يتجاوز تاريخ رد املبالغ مدة  5أيام
عمل من التاريخ املحدد لتخصيص أسهم الطرح إلى املكتتبين الناجحين من الشريحة األولى والثانية.
وال يجوز للمؤس  ،سواء بشهل مباشر أو غير مباشر أو من خالل شركاته التابعة ،اإلكتتاب في أسهم الطرح.

يتضمن القسم املعنون ب ا " التعريفات واالختصارات" على قائمة بالتعريفات واالختصارات الواردة في هذه النشرة.
هيكلة الشرائح
أ.

الشريحة األولى
سوف يتم طرح أسهم للشريحة األولى وفقا لهذه النشرة.
تخصص نسبة  %5من أسهم الطرح ،إلى الشريحة األولى ويقتصر اكتتاب هذه األسهم على األشخاص التالي وصفهم:


املكتتبين من األفراد
األشخاص الطبيعيين (بما في ذلك األفراد املؤهلين ذو املالءة املالية (کما ھو موضح أدناه في البند املتعلق الشريحة الثانیة)) الذين
يمتلهون رقم مستثمر في سوق أبوظبي املالي ،وحساب بنهي في دولة اإلمارات .وال يوجد أي متطلبات أو قيود على الجنسية أو مهان
اإلقامة.
يجوز للقصر التقدم بطلبات لإلكتتاب في أسهم الطرح وفقا لإلجراءات املعمول بها في بنوك اإلكتتاب والقوانين السارية واملطبقة في هذا
الشأن.



املستثمرين اآلخرين
املستثمرين اآلخرين (بما في ذلك الشركات واملؤسسات) الذين لم يتمكنوا من املشاركة في الشريحة الثانية والذين يمتلهون رقم مستثمر
في سوق أبوظبي املالي ورقم حساب بنهي في دولة اإلمارات.
إذا لم يتم اإلكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة األولى ،سوف تهون األسهم الغير مكتتب فيها متاحة لإلكتتاب من قبل املكتتبين في
الشريحة الثانية ،أو يمكن للمساهم البائع كحل بديل (وبالتشاور مع هيئة األوراق املالية والسلع ("الهيئة")) أن يقوموا ( )1بتمديد
تاريخ غلق باب اإلكتتاب في الشريحتين األولى والثانية و/أو ( )2غلق الطرح على املستوى الذي وصلت إليه طلبات اإلكتتاب املستلمة.
الحد األدنى لحجم طلبات اإلكتتاب املقدمة في هذه الشريحة هو  10.000درهم مع أي زيادات بقيمة  1.000درهم أو مضاعفات ذلك.

ال يوجد حد أقص ى لحجم طلبات اإلكتتاب في هذه الشريحة.
ب .الشريحة الثانية
 .1تخصص نسبة خمسة وتسعون باملائة ( )% 95من أسهم الطرح ،إلى الشريحة الثانية والتي يقتصر اإلكتتاب فيها على:
املكتتبين من املؤسسات االستثمارية املؤهلة


األشخاص اإلعتبارية القادرة على القيام باستثماراتها بنفسها ،والتي تشمل:
( )1الحهومة اإلتحادية لدولة اإلمارات وحهومة كل إمارة في دولة اإلمارات منفردة ،واملؤسسات والهيئات والشركات الحهومية اململوكة
كليا ألي من تلك الحهومات؛ أو
( )2املنظمات والكيانات الدولية؛ أو
( )3األشخاص املرخص لهم ممارسة أنشطة األعمال التجارية والتي تشمل أنشطة اإلستثمار؛
وهم الذين يتم املوافقة عليهم ،في كل حالة ،من قبل الشركة واملساهم البائع ،بالتشاور مع املنسقين الدوليين املشتركين ،وتنطبق
عليهم أي من املواصفات التالية( :أ) أن يهون مشتري من املؤسسات املؤهلة في الواليات املتحدة األمريكية ممن يجوز تقديم عرض
لهم استنادا إلى القاعدة 144أ( ،ب) أن يهون خارج الواليات املتحدة األمريكية ومن األشخاص ممن يجوز تقديم عرض لهم استنادا
لالئحة س ( ،)Sأو (ج) أن يهون ( )1شخص في سوق أبوظبي العاملي ممن يجوز تقديم عرض له وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب
قواعد األسواق املنصوص عليه من قبل هيئة تنظيم الخدمات املالية في سوق أبوظبي العاملي أو ( )2شخص في مركز دبي املالي العاملي
يجوز تقديم عرض له وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق املوجودة في الدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات
املالية.


املكتتبين املؤهلين من األفراد ذوي املالءة املالية.
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األشخاص الطبيعيين والذين تتم املوافقة عليهم من قبل الشركة واملساهم البائع ،بالتشاور مع املنسقين الدوليين املشتركين ،و:
( )iالذين ال يقل دخلهم السنوي عن مليون ( )1.000.000درهم أو الذين تقدر ثروتهم (دون احتساب قيمة محل إقامتهم الرئيس ي)
بما ال يقل عن خمسة مليون ( )5.000.000درهم؛ و
( )iiالذين يؤكدون أن لديهم املعرفة أو الخبرة الهافية ،سواء بشهل منفرد أو بالتعاون مع مستشار مالي ،لتقييم املميزات واملخاطر
املرتبطة أو الناتجة عن اإلستثمار املزمع.
يجب أن يمتلك كافة املكتتبين رقم مستثمر في سوق أبوظبي املالي.
إذا لم يتم اإلكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية سوف يتم سحب عملية الطرح (باستثناء ما إذا قررت الهيئة خالف ذلك).
ال يوجد حد أقص ى لحجم طلبات اإلكتتاب املقدمة في الشريحة الثانية .وتم تحديد الحد األدنى لطلبات اإلكتتاب املقدمة للشريحة الثانية
بقيمة  5.000.000درهم.
ت .جهازاإلمارات لإلستثمار
يتم حجز  %5من أسهم الطرح ليتم اإلكتتاب بها من قبل جهاز اإلمارات لإلستثمار ،وفقا للمادة  127من القانون االتحادي رقم ( )2لسنة 2015
في شأن الشركات التجارية وتعديالته ("قانون الشركات") .وسوف يتم خصم أسهم الطرح املخصصة لجهاز اإلمارات لإلستثمار بموجب هذه
الحقوق التفضيلية من الشريحة الثانية .وإذا لم يمارس جهاز اإلمارات لإلستثمار هذا الحق للتقدم لإلكتتاب في أسهم الطرح سوف تهون هذه
األسهم متاحة لالكتتاب فيها من قبل املكتتبين من الشريحة الثانية.
يتعين على كل مكتتب أن يمتلك رقم مستثمر ورقم حساب بنهي لهي يهون مؤهال للتقدم بطلب لالكتتاب في أسهم الطرح .يجوز للمكتتبين التقدم
بطلبات اإلكتتاب في أسهم الطرح في شريحة واحدة فقط .وفي حالة تقدم أي شخص لإلكتتاب في أكثر من شريحة ،يحق للشركة و/أو املؤس
قبول أو صرف النظر عن أحد أو كال الطلبين.
تم الحصول على موافقة الهيئة على نشر إعالن بيع أسهم الطرح في اكتتاب عام ،ولم يتم تسجيل األسهم لدى أي هيئة رقابية أخرى في أي
اختصاص والئي/دولة أخرى.
تمت املوافقة على نشر النسخة العربية لهذه النشرة من قبل الهيئة طبقا ألحهام قانون الشركات.
ويتوافر على املوقع اإللكتروني  http://investors.adnocdistribution.aeنسخة من الوثيقة املتعلقة بالطرح الخاص بالشريحة الثانية (باللغة
اإلنجليزية فقط) .ال تشهل الوثيقة املتعلقة بالطرح الخاص بالشريحة الثانية جزء من هذه النشرة وال تدرج املعلومات الواردة فيها في هذه النشرة
ُ َ
ينطوي اإلستثمارفي أسهم الطرح على درجة عالية من املخاطرة؛ لذا ،يتعين على املكتتبين املحت َم ِلين قراءة الجزء الذي يحمل عنوان "مخاطر
االستثمار" ضمن هذه النشرة بعناية وذلك بغرض الحصول على املعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي عليهم أخذها بعين اإلعتبارقبل
اإلكتتاب في أسهم الطرح.
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أسماء املشاركين في عملية الطرح ("املشاركين في الطرح")
مدراء اإلكتتاب املشتركين
إي إف جي هيرمس للتداول (اإلمارات
العربية املتحدة)

بنك أبوظبي األول ش.م.ع
بناية بنك أبوظبي األول

بنك إتش إس بي س ي الشرق األوسط
املحدود

 ،104بوليفارد بالزا ،برج 1

خليفة بيزن بارك – القرم ديستركت

إعمار سهوير

ص.ب112736 .

ص.ب 3616

بناية 5

دبي ،اإلمارات العربية املتحدة

أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة

ص.ب  ،502601دبي ،اإلمارات العربية
املتحدة

بنك تلقي اإلكتتاب الرئيس ي
بنك أبوظبي األول ش.م.ع
بناية بنك أبوظبي األول
خليفة بيزن بارك – القرم ديستركت
ص.ب 3616
أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة
بنوك تلقي اإلكتتاب
بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع

مصرف أبوظبي اإلسالمي ش.م.ع

ص.ب 939

ص.ب 31

أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة

أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة

عجمان بنك ش.م.ع

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع

ص.ب 7770

ص.ب 1080

عجمان ،اإلمارات العربية املتحدة

دبي ،اإلمارات العربية املتحدة

دارالتمويل ش.م.ع

نور بنك ش.م.ع

ص.ب 7878

ص.ب 8822

أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة

دبي ،اإلمارات العربية املتحدة
بنك االتحاد الوطني ش.م.ع
ص.ب 3865
أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة

املستشارالقانوني للشركة فيما يخص قانون الواليات املتحدة
األمريكية والقانون اإلنجليزي

املستشارالقانوني للشركة فيما يخص قانون اإلمارات العربية
املتحدة

شيرمان أند ستيرلينغ

التميمي ومشاركوه
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أبراج اإلتحاد

الطابق  ،6بناية  4شرقاا

البرج  ،3الطابق ،21

مركز دبي املالي العاملي

شارع الهورنيش ،ص.ب 2948

ص.ب9275 .

أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة

دبي ،اإلمارات العربية املتحدة

املستشارالقانوني ملدراء اإلكتتاب املشتركين فيما يخص قوانين دولة اإلمارات العربية املتحدة والقانون اإلنجليزي وقانون الواليات
املتحدة األمريكية
ُ
آلن & أفري إل إل بي
الطابق  ،5مبنى املعمورة ب
شارع املرور
ص.ب  ،7907أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة
مدقق حسابات الشركة
ديليويت آند تاتش
ص.ب 990
أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة
مدققي عملية اإلكتتاب في الطرح العام
ديليويت آند تاتش
ص.ب 990
أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة
مسئول عالقات املستثمر
أحمد حمد الشامس ي
رقم الهاتف+97126959780 :
ص.ب4118 .
أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة
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إشـعـارهــام
(يتعين على جميع املكتتبين قراءة هذا اإلشعار بعناية)


تهدف هذه النش اارة إلى تزويد املكتتبين املحتملين بمعلومات من ش ااأأها أن تس اااعدهم على اتخاذ القرار املناس ااب فيما يتعلق بعملية اإلكتتاب في
أسااهم الطرح في الشااريحة األولى ،والذين ينبغي عليهم ،عند اتخاذهم لقرار اإلسااتثمار في الشااركة ،قراءة هذه النشاارة والنظام األسااايا ي للشااركة.
بشا ا ا ااهل كامل ومراجعة وفحص والنظر في جميع البيانات واملعلومات الواردة فيها بعناية قبل اتخاذ أي قرار باإلكتتاب في أسا ا ا ااهم الطرح وعلى
األخص القسم تحت عنوان (''مخاطراإلستثمار").



عند اتخاذ قرار باإلستثمار ،يجب على كل مكتتب محتمل في أسهم الطرح اإلعتماد على دراسته وتحليله للشركة وشروط الطرح ،بما في ذلك ما
ينطوي عليه هذا الطرح من مزايا ومخاطر ،كما ينبغي على مقدمي طلبات اإلكتتاب الحصااول على املشااورة الالزمة والضاارورية من مسااتشاااريهم
القانونيين واملاليين بشا ااأن اإلسا ااتثمار .سا ااينطوي اإلسا ااتثمار في أسا ااهم الطرح على مخاطر كبيرة ،لذلك ال ينبغي على املكتتبين املحتملين التقدم
بطلب لإلكتتاب في أسهم الطرح إال إذا كانت لديهم القدرة على تحمل خسارة كل أو جزء من استثماراتهم.



يعتبر املس ااتلمين لهذه النش اارة مفوض ااين إلس ااتخدامها لغرض النظر في اإلكتتاب في أس ااهم الطرح فقط ،وال يجوز نس ااو أو توزيع هذه النش اارة أي
جزء منها ،وال يجوز استخدام أي من املعلومات الواردة بها ألي غرض آخر باستثناء اتخاذ القرار املناسب بشأن اإلكتتاب في أسهم الطرح ضمن
الشريحة األولى .ويوافق مستلمو هذه النشرة على الشروط السابقة بمجرد املوافقة على استالم هذه النشرة.



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



أسا ااهم الطرح املعروضا ااة للبيع بموجب هذه النشا اارة مقدمة بغرض اإلكتتاب في دولة اإلمارات العربية املتحدة فقط .وال تشا ااهل هذه النشا اارة أو
تعتبر جزء من أي عرض أو دعوة لبيع أو إص ا ا ا اادار أو حث على أي عرض لش ا ا ا اراء أو اإلكتتاب في أي أوراق مالية أخرى غير أسا ا ا ااهم الطرح عند
إصاادارها أو أي عرض أو دعوة لبيع أو إصاادار ،أو حث على شاراء أو اإلكتتاب في أسااهم الطرح من قبل أي شااخص في أي اختصاااص والئي خارج
دولة اإلمارات العربية املتحدة (بما في ذلك سوق أبوظبي العاملي ومركز دبي املالي العاملي).



لن يتم نش ا اار أو توزيع هذه النش ا اارة وال يجب إرس ا ااالها أو نقلها إلى أي دولة أخرى بخالف دولة اإلمارات العربية املتحدة .لم يتم تس ا ااجيل أس ا ااهم
الطرح في أي هيئة تنظيمية في أي دولة أخرى بخالف الهيئة.



إذا تم طرح أس ااهم الطرح في والية قض ااائية خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة ،تقوم الش ااركة بطرح أس ااهم الطرح بطريقة تتماش ا ى مع القوانين
واألنظمة السارية واملقبولة للهيئات املختصة في الوالية القضائية املعنية.



لي املقص ااود من هذه النش اارة أن تهون بمثابة ترويا مالي أو عرض أو بيع أو تس االيم ألية أس ااهم أو أوراق مالية أخري وفقا لقواعد هيئة تنظيم
الخدمات املالية ولقانون األسواق الخاص بمركز دبي املالي العاملي أو بموجب قواعد األسواق الخاصة بمركز دبي املالي العاملي.



لم يتم املوافقة على هذا الطرح أو ترخيصا ا ا ااه من جانب الهيئة التنظيمية للخدمات املالية أو سا ا ا االطة دبي للخدمات املالية ،كما أنه ال ُيعد أي
عرض ااا ألي أوراق مالية في س ااوق أبوظبي العاملي وفقا لقواعد األسا ااواق لدى الهيئة التنظيمية للخدمات املالية أو في مركز دبي املالي العاملي وفقا
لقانون األسواق أو قواعد األسواق في مركز دبي املالي العاملي.



تمت املوافقة على إعالن هذه النشا ا ا اارة من قبل الهيئة ،وال يجوز اعتبار موافقة الهيئة على إعالن هذه النشا ا ا اارة بمثابة اعتماد أو موافقة على
جدوى اإلس ااتثمار وال توص ااية باإلكتتاب ،ولكن يعني فقط أنه قد تم الوفاء بالحد األدنى من متطلبات قواعد اإلص اادار اإلفص اااح عن املعلومات
املطبقة على نشا ا ارات اإلكتتاب والص ا ااادرة عن هيئة األوراق املالية والس ا االع .وال تتحمل الهيئة وال س ا ااوق أبوظبي املالي أي مس ا ااؤولية عن دقة أو
اكتمال أو كفاية املعلومات الواردة في هذه النش اارة ،وال تتحمل أي مس ااؤولية عن أي أضا ارار أو خس ااارة يتعرض لها أي ش ااخص بس اابب االعتماد
على نشرة اإلكتتاب هذه أو أي جزء منها.
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إشعارهام بخصوص مسؤولية املنسقين الدوليين املشتركين ومدراء السجل املشتركين
ال يتحمل أي من املنسقين الدوليين املشتركين (وفقا للتعريف الوارد فيما يلي) أو مديري السجل املشتركين (وفقا للتعريف الوارد فيما يلي) أي مسؤولية
سواء نشأت عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية أو خالفه كما أأهم ال يقدمون أي ضمانات أو تعهدات ،سواء كانت صريحة أو ضمنية ،عن مدى دقة
أو اكتمال 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.
كما أنه ال يجوز اإلعتماد على أي من محتويات هذه النشرة على أأها وعد أو تعهد في هذا الشأن سواء كان ذلك في املاض ي أو في املستقبل .ال يتحمل كل
من املنسقين الدوليين املشتركين ومديري السجل املشتركين أية مسؤولية عن دقة واكتمال والتحقق صحة من هذه النشرة وعليه فهم ينفون أي
مسؤولية سواء كانت تقصيرية أو تعاقدية أو غيرها (باستثناء ما تم اإلشارة إليه أعاله) بسبب أو تتعلق بهذه النشرة أو ذلك التصريح.
ال يتحمل املنسقين الدوليين املشتركين ومديري السجل املشتركين أية مسؤوليات أو التزامات ،سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية
أو وفقا ألي من أحهام قانون الشركات أو غير ذلك فيما يتصل بهذه النشرة والطرح العام ألسهم الطرح داخل دولة اإلمارات عموما.
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عرض البيانات املالية واملعلومات األخرى
معلومات مالية تاريخية
تتضمن هذه النشرة البيانات املالية للفترة الزمنية املنتهية في  31ديسمبر  2016 ،2015وحتى  30سبتمبر  2017والتسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر
 2016و .2017وقد تم إعداد البيانات املالية وفقا ملتطلبات املعايير الدولية للتقارير املالية ("املعايير املحاسبية العاملية") الصادرة عن مجل
ممارسة معايير املحاسبة الدولية ومتطلبات القوانين املعمول بها في دولة اإلمارات العربية املتحدة .باستثناء اجتزاء بعض األصول واملديونيات
والعائدات واملصاريف املتعلقة بنشاط البيع والشراء ،والتدفق النقدي املتعلق ،ألعمال توريد الطيران املدني والتي تم نقلها إلى أدنوك من قبلنا كما
هو موضح في اإليضاحات  1و 3من اإليضاحات الواردة في البيانات املالية املجتزئة .وكما هو موضح في اإليضاحات  1و 3من اإليضاحات الواردة في
البيانات املالية ،فإن البيانات املالية واملعلومات املالية التاريخية املشتقة منها ،تم إعدادها بعد اإلنتهاء من ،وإلضفاء التأثير على الفترات الزمنية
املقدمة هنا ،استثناء أعمال التوريد للطيران املدني ("استثناء توريدات الطيران املدني") والتي بموجبها تم نقل نشاط أنشطة البيع والشراء من أعمالنا
السابقة للتوريد لقطاع الطيران املدني إلى أدنوك.
وقد تم إعداد املعلومات املالية األولية للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2016وحتى  30سبتمبر  2017وللتسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2016
و 2017بناء على البيانات املالية الخاصة بنا (والتي تعك اجتزاء توريد قطاع الطيران املدني) حتى ذلك التاريخ ولتلك املدد الزمنية وإليضاح التأثير
املبدئي للمعامالت التالية كما لو أن تلك املعامالت قد وقعت في  1يناير  2016في حالة البيانات األولية ملعلومات األرباح والخسائر ،وحتى تاريخ 30
سبتمبر  2017في حالية البيانات األولية ملعلومات الوضع املالي:


الدخول في اتفاقية تشغيل وصيانة وخدمات دعم الطيران ("اتفاقية خدمات الطيران") والتي قد وافقنا بموجبها على تقديم خدمة إعادة
التزود بالوقود للطائرات وغيرها من الخدمات املرتبطة بها إلى عمالء أدنوك من قطاع الطيران املدني باإلضافة إلى تقديم بعض خدمات التشغيل
والصيانة فيما يتعلق باألصول الخاصة بالتوريدات لقطاع الطيران املدني والتي تم نقلها إلى شركة مؤسسة حديثا ألغراض خاصة ومملوكة
بالهامل ألدنوك ("شركة األغراض الخاصة") ( )AssetCoكجزء من عملية إعادة تنظيم نطاق شركة أدنوك للتكرير (كما هو موضح في "وصف
أعمال الشركة – إعادة التنظيم – إعادة تنظيم نطاق شركة أدنوك للتكرير") ،ويتم دفع الرسوم في كل حالة على أساس إجمالي التهلفة
باإلضافة إلى هامش ربح.



الدخول في اتفاقية بيع أصول ("اتفاقية بيع أصول شركة أدنوك للتكرير") والتي بموجبها قامت شركة أبوظبي لتكرير البترول (تكرير) ،والتي
تعمل تحت اسم أدنوك للتكرير ("أدنوك للتكرير") ،وهي شركة مملوكة بالهامل ألدنوك ،بنقل ملكية بعض مستودعات تخزين الوقود
وخطوط األنابيب وغيرها من محطات الوقود واألصول املتعلقة بتوزيعه املستخدمة في املقام األول لصالحنا مقابل حوالي  696.2مليون درهم
(بما يمثل صافي القيمة الدفترية لألصول املنقولة)؛



الدخول مع أدنوك في اتفاقية جديدة لبيع املنتجات املكررة ("اتفاقية توريد املنتجات املكررة") واتفاقية جديدة لبيع البوتان والبروبان وغاز
البترول املسال ("الغازاملسال") ("اتفاقية توريد الغازاملسال") لتوريد املنتجات البترولية املكررة والغاز املسال كما هو موضح في "املعامالت
مع األطراف ذات العالقة – اتفاقيات التوريد"؛ و



الدخول في تسهيالت قرض طويل األجل ورصيد متجدد واقتراض مبلغ  1.500مليون دوالر أمريهي ( 5.509.5مليون درهم) لتمويل الديون
بموجب الجزء املتعلق بالقرض طويل األجل من التسهيل وذلك كما هو موضح في "األعمال – إعادة التنظيم – تمويل الديون والتوزيعات"
("تمويل الديون").

العملة
ما لم يذكر خالف ذلك ،فإن جميع اإلشارات الواردة في هذه الوثيقة إلى:


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



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

التقريب
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تم تقريب بعض البيانات في هذه النشرة ،بما في ذلك املعلومات املالية واإلحصائية ،والتشغيلية ،ونتيجة لهذا التقريب ،فإن مجموع البيانات الواردة
في هذه الوثيقة قد يختلف قليال عن مجموع الحساب الفعلي لهذه البيانات .لقد تم تقريب النسب املئوية في الجداول وبناء على ذلك فإأها قد ال تصل
في مجموعها إلى .%100
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البيانات ذات النظرة التطلعية
تحتوي هذه النشرة على بعض البيانات التي تحمل نظرة تطلعية ،وتنطوي تلك البيانات على املخاطر والشهوك املعلومة وغير املعلومة والتي قد يهون
الكثير منها خارج عن سيطرة الشركة وجميعها مبني على توقعاتنا الحالية وكذلك األحداث املستقبلية .تعرف تلك البيانات في بعض األحيان باستخدام
مصطلحات النظرة التطلعية مثل "يعتقد" أو "يتوقع" أو "يمكن" أو "سوف" أو "قد" أو "ينبغي" أو "ينطوي" أو "يقدر" أو "مخاطرة" أو "يهدف" أو
"يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "يتمركز" أو "من املتوقع" أو ما يفيد السلب من هذه املصطلحات أو مرادفاتها املختلفة أو ما يماثلها.
تتضمن هذه البيانات كافة األمور التي ال تشهل حقائق تاريخية .وتوجد هذه البيانات في عدد من الفقرات في هذه النشرة والتي تشمل بيانات حول
النوايا والتوقعات الحالية بخصوص  -من بين العديد من األمور األخرى  -نتائا عمليات الشركة ،ووضعها املالي ،والسيولة ،والتوقعات ،والنمو،
واالستراتيجيات ،وسياسة األرباح ،والصناعة التي تعمل بها الشركة.
تشتمل هذه البيانات ذات النظرة التطلعية والبيانات األخرى املتضمنة في هذه النشرة فيما يتعلق باألمور التي ال تعتبر حقائق تاريخية على تنبؤات.
وال يمكن التأكيد انه سوف يتم تحقيق هذه النتائا املستقبلية .قد تختلف األحداث الفعلية أو النتائا اختالفا جوهريا نتيجة املخاطر أو األمور غير
املؤكدة التي تواجهها الشركة .وقد تتسبب هذه املخاطر في نتائا فعلية تغاير بشهل جوهري النتائا املستقبلية املشار إليها ،أو املنصوص عليها صراحة
أو املذكورة بشهل ضمني في البيانات ذات النظرة التطلعية .وللمزيد من املعلومات في هذا الصدد ،يرجى اإلطالع على القسم الثاني تحت عنوان
("مخاطراالستثمار").
تهدف البيانات ذات النظرة التطلعية الواردة في هذه النشرة إلى استعراض الرؤيا املستقبلية كما هي في تاريخ هذه النشرة .كما ينفي كل من الشركة
واملساهم البائع واملشاركين في الطرح واملنسقين الدوليين املشتركين ومديري السجل املشتركين وكافة املستشارين تحملهم أي التزام أو تعهد بتحديث
أيا من هذه البيانات لتعك أي تغيير في توقعاتهم أو أي تغير في األحداث ،أو األوضاع أو الظروف التي تستند عليها هذه البيانات اال إذا كان ذلك
ضروريا بموجب القوانين املعمول بها في الدولة.
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معلومات هامة
ال تشهل أو تمثل هذه النشرة أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو التشجيع على أي عرض لشراء أو اإلستثمار في أي أوراق مالية أخرى غير األوراق
املالية موضوع هذه النشرة .كما أأها ال تشهل أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو تشجيع أو توصية على أي عرض لشراء أو اإلستثمار في تلك األوراق
املالية من قبل أي شخص تحت أي ظرف يهون بموجبها هذا العرض غير قانوني.
يهون مستلمي هذه النشرة مفوضين باستخدامها فقط لغايات النظر في جدوى اإلستثمار في أسهم الطرح وال يجوز لهم نسو أو توزيع هذه النشرة
سواء بشهل كلي أو جزئي كما ال يجوز لهم استخدام املعلومات الواردة بها ألي غرض غير النظر في جدوى اإلستثمار في أسهم الطرح .ويوافق املستلمين
لهذه النشرة على ما سبق حين استالمهم لهذه النشرة ،علما بأنه يجب على املكتتبين الراغبين في اإلستثمار قبل إتخاذ أي قرار باإلستثمار في أسهم
الطرح قراءة هذه النشرة بأكملها (وبالتحديد القسم املعنون با “مخاطر اإلستثمار") عند التفكير باإلستثمار في أسهم الشركة باإلضافة إلى النظام
األساي ي للشركة .عند إتخاذ قرار اإلكتتاب ،يجب على املكتتبين اإلعتماد على تحرياتهم وتحليلالتهم واستفساراتهم الخاصة عن الشركة وشروط
البيع بما في ذلك ما ينطوي عليه من املزايا واملخاطر.
ال يوجد أي شخص مفوض بتقديم أية معلومات أو تعهدات أو ضمانات غير تلك الواردة في هذه النشرة فيما يتعلق بالطرح أو أسهم الطرح .يقر
املكتتب في أسهم الطرح للشريحة األولى بأنه ( )1يعتمد على املعلومات الواردة في هذه النشرة فقط و( )2ال توجد أية معلومات أخرى مقدمة من قبل
الشركة أو املساهم البائع أو غيرهم من املشاركين في الطرح أو املنسقين الدوليين املشتركين أو مديري السجل املشتركين أو أي من مستشاري الشركة
("املستشارون").
ال تعتبر محتويات أي موقع الكتروني غير مشار اليه في هذه النشرة أو أي موقع إلكتروني يمكن الوصول إليه من الروابط املوجودة على أي من هذه
املواقع ،بأأها من محتويات هذه النشرة أو جزء منها .كما ال تتحمل أو تقبل الشركة أو املساهم البائع أو غيرهم من املشاركين في الطرح أو املنسقين
الدوليين املشتركين أو مديري السجل املشتركين أو أي مستشار آخر ،أية مسؤولية عن محتويات أو ما تضمنه هذه املواقع.
ال تقبل الشركة أو املساهم البائع أية مسؤولية عن دقة أو كفاية أي من املعلومات املقدمة من قبل الصحافة أو وسائل اإلعالم األخرى وال عن نزاهة
أو مصداقية أو مالءمة أية توقعات أو وجهات نظر أو آراء أدلت بها الصحافة أو وسائل اإلعالم األخرى فيما يتعلق بالشركة أو الطرح أو أسهم الطرح
إال فيما يثبت صدوره عنهم .ال تقدم الشركة أو املساهم البائع لألسهم أو غيرهم من املشاركين في الطرح أو املنسقين الدوليين املشتركين أو مديرو
السجل املشتركون أو أي مستشار آخر أي تعهد أو ضمان بشأن مالءمة أو دقة أو كفاية أو مصداقية أي من تلك املعلومات أو النشرات.
كما ال تقدم الشركة أو املساهم البائع أو غيرهم من املشاركين في الطرح أو املنسقين الدوليين املشتركين أو مديرو السجل املشتركون أية ضمانات أو
تعهدات بشأن األداء املستقبلي للشركة أو عائدات االستثمارات التي تتم بموجب هذه النشرة.
تم تقديم البيانات الواردة في هذه النشرة كما هي في تاريخ إصدارها ،ما لم يتم تحديد وقت آخر يتعلق بهذه البيانات .وال يعني نشر هذه النشرة (أو أي
إجر ٍاء ُيتخذ وفقا لها) بأنه تفسير على أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع الشركة أو الحقائق الخاصة بها أو شؤوأها منذ ذلك التاريخ.
قد تخضع هذه النشرة للتنقيح واملراجعة بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة .ولن تسري أية تعديالت على هذه النشرة إال بعد اإلعالن
عنها في صحيفتين يوميتين تصدران في دولة اإلمارات .ويحتفظ املساهم البائع بحقه في سحب النشرة وإلغاء الطرح في أي وقت وفق تقديره وذلك
شريطة الحصول على موافقة مسبقة بذلك من الهيئة .ال يعتبر تسليم هذه النشرة أو أي بيع يتم بموجبها ،تحت أي ظرف من الظروف ،بمثابة إشارة
ضمنية إلى عدم وجود أي تغيير في شؤون الشركة منذ تاريخ إعداد هذه النشرة كما ال يعني أن املعلومات الواردة بها صحيحة في أي وقت الحق لتاريخ
النشر.
تم تعيين مجموعة من البنوك الدولية واإلقليمية كمنسقين دوليين مشتركين ("املنسقين الدوليين املشتركين") كما تم تعيين مجموعة منفصلة من
البنوك الدولية واإلقليمية كمديري سجل مشتركين ("مديري السجل املشتركين")
وقد تم تعيين (بنك أبوظبي األول ش.م.ع ،وإي إف جي هيرم للوساطة (اإلمارات) ذ.م.م ("إي إف جي هيرمس") واتش إس بي ي ي الشرق األوسط
املحدود ("إتش إس بي س ي")) كمدراء اكتتاب مشتركين ُ(يشار إليهما فيما يلي باسم "مدراء اإلكتتاب املشتركين") وسيتولون إدارة عملية اإلكتتاب
العام في دولة اإلمارات .باإلضافة إلى تعيين بنك أبوظبي األول كبنك اإلكتتاب الرئيس ي وبناء على هذه الصفة ،سوف يهون مسئول عن عملية اإلكتتاب
في دولة اإلمارات للشريحة األولى.
لن يهون املنسقين الدوليين واملشتركين (باستثناء إتش إس بي ي ي وبنك أبوظبي األول) مسئولين عن املشاركة في أو إدارة ،أي جانب من جوانب الطرح
العام ألسهم الطرح في الشريحة األولى أو غير ذلك في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بما في ذلك عملية البناء السعري أو تلقي أي جزء من أموال
اإلكتتاب املستحقة بموجبه.
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وفقا لنص املادة  121من قانون الشركات يتحمل كل طرف مشارك في إجراءات التأسي بما في ذلك املؤس البائع وأعضاء مجل اإلدارة املسؤولية
عن صحة ودقة البيانات الواردة في هذه النشرة وذلك في نطاق عمل وتخصص كل طرف.
يعمل املنسقون الدوليون املشتركون ومدراء السجل املشتركون بشهل حصري لصالح الشركة واملساهم البائع ولي لصالح أي شخص آخر فيما
يتعلق بالطرح ،وال يعتبر أي شخص آخر (سواء كان أحد مستلمي هذه الوثيقة أم ال) كعميل ألي من هذه الشركات فيما يتعلق بعملية الطرح .وربما
يهون املنسقون الدوليون املشتركون ومدراء السجل املشتركون (والشركات التابعة لهم) قد اشتركوا (مباشرة أو من خالل الشركات التابعة لهم) في
معامالت مع الشركة واملساهم البائع وقدموا خدمات أعمال مصرفية استثمارية متنوعة وخدمات استشارية مالية وغيرها من الخدمات لهم ،وقاموا
بتحصيل الرسوم املعتادة لقاءها وال تشهل املعامالت السابقة بين املنسقون الدوليون املشتركون ومدراء السجل املشتركون والشركة ثمة أي تعارض
مصالح بينهما.
يتحمل املساهم البائع وأعضاء مجل إدارة الشركة الواردة أسماؤهم في هذه النشرة املسؤولية الفردية والتضامنية عن دقة واكتمال وصحة
محتويات هذه النشرة .ويقرون ،على حد علمهم واعتقادهم بعد إجراء تحقيقات العناية الواجبة واملعقولة ،بأن املعلومات الواردة في هذه النشرة كما
هي في تاريخ إصدارها ،هي معلومات واقعية ودقيقة من جميع النواحي الجوهرية ولم يتم إغفال أية معلومات من شأأها أن تجعل أية بيانات في هذه
النشرة مضللة.
تحتوي هذه النشرة على بيانات مقدمة وفقا لقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة عن الهيئة.
يقر املكتتبون ،عن طريق تقديمهم لطلبات اإلكتتاب في أسهم الطرح ،بأأهم على علم بأن أسهم الطرح سوف يتم إصدارها على النحو الواجب بحلول
تاريخ اإلدراج وأأهم لم يعتمدوا على أي شخص غير املؤس وأعضاء مجل إدارة الشركة الوارد ذكرهم في هذه النشرة للتحقق من املعلومات الواردة
في هذه النشرة أو قرارهم باإلكتتاب في أسهم الطرح.
لم ولن ُيتخذ أي إجراء في أي بلد من شأنه أن يسمح باإلكتتاب العام أو بيع أسهم الطرح أو حيازة هذه النشرة أو نشرها أو توزيعها أو حيازة أو نشر
أو توزيع أية مواد أخرى متعلقة بالشركة أو أسهم الطرح في أي بلد أو منطقة حيثما يلزم اتخاذ إجراء لذلك الغرض .وبناء عليه ،ال يتم طرح األسهم
أو بيعها بشهل مباشر أو غير مباشر ،وال يجوز توزيع هذه النشرة أو أي إعالن أو مواد اكتتاب أخرى أو مستندات أو معلومات أخرى متعلقة بأسهم
الطرح أو نشرها في أو من أية دولة أو والية قضائية باستثناء الحاالت التي تسمح بها القواعد واالنظمة السارية في تلك الدولة أو الوالية القضائية.
يجب على االشخاص الذين حصلوا على هذه النشرة أن يحيطوا أنفسهم علما بهذه القيود وأن يحرصوا على مراعاتها.
ال تتحمل الشركة وال املساهم البائع وال غيرهم من املشاركين في الطرح وال املنسقين الدوليين املشتركين وال مدير السجل املشتركين وال أي من
املستشارين األخرين أي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك ألية قيود متعلقة بالبيع أو عرض البيع أو حث أي شخص لشراء أسهم الطرح ،سواء كان
مشتريا محتمال لتلك األسهم في أية والية قضائية خارج دولة اإلمارات أو غير ذلك ،وسواء تم هذا العرض أو الحث شفويا أو كتابيا ،بما في ذلك البريد
اإللكتروني .كما ال تقدم الشركة وال املساهم البائع وال أي من املشاركين في الطرح وال املنسقين الدوليين املشتركين مديري السجل املشتركين أو أي
مستشار آخر (أو ممثليهم) أية تعهدات ألي من املكتتبين املحتملين فيما يتعلق بمدى قانونية تقدمه لإلكتتاب في أسهم الطرح بموجب القوانين
السارية واملطبقة عليهم.
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التعريفات واالختصارات
درهم أو درهم إماراتي

العملة الرسمية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

أدنوك

شركة بترول أبوظبي الوطنية

سوق أبوظبي املالي

سوق أبوظبي لألوراق املالية.

النظام األساس ي

النظام األساي ي للشركة.

الهيئة

هيئة االوراق املالية والسلع في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

املجلس/مجلس اإلدارة

مجل إدارة الشركة.

تاريخ غلق باب اإلكتتاب

 6ديسمبر  2017للشريحة األولى و 7ديسمبر للشريحة الثانية.

قانون الشركات

قانون الشركات التجارية رقم  2لسنة .2015

الشركة

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع ،شركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي ،والتي سيتم
إدراج أسا ا ا ااهمهااا في سا ا ا ااوق أبوظبي لألوراق املاااليااة بموجااب القوانين املعمول بهااا واملطبقااة في دولااة
اإلمارات العربية املتحدة.

توزيع األرباح

يحق ملالهي األسا ا ا ااهم الحصا ا ا ااول على األرباح املعلنة لألسا ا ا ااهم عن السا ا ا اانة املالية املنتهية في 2017
والسنوات املالية الالحقة ،وذلك في حالة توزيع الشركة لألرباح.

الـEBITDA

نسبة صافي الربح قبل خصم الفائدة والضرائب واإلستهالك واإلطفاءات.

سعرالبيع النهائي

سوف يهون سعر الطرح الذي يشتري به املكتتبون في الشريحة األولى والشريحة الثانية هو سعر
الطرح النهائي.
يتم تحديد ساعر البيع النهائي ألساهم الطرح بعد انتهاء عملية البناء الساعري لشاريحة املساتثمرين
املؤهلين (الش ااريحة الثانية) ،بعد التش اااور بين املنس ااقين الدوليين املش ااتركين واملؤس ا والش ااركة.
ويجب أن تهون أس ا ااهم املكتتبين من الش ا ااريحة الثانية ممثلة لهامل أس ا ااهم الطرح املس ا ااتخدمة في
احتساب سعر البيع النهائي.
عقب إغالق الش ا ااريحة الثانية ،س ا ااوف تقوم الش ا ااركة بنش ا اار إعالن ينص على س ا ااعر البيع النهائي
للسهم ("إعالن سعرالبيع النهائي") والذي سينشر في جريدة يومية محلية تصدر باللغة العربية
وأخرى تصدر باللغة اإلنجليزية وعلى املوقع اإللكترونيhttp://investors.adnocdistribution.ae

حجم الطرح النهائي

عدد أس ا ااهم الطرح التي س ا اايتم عرض ا ااها للبيع من املؤس ا ا والذي س ا اايتم تحديده عقب غلق باب
اإلكتت اااب في الشا ا ا ااريح ااة الث اااني ااة عن طريق نشا ا ا اار إعالن ينص على حجم الطرح ("إعالن حجم
الطرح") في صااحيفة يومية تصاادر باللغة العربية وأخرى تصاادر باللغة اإلنجليزية في دولة اإلمارات
وعلى املوقع الرسمي http://investors.adnocdistribution.ae

السنة املالية

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

الشريحة األولى

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

املكتتبون في الشريحة األولى

املكتتبين من األفراد واملسااتثمرين اآلخرين (بما في ذلك الشااركات واملؤس اسااات) الذين لم يشاااركوا
في الش ا ااريحة الثانية والذين يمتلهون رقم مس ا ااتثمر وطني في س ا ااوق أبوظبي املالي وحس ا اااب بنهي في
دولة اإلمارات.

مجلس التعاون الخليجي

دول مجل التعاااون الخلي ي وهي البحرين والهوياات وعمااان وقطر واململكااة العربيااة السا ا ا ااعوديااة
واإلمارات العربية املتحدة.
15

املكتتبون األفراد

األش ا ا ااخاص الطبيعيين (بما في ذلك املكتتبون األفراد املؤهلين ذوي املالءة املالية) الذين يمتلهون
رقم مس ا ا ااتثمر في س ا ا ااوق أبوظبي املالي (ورقم حس ا ا اااب بنهي في دولة اإلمارات العربية املتحدة) .وال
يوجد قيود أو متطلبات فيما يتعلق بالجنسية أو اإلقامة.

اإلدراج

عقب غلق باب اإلكتتاب والتخصاايص للمكتتبين الناجحين ،سااوف تتقدم الشااركة إلدراج جميع
أسهم الشركة في سوق أبوظبي املالي في  13ديسمبر .2017
وسيتم تفعيل تداول األسهم في سوق أبوظبي املالي من خالل سجل األسهم بالسوق.

الحد األقص ى لإلستثمار

ال يوجد حد أقص ى لإلكتتاب في أسهم الطرح.

الحد األدنى لإلستثمار

تم تح اادي ااد الح ااد األدنى لإلسا ا ا ااتثم ااار للشا ا ا ااريح ااة األولى بقيم ااة  10.000درهم ،على أن يهون أي
اسا ا ا ااتثمار إضا ا ا ااافي يتم بزيادات بقيمة  1.000درهم أو مضا ا ا اااعفات ذلك .وتم تحديد الحد األدنى
ألس ا ا ااهم الطرح في الش ا ا ااريحة الثانية بقيمة  5.000.000درهم (ملزيد من التفاص ا ا اايل يرجى اإلطالع
على الجزء الخاص با"مبالغ اإلكتتاب" في القسم األول من هذه النشرة).

رقم املستثمر

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

الطرح

اإلكتتاب العام في نساابة ( %)10كحد أدني و( %)20كحد أقص ا ى من إجمالي أسااهم الشااركة والتي
يتم طرحها للبيع من قبل املؤس .

نطاق سعرالبيع

س ا ا ااوف يتم عرض أس ا ا ااهم الطرح من خالل نطاق س ا ا ااعري س ا ا ااوف يتم نش ا ا ااره واإلعالن عنه في 26
نوفمبر .2017

فترة اإلكتتاب

سا ا ااوف تبدأ فترة اإلكتتاب الخاص ا ا اة بالشا ا ااريحة األولى في  26نوفمبر  2017وتنتهي في  6ديسا ا اامبر
.2017
وس ااوف تبدأ فترة اإلكتتاب الخاص ااة بالش ااريحة الثانية في  26نوفمبر  2017وتنتهي في  7ديس اامبر
.2017

أسهم الطرح

عدد من األس ا ا ااهم يس ا ا اااوي ما نس ا ا اابته ( %)10كحد أدنى و( %)20كحد أقصا ا ا ا ى من األس ا ا ااهم التي
سيبيعها املؤس في اكتتاب عام.

قيود امللكية

ال يجوز أن يمتلك غير مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة نسا ا ا اابة تزيد عن  %49من أسا ا ا ااهم
الشركة.

املشترون من املؤسسات املؤهلة

وفقا للتعريف الوارد في القاعدة 144أ ،هم نموذج من املؤسا ا ا اس ا ا ااات اإلس ا ا ااتثمارية األمريكية التي
تمتلاك وتسا ا ا ااتثمر في ما ال يقال عن  100مليون دوالر أمريهي في األوراق املالياة أو وسا ا ا اايط تداول
مس ا ا ا اجاال يمتلااك ويسا ا ا ااتثمر مااا ال يقاال عن  10مليون دوالر أمريهي في األوراق املاااليااة على أس ا ا ا ا
اختيارية.

املكتتبون املؤهلون من األفراد ذوي املالءة
املالية

األشخاص الطبيعيين الذين تتم املوافقة عليهم من قبل الشركة واملساهم البائع ،بالتشاور مع
املنسقين الدوليين املشتركين و:
( )iالذين ال يقل دخلهم السنوي عن مليون ( )1.000.000درهم أو الذين تقدر ثروتهم (دون
احتساب قيمة محل إقامتهم الرئيس ي) بما ال يقل عن خمسة مليون ( )5.000.000درهم؛ و
ٌ
سواء بشهل منفرد أو بالتعاون مع
( )iiالذين يؤكدون أن لديهم املعرفة أو الخبرة الهافية،
مستشار مالي ،لتقييم املميزات واملخاطر املرتبطة أو الناتجة عن اإلستثمار املزمع.

املكتتبون من املؤسسات االستثمارية
املؤهلة

األشخاص اإلعتباريين القادرين على القيام باستثماراتهم بأنفسهم ،ويشمل ذلك:
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( )1الحهومة اإلتحادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة وحهومة كل إمارة في دولة اإلمارات
العربية املتحدة منفردة ،واملؤسسات والهيئات والشركات الحهومية اململوكة بالهامل كليا
ألي من تلك الحهومات؛ أو
( )2املنظمات والكيانات الدولية؛ أو
( )3األشخاص املرخص لهم بممارسة أنشطة األعمال التجارية والتي تشمل أنشطة االستثمار،
وهم الذين تتم املوافقة عليهم في جميع األحوال من قبل الشركة واملساهم البائع بالتشاور مع
ّ
املنسقين الدوليين املشتركين وتنطبق عليهم ألي من املواصفات التالية ( :أ) أن يهون شخص في
الواليات املتحدة األمريكية ومشتري من املؤسسات املؤهلة ممن يجوز تقديم عرض لهم استنادا
إلى القاعدة 144أ( ،ب) أن يهون شخص خارج الواليات املتحدة األمريكية ممن يجوز تقديم عرض
لهم استنادا لالئحة س ( ،)Sأو (ج) أن يهون شخص في ( )1سوق أبوظبي العاملي ممن يجوز تقديم
عرض له وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب قواعد األسواق املنصوص عليه من قبل هيئة تنظيم
الخدمات املالية في سوق أبوظبي العاملي أو ( )2مركز دبي املالي العاملي يجوز تقديم عرض له وفقا
لإلعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق املوجودة في الدليل اإلرشادي لسلطة دبي
للخدمات املالية.
القاعدة 144أ

قانون الواليات املتحدة االتحادي لألوراق املالية والذي يس اامح للمش ااترين من املؤس اس ااات املؤهلة
بالتداول في الطروحات الخاص ا ا ااة بحرية بين بعض ا ا ااهم البعض دون الحاجة إلى تس ا ا ااجيل بيع تلك
األوراق املالية إلى العامة بموجب تلك القوانين.

الشريحة الثانية

عرض أسهم الطرح على املكتتبين في الشريحة الثانية.

املكتتبين في الشريحة الثانية

املكتتبين من املؤسسات املؤهلة واملكتتبين املؤهلين من األفراد ذوي املالءة املالية.

بنوك تلقي اإلكتتاب

هي مجموعة من البنوك املش اااركة في عملية الطرح برئاس ااة بنك تلقي اإلكتتاب الرئيس ا ي وهو بنك
أبوظبي األول ش.م.ع في حين أن بنوك تلقي اإلكتت اااب األخرى هي بن ااك أبوظبي التج اااري ش.م.ع
وبنك أبوظبي اإلسا ا ا ااالمي ش.م.ع وعجمان بنك ش.م.ع وبنك دبي اإلسا ا ا ااالمي ش.م.ع ودار التمويل
ش.م.ع ونور بنك ش.م.ع وبنك االتحاد الوطني ش.م.ع.

الالئحة سS/

الئحة قانون الواليات املتحدة االتحادي لألوراق املالية والذي يحدد متى يتم اعتبار أي طرح أنه
قااد تم تنفيااذه خااارج الواليااات املتحاادة ،وبااالتااالي ال تخضا ا ا ااع ملتطلبااات التسا ا ا ااجياال العااامااة لقوانين
األوراق املالية االتحادية املعمول بها في الواليات املتحدة

املساهم البائع أو املؤسس أو الشركة األم

شركة بترول أبوظبي الوطنية.

األسهم

أسهم الشركة العادية ،بقيمة اسمية  8فل للسهم.

املساهم

حامل األسهم.

املكتتب

أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب لإلكتتاب في أسهم الطرح.

الدوالراألمريكي أو دوالر

العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية.

قانون األوراق املالية األمريكي

قانون األوراق املالية للواليات املتحدة األمريكية لسنة  ،1933وتعديالته.
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القسم األول :شروط وأحكام اإلكتتاب
التفاصيل الرئيسية لألسهم املطروحة للبيع للجمهور


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



رأس املال في تاريخ اإلدراجُ :حدد رأس مال الشركة بقيمة (1.000.000.000مليار) درهم موزع على  12.500.000.000سهم ،بقيمة اسمية
 0.08درهم اماراتي لهل سهم.



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



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



أهلية الفئات املؤهلة من املكتتبين للتقدم بطلب الحصول على أسهم الطرح:
 −الشريحة األولى :يتم فتح باب اإلكتتاب للشريحة األولى أمام املكتتبين وفقا ملا هو موضح (في صفحة الغالف) والجزء الخاص بالتعريفات
واالختصارات الواردة في هذه النشرة .ويجب على جميع املكتتبين أن يهون لديهم رقم مستثمر ورقم حساب بنهي في دولة اإلمارات.
 −الشريحة الثانية :يتم فتح باب اإلكتتاب الخاص بالشريحة الثانية أمام املكتتبين وفقا ملا هو موضح في صفحة الغالف والجزء الخاص با
“التعريفات واالختصارات" في هذه النشرة ،ويجب على جميع املكتتبين من الشريحة الثانية أن يهون لديهم رقم مستثمر.



ُيحظر اإلكتتاب من قبل الجمهور في أسهم الطرح علىُ :يحظر اإلكتتاب العام على أي مكتتب تهون عملية شراؤه لألسهم مقيدة بموجب
القوانين املعمول بها في موطن إقامته أو بموجب قوانين الدولة/االختصاص الوالئي التي ينتمي إليها .ويتحمل املكتتب املسؤولية عن تحديد ما
إذا كانت عملية الشراء التي قام بها تتوافق مع قوانين الدولة/االختصاص الوالئي املعمول بها أم ال.



الحد األدنى لإلستثمار :الحد األدنى لإلكتتاب في أسهم الطرح وفقا للشريحة األولى هو  10.000درهم ،على أن يهون أي استثمار إضافي بزيادات
ال تقل عن  1.000درهم .وتم تحديد الحد األدنى لإلكتتاب في أسهم الطرح الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة  5.000.000درهم.



الحد األقص ى لإلستثمار :ال يوجد حد أقص ى لإلستثمار في أسهم الطرح.



اكتتاب املؤسس :ال يجوز للمؤس اإلكتتاب في أسهم الطرح سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو من خالل أحد الشركات التابعة له.



فترة الحظر :بعد اإلنتهاء من عملية الطرح ،تخضع األسهم التي بحوزة املؤس لفترة حظر مدتها  180يوما تبدأ من تاريخ إدراج األسهم .وال
يجوز للمؤس بيع أو نقل ملكية أو التصرف باألسهم بأي شهل آخر خالل تلك الفترة ،إال في بعض الظروف املحدودة.



ملكية مواطني دولة اإلمارات :يجب أن تستمر ملكية الشركة لنسبة  %51على األقل من األسهم من قبل شخص أو كيان إماراتي ،األمر الذي
من شأنه أن يضمن امتثال الشركة ملتطلبات امللكية في دولة اإلمارات.
املزيد من املعلومات حول الشريحة األولى والشريحة الثانية
 .1طلبات اإلكتتاب
يتعين على مكتتبي الشريحة األولى تقديم طلب اكتتاب واحد فقط ( )1باسمه الشخص ي ،في حالة إذا تم تقديم طلب اإلكتتاب بواسطة
شخص طبيعي (ما لم يكن وكيال ملكتتب آخر) أو ( )2باسم شخص إعتباري ،في حالة ما إذا تم تقديم طلب اإلكتتاب بواسطة أي كيان
مؤسس ي .وإذا قدم أحد املكتتبين أكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه الشخص ي أو باسم شخص إعتباري ،يحتفظ بنك تلقي االكتتاب
الرئيس ي بالحق في استبعاد كل أو بعض طلبات اإلكتتاب املقدمة من هذا املكتتب وعدم تخصيص أي أسهم لهذا املكتتب.
على املكتتبين استكمال كافة البيانات املطلوبة في طلب اإلكتتاب وإرفاق كافة املستندات املطلوبة وتقديمها إلى أي من بنوك تلقي
اإلكتتاب مع مبلغ اإلكتتاب وذلك خالل فترة اإلكتتاب املتعلقة بالشريحة األولى.
يجب أن يهون طلب اإلكتتاب املستوفي للبيانات واضحا وبخط مقروء ،وفي حال مخالفة هذا الشرط ،سيرفض بنك تلقي اإلكتتاب
استالم الطلب من املكتتب لحين قيام املكتتب باستكمال البيانات واملستندات املطلوبة قبل غلق باب اإلكتتاب.
ويترتب على اإلكتتاب في أسهم الطرح املوافقة على النظام األساي ي للشركة وااللتزام بهافة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية
ُ
ُ
للشركة وتعد أي شروط تضاف إلى الطلب كأن لم تكن ،وال تقبل أي نسو ضوئية من طلبات اإلكتتاب .ويجب تعبئة طلب اإلكتتاب فقط
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بعد قراءة نشرة اإلكتتاب والنظام األساي ي للشركة بإمعان ويقدم الطلب بعد ذلك ألي فروع تابعة لبنوك تلقي اإلكتتاب الوارد ذكرها
ُ
في هذه النشرة ،ويقر املكتتبون أو وكالئهم بصحة املعلومات الواردة بطلب اإلكتتاب بحضور ممثل عن البنك الذي قدم اإلكتتاب إليه
ُويوقع املكتتب أو من ينوب عنه على طلب اإلكتتاب أو ُيصدق عليه بصورة واضحة.
يحق لبنوك تلقي اإلكتتاب عدم قبول طلبات اإلكتتاب املقدمة من أي مكتتب في الشريحة األولى ألي من األسباب التالية:


إذا كان الطلب غير كامل أو غير صحيح فيما يتعلق باملبلغ املدفوع أو املستندات املقدمة (وال يتحمل أي من املشاركين في عملية
الطرح أي مسؤولية عن عدم استالم ما تم تخصيصه من أسهم الطرح إذا لم يتم ملء عنوان مقدم الطلب بشهل صحيح أو
مقروء)؛ أو



إذا تم تقديم مبلغ اإلكتتاب بطريقة مغايرة لطرق الدفع املسموحة؛ أو



إذا لم يتطابق مبلغ اإلكتتاب املبين في الطلب أو مبلغ اإلكتتاب ااملقدم مع الطلب مع شروط الحد األدنى املطلوب لإلستثمار أو
الزيادات املحددة لطرح الشريحة األولى؛ أو



إذا كان طلب اإلكتتاب املقدم غير واضح أو غير مقروء؛ أو



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



إذا كان املبلغ املتواجد في الحساب البنهي املذكور في طلب اإلكتتاب املقدم غير كافي لسداد مبلغ اإلكتتاب املذكور في نموذج طلب
اإلكتتاب املقدم أو عدم مقدرة بنك تلقي اإلكتتاب على تحصيل املبلغ مقابل الطلب ٌ
سواء كان ذلك لعدم تطابق التوقيع أو ألي
أسباب أخرى؛ أو



إذا كان رقم املستثمر غير ساري أو غير صحيح؛ أو



إذا كان طلب اإلكتتاب مكررا (وتعود املوافقة على مثل هذا الطلب املكرر إلى السلطة التقديرية للشركة واملساهم البائع فقط)؛ أو



إذا ُوجد أن طلب اإلكتتاب يخالف شروط الطرح؛ أو



إذا ّ
تبين أن املكتتب قد قدم أكثر من طلب اكتتاب واحد (غير مسموح بالتقدم بطلبات لإلكتتاب في الشريحتين األولى والثانية معا
باإلضافة إلى أنه ال يجوز التقدم بأكثر من طلب في أي من الشريحتين على حدة)؛ أو



إذا كان املكتتب شخص طبيعي ّ
وتبين أنه لم يتقدم بطلب اإلكتتاب باسمه الشخص ي (اال إذا كان وكيال أو ممثال عن مكتتب آخر)؛
أو



عدم التزام املكتتب بالقواعد املعمول بها في الطرح الخاص بالشريحة األولى كما هو موضح بهذه النشرة؛ أو



ُوجد أنه من الضروري رفض طلب اإلكتتاب لضمان االمتثال ألحهام قانون الشركات والنظام األساي ي وهذه النشرة أو متطلبات
املصرف املركزي في دولة اإلمارات أو الهيئة أو سوق أبوظبي املالي؛ أو



إذا فشل تحويل األموال من خالل نظام املصرف املركزي اإلماراتي للتحويالت املالية أو في حالة عدم كفاية املعلومات املطلوبة في
الحقول الخاصة للمض ي قدما في التعامل مع الطلب.

يجوز لبنوك تلقي اإلكتتاب واملؤس والشركة رفض الطلب ألي من تلك األسباب في أي وقت حتى تخصيص أسهم الطرح كما أأهم غير
ملزمين بإخطار مقدم الطلب املرفوض قبل إرسال إشعار تخصيص األسهم.
املستندات املصاحبة لطلبات اإلكتتاب
يجب على جميع املكتتبين تقديم املستندات التالية مع طلبات اإلكتتاب الخاصة بهم:

فيما يتعلق باألفراد مواطني دولة اإلمارات ودول مجل التعاون الخلي ي أو أي دولة أخرى:
−

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

−

في حالة كان املوقع شخصا آخر بخالف املكتتب ،يجب تقديم ما يلي:
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سند وكالة مصدق حسب األصول لصالح الشخص املخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من إحدى الجهات /الهيئات
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.
في حال كان املوقع وص ي على قاصر ،يتم تقديم ما يلي:

−


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



أصل وصورة من جواز سفر القاصر؛ و



في حال كان الوص ي معينا من قبل املحكمة ،أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من املحكمة ومن أي جهات مختصة
أخرى (مثل كاتب العدل).

فيما يتعلق باألشخاص اإلعتبارية بما في ذلك املصارف واملؤسسات املالية وصناديق االستثمار ،وغيرها من الشركات واملؤسسات:
−

بخصوص األشخاص اإلعتبارية املسجلين في دولة اإلمارات:


أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات /الهيئات التنظيمية في
اإلمارات مثل الهاتب العدل أو حسب األصول املرعية في الدولة.



أصل وصورة من املستند الذي ُيجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن املكتتب وتقديم طلب اإلكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط
واألحهام املنصوص عليها في نشرة اإلكتتاب ونموذج اإلكتتاب.


−

أصل وصورة من جواز سفر املفوض بالتوقيع.

بخصوص األشخاص اإلعتبارية املسجلين خارج الدولة فإن املستندات املطلوبة ستختلف بناء على طبيعة الشخصية اإلعتبارية
ومهان تسجيلها ،ولذلك فإنه يرجى مراجعة مدراء السجل املشتركين للحصول على قائمة املستندات املطلوبة.

 .2طريقة اإلكتتاب والدفع للشريحة األولى
طريقة الدفع للشريحة األولى
يتعين على املكتتب تقديم طلب اإلكتتاب إلى أي بنك من بنوك تلقي اإلكتتاب املذكورة في هذه النشرة وتقديم رقم حسابه املصرفي
باإلضافة إلى سداد قيمة أسهم الطرح التي يرغب باإلكتتاب فيها ،ويتم الدفع بإحدى الطرق التالية:


شيك مصرفي (شيك مدير) مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة اإلمارات لصالح حساب الشركة تحت اسم
""Abu Dhabi National Oil Company for Distribution IPO؛ أو



الخصم من حساب املكتتب لدى بنك تلقي اإلكتتاب؛ أو



اإلكتتاب اإللكتروني :يجوز لبنوك تلقي اإلكتتاب ان يهون لها قنوات الكترونية خاصة بها (تطبيقات الخدمات املصرفية عبر
اإلنترنت ،تطبيقات الخدمات املصرفية عبر الهواتف املتنقلة ،أجهزة الصراف اآللي ،الو) والتي يتم ربطها بنظام سوق أبوظبي املالي
"اكتتاب" لالكتتابات العامة األولية .ويعتبر تقديم العميل لطلب اإلكتتاب اإللكتروني بمثابة موافقة منه على شروط وأحهام الطرح
نيابة عن املكتتب ،كما يعتبر ذلك تفويضا لبنك تلقي اإلكتتاب بدفع إجمالي قيمة األسهم التي يرغب باإلكتتاب فيها ،وذلك عن
طريق خصم املبلغ من حساب العميل املصرفي ذا الصلة وتحويل املبلغ لحساب عملية الطرح لصالح " Abu Dhabi National Oil
 "Company for Distribution IPOاملفتوح في بنوك تلقي اإلكتتاب ،وذلك على النحو املوضح في طلب الشراء .ويعد تقديم الطلبات
إلكترونيا كافيا فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه ،فإن أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في هذه
النشرة لن تطبق على طلبات اإلكتتاب اإللكتروني املعنية في هذه الفقرة .يجب أن يتم اإلخطار بالتخصيص النهائي ألسهم الطرح

20

ورد عائدات أسهم الطرح التي لم تخصص (إن وجدت) مع الفوائد الناجمة عنها عقب إغالق فترة اإلكتتاب ،ويتم تنفيذ هذا األمر
والتعامل معه بواسطة بنوك تلقي اإلكتتاب التي تم تقديم طلب اإلكتتاب إليها؛ أو


استالم طلبات اإلكتتاب من خالل نظام التحويل النقدي للمصرف املركزي لدولة اإلمارات ("نظام التحويل النقدي") .ويتعين على
املستثمر الذي يختار أي من القنوات اإللكترونية لبنوك تلقي اإلكتتاب أو عبر نظام التحويل النقدي تقديم رقم مستثمر ساري
مع قيمة أسهم الطرح املكتتب فيها في حقل األوامر الخاصة.

يجب أن يتم تعبئة التفاصيل الخاصة بالحساب البنهي للمكتتب في طلب اإلكتتاب حتى لو كان سيتم سداد مبلغ اإلكتتاب عن طريق
شيك مدير.
سيتم دفع املبلغ ذي الصلة من عائدات شراء أسهم الطرح إلى املؤس في  13ديسمبر .2017
ال يجوز ،ولن يتم قبول سداد قيمة أسهم الطرح املرغوب اإلكتتاب فيها من قبل بنك تلقي اإلكتتاب بأي من الطرق التالية:


نقدا؛ أو



شيك (غير مصدق)؛ أو



أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو مذكور أعاله.

مبالغ اإلكتتاب
يتعين على املكتتبين في الشريحة األولى تقديم طلبات شراء أسهم الطرح بمبلغ  10.000درهم أو أكثر ،على أن يهون أي استثمار يزيد عن
 10.000درهم بزيادات ال تقل عن  1.000درهم .وبناء عليه ،يتقدم املكتتبون لإلكتتاب في الشريحة األولى بمبلغ بالدرهم اإلماراتي والذي
سيتم استعماله لشراء أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي بدال من التقدم لإلكتتاب في عدد معين من أسهم الطرح.
مواعيد هامة لطرق سداد قيمة اإلكتتاب


في حالة سداد مبلغ اإلكتتاب عن طريق شيك مصرفي (شيك مدير) ،يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة الثانية عشر
من ظهر يوم  5ديسمبر .2017



في حالة اإلكتتاب عن طريق ماكينة الصراف اآللي” “ATMأو عبر الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت يجب أن يتم تقديم طلبات
اإلكتتاب قبل الساعة الثانية من ظهر  6ديسمبر .2017



في حالة اإلكتتاب عن طريق نظام التحويل النقدي يجب أن يتم تقديم طلبات اإلكتتاب قبل الساعة الثانية عشر من ظهرا يوم 6
ديسمبر .2017

سعرالطرح النهائي
سعر الطرح الذي سيشتري به كافة املكتتبين أسهم الطرح سيهون هو سعر الطرح النهائي.
سيتم بيع أسهم الطرح في طرح عام أولي وسوف يتم تحديد سعر البيع النهائي من خالل اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم بناء
سجل أوامر اإلكتتاب من خالل طلبات اإلكتتاب املقدمة من املكتتبين في الشريحة الثانية (ملزيد من التفاصيل يرجى اإلطالع على من يحق
له التقدم بطلب لإلكتتاب في أسهم الشريحة الثانية) .سوف يتم دعوة املكتتبين في الشريحة الثانية لتقديم عطاءات ألسهم الطرح ضمن
نطاق سعر البيع باستخدام طلبات ذات سعر دقيق (( ،)price sensitive ordersمن خالل اإلشارة إلى مبلغ الطلب والذي سيختلف عن
حجمه) .وسوف يوص ي املنسقين الدوليين املشتركين إلى الشركة واملساهم البائع بسعر البيع النهائي (الذي يجب أن يهون في النطاق
السعري للطرح) املتعلق بهافة املشاركين في الطرح بناء على حجم وسعر الطلبات املقدمة من املكتتبين في الشريحة الثانية وسوف يتم
تحديد السعر النهائي للسهم في ضوء النتائا التي سوف تسفر عنها عملية البناء السعري والطلبات املقدمة من مستثمري الشريحة
الثانية.
ويجب أن تهون أسهم املكتتبون من املؤسسات اإلستثمارية املؤهلة ممثلة لغالبية أسهم الطرح املستخدمة الحتساب السعر النهائي ألسهم
الطرح.
حجم الطرح النهائي
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سيتم تحديد حجم الطرح النهائي في ضوء نتائا عملية البناء السعري وسيتم نشره في الصحف املحلية وعلى املوقع الرسمي لسوق أبوظبي
املالي في  8ديسمبر .2017
عملية اإلكتتاب
يجب على املكتتبين تعبئة نموذج الطلب الخاص بشريحتهم ،وتوفير كافة التفاصيل املطلوبة .إذا لم يتم تقديم رقم مستثمر ساري ورقم
حساب مصرفي ففي هذه الحالة لن يهون هؤالء املكتتبين مؤهلين لشراء األسهم ولن يتم تخصيص أي أسهم لهم.
يجب على املكتتبين التقدم بطلبات اإلكتتاب في شريحة واحدة فقط .في حالة تقدم شخص لإلكتتاب في أكثر من شريحة ،يحق للمؤس
والشركة صرف النظر عن أحد أو كال الطلبين.
ال تتحمل الشركة أو املنسقين الدوليين املشتركين أو مدراء السجل املشتركين أو مدراء اإلكتتاب أو املؤس أو بنوك تلقي اإلكتتاب أي
مسؤولية عن أي طلبات مدفوعة بأي طريقة أخرى خالف ما ورد أعاله.
سوف يقوم بنك تلقي اإلكتتاب والذي تتم من خالله عملية الشراء بإصدار إقرار باإلستالم إلى املكتتب والذي يتعين على املكتتب الحفاظ
عليه حتى تلقيه اشعار التخصيص .وتعتبر نسخة طلب الشراء عند تقديمها موقعة ومختومة من قبل بنك تلقي اإلكتتاب اقرارا باستالم
طلب اإلكتتاب .يجب ان يتضمن إيصال الشراء بيانات املكتتب وعنوانه واملبلغ املدفوع وطريقة الدفع وتاريخ شراء أسهم الطرح املرغوب
اإلكتتاب فيها .وسوف يتضمن اإلقرار/اإليصال ،في حالة الطلبات املقدمة إلكترونيا عن طريق الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت وماكينات
الصراف اآللي ،على املعلومات األساسية للطلب مثل رقم املستثمر واملبلغ والتاريخ ورقم حساب العميل .ال ُيعتبر مجرد إقرار استالم طلب
اإلكتتاب من قبل بنوك تلقي اإلكتتاب ،سوآءا كان ذلك من خالل ،موظف البنك أو عن طريق إحدى قنوات الدفع اإللكترونية ،بمثابة
قبوال للطلب وقد يتم رفض الطلب في وقت الحق.
وفي حالة عدم تسجيل عنوان املكتتب بشهل صحيح ،فإن املؤس ومديري السجل املشتركين وبنوك تلقي اإلكتتاب ال يتحملون أي
مسؤولية عن عدم تلقي املكتتب إشعار التخصيص الخاص به أو رد الشيهات.
 .3املزيد من املعلومات حول عدد من األمور املرتبطة بالطرح


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



بنوك تلقي اإلكتتاب:
بنك أبوظبي األول ش.م.ع وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي اإلسالمي ش.م.ع وعجمان بنك ش.م.ع وبنك دبي اإلسالمي
ش.م.ع ودار التمويل ش.م.ع ونور بنك ش.م.ع وبنك االتحاد الوطني ش.م.ع



طريقة التخصيص لفئات املكتتبين املختلفة
(بموجب القرار الوزاري رقم  206لسنة  2010بشأن تخصيص األوراق املالية للمكتتبين واألرباح الناجمة عن عملية اإلكتتاب):
في حالة تجاوز الحجم الكلي لالستثمارات عدد أسهم الطرح سيقوم املؤس بتخصيص أسهم الطرح وفقا لسياسة التخصيص
املبينة ادناه وسيقومون أيضا برد مبالغ اإلكتتاب الفائضة والعوائد الناجمة عنها للمكتتبين.



اإلشعاربالتخصيص
سوف يتم إرسال إشعار إلى املكتتبين في الشريحة األولى الذين تم تخصيص األسهم لهم عن طريق رسالة نصية قصيرة تؤكد لهم
بصورة مبدئية أن طلبات اإلكتتاب املقدمة قد تمت املوافقة عليها وأأهم سوف يستلمون أسهم الطرح .وسوف يعقب هذا األمر
إشعارات مفصلة تحدد األسهم املخصصة لهل مكتتب ،وسيتم إرسال هذا اإلشعار عن طريق البريد املسجل إلى كل مكتتب.



طريقة إعادة املبالغ الفائضة للمكتتبين
في موعد أقصاه  12ديسمبر  ،2017يتعين تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين ،ويتم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التخصيص ،في
موعد ال يتجاوز  14ديسمبر  ،2017يجب رد املبالغ الفائضة والفوائد املترتبة عليها إلى املكتتبين الذين لم يتم تخصيص أسهم لهم
في الشريحة األولى وكذلك رد قيمة اإلكتتاب والفوائد الناجمة عليها للمكتتبين في الشريحة األولى الذين رفضت طلباتهم لألسباب
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املذكورة أعاله .ويتم إعادة املبلغ الفائض والفوائد الناجمة عنه إلى نف حساب املكتتب الذي تم من خالله دفع املبلغ األصلي
للطلب ،وفي حال قيام املكتتب بدفع مبلغ اإلكتتاب من خالل شيك مصرفي معتمد ،سيتم إعادة تلك املبالغ من خالل شيك مرسل
عن طريق بريد مسجل إلى عنوان املكتتب املوضح على طلب اإلكتتاب.
وفقا لبنود نشرة اإلكتتاب هذه ،سوف يسترد املكتتب الفرق( ،إن وجد) بين سعر اإلكتتاب الذي تمت املوافقة عليه من قبل الشركة
واملؤس ومبلغ طلب اإلكتتاب املسدد من قبل ذلك املكتتب.


إدراج وتداول األسهم
عقب تخصيص أسهم الطرح ،سوف يتم التقدم بطلب إلدراج جميع أسهم الشركة في سوق أبو ظبي املالي .وسيتم التداول ،والذي
سيبدأ في  13ديسمبر  ،2017وفقا ألنظمة التداول االلكترونية بسوق ابوظبي املالي ومن واقع سجل األسهم لديه.



حقوق التصويت
تنتمي جميع األسهم لنف الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية ويتعين تصنيفها بالتساوي في جميع الحقوق واإللتزامات األخرى.
ويمنح كل سهم لحامله الحق في اإلدالء بصوت واحد ( )1فيما يتعلق بجميع قرارات املساهمين.



املخاطر
هناك بعض املخاطر الخاصة باإلستثمار في هذا الطرح .ولقد تمت مناقشة هذه املخاطر في الجزء املعنون ب ا "مخاطر اإلستثمار" في
هذه النشرة ويجب أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ أي قرار باإلكتتاب في أسهم الطرح.



جهازاإلمارات لإلستثمار
يحق لجهاز اإلمارات لإلستثمار اإلكتتاب فيما يصل إلى خمسة باملائة ( )5%من أسهم الطرح ،ويجب أن يتم تخصيص النسبة
املخصصة لإلكتتاب فيها من قبل جهاز اإلمارات لإلستثمار قبل بداية التخصيص .سوف يتم خصم األسهم املخصصة ،في ظل نظام
الحقوق التفضيلية هذا ،لجهاز اإلمارات لإلستثمار من الشريحة الثانية .وفي حالة عدم ممارسة جهاز االمارات لإلستثمار للحقوق
التفضيلية الخاصة به فإن النسبة املحجوزة له تهون متاحة لإلكتتاب من قبل املكتتبين في الشريحة الثانية.

 .4الجدول الزمني لإلكتتاب واإلدراج
توضح التواريخ املذكورة أدناه الجدول الزمني املتوقع لإلكتتاب .ومع ذلك ،تحتفظ الشركة بالحق في تغيير أي من تواريخ/مواعيد
اإلكتتاب ،أو تقصير أو تمديد الفترات الزمنية املحددة عقب الحصول على موافقة السلطات املعنية ونشر ذلك التعديل خالل فترة
الطرح في الصحف اليومية .ويتعين أال يقل عدد األيام املخصصة لتقديم طلبات شراء أسهم الطرح املرغوب اإلكتتاب فيها عن عشر
( )10أيام وفقاا ألحهام قانون الشركات.
(أ)

تاريخ االعالن عن النطاق السعري

 26نوفمبر 2017

(ب)

تاريخ بداية اإلكتتاب

 26نوفمبر 2017

(ج)

تاريخ غلق باب اإلكتتاب للشريحة األولى

 6ديسمبر2017

(د)

تاريخ غلق باب اإلكتتاب للشريحة الثانية

 7ديسمبر2017

(ه)

تاريخ إعالن سعرالطرح النهائي وتاريخ الطرح النهائي

 8ديسمبر2017

(و)

تخصيص الشريحة الثانية

 8ديسمبر2017

(ز)

تخصيص الشريحة األولى

 11ديسمبر2017

(ح)

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

 12ديسمبر2017
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(ط)

البدء في ارسال البريد املسجل فيما يتعلق باألسهم املخصصة

 12ديسمبر2017

(ي)

رد الفائض من املبالغ املدفوعة لشراء أسهم اإلكتتاب إلى املكتتبين

في موعد أقصاه  14ديسمبر 2017

(ك)

التاريخ املتوقع إلدراج األسهم في سوق أبوظبي املالي

 13ديسمبر 2017

 .5الشرائح
سوف يتم تقسيم أسهم الطرح كما يلي:
الشريحة األولي:
الحجم :عدد من األسهم يمثل خم باملائة ( )% 5من إجمالي أسهم الطرح.
األهلية- :


األشخاص الطبيعيين (بما في ذلك األفراد املؤهلين ذوي املالءة املالية) الذين يمتلهون رقم مستثمر في سوق أبو ظبي املالي ،وحساب
بنهي في دولة اإلمارات وال يوجد أي متطلبات أو قيود على الجنسية أو مهان اإلقامة.



املستثمرين اآلخرين الذين لم يشاركوا في الشريحة الثانية والذين يمتلهون رقم مستثمر في سوق أبوظبي املالي وحساب بنهي في دولة
اإلمارات.

الحد األدنى لحجم الطلب :عشرة االف ( )10.000درهم ،على أن يهون أي استثمار إضافي بزيادات بقيمة ألف درهم ( )1.000درهم أو
مضاعفات ذلك.
الحد األقص ى لحجم الطلب :ال يوجد حد أقص ى لحجم الطلب.
سياسة التخصيص :في حالة زيادة حجم اإلكتتاب في أسهم الشريحة األولى عن عدد األسهم املخصص لها ،سوف يتم تخصيص أسهم
الطرح إلى املكتتبين في الشريحة األولى بالتناسب مع مبلغ اإلكتتاب في الطلب املقدم من كل مكتتب وبناء على سعر البيع النهائي .وسيتم
تقليص الطلبات بناء على هذا األساس في حالة زيادة حجم اإلكتتاب في الشريحة األولى وسيتم تقريب أي مستحقات جزئية ناتجة عن
التوزيع التناسبي ألسهم الطرح إلى أقرب رقم صحيح .لذا فإنه من املمكن أال يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لصالح بعض املكتتبين
نتيجة لهذا التقريب .ستخصص األسهم وفقا لسياسية التخصيص سالفة الذكر وبناء على سعر البيع النهائي.
األسهم غير املكتتب فيها :إذا لم يتم اإلكتتاب في جزء من أسهم الطرح للشريحة األولى ،سوف تهون األسهم الغير مكتتب فيها متاحة
لإلكتتاب من قبل مقدمي طلبات اإلكتتاب في الشريحة الثانية ،أو يجوز للمساهم البائع كحل بديل (وبالتشاور مع الهيئة) أن يقوموا ()1
بتمديد تاريخ غلق باب اإلكتتاب في الشريحتين األولى والثانية و/أو ( )2بغلق الطرح على املستوى الذي وصلت إليه طلبات اإلكتتاب
املستلمة.
الشريحة الثانية:
الحجم :عدد من األسهم يمثل خمسة وتسعون باملائة ( )95%من إجمالي أسهم الطرح.
األهلية :املكتتبون في الشريحة الثانية ،وهم:


األشخاص اإلعتبارية القادرة على القيام باستثماراتها بأنفسها ،والتي تشمل:
( )1الحهومة اإلتحادية لدولة اإلمارات وحهومة كل إمارة في دولة اإلمارات منفردة ،واملؤسسات والهيئات والشركات الحهومية كليا
اململوكة ألي من تلك الحهومات؛ أو
( )2املنظمات والكيانات الدولية؛ أو
( )3األشخاص املرخص لهم ممارسة أنشطة األعمال والتي تشمل أنشطة االستثمار،
والذين يتم املوافقة عليهم ،في كل حالة ،من قبل الشركة واملساهم البائع ،بالتشاور مع املنسقين الدوليين املشتركين ،وتنطبق عليهم
أيضا أي من املواصفات التالية( :أ) أن يهون مشتري من املؤسسات املؤهلة في الواليات املتحدة األمريكية ممن يجوز تقديم عرض
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لهم استنادا إلى القاعدة 144أ( ،ب) أن يهون خارج الواليات املتحدة األمريكية ومن األشخاص ممن يجوز تقديم عرض لهم استنادا
لالئحة س ( ،)Sأو (ج) أن يهون شخص في ( )1سوق أبوظبي العاملي ممن يجوز تقديم عرض له وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب
قواعد األسواق املنصوص عليه من قبل هيئة تنظيم الخدمات املالية في سوق أبوظبي العاملي أو ( )2مركز دبي املالي العاملي يجوز
تقديم عرض له وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق الواردة في الدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات املالية؛


األشخاص الطبيعيين الذين تتم املوافقة عليهم من قبل الشركة واملساهم البائع ،بالتشاور مع املنسقين الدوليين املشتركين ،و:
( )iالذين ال يقل دخلهم السنوي عن واحد مليون ( )1.000.000درهم أو الذين تقدر ثروتهم (دون احتساب قيمة محل إقامتهم
الرئيس ي) بما ال يقل عن خمسة مليون ( )5.000.000درهم؛ و
( )iiالذين يؤكدون أن لديهم املعرفة أو الخبرة الهافية ،سواء بشهل منفرد أو بالتعاون مع مستشار مالي ،لتقييم املميزات واملخاطر
املرتبطة أو الناتجة عن اإلستثمار املزمع.

الحد األدنى لحجم الطلب :خمسة مليون ( )5.000.000درهم.
الحد األقص ى لحجم الطلب :ال يوجد حد أقص ى لحجم الطلب.
سياسة التخصيص :سوف يتم تخصيص األسهم الخاصة بالشريحة الثانية بواسطة الشركة واملؤس وذلك بالتشاور مع املنسقين
الدوليين املشتركين ،ولذلك فإنه من املمكن عدم تخصيص أي أسهم للمكتتبين الذين يقدمون طلبات اكتتاب في الشريحة الثانية أو أن
يخصص لهم عدد من أسهم الطرح أقل من العدد املذكور في طلب اإلكتتاب الخاص بهم.
التخصيص اإلختياري :يحتفظ كل من الشركة واملؤس بالحق في تخصيص أسهم الطرح الخاصة بالشريحة الثانية بأي طريقة يروأها
ضرورية .هذا باإلضافة إلى أنه يهون لهم الحق في طرح أسهم إضافية لإلكتتاب كجزء من الشريحة األولى شريطة الحصول على املوافقات
الالزمة ،بما في ذلك موافقة الهيئة.
أسهم الطرح الغيرمكتتب فيها :إذا لم يتم اإلكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية سوف يتم سحب عملية الطرح (باستثناء ما
إذا قررت الهيئة خالف ذلك).
طلبات اإلكتتاب املتعددة
يجب على للمكتتبين التقدم بطلبات اإلكتتاب في أسهم الطرح في شريحة واحدة فقط .وفي حالة تقدم أي مكتتب لإلكتتاب في أكثر من
شريحة ،يحق للشركة واملساهم البائع قبول أو رفض أحد أو كال الطلبين.
جهازاإلمارات لإلستثمار

(حقوق التخصيص التفضيلية لاما يعادل خمسة باملائة ( )% 5من أسهم الطرح)
يتم حجز خمسة باملائة ( )% 5من أسهم الطرح ليتم اإلكتتاب بها من قبل جهاز اإلمارات لإلستثمار ،وفقاا للمادة  127من القانون
االتحادي رقم ( )2لسنة  2015في شأن الشركات التجارية وتعديالته ("قانون الشركات") .وسوف يتم تخصيص أسهم الطرح املخصصة
لجهاز اإلمارات لإلستثمار بموجب هذه الحقوق التفضيلية من إجمالي حجم الشريحة الثانية .وإذا لم يمارس جهاز اإلمارات لإلستثمار
هذه الحقوق للتقدم لإلكتتاب في أسهم الطرح ،سوف تهون هذه األسهم متاحة لإلكتتاب فيها من قبل املكتتبين من الشريحة الثانية.
مالحظات هامة:
سوف يتم إشعار املكتتبين في الشريحة األولى إذا تمت املوافقة على طلبات اإلكتتاب الخاصة بهم عن طريق رسالة نصية قصيرة.
عند إدراج األسهم بسوق أبوظبي املالي ،سيتم تسجيل األسهم على النظام االلكتروني كما هو مطبق بسوق أبوظبي املالي .وتهون املعلومات
املدرجة في هذا النظام اإللكتروني ملزمة وال رجعة فيها ،ما لم ينص على خالف ذلك في القواعد واالجراءات املطبقة التي تحكم سوق
أبوظبي املالي.
تغييرنسب الشرائح:
شريطة الحصول على موافقة الهيئة ،تحتفظ الشركة بحقها في تغيير نسبة أسهم الطرح املتاحة للشريحة األولى أو الشريحة الثانية
(شريطة أال يقل حجم الشريحة الثانية عن  %60من أسهم الطرح).
).
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القسم الثاني :التفاصيل الرئيسية للشركة
 .1نظرة عامة على الشركة
اسم الشركة:

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع

أغراض الشركة:

 −استيراد وتداول وتجارة املنتجات البترولية بما في ذلك الغاز
الطبيعي والغاز املسال واملكثفات وزيوت املحركات ومشتقات
البترول األخرى؛ و
 −تخزين أو نقل أو توزيع وتسويق وبيع املنتجات البترولية؛ و
 −بناء أو امتالك أو حيازة أو إدارة محطات خدمة الوقود بالتجزئة
وغيرها من املنتجات ،وتقديم الخدمات ذات الصلة؛ و
 −تأسي شركات جديدة أو االستحواذ على شركات والدخول في
اتفاقيات شراكة داخل الدولة وخارجها؛ و
 −أي نشاط آخر تقتضيه أعمال الشركة.

املكتب الرئيس ي والفروع:

ص.ب  ،4188أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة.

تفاصيل السجل التجاري وتاريخ مزاولة النشاط:

رخصة تجارية رقم  CN-1002757واملقيدة في  2أكتوبر .1973

مدة الشركة:

 100سنة

السنة املالية:

من  1يناير إلى  31ديسمبر

البنوك الرئيسية التي تتعامل مع الشركة:

بنك أبوظبي األول وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي اإلسالمي وبنك
االتحاد الوطني.

تفاصيل مجلس اإلدارة الحالي:
االسم

تاريخ امليالد

معالي الدكتور /سلطان أحمد سلطان
الجابر

1973

املنصب
رئي مجل إدارة غير تنفيذي

تاريخ التعيين
2016

السيد /عبدهللا سالم الظاهري

1969

عضو مجل إدارة غير تنفيذي

2008

السيد /عبدالعزيز عبدهللا الهاجري

1963

عضو مجل إدارة غير تنفيذي

2017

السيد /مطر حمدان العامري

1967

عضو مجل إدارة غير تنفيذي

2017

السيد /جاسم محمد الصديقي

1984

عضو مجل إدارة غير تنفيذي
مستقل

2017

السيد /بيدرو ميرو رويا

1953

عضو مجل إدارة غير تنفيذي
مستقل

2017
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السيد /دايفد إيمانويل بو

عضو مجل إدارة غير تنفيذي
مستقل

1970

2017

 .2عرض تفاصيل تأسيس وأنشطة الشركة
نظرة عامة على أعمال الشركة
نحن الشركة الرائدة في مجال تشغيل محطات خدمة الوقود بالتجزئة في دولة اإلمارات بحصة سوقية تبلغ حوالي  %67من عدد محطات
خدمة الوقود حتى  30سبتمبر  ،2017باإلضافة إلى أننا العالمة التجارية األولى فيما يتعلق بوقود التجزئة .وحتى  30سبتمبر  ،2017كنا نمتلك
نحو  360محطة وقود منتشرة في إماراتي أبوظبي والشارقة ،حيث أننا املوزعين الحصريين للوقود في كلتا اإلماراتين ،باإلضافة إلى إمارات عجمان
والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين ،عالوة على ما سبق ،وحتى  30سبتمبر  ،2017فإننا نمتلك ونشغل  235متجر من متاجر "واحة أدنوك"،
مما يجعلنا أكبر شركة بيع بالتجزئة في دولة اإلمارات من ناحية عدد املتاجر .كما أننا نقوم بتأجير بعض املساحات في أغلب محطات الوقود
التابعة لنا من أجل إقامة مطاعم الخدمة السريعة وغيرها من األغراض التجارية باإلضافة إلى أن لدينا مراكز فحص املركبات وهي الوحيدة
املعتمدة من حهومة إمارة أبو ظبي ،ونوفر العديد من الخدمات األخرى ،مثل غسيل السيارات وخدمات التشحيم وتغيير اإلطارات في العديد
َ
من محطات الخدمة الخاصة بنا .نحن أيضا نعتبر املروج واملوزع الرئيس ي للوقود إلى الكثير من العمالء العاملين في املجاالت التجارية
والصناعية والحهومية في جميع أنحاء دولة اإلمارات ،خاصة في إمارة أبوظبي ،هذا باإلضافة إلى تقديم خدمات التزود بالوقود والخدمات
املتصلة بها في مطار أبو ظبي الدولي ستة مطارات تجارية أخرى تعمل داخل دولة اإلمارات.
إن نجاحنا في الوصول إلى الريادة في كل املجاالت التي نعمل بها والتي سبق سردها ،مستمد بصفة أساسية من حجم بنيتنا التحتية واسعة
النطاق والخاصة بتوزيع الوقود ،وقوة عالمتنا التجارية ،والدعم املتواصل من أدنوك.
وتنقسم أعمالنا إلى أربعة أقسام رئيسية:


قسم التجزئة ،والذي يمثل نسبة  %69.6و %70.7من إيراداتنا و %64.7و %66.0من أرباحنا التشغيلية للعام املنتهي في  31ديسمبر
 2016والتسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر  2017على التوالي ،حيث أننا نمتلك وندير  360محطة وقود ملحق بها  235متجر من متاجر
"واحة أدنوك" ،وذلك حتى  30سبتمبر  ،2017حيث نقوم ببيع منتجات الوقود وغيرها من املنتجات ،مثل الوجبات الخفيفة واملشروبات
ومنتجات التبغ ،ومنتجات العناية بالسيارات ومنتجات العناية الشخصية ،فضال عن توفير الخدمات ذات الصلة مثل خدمات غسيل
السيارات والتشحيم وتبديل اإلطارات.



قسم الخدمات املرتبطة ،والذي يمثل نسبة  %0.9و %0.9من إيراداتنا و %3.7و %4.2من أرباحنا إجمالي أرباحنا للعام املنتهي في 31
ديسمبر  2016والتسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر  2017على التوالي ،وتتمثل الخدمات املرتبطة في إدارة وتأجير مساحات في محطات
بيع الوقود بالتجزئة الخاصة بنا ملا يزيد عن  600مستأجر وذلك لبيع الوجبات السريعة وغيرها من املنتجات والخدمات اإلضافية ،بما في
ذلك الخدمات املصرفية والتأمين على السيارات والتي نقدمها إلى عمالئنا في محطات الوقود ،كما نقوم بتشغيل مراكز فحص املركبات
كما أننا نعتبر مقدم الخدمة الحصري املرخص له القيام بعمليات الفحص السنوية املطلوبة من قبل حهومة أبوظبي.



قسم الشركات ،والذي يمثل نسبة  %21.6و %20.0من إيراداتنا و %20.4و %17.8من إجمالي أرباحنا للعام املنتهي في  31ديسمبر 2016
والتسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر  2017على التوالي ،حيث نقوم بتسويق وتوزيع وبيع املنتجات البترولية املكررة بما في ذلك الديزل
(زيت الغاز) والبنزين وغاز البترول املسال ،باإلضافة إلى منتجات فويجر للتشحيم وغيرها من املنتجات اململوكة للشركة إلى العمالء في
املجاالت التجارية والصناعية والحهومية ،وذلك في جميع أنحاء دولة اإلمارات ،كما نقوم بتصدير منتجات فويجر للتشحيم ملوزعين في
تسعة عشر دولة خارج دولة اإلمارات.



قسم الطيران ،والذي يمثل نسبة  %7.5و %8.1من إيراداتنا و %10.0و %10.6من إجمالي أرباحنا للعام املنتهي في  31ديسمبر 2016
والتسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر  2017على التوالي ،حيث أننا نقوم ببيع وقود الطائرات ونوفر خدمات إعادة التزود بالوقود وغيرها
من الخدمات املرتبطة لعمالئنا اإلستراتيجيين في مختلف أنحاء دولة اإلمارات ،كما نقوم باالستعانة باملرافق الحديثة إلعادة التزود بالوقود
لتقديم خدمات إعادة التزود وإفراغ الوقود والخدمات االخرى املتعلقة إلى عمالء أدنوك من قطاع الطيران املدني (الدوليين واإلقليميين
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بهافة أنواعهم (تجاري أو خاص)) في مطار أبوظبى الدولي وستة مطارات تجارية أخرى تعمل داخل دولة اإلمارات ،حيث تقوم أدنوك
بتعويضنا مقابل ذلك على أساس التهلفة باإلضافة إلى هامش ربح.
ولقد قمنا بتنفيذ بعض املبادرات ونحن حاليا في مرحلة تنفيذ عدد من املبادرات األخرى في كل من أقسامنا التي نعتقد أأها سوف تساهم في
استمرار نمو عائداتنا وربحيتنا .وتشمل تلك املبادرات استخدام التكنولوجيا الذكية الخاصة بنا لتقديم خدمة التزود بالوقود بأكثر من نظام
(خدمة كاملة متميزة أو خدمة ذاتية) وذلك عبر شبهات محطات خدمة الوقود بالتجزئة الخاصة بنا ،وتحسين عملياتنا للوصول بنفقاتنا
التشغيلية حتى تتماش ى مع موزعي الوقود بالتجزئة الدوليين ،وتنشيط وتحسين عمليات متاجر التجزئة الخاصة بنا لتتناسب مع املنافسين
اإلقليميين .نحن نعتقد أن تلك املبادرات ،إلى جانب إجمالي النمو املتوقع في األسواق التي نعمل بها نتيجة عوامل االقتصاديات الهلية مثل
النمو املتوقع للسهان ونمو إجمالي الناتا املحلي ،سيساهم في تحقيق نمو كبير في إيراداتنا وربحيتنا في املستقبل.
وقد تأسست الشركة في عام  ،1973وهي شركة تابعة ومملوكة حاليا بالهامل لشركة أدنوك اململوكة بدورها لحهومة إمارة أبوظبى وتعمل في
مجال الطاقة املتهاملة عبر سلسلة القيمة للنفط والغاز (املواد الهيدروكربونية أو املحروقات) " ،" hydrocarbon value chainوالتي تتضمن
التنقيب واإلنتاج والتخزين والتكرير والتسويق والتوزيع ،وقد تم تأسي أدنوك من قبل حهومة أبوظبي في عام  1971بغرض عمليات التنقيب
عن النفط الخام وإنتاجه وتوزيعه في أبوظبي, ،مما أدى إلى تطور إمارة أبوظبى لتصبح واحده من رواد إنتاج النفط والوقود في العالم وتدعيم
نمو أبوظبي ودولة االمارات .عقب عملية الطرح ،ستظل أدنوك محتفظة بملكيتها ملا ال يقل عن  %80كحد أدني ولن يزيد عن  %90كحد أقص ى
من أسهم الشركة ،ونحن نعتقد أن احتفاظ أدنوك بملكيتها لتلك الحصة ،بجانب مختلف االتفاقات املبرمة مع أدنوك فيما يخص عملية
الطرح ،سيتيح لنا مواصلة االستفادة من العديد من املزايا التنافسية ،بما في ذلك جاهزية توريد منتجات البترول املكررة تلبية الحتياجات
العمالء ،باإلضافة إلى االستفادة من قوة االسم التجاري ألدنوك وموقعها في منطقة الخليا وخبرتها في مجال صناعة النفط والغاز .يرجى اإلطالع
على ("معامالت األطراف ذات العالقة").


نقاط القوة التنافسية

تشمل نقاط القوة التنافسية لدينا ما يلي:


نحن الشركة الرائدة في مجال بيع الوقود ومتاجر التجزئة في دولة االمارات بحصة سوقية تقدر بنسبة  ٪67باإلضافة إلى العدد
األكبر من متاجر التجزئة املنتشرة في دولة اإلمارات ،وذلك حتى  30سبتمبر  ،2017مقارنة بمنافسينا من تجار التجزئة ،وقد حققت
متاجر التجزئة لدينا مجتمعة أكثر من  200مليون معاملة خالل عام .2016
نحن املشغل الرائد ملحطات بيع الوقود بالتجزئة في دولة االمارات بحصة سوقية تقدر بنسبة  ٪67استنادا الى عدد محطات الخدمة
وذلك حتى  30سبتمبر  ،2017والعالمة التجارية رقم واحد لوقود التجزئة .نحن املشغل الوحيد ملحطات خدمة الوقود بالتجزئة في
إمارتي أبوظبي والشارقة ونحن مسؤولون عن تشغيل وإدارة  %90من محطات خدمة الوقود بالتجزئة في اإلمارات الشمالية بما في
ذلك إمارات عجمان والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وأم القيوين ،وباإلضافة إلى أن متاجر واحة أدنوك والتي بلغ عددها 235
متجرا في  30سبتمبر  2017تمثل أكبر منصة بيع بالتجزئة في دولة ،وذلك من خالل عدد املتاجر مع انتشار مواقعها مقارنة بغيرها
من متاجر التجزئة األخرى .وقد نفذت محطات خدمة الوقود بالتجزئة ومتاجر واحة أدنوك معا أكثر من  200مليون معاملة في عام
 .2016ونحن نؤمن بأن مهانتنا الرائدة في سوق دولة اإلمارات تساعدنا على تحقيق نمو إضافي كبير بسبب االستقرار السياي ي لدولة
اإلمارات واقتصادها املنفتح والسريع النمو.

 نحن نستفيد من نظام تسعير الوقود الثابت في دولة االمارات والذي يمكن التنبؤ به ،باإلضافة إلى اتفاقية استقرار الهامش الربحي
املبرمة مع أدنوك لبيع الوقود بالتجزئة ومدتها خم سنوات.
لقد مكنتنا اللوائح املتعلقة بتسعير وقود التجزئة التي تم تنفيذها في دولة االمارات في أغسط  2015من تحقيق أرباح إجمالية
مستقرة وقابلة للتنبؤ من مبيعات وقود التجزئة لدينا .ولقد حقق قسم التجزئة لدينا إجمالي أرباح من مبيعات الوقود بقيمة
2،500.3مليون درهم و 1،862.2مليون درهم للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2016والتسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر ،2017
على التوالي ،والتي تمثل  ٪21.6و ،٪19.6على التوالي ،من هوامش إجمالي األرباح العائدة من مبيعات الوقود .وتحدد اللوائح املشار
إليها أسعار وقود التجزئة استنادا إلى معايير تسعير بالت الدولية ملنتجات الوقود املكررة باإلضافة إلى هامش الربح املنظم واملحدد
من قبل وزارة الطاقة في دولة اإلمارات لتعويض تجار التجزئة مقابل تهاليف النقل و غيرها من النفقات التشغيلية .عالوة على ذلك،
وفقا إلتفاقية التوريد الجديدة للمنتجات البترولية املكررة املبرمة مع أدنوك في  1أكتوبر  ،2017سوف تقوم أدنوك بتخفيض
أسعار منتجات الوقود املشتراه على أساس تخفيض الفل بالفل في حالة إذا ما تم تخفيض هوامش األرباح املنظمة واملحددة
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لتلك املنتجات ألدنى من املستويات املحددة أو إذا لم تكن عائدات مبيعات البنزين وزيت الغاز (الديزل) توفر لنا الحد األدنى من
هامش األرباح السنوي املحدد لهل لتر .يرجى اإلطالع على "معامالت األطراف ذات العالقة – اتفاقيات التوريد" نحن نعتقد أن تلك
اللوائح املتعلقة بالتسعير في دولة اإلمارات وترتيبات استقرار الهامش الربحي مع أدنوكباإلضافة إلى عالقتنا القوية واتفاقات التوريد
طويلة األجل مع أدنوك سوف تستمر في توفير أرباح إجمالية مستقرة من مبيعات وقود التجزئة مع التعرض املحدود ملخاطر تسعير
السلع.

 ويكتمل قسم التجزئة لدينا بأقسام الشركات والطيران ،موفرين لنا تنوع في مصادر تحقيق اإليرادات.
باإلضافة إلى قسم التجزئة لدينا ،فإننا نتمتع بمصادر دخل متنوعة من خالل أقسام الشركات والطيران .ويقوم قسم الشركات
لدينا ببيع زيت الغاز (الديزل) والبنزين والغاز املسال ومواد تشحيم فويجر الخاصة بنا ،وغيرها من املنتجات للعمالء في مجال
التجارة والصناعة وللحهومة في دولة اإلمارات ،متخذين بذلك وضعا تجاريا مهيمنا في إمارة أبوظبى ،كما نقوم بتصدير مواد فويجر
للتشحيم إلى موزعين في تسعة عشر دولة أخرى ،ونحن نعتقد أن لوائح توزيع الوقود الجديدة املتوقعة في دولة اإلمارات والتي من
شأأها أن تنظم عمليات بيع الوقود من قبل موزعين غير مصرح لهم "السوق الرمادية" ،ستساهم في زيادة املبيعات من قبل قسم
الشركات لدينا حيث سيتم إبعاد موزعي السوق الرمادي من السوق .وعلى الرغم من صعوبة قياس حجم السوق الرمادي بدقة،
ُ
إال أننا نقدر أنه قد يصل حاليا لحوالي  %20من مبيعات الوقود التجارية والصناعية في دولة اإلمارات .وتم توقيع هذه اللوائح لتصبح
قانونا في  2017ونتوقع أن تصبح نافذة وسارية في  .2018ونؤمن أيضا أن مبيعات مواد فويجر للتشحيم والتزييت سوف تستمر في
النمو باعتبارها معتمدة من قبل مصنعي املعدات ،الستخدامها في محركاتهم ومعداتهم وآالتهم حيث نتوسع في الدول التي نوزع فيها
منتجات التشحيم الخاصة بنا .باإلضافة إلى ما سبق فإننا نعتبر املورد الرئيس ي لوقود الطائرات وخدمات إعادة التزود بالوقود
لبعض من عمالئنا اإلستراتيجيين في دولة اإلمارات ،ونعمل على التوسع في عدد املطارات في دولة اإلمارات التي نقدم إليها خدمة
التزود بالوقود للطيران املدني والخدمات ذات الصلة .ونقوم حاليا بتقديم خدمات إعادة التزود بالوقود في سبعة مطارات في دولة
اإلمارات .ونحن حاليا املزود الوحيد لخدمات إعادة التزود بالوقود في مطار أبوظبي الدولي ونخوض حاليا مناقشات للبدء في تقديم
خدمات إعادة التزود بالوقود إلى عمالء أدنوك للطيران في مطار دبي الدولي ،ثالث أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث حركة
املسافرين .نحن نؤمن أن عالقة (أدنوك) القوية وطويلة األمد مع عمالئها في مجال الطيران املدني باإلضافة إلى النمو املتوقع في
نشاط الطيران املدني في دولة اإلمارات ،سوف يساهم في زيادة أرباح خدمة إعادة التزود بالوقود مواقع هذه املطارات وغيرها.

 حضورنا القوي وبنيتنا التحتية املتطورة لتوزيع الوقود في دولة اإلمارات إلى جانب العالمة التجارية القوية ألدنوك في منطقة الخليا،
من العوامل التي من شأأها أن توفر فرص قوية للنمو داخل دولة اإلمارات وعلى الصعيد الدولي ،كما أأها ستشهل عقبات كبيرة أمام
دخول منافسين جدد إلى السوق.
على الرغم من أننا موزع الوقود بالتجزئة الرائد في دولة اإلمارات إال أننا نؤمن أنه توجد العديد من الفرص القوية والسانحة لزيادة
مواقع محطات الخدمة الخاصة بنا في دولة اإلمارات وعلى الصعيد الدولي .إن طاقتنا اإلنتاجية في دولة اإلمارات (حجم الوقود املباع
بالنسبة لهل محطة خدمة) أعلى بكثير من معايير الصناعة الدولية ،مما يشير إلى العديد من فرص النمو في الكثير من مواقع
محطات خدمة الوقود بالتجزئة في األسواق التي نعمل بها حاليا .كما نعتقد أن افتتاح محطات إضافية لخدمة بيع الوقود بالتجزئة
في تلك األسواق سيؤدى إلى الزيادة في تحسين الخدمة املقدمة للعمالء وإرضائهم ،كما سيؤدى إلى زيادة مبيعات الوقود ،وذلك من
خالل جذب العمالء الذين نفقدهم لصالح منافسين يعملون في مناطق أقل كثافة ،وكذا زيادة اإليرادات الغير بترولية نتيجة الرتفاع
حجم مبيعات املتاجر ومبيعات الخدمات املرتبطة ،وانخفاض تهاليف الصيانة في مواقعنا الحالية بسبب إنتاجيتنا العالية .وعالوة
على ذلك ،فإننا نرى بأننا نتمتع بشهرة واسعة النطاق خارج مناطق عملياتنا الحالية ،بما في ذلك امارة دبي واململكة العربية
السعودية وأماكن أخرى في منطقة الخليا العربي ،والتي نعتقد أأها ستدعم توسعنا في مناطق جغرافية جديدة ،ونحن لدينا االعتقاد
أن أنه نمونا سيهون مدعوما من خالل مهانتنا الرائدة في السوق و بنيتنا التحتية املتطورة لتوزيع الوقود ،والتي نعتقد أأها تشهل
عقبات كبيرة أمام دخول منافسين جدد إلي السوق ،يسعون إلى تشييد بنية تحتية مماثلة ،حيث أن هذا األمر يتطلب الكثير من
الوقت واالستثمار واملوافقات التنظيمية والدعم الحهومي.

 يمتلك فريق اإلدارة العليا لدينا سجل حافل في أداء وتنفيذ خطط العمل التي يضعها وتحقيق نمو مشهود له.
يمتلك فريق اإلدارة العليا لدينا معدل سنوات خبرة يزيد عن  25سنة ،في مجال البترول والغاز والتوزيع بالتجزئة واألسواق املتعلقة؛
باإلضافة إلى امتالكه لسجل حافل من اإلنجازات املتمثلة في زيادة اإليرادات واألرباح املتنامية ،وتنفيذ املبادرات الخاصة بتطوير
كفاءة التشغيل وهوامش الربح .ويمتلك كل من سعيد مبارك الراشدي ،القائم بأعمال الرئي التنفيذي ،وناصر على الحمادي،
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نائب الرئي األول لقطاع التجزئة ،وصالح خمي حمد ،نائب الرئي التنفيذي األول للعمليات ،ما يزيد عن  20عاما من الخبرة
من العمل معنا في عدة مناصب مختلفة في منظمتنا .وقد تم تعزيز فريق اإلدارة لدينا بتعيين جون كاري ،نائب الرئي التنفيذي
لدينا ،الذي يجلب أكثر من  20عاما من الخبرة في عمليات املصب (الشق السفلي) في مجال النفط والغاز في شركة بريتش بتروليوم
وكاسترول؛ وبيتري بنتي ،املدير املالي لدينا ،الذي يمتلك  30عاما من الخبرة في الصناعة وفي الشركات العامة في شركة بترول اإلمارات
الوطنية (إينوك) ،وشركة نيستي ،وفينير؛ باإلضافة إلى خوسيه أرامبورو ،نائب الرئي األول ،الشركة ،الذي يجلب  30عاما من
الخبرة في مجال أعمال املصب (الشق السفلي) والكيماويات مع سيبسا.


خطتنا االستراتيجية
نحن أهدف إلى تنمية مهانتنا الرائدة في أسواقنا واالستفادة منها للتوسع جغرافيا في عرض منتجاتنا داخل املناطق املختارة ،ولتحقيق هذه
األهداف فإننا نخطط إلتباع االستراتيجيات التالية:

االستفادة من موقفنا كشركة رائدة في مجال الوقود في دولة اإلمارات لتقديم خدمات جديدة ستعزز من رضا العمالء وتزيد من والءهم
وتساهم في زيادة عائدات وأرباح بيع الوقود .باعتبارنا الشركة الرائدة في مجال محطات خدمة الوقود بالتجزئة في دولة اإلمارات ،فإننا
نؤمن بأننا في وضع متميز لتقديم خدمات جديدة لقاعدة عمالئنا الواسعة من أجل تعزيز رضا العمالء وزيادة والءهم وزيادة عائدات بيع
الوقود .فقد قمنا بتطوير تقنية سمارت  ،SMARTوالتي تتضمن تقنية الرقاقات الراديو السلكية ( )RFIDللسماح بتشغيل املضخات
وتسهيل الدفع دون تدخل املوظف/العامل .ولالستفادة من تكنولوجيا  SMARTالخاصة بنا ،فإننا سنقوم بتحويل محطات خدمة الوقود
بالتجزئة لدينا إلى نموذك التزود بالوقود بأكثر من نظام والذي يقدم للعمالء خيار تزويد الوقود بشهل ذاتي ،والذي ال يتم تقديمه حاليا
في أسواقنا ،أو الخدمة الهاملة املتميزة إلعادة التزود بالوقود بإضافة رسوم خدمة اضافية .نحن نعتقد أننا في حال عرضنا تجربة مميزة
للتزود بالوقود لعمالئنا سوف نهون قادرين على إضافة رسوم تتراوح بين  5ل  10درهم لهل معاملة ،مقابل الخدمة الهاملة املتميزة للتزود
بالوقود ،على السعر الحالي للوقود .كما أننا نرى أيضا أنه نظرا للثراء النسبي واألجور العالية للمستهلكين في دولة اإلمارات العربية املتحدة،
والظروف الجوية الحارة ،وخاصة في أشهر الصيف ،التي تثني عمالئنا من التزود بالوقود بأنفسهم ،وحقيقة أن عمالئنا ليسوا معتادين
على إعادة تزويد سياراتهم بأنفسهم ،سيؤدي إلى زيادة استخدام خدمتنا املميزة مما هو عليه في أسواق أخرى ،مثل الواليات املتحدة
وأوروبا ،حيث يتم حاليا تقديم خيارات التزود بالوقود بأكثر من نظام وهو ما يتيح لنا الفرصة لرفع استخدام العمالء إلى درجات أعلى
من الوقود التي تولد هوامش ربح إجمالي أعلى .ونعمل أيضا على تطوير برناما لوالء العمالء وذلك لزيادة حجم املبيعات وتحسين تجربة
العمالء وتعزيز والئهم .عالوة على أننا ننتوي إطالق خدمات جديدة توفر لعمالئنا املزيد من الراحة والتي ستحضر إلى العميل محطة
الخدمة إلى مهانه بدال من ذهابه هو إليها .نحن نعتزم طرح خدمة تعتمد على تطبيق إلكتروني يسمح للعمالء باستخدام هواتفهم الذكية
لطلب ودفع ثمن الوقود ليتم تسليمه مباشرة إلى سياراتهم في منازلهم ،وأماكن عملهم ،أو في أي مهان آخر ،كما سنبدأ في تسليم
إسطوانات غاز البترول املسال وهو وقود الطهي الرئيس ي لغالبية سهان أبوظبي مباشرة إلى منازل العمالء ،فنحن نعتقد أن هذه املبادرات
سوف تعزز من رضا العمالء وزيادة والءهم وزيادة عائدات وربحية بيع الوقود.
ترشيد النفقات التشغيلية والرأسمالية لزيادة األرباح .نحن نعتقد بوجود فرص كبيرة لترشيد عملياتنا في محطات خدمة الوقود بالتجزئة
ومتاجر التجزئة الخاصة بنا وغيرهم لتخفيض تهاليف التوريد واملصاريف التشغيلية والنفقات الرأسمالية لتتماش ى مع تجار الوقود
بالتجزئة ومتاجر التجزئة الدوليين .ولقد دخلنا مؤخرا في اتفاقيات توريد مع أدنوك والتي من شأأها أن تخفض تهاليفنا املتعلقة بالبنزين
وزيت الغاز (الديزل) والغاز املسال .يرجى اإلطالع على "املعامالت مع األطراف ذات العالقة – اتفاقيات التوريد" كما أننا قمنا بعمل تحليل
موسع لعمليات محطات الخدمة ومتاجر التجزئة الخاصة بنا وتبين لنا العديد من الفرص الكبيرة لترشيد مستويات التوظيف وتخفيض
املصاريف التشغيلية األخرى دون التأثير على عمالئنا .على سبيل املثال ،فقد قمنا بتحديد محطات الخدمة ومتاجر التجزئة التي يوجد
فيها مستويات توظيف غير مبررة فيما يتعلق بمستويات التشغيل حاليا أو مستويات التشغيل في أوقات معينه من اليوم .باإلضافة إلى
ذلك ،فإن تنفيذنا لنموذج التشغيل متعدد األنظمة سوف يسمح لنا بتخفيض مستويات التوظيف املخصصة إلعادة التزود بالوقود إلى
املدى الذي يختار به عمالئنا خيار الخدمة الذاتية للتزود بالوقود ،واستخدام هؤالء املوظفين في عمليات الخدمة الهاملة املتميزة للتزود
بالوقود حيث سنهون قادرين على فرض رسوم إضافية على رسوم الوقود .كما أننا نعتزم توظيف موظفين جدد في مواقع الوقود بالتجزئة
ومتاجر التجزئة في املقام األول عن طريق نقل املوظفين الحاليين بدال من التوظيف اإلضافي .ونعتقد أيضا أن هناك فرصا كبيرة لالستفادة
من حجمنا وخبرتنا للحد من النفقات الرأسمالية للصيانة ،باإلضافة إلى الحد من النفقات الرأسمالية املستخدمة في تطوير محطات
خدمة ومتاجر تجزئة جديدة.
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تحسين عمليات إدارة املتاجر وغيرها من عروض املنتجات الغير بترولية من أجل زيادة اإليرادات واألرباح .تمثل متاجر واحة أدنوك ،التي
بلغت  235متجر حتى  30سبتمبر  ،2017أكبر منصة بيع بالتجزئة في دولة اإلمارات من حيث عدد املتاجر ،مقارنة بمتاجر البيع األخرى
املشابهة ،ولقد أطلقنا عددا من املبادرات لالستفادة من مركزنا في السوق من أجل تحقيق أقص ى قدر من اإليرادات واألرباح في متاجرنا
لزيادة نسبة اإليرادات غير النفطية إلى حجم الوقود املباع بالتماش ي مع منافسينا اإلقليميين ومعايير الصناعة الدولية .كما أننا بدأنا
مناقشات مع مشغل ملتاجر التجزئة ذا اسم تجاري بارز حول إمهانية تشغيل متاجر التجزئة الخاصة بنا على أساس املشروع املشترك.
ونحن نعتقد أنه من خالل الجمع بين تحسين إدارة فئة املنتجات ،واستراتيجية التسعير الشاملة ،واألنشطة الترويجية التي تهدف إلى
زيادة عدد عمالء وقود التجزئة الذين يتسوقون في متاجرنا ،يمكن أن تنمو إيراداتنا وأرباحنا من متاجر التجزئة بشهل كبير .على سبيل
املثال ،وفي الربع الثاني من  ،2017بدأنا في بيع السجائر ومنتجات التبغ في متاجر التجزئة لدينا ،ومنذ ذلك الحين أصبحت تلك املنتجات
ُ
من األكثر مبيعا في متاجرنا .باإلضافة إلى ذلك .كما أننا نسعىإلى تحسين تنوع املنتجات بناء على طلب العمالء ،وتنفيذ استراتيجية تسعير
واضحة تستند إلى تفضيالت العمالء ودرجة حساسية األسعار ،حيث نقدم لعمالئنا املنتجات عالية الطلب بجانب مضخات البنزين إلى
جانب وجودها داخل املتجر .باإلضافة إلى أننا نعيد حاليا تصميم وتخطيط متاجرنا كما نعيد تدريب وتحفيز املوظفين في كل متاجرنا بما
يؤدى إلى تطوير عقلية املوظف إلى "عقلية املالك" من أجل زيادة املبيعات وتحسين تجربة العمالء .لقد نفذنا وفي صدد تنفيذ املزيد من
االستراتيجيات لزيادة األرباح والعائدات الغير نفطية ،بما في ذلك تنفيذ زيادة في األسعار في مراكز فحص املركبات الخاصة بنا ،كما قمنا
بتحويل بعض مطاعم الخدمة السريعة واملستأجرين في محطات خدمة الوقود من مجرد مستأجرين فقط إلى شركاء وذلك وفقا لنموذج
تقاسم العائدات وزيادة أسعار غسيل السيارات لتتماش ى مع منافسينا اإلقليميين واإلبقاء على وكالة إعالنية لزيادة مبيعات اإلعالنات في
محطات الخدمة.

االستفادة من قوة اسم أدنوك التجاري وبنيتنا التحتية املتطورة لتوزيع الوقود من أجل تحسين وتوسعة شبكتنا من محطات خدمة بيع
الوقود بالتجزئة ومتاجر التجزئة وذلك من خالل استهداف انتقائي ملواقع جديدة ذات أساسيات جذابة والتوسع في مناطق جغرافية
جديدة .نحن نؤمن أن االسم التجاري ألدنوك معترف به جميع أنحاء دولة اإلمارات ومنطقة الخليا ومشهود له بالجودة واملصداقية.
وبناء على هذا اإليمان ،فنحن نعتزم االستفادة من قوة العالمة التجارية ألدنوك والبنية التحتية لتوزيع الوقود التي تم تطويرها بشهل
جيد ملواصلة التوسع في أسواقنا الحالية والتوسع في مناطق جغرافية جديدة بما في ذلك إمارة دبي واململكة العربية السعودية ،وفي
أسواقنا الحالية ،نعتقد أن نمونا سيهون مدفوعا بالنمو السهاني والناتا املحلي اإلجمالي ،والزيادة في الدخل ،والزيادات في عدد املركبات
على الطريق .ونحن نخطط لتحسين وتوسيع شبكتنا من محطات الخدمة ومتاجر التجزئة عن طريق اختيار مواقع جديدة استنادا إلى
قواعد ارشادية واضحة ومعايير تقييم محددة سلفا .كما أننا نتوقع افتتاح أول محطة خدمات لدينا في إمارة دبي في عام  ،2018وأن
نستمر بعد ذلك في فتح محطات خدمات إضافية بشهل انتقائي في ذات اإلمارة .ونعتقد أن االسم التجاري ألدنوك واملعترف به على نطاق
واسع خارج مناطق عملياتنا الحالية ،سيسهم بشهل كبير في عملية التوسع دوليا .ولقد حددنا شريها محليا في اململكة العربية السعودية،
نعتزم تنفيذ نموذج حق االمتياز معه إلطالق وافتتاح محطات خدمة تحمل االسم التجاري ألدنوك وذلك في عام  .2018ونحن نظن أن
تنامي وتوزع سوق اململكة العربية السعودية لبيع الوقود بالتجزئة يقدم لنا فرصة رائعة للتوسع .كما نرى أن استخدام نموذج حقوق
االمتياز سيسهل من عملية التوسع في اململكة العربية السعودية من خالل توفير فرص للدخول في أسواق جديدة ودراسة ديناميكية
لألسواق املحلية ،والتي يمكن أن تيسر اإلستثمار املباشر في املستقبل ،مع الحد من النفقات الرأسمالية واملخاطر على املدى القصير.

االستفادة من عالقتنا الطويلة األمد مع عمالئنا العاملين في املجاالت التجارية والصناعية والحهومية بغرض استمرار نمو اإليرادات في
قسم الشركات .نحن لدينا عالقات طويلة األمد مع العديد من كبار العمالء العاملين في مجاالت التجارة والصناعة والحهومة في دولة
اإلمارات ،والذين نعتقد أأهم يعتمدون علينا لجودة منتجاتنا وخدماتنا .نحن نؤمن أنه يمكننا االستفادة من قوة هذه العالقات واالعتماد
على سمعتنا املميزة في السوق لزيادة اإليرادات في قسم الشركات .وقد اعتمدت حهومة دولة اإلمارات مؤخرا لوائح جديدة ،والتي من
املتوقع سرياأها في  ،2018لتوزيع الوقود تحظر بموجبها بيع الوقود من قبل موزعين غير معتمدين أو غير مرخص لهم "السوق الرمادي".
وعلى الرغم من صعوبة قياس حجم السوق الرمادي بدقة ،إال أننا نعتقد أأهم يمثلون حاليا حوالي  ٪20من مبيعات الوقود التجارية
والصناعية في دولة اإلمارات .عالوة على ذلك فإننا نعتقد أن قوة عالمة أدنوك وعالقاتنا الطويلة األمد مع العمالء تضعنا في موقف يسمح
لنا باكتساب حصة كبيرة من مبيعات السوق الرمادي؛ وأن هناك فرصة كبيرة لنمو مبيعات مواد تشحيم فويجر بسبب الجودة العالية
ملنتجاتنا واالبتهار فيها ،مما يؤدي إلى اإلعتماد منتجاتنا من عدد أكبر من الشركات املصنعة لآلالت واملعدات ملنتجاتنا الستخدامها في
محركاتهم ومعداتهم األمر الذي سيساهم في نمو صادراتنا .هذا وقد أعلنا في سبتمبر  2017عن شراكات جديدة مع موزعين في دولتين
إضافيتين ،مما يزيد عدد البلدان التي يتم فيها توزيع منتجات فويجر إلى  19بلدا.


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

اجتزاء أعمال التوريد لقطاع الطيران املدني
في سبتمبر  ،2017انتهينا من استثناء أعمال التوريد لقطاع الطيران املدني حيث تم نقل كافة عقود بيع وتوريد وقود الطائرات لقطاع
الطيران املدني ،وكافة املستحقات املتعلقة ،ومخزون وقود الطائرات إلى أدنوك .في حين يظل املوظفين فذو الصلة تابعين لنا .وألغراض
اجتزاء أعمال التوريد لقطاع الطيران املدني ،فقد دخلنا في اتفاقية خدمات أعمال الطيران مع أدنوك؛ حيث تقوم أدنوك بتعويضنا على
أساس التهلفة باإلضافة إلى نسبة هامش ربح مقابل توفير خدمات املبيعات والتسويق وتوزيع الوقود وعمليات التزود بالوقود للطائرات
إلى عمالء أدنوك من قطاع الطيران املدني ،ومقابل تشغيل وصيانة األصول الخاصة بتوزيع وقود الطيران والتي انتقلت إلى شركة األغراض
الخاصة ( )AssetCoأثناء عملية إعادة تنظيم نطاق شركة شركة أدنوك للتكرير .يرجى اإلطالع على "املعامالت مع األطراف ذات العالقة
– اتفاقية التوريد لقطاع الطيران املدني" .ويواصل قسم الطيران لدينا التعامل مباشرة مع مبيعات الوقود والتزود بالوقود والخدمات
ذات الصلة لبعض العمالء اإلستراتيجيين.

إعادة تنظيم نطاق شركة أدنوك للتكرير
قبل الدخول في اتفاقية نقل أصول شركة أدنوك للتكرير ،امتلكت شركة أدنوك للتكرير وقامت بتشغيل وصيانة محطات تخزين
وخطوط أنابيب الوقود وغيرها من مستودعات الوقود واألصول املتعلقة بتوزيعه والتي تم بناءها بشهل أساي ي الستخداماتنا واالستفادة
منها .وفي سبتمبر  ،2017دخلنا في اتفاقية بيع أصول شركة أدنوك للتكرير والتي بموجبها قامت أدنوك للتكرير بنقل تلك األصول إلينا
بصافي القيمة الدفترية أو ،إلى الحد الذي تم به بناء هذه األصول بمواصفات وقدرات تتجاوز احتياجاتنا ،إلى شركة األغراض الخاصة
( .)AssetCoباإلضافة إلى أننا قد أبرمنا اتفاقية تشغيل وصيانة شركة أغراض خاصة ( )AssetCoمع شركة األغراض الخاصة ()AssetCo
حيث تم اإلتفاق على أننا سنقوم بتوفير خدمات التشغيل والصيانة لبعض األصول املنتقلة إلى شركة األغراض الخاصة
()AssetCoمقابل رسوم سيتم سدادها لنا على أساس إجمالي التهلفة باإلضافة إلى هامش ربح والتي سيتم مقاصتها مقابل املبالغ التي
ندين بها إلى شركة األغراض الخاصة ( )AssetCoمقابل استخدام األصول املنقولة إليها (وتعرف االتفاقيتين سويا ب ا "إعادة تنظيم نطاق
أدنوك للتكرير").
وفيما يتعلق بإعادة تنظيم نطاق أدنوك للتكرير ،فقد أبرمنا اتفاقيات توريد الوقود مع أدنوك التي سنشتري من خاللها املنتجات النفطية
املكررة التي تنتجها شركة أدنوك للتكرير والتي تسلمها لنا شركة أدنوك للتكرير أو شركة األغراض الخاصة ( )AssetCoإما عن طريق
خطوط األنابيب إلى مستودعات الوقود الخاصة بنا مباشرة أو سفن مستأجرة لوقت محدد لتوصيل الوقود إلى مستودعاتنا وإلى بعض
عمالء الشركات أو إلى شاحنات النقل الخاصة بنا (أو التابعة لطرف آخر تم التعاقد معه) لتوصيل الوقود إلى مستودعاتنا أو محطات
خدمة التجزئة الخاصة بنا أو عمالء قسم الشركات.

اجتزاء قسم الغاز الطبيعي
في نوفمبر  ،2017أبرمنا اتفاقية نقل أعمال مع أدنوك والتي وفقا لها قد وافقنا على نقل العمليات املتعلقة بأعمال توزيع الغاز الطبيعي
لدينا إلى أدنوك ،باستثناء األصول والعمليات في محطات خدمة الوقود لدينا من ضغط وبيع الغاز الطبيعي املضغوط إلى مشغلي املركبات
التي تعمل بالغاز الطبيعي ،مقابل  64.1مليون (بما يمثل صافي القيمة الدفترية لألصول املنقولة) باإلضافة الى كافة التهاليف التشغيلية
والنفقات الرأسمالية التي نتكبدها فيما يتعلق بأعمال توزيع الغاز الطبيعي بين التوقيع واإلغالق ،باستثناء ( )1جميع مدفوعات العمالء
املستلمة من قبلنا أو نيابة عنا فيما يتعلق بأعمال توزيع الغاز الطبيعي بين التوقيع واإلغالق ،و ( )2مبلغ مساو لهافة املستحقات
واملديونيات التي واملسئوليات فيما يتعلق بتعيين موظفين الالزمين لنقل أعمال توزيع الغاز الطبيعي قبل اإلغالق .من املتوقع أن تنتهي
هذ الصفقة/املعاملة في منتصف .2018
فيما يتعلق باتفاقية نقل األعمال ،فقد دخلنا أيضا في اتفاقية توريد غاز طبيعي ("اتفاقية توريد الغازالطبيعي") ،والتي بموجبها سوف
نقوم بشراء الغاز الطبيعي من أدنوك لبيعه في صورة غاز مضغوط في محطات خدمة الوقود بالتجزئة لدينا .وقد وافقنا بموجب اتفاقية
توريد الغاز الطبيعي على شراء كميات محددة من الغاز الطبيعي من أدنوك ،ووافقت أدنوك على بيعها ملا ،والتي يمكن لنا إعادة بيعها في
محطات خدمة الوقود بالتجزئة فقط ،كجزء من أعمال بيع الغاز املضغوط إلى املركبات التي تدار بالغاز الطبيعي أو بيعها مرة أخرى الى
ُ
أدنوك .وتمتد اتفاقية توريد الغاز الطبيعي ملدة أولية تنتهي في  31ديسمبر  ،2022وتجدد تلقائيا لخمسة سنوات متعاقبة باستثناء إذا
ما أخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر بنيته في عدم التجديد قبل مدة  12شهر من تاريخ انتهاء اإلتفاقية.
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عند إغالق الصفقة ،سوف ندخل في اتفاقية خدمات دعم الغاز الطبيعي ،والتي بموجبها سوف نقوم بتقديم بعض خدمات الدعم
ملساعدة أدنوك في أعمال توزيع الغاز الطبيعي ،بما في ذلك الخدمات املتعلقة بالتسويق واإلتصاالت والتدقيق الداخلي وتكنولوجيا
املعلومات والشؤون املالية واملوارد البشرية واملشتريات والشؤون القانونية ملدة عام واحد إال إذا تم تمديدها بموجب اتفاق بيننا وبين
أدنوك؛ واتفاقية خدمات مبيعات ونقل الغاز املضغوط والتي بموجبها سوف ،في حال طلب أدنوك ،نقوم ببيع الغاز املضغوط مرة أخرى
إلى أدنوك وتقديم خدمات النقل املتعلقة في أحوال معينة واتفاقية مبيعات الغاز املضغوط وخدمات النقل ،والتي بموجبها ورهنا بظروف
معينة فإننا سوف نقوم بإعادة بيع الغاز املضغوط مرة أخرى إلى أدنوك وتوفير خدمات نقل املتعلقة.

تمويل الديون والتوزيع
في نوفمبر  ،2017دخلنا في بتسهيل ائتمان مع بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أوف أمريها ميريل لينش انترناشونال ليمتد وسيتي بانك
إن إيه فرع لندن وبنك أبوظبي األول ش.م.ع .وبنك إتش إس بي ي ي الشرق األوسط املحدود بقيمة  1.500مليون دوالر أمريهي كتسهيل
قرض ملدة خمسة سنوات ووتسهيل رصيد متجدد ملدة خم سنوات بقيمة  750مليون دوالر أمريهي (أو ،في كال حالة ،ما يعادله
بالدرهم اإلماراتي) .ولقد سحبنا صافي العائدات الناتجة عن تسهيل القرض طويل األجل باإلضافة إلى النقد واألرصدة لدى البنوك لسداد
مبالغ مستحقة الى أدنوك وشركاتها التابعة مقابل توفير املنتجات البترولية املكررة وغيرها من املنتجات والخدمات بقيمة2،453.1
مليون درهم ودفع مساهمة رأسمالية الى أدنوك أرباح خاصة بقيمة  6،304.4مليون درهم ودفع أرباح مؤقتة غير عادية إلى أدنوك بقيمة
 2،134.7مليون درهم.
أقسامنا

قسم التجزئة
قسم مبيعات التجزئة هو أكبر قسم لدينا ،منتجا عائد أرباح يبلغ  12،299.8مليون درهم و 10،047.6مليون درهم وهو ما يمثل نسبة
 %69.6و %70.7من إجمالي إيراداتنا و 2،735.4مليون درهم و 2،057.6مليون درهم وهو ما يمثل نسبة  %64.7و %66.0من إجمالي
أرباحنا للعام املنتهي في  31ديسمبر  2016والتسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر  ،2017على التوالي .ويتهون قسم التجزئة لدينا بشهل
رئيس ي من املبيعات املباشرة للبنزين والديزل ملستخدمي السيارات في حوالي  360محطة خدمة لبيع الوقود بالتجزئة ومن خالل تشغيل
 235متجر من متاجر واحة أدنوك في محطات الخدمة لدينا ،وذلك كما في  30سبتمبر  .2017كما أننا نبيع منتجات أخرى مثل مواد
التشحيم واسطوانات الغاز املسال والغاز املضغوط ،إلى جانب خدمات أخرى مثل غسيل السيارات وخدمات التشحيم ومراكز صيانة
وتبديل اإلطارات في العديد من مواقع محطات الخدمة الخاصة بنا.
وقد نفذت محطات الخدمة لدينا حوالي  200مليون معاملة في عام  ،2016والتي تشمل حوالي  153مليون معاملة تزود بالوقود و47
مليون معاملة في متاجر التجزئة وغير ذلك من الخدمات التي ال تتعلق بالوقود .وقد تم تسمية محطات الخدمة لدينا بجائزة "العالمة
التجارية الفائقة" في  2017للسنة الرابعة على التوالي من قبل مجل العالمات التجارية الفائقة  Superbrand Councilكما تم منحها
جائزة "العالمة التجارية للعام" في جوائز العالمات التجارية العاملية .2016
منتجات وخدمات الوقود
بلغت نسبة األرباح من بيع منتجات الوقود حوالي  %94.3و %94.5من عائدات قسم التجزئة للعام املنتهي في  31ديسمبر  2016والتسعة
أشهر املنتهية في  30سبتمبر  ،2017على التوالي؛ وتتضمن تلك املنتجات بنزين  91إي بل و 95و 98من البنزين الخالي من الرصاص
والديزل والغاز املسال وزيوت التشحيم والكيروسين .وقد بلغ إجمالي حجم مبيعات املنتجات النفطية في محطات الخدمة لدينا للعام
املنتهي في  31ديسمبر  2016والتسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر  2017حوالي  7،073.6مليون لتر و 5،086.5مليون لتر ،على التوالي،
أغلبها من البنزين والديزل.
نحن نقدم العديد من الحلول املبتكرة في مواقع محطات الخدمة لدينا لزيادة العائدات واألرباح .حيث أن ما يقرب من  %60من مواقع
محطات الخدمة لدينا حاليا مجهزة بتكنولوجيا  SMARTالخاصة بنا ،والتي تتضمن تقنية الرقاقات الراديو السلكية التي تسمح بتشغيل
مضخات البنزين وتسهيل عملية الدفع دون الحاجة لتدخل أي من موظفي أدنوك .نحن نعتقد أننا بعرض تجربة مميزة للتزود بالوقود
لعمالئنا سوف نهون قادرين على إضافة رسوم تتراوح بين  5لا 10درهم لهل معاملة خدمة متميزة كاملة للتزود بالوقود .كما أننا نرى أيضا
أنه نظرا للثراء النسبي واألجور العالية للمستهلكين في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،والظروف الجوية الحارة ،وخاصة في أشهر الصيف،
التي تثني عمالئنا من التزود بالوقود بأنفسهم ،وحقيقة أن عمالئنا ليسوا معتادين على إعادة تزويد سياراتهم بأنفسهم ،سيؤدي إلى زيادة
استخدام خدمتنا املميزة الهاملة مما هو عليه في أسواق أخرى ،مثل الواليات املتحدة وأوروبا ،حيث يتم حاليا تقديم خيارات التزود
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بالوقود بأكثر من نظام .على سبيل املثال ،فقد قدرت وكالة أنسا في إيطاليا أن حوالي  %30من سائقي السيارات يدفعون زيادة بسيطة
والتي قدرناها بحوالي  %9مقابل الخدمة الهاملة للتزود بالوقود ،ونعتقد أن نسبة ذوي الدخل املرتفع في دولة اإلمارات والتي تقدر بنسبة
 %36أعلى من مثيالتها في إيطاليا والتي تقدر بحوالي ( %30وقد تم تعريف ذوي الدخل املرتفع بهؤالء الذين يتجاوز دخلهم السنوي مبلغ
 40.00دوالر أمريهي) ،إلى جانب الطق الحار لدولة اإلمار ات والتهلفة املعقولة اإلضافية التي نفرضها على عمالئنا مقابل هذه الخدمة،
سوف تساهم في معدل استخدام أكبر للخدمة الهاملة للتزود بالوقود .على الرغم من أنه ال يوجد أي ضمان بمعدل حجم االستخدام
الفعلي الذي يمكن الوصول اليه فيما يتعلق بالخدمة الهاملة املتميزة للتزود بالوقود مقابل من 5ل  10درهم ،إال أنه إذا تم استخدمها
بمعدل من  %40الى  %50فإن هذا قد يساهم بأرباح إضافية قدرهما  80مليون دوالر أمريهي إلى الرباح املحققة في  2016بقيمة 200
مليون دوالر أمريهي ،نتيجة ال  153معاملة لبيع الوقود بالتجزئة في  .2016كما أننا أيضا نعتقد أن تنفيذ نموذج التزود بالوقود بأكثر
من نظام سوف يوفر لنا الفرصة لإلرتقاء بمبيعات عمالئنا الى درجات أعلى من الوقود وهو ما سينتا عنه زيادة في إجمالي هوامش األرباح؛
ومن وجهة نظرنا فإن تنفيذ نموذج النظام املختلط للتزود بالوقود سوف يؤدي الى استمرارية هذا االتجاه .كما أننا نقوم بتطوير برناما
والء العمالء لزيادة املبيعات وتعزيز والء العمالء وتحسين تجربتهم .ونتوقع أن يتم تحويل جميع محطات الخدمة لدينا للعمل بتكنولوجيا
سمارت  SMARTالخاصة بنا وسف نطلق خدمات النظام املختلط للتزود بالوقود في منتصف  .2018وتعتمد خطتنا على البدء في تقديم
الخدمة أوال في أبوظبي حيث ال نواجه منافسة ،ومن ثم التوسع في مواقعنا في اإلمارات الشمالية.
كما أننا بصدد إطالق خدمة جديدة والتي تقدم املزيد من الراحة لعمالئنا بجلب محطة الخدمة إلى العميل بدال من ذهابه إليها ،وهو
األمر الذي نعتقد أنه سيؤدي إلى زيادة العائدات واألرباح .لدينا النية والعزم أن نطرح خدمتنا الجديدة في عام  2018وهي خدمة تعتمد
على تطبيق إلكتروني وتسمح للعمالء باستخدام هواتفهم الذكية لطلب أو تحديد موعد توصيل وتزويد سياراتهم بالوقود وسداد مقابل
ثمن الوقود من منازلهم أو أماكن عملهم أو أي مهان أخر بدال من زيادة محطات الخدمة .كما أننا سنبدأ في توصيل عبوات غاز البترول
املسال ،الوقود الرئيس ي املستخدم في الطهي من قبل معظم املقيمين في إمارة أبوظبي ،مباشرة إلى منازل العمالء.
متاجر التجزئة واملنتجات والخدمات األخرى
نحن نقوم بتشغيل  235متجر واحة أدنوك في محطات الخدمة الخاصة بنا وذلك حتى  30سبتمبر  ،2017ونخطط الفتتاح من  37إلى
 47موقع إضافي خالل الخمسة سنوات القادمة ،بصفة أساسية ستهون في محطات الخدمة الجديدة ولكن أيضا ستهون من خالل
إنشاء متاجر تجزئة في محطات الخدمة القائمة حاليا والتي ال تحتوي على متاجر تجزئة .وقد بلغت نسبة أرباحنا من متاجر تجزئة أدنوك
الواحةحوالي  2.8مليون درهم و 2.1مليون درهم لهل محل والتي تمثل  %5.1و %4.9من العائدات لقسم التجزئة للعام املنتهي في 31
ديسمبر  2016والتسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر  ،2017على التوالي .إن معدل مساحة متاجر التجزئة لدينا يتراوح بين  165و775
متر مربع ،بمتوسط  470متر مربع ،وتقدم إلى عمالئنا مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة واملشروبات ومنتجات التبغ ،ومنتجات
العناية بالسيارات ،ومنتجات العناية الشخصية ،وغيرها من املنتجات في مواقع مريحة ومجاورة ملرافقنا لبيع الوقود بالتجزئة .وحتى 30
سبتمبر  ،2017قمنا بإدارة  145مركز لغسيل السيارات و 165مركز للتشحيم في محطات الخدمة لدينا.
ولقد أطلقنا عددا من املبادرات لالستفادة من مركزنا في السوق من أجل تحقيق أقص ى قدر من اإليرادات واالرباح في متاجرنا لزيادة نسبة
اإليرادات غير النفطية إلى حجم الوقود املباع بالتماش ي مع منافسينا اإلقليميين ومعايير الصناعة الدولية .كما أننا بدأنا مناقشات مع
مشغل ملتاجر التجزئة ذا اسم تجاري بارز حول إمهانية تشغيل متاجر التجزئة الخاصة بنا كمشروع مشترك .ونحن نعتقد أنه من خالل
الجمع بين تحسين إدارة فئة املنتجات ،واستراتيجية التسعير الشاملة ،واألنشطة الترويجية التي تهدف إلى زيادة عدد عمالء وقود التجزئة
الذين يتسوقون في متاجرنا ،يمكن أن تنمو إيراداتنا وأرباحنا من متاجر التجزئة بشهل كبير .ولدينا اليقين أنه من خالل تلك املبادرات
قد نستطيع زيادة عائدات وأرباح متاجر التجزئة لدينا من خالل الجمع بين نسبة أسعار أعلى ومبيعات أعلى لهل معاملة ،وارتفاع عدد
العمالء الذين يتحولون من كوأهم عمالء للوقود فقط إلى عمالء ملتاجر التجزئة لدينا .وبناء على آخر فحص شامل أجريناه تبين لنا أن
معدل أسعارنا هو أقل بحوالي من  5ل  %8من أسعار أقرب منافسينا ،وأن معدل "حجم سلة التسوق" لدينا (عائد املعاملة في متجر
التجزئة) وهو ما يعادل حوالي  4.10دوالر أمريهي للمعاملة في  ،2016وهو أقل بنسبة  %15من أقرب منافسينا ،ونسبة حجم عائدات
متاجر التجزئة إلى حجم منتجات الوقود املباعة في محطات الخدمة هي أقل بكثير من املستويات التي حققتها إينوك ومثيالتها من
املشغلين الرئيسيين ملتاجر التجزئة في الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأوروبا ،مما يشير إلى فرص كبيرة لزيادة العائدات واألرباح من
خالل التنفيذ الناجح لتلك املبادرات .وعلى الرغم من أنه ال يوجد أي ضمان بنجاح تنفيذ املبادرات املتعلقة بمتاجر التجزئة لدينا ،إال
أننا نعتقد أنه من خالل الجمع بين زيادة معدل األسعار بمعدل  %4تقريبا وزيادة حجم سلة التسوق لعمالئنا بين  0.2إلى  0.6دوالر
أمريهي لهل معاملة وزيادة نسبة عائدات املتاجر إلى حجم الوقود الذي يتم بيعه عن طريق تحويل عميل الوقود بالتجزئة ليهون عميل
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ملتاجر التجزئة لدينا ،فإننا قد نتمكن من تحقيق ما يتراوح بين  30و 60مليون دوالر أمريهي تقريبا من األرباح قبل خصم الفوائد
والضريبة واالستهالك واإلطفاء على أساس سنوي.
املواقع
تقع أكثر من نصف محطات الخدمة لدينا في إمارة أبوظبي ،حيث أننا املشغل الوحيد ملحطات خدمة بيع الوقود بالتجزئة ،في حين أن
باقي محطات الخدمة لدينا تقع في منطقة اإلمارات الشمالية ،حيث نشغل ما يقرب من  %90من إجمالي محطات خدمة توزيع الوقود
بالتجزئة في تلك اإلمارات .ولقد عززنا من وضعنا التنافس ي في اإلمارات الشمالية من خالل االستحواذ على  66محطة خدمة في عام 2013
من مؤسسة اإلمارات العامة للبترول والتي كانت تعمل سابقا تحت العالمة التجارية "إمارات" باإلضافة إلى  20محطة خدمة ،في عام
 ،2015من شركة بترول اإلمارات الوطنية والتي كانت تعمل سابقا تحت العالمة التجارية "إينوك" .في  ،2015توصلنا إلى اتفاق مبدئي
لالستحواذ على  59محطة خدمة "إمارات" في دبي وبدأنا بتوريد منتجات الوقود إلى تلك املحطات في  1يناير  .2015وفي عام  2016تم
التراجع عن هذا االستحواذ وأوقفنا توريد منتجات الوقود إلى تلك املحطات في  30يونيو .2016
نحن حاليا املشغل الوحيد ملحطات خدمة التجزئة في إماراتي أبوظبي والشارقة كما أننا نقوم بتشغيل أكبر شبكة من محطات خدمة
التجزئة في إمارات عجمات والفجيرة ورأس الخيمة وأم القوين (والتي تهون مع إمارة الشارقة ،منطقة اإلمارات الشمالية) .واستنادا إلى
تحليالتنا ألوضاع األسواق التي نعمل بها حاليا ومعدل النمو املتوقع ،فإننا نتوقع افتتاح ما يقرب من  12-10موقعا إضافيا ملحطات
الخدمة لهل عام خالل الخم سنوات املقبلة ،وأغلبيتها في منطقة اإلمارات الشمالية ودبي على مدى السنوات الخم املقبلة.
نحن نؤمن أن العالمة التجارية ألدنوك معترف بها بشهل واسع خارج املناطق التي نعمل بها حاليا ،وهو ما نعتقد أنه يسهل من عملية
التوسع على الصعيد الدولي .وبشهل أولي نحن في صدد تنفيذ نموذج حق امتياز للتوسع بعملياتنا في اململكة العربية السعودية ،حيث
يتوقع أن يتجاوز معدل النمو السهاني على املدى القريب ونمو الناتا املحلي اإلجمالي ضعف مثيلهما في دولة اإلمارات وذلك وفقا لا صندوق
النقد الدولي .وحيث نعتقد أن سوق محطات خدمة الوقود بالتجزئة يخضع للتطوير والتنمية ويتسم التنوع والتجزأ .باإلضافة إلى ذلك،
ووفقا ل "إه ماركيت" فإنه من املتوقع أن يهون حجم الطلب على الوقود في اململكة العربية السعودية أعلى من مثيله في دولة اإلمارات
في  2017بثالثة أضعاف .كما أن اه ماركيت تقدر أن حوالي  %84من محطات خدمة الوقود بالتجزئة في اململكة العربية السعودية ال
تحمل عالمة تجارية ولي لها اسم تجاري (أي يتم تشغيلها من قبل مشغلين أصغر مستقلين بدال من املشغلين ذو االسم التجاري
املعروفين على نطاق أوسع) ،مقارنة بحوالي  %48في الواليات املتحدة ونسبة صفر في دولة اإلمارات ،حيث أأهم غير متواجدين فيها ،ووفقا
ألدري للبترول فإن أكبر أربعة مشاركين في السوق في اململكة العربية السعودية يمثلون ما يقرب من  ٪11فقط من إجمالي السوق
ملحطات خدمة الوقود بالتجزئة ،مما يجعلنا نعتقد أن ذلك سوف يتيح لنا الفرصة للدخول بنجاح في السوق السعودية .ونرى أن نموذج
حق االمتياز يسمح لنا باالستفادة من قوة اسمنا التجاري مع الحد من مخاطر التشغيل ومتطلبات النفقات الرأسمالية للتوسع الدولي.
املنافسة
نعتبر حاليا موزع التجزئة الوحيد للمنتجات النفطية في إماراتي أبوظبي والشارقة ،وعليه فإن املنافسة التي تواجهها محطات الخدمة لدينا
تنحصر فقط فيما يتعلق بالعمالء املسافرين من وإلى اإلمارات األخرى ،خاصة إمارة دبي حيث ال يوجد لنا وجود على خريطة موزعي التجزئة
في هذه اإلمارة .وعلى الرغم من أنه ال توجد أي عقبات تنظيمية ،باستثناء ما تسمح به الحهومة وغيرها من املوافقات الحهومية املطلوبة،
التي قد تمنع أي مشاركين أخرين من الدخول في سوق أبوظبي ،إال أننا نعتقد أن هذا الدخول قد يحتاج إال وقت واستثمار كبير باإلضافة
إلى الدعم الحهومي .أما فيما يتعلق بمنطقة اإلمارات الشمالية ،باستثناء إمارة الشارقة ،فإننا نواجه منافسة من محطات إينوك اململوكة
من حهومة دبي ومحطات "اإلمارات" اململوكة من حهومة دولة اإلمارات.
سوق متاجر التجزئة هو سوق ذو قدرة تنافسية عالية فنحن في منافسة مستمرة مع سالسل متاجر التجزئة األخرى واملتاجر الصغيرة
اململوكة بشهل مستقل ،ومحالت السوبر ماركت ،والصيدليات ،ومتاجر الخصومات ،وتجار الكميات الكبيرة وغيرهم من تجار التجزئة
اآلخرين وجدير بالذكر أن البعض من هؤالء التجار كبار وربما لديهم موارد مالية كبيرة.

قسم الشركات
يقوم قسم الشركات لدينا بتسويق وتوزيع املنتجات النفطية املكررة ،والتي تتضمن الديزل والبنزين ومواد التشحيم وغاز البترول املسال
إلى ما يزيد عن  1500عميل في دولة اإلمارات .عمالء قسم الشركات هم عامة أحد أربع فئات :عمالء من الحهومة؛ واملوزعين؛ وعمالء في
ُ
القطاع التجاري والصناعي؛ مثل شركات الصناعات الثقيلة والتصنيع ،وعمالئنا البحريين .وتهون عائدات مبيعات قسم الشركات
(باستثناء مواد التشحيم) إلى العمالء الحهوميين حوالي  %48من إجمالي العائدات لقسم الشركات في عام  .2106ونحن حاليا املورد
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الحصري ملنتجات الطاقة إلى حهومة وشرطة أبوظبي كما تشمل قاعدة عمالئنا قاعدة عمالء آخرين بارزين في القطاع العام مثل شركة
حديد اإلمارات وشركة الحفر الوطنية وشركة اإلنشاءات البترولية الوطنية .وبلغت إجمالي إيراداتنا لقسم الشركات  3،819.4مليون
درهم و 2،839.3مليون درهم وهو ما يمثل نسبة  %21.6و %20.0من إيراداتنا و 861.2مليون درهم و 553.4درهم وهو ما يمثل نسبة
 %20و %17.8من أرباحنا التشغيلية للعام املنتهي في  31ديسمبر  2016والتسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر  ،2017على التوالي.
لقد تم اعتماد منتجات التشحيم الخاصة بنا لالستخدام من قبل عدد متزايد من مصنعي املحركات الرئيسيين ،وهو ما نعتقد أنه سوف
يساهم في زيادة نسبة املبيعات ،ونتيجة لذلك أطلقنا مبادرات لزيادة مبيعات مواد التشحيم لعمالء القسم التجاري .وتتضمن منتجات
التشحيم الخاصة بنا زيوت املحركات وغيرها من مواد تشحيم السيارات تحت عالمتنا التجارية "فويجر" ،ومواد التشحيم الصناعية بما
في ذلك ،زيوت التدوير والزيوت الهيدروليكية وزيوت التروس الصناعية ،ومواد التشحيم البحرية والشحوم وسوائل الفرامل واملبردات.
ويتناف قسم الشركات لدينا مع "امارات" و "إينوك" ،وهما املوزعين الرئيسيين للمنتجات النفطية املكررة في دبي ،وكذلك مع موزعين في
السوق الرمادية يبيعون منتجات من إيران وعمان وغيرها.
وعلى الرغم من أن األسعار عموما هي العامل األهم لعمالء قسم الشركات في التفريق بين العديد من املنتجات ،إال أننا نعتقد أن جودة
املنتجات ،وخاصة في حالة مواد التشحيم ،واملصداقية وخدمة العمالء هي أمور أيضا من شأأها أن تحفز العمالء .وكذلك فإننا نؤمن في
قدرتنا على االستفادة من تواجدنا الحالي والبنية التحتية للتوزيع وقوة االسم التجاري ألدنوك لزيادة حجم مبيعاتنا لعمالء قسم الشركات.

الطيران
لدى قسم الطيران اتجاهين لألعمال:


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



توفير خدمات وقود الطائرات إلى عمالء أدنوك من قطاع الطيران املدني.

مبيعات وخدمات وقود الطائرات إلى العمالء االستراتيجيين
نقوم ببيع وقود الطائرات وتوفير خدمات التزود بالوقود لبعض العمالء اإلستراتيجيين في جميع أنحاء دولة اإلمارات .ويوفر لنا تعاقدنا
مع أهم هؤالء العمالء ،والذي سينتهي في  2018ونحن حاليا في مراحل متقدمة من مفاوضات التجديد ،توريد وقود الطائرات والخدمات
املتعلقة بأسعار نرى أأها تتماش ى مع األسعار املدفوعة من قبل عمالء قسم الشركات .وعلى الرغم من أن العقد ال يوضح الحد األدنى من
حجم الشراء إال أننا نعتقد أننا املورد الرئيس ي لهؤالء العمالء وغيرهم من العمالء اإلستراتيجيين في دولة اإلمارات.

الخدمات املقدمة لقطاع الطيران املدني
في سبتمبر  ،2017انتهينا من اجتزاء أعمال التوريد لقطاع الطيران املدني حيث تم نقل كافة عقود بيع وتوريد وقود الطائرات لقطاع
الطيران املدني ،في حين يظل املوظفين ذو الصلة تابعين لنا وألغراض اجتزاء أعمال التوريد لقطاع الطيران املدني ،فقد دخلنا في اتفاقية
خدمات أعمال الطيران مع أدنوك؛ حيث تقوم أدنوك بتعويضنا بما يساوي نفقاتنا التشغيلية باإلضافة إلى  %8مقابل العمل كوكيل لتوفير
خدمات توزيع الوقود وعمليات التزود بالوقود الطائرات إلى عمالء أدنوك من قطاع الطيران املدني.

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
املركبات التي تقوم بالفحص السنوي على سالمة املركبات اإللزامي في أبوظبي.

إدارة األمالك
نحن نؤجر مساحات في محطات الخدمة لدينا إلى أكثر من  600مستأجر ،بما في ذلك ما يزيد عن  200مطعم خدمة سريعة ،يعملون في
مجموعة مختلفة من الصناعات والخدمات ،بما في ذلك مقدمي خدمات املأكوالت والوجبات السريعة والعناية بالسيارات والتأمين على
السيارات والبنوك وغيرها من الخدمات املتنوعة .وقد نما نشاط اإليجارات بمعدل نمو سنوي  %25من عام  2012إلى عام  .2016إن نمو
عائدات اإليجار لدينا هو نتيجة النمو في عدد محطات الخدمة التابعة لنا وكذلك زيادة معدالت اإلشغال خالل تلك الفترة .وحتى التسعة
أشهر املنتهية في  30سبتمبر  ،2017قد ساهم أربعة أنواع رئيسين من املستأجرين ،وهم مقدمي خدمات املأكوالت واملشروبات والعناية
بالسيارات والتأمين على السيارات وماكينات الصراف اآللي ،فيما يزيد عن  %95من عائدات اإليجار في محطات الخدمة لدينا ،مع ما يقرب
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من  ٪63من إيرادات اإليجار الناتجة من مستأجري املأكوالت واملشروبات ،والتي تتهون بصفة رئيسية من مطاعم الوجبات السريعة
الرائدة واملقاهي ( ،)Coffee shopsبما في ذلك كنتاكي فرايد تشيكن وكوستا كوفي .وحققت ماكدونالدز وكنتاكي فرايد تشيكن وبرجر كنا
مجتمعة حول  %32من عائدات اإليجار حتى التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر .2017

مراكز فحص املركبات
نحن الجهة الوحيدة املصرح لها إجراء فحص السيارات اإللزامي من الحهومة في إمارة أبوظبي وذلك بموجب اتفاقية مع شرطة أبوظبي.
ويقوم قسم فحص املركبات لدينا حاليا بتشغيل  20مركز فحص ومركز ترخيص واحد في أبوظبي وحاليا نحن ننجز ما متوسطه 3.000
سيارة في اليوم .وقد نمت عائدات قسم فحص املركبات بمعدل نمو سنوي مركب  %6.7من عام  2012إلى عام  ،2016نتا عن معدل
نمو سنوي مركب بلغ  ٪7.4في عدد عمليات الفحص املنفذة .وألن أسعارنا مقابل خدمات الفحص ثابتة ومحددة من قبل شرطة أبوظبي،
فإن نمونا في هذا املجال كان يعتمد تاريخيا على الزيادة في عدد عمليات الفحص التي نقوم بها.

العمليات
عمليات الوقود
يتم توريد املنتجات النفطية املكررة إلينا بموجب عقود مبرمة مع أدنوك ،التي وفرت لنا تاريخيا إمدادا مستقر ويمكن التحكم فيها من
املنتجات.
نحن نقوم باستئجار سفن لنقل منتجات الوقود إلى مستودعاتنا الغير متصلة بمصافي التكرير لدينا عبر خطوط األنابيب ولنقل منتجات
الوقود إلى بعض عمالء قسم الشركات .وفي  30سبتمبر  ،2017كان لدينا ستة سفن مستأجرة لوقت محدد .وننقل الوقود من مستودعاتنا
إلى محطات خدمة الوقود بالتجزئة لدينا وإلى العديد من عمالء قسم الشركات لدينا باستخدام أسطولنا املهون من  70رأس مقطورة،
وأكثر من  150مقطورة ،و 34من مركبات الهيهل الثابت ،وكذلك من خالل شاحنات نقل تابعة ألطراف أخرى.
كما أننا نشغل مصنعين لتصنيع غاز البترول املسال في أبوظبي حيث ننتا إسطوانات  25و 50رطل للبيع في محطات خدمة التجزئة لدينا
ومن خالل شبكة موزعين نقوم من خاللهم بتوزيع كميات كبيرة من الغاز املسال إلى عمالئنا التجاريين والصناعيين والحهوميين وإلى غيرهم
من املوزعين .نحن نبيع اسطوانات الغاز املسال في محطات الخدمة في إمارة أبوظبي ومنطقة اإلمارات الشمالية إلى حاملي بطاقة رحال إ-
غاز املدفوعة مسبقا ،والتي تسمح للعمالء املقيمين من شراء كمية محدودة من غاز البترول املسال بأسعار مدعومة ،وبأسعار السوق
غير املدعومة إلى هؤالء الذين ال يحملون بطاقات رحال إ-غاز.
عالوة على ذلك ،فإننا نشغل مصنع خلط زيوت ومواد التشحيم في أمارة أبوظبي ،بقدرة إنتاج حوالي  50.00طن في العام حيث ننتا ما يزيد
عن  125نوع من مواد التشحيم املختلفة والشحوم باستخدام ثالثة من الخمسة التصنيفات الرئيسية لزيوت األساس ،مجموعة 1
ومجموعة  2ومجموعة  .3وحاليا يتم توريد زيوت األساس من املجموعة  1الينا بموجب اتفاقية توريد مع إكسون موبيل للبترول
والكيماويات شركة ذات مسؤولية محدودة خاصة ،ويتم توريد زيوت األساس من املجموعة  2بموجب اتفاقية توريد مع جي إلس كالتك
كوربوراشن وتوريد زيوت األساس من املجموعة  3بموجب اتفاقية توريد مع أدنوك.
نحن نحافظ على فريق العمل الخاص بنا من ذوي الخبرة في الهندسة والصيانة ،والذين ،مدعمين بقائمة معتمدة من املقاولين ،يشرفون
على تطويرات وتشييد وصيانة مرافقنا .إن طاقم العمل لدينا يمتلك خبرة عالية في تطوير وتشييد محطات الخدمة الجديدة في الوقت
وبالفاعلية املناسبين .كما أن مديري محطات الوقود لدينا يتواصلون بشهل مباشر مع قسم الهندسة والصيانة لدينا لتنسيق اإلصالحات
الالزمة والتحديثات في محطات الخدمة لدينا.

عمليات متاجر التجزئة
يتم توريد مخزون متاجر التجزئة الخاصة بنا من قبل عدد من البائعين ،حيث يقوم كل منهم بتوصيل املخزون إلى مواقع متاجرنا .لي
لدينا أي مخازن كبيرة ،إال أنه عادة ما تحتوي متاجرنا على مساحة تخزين صغيرة .وفي حين أن معظم املخزون الذي نستلمه من البائعين
يهون ملك لنا ،إال أن هناك بعض من مخزون البضائع يتم استالمه على أساس الوديعة (حيث يتم بيع املنتجات لحساب البائع األساي ي
مقابل رسوم أو نسبة) .وبشهل عام نحن ال نبقي على عقود طويل األمد مع املوردين ملتاجر التجزئة التابعة لنا ،ونحن نعتقد أن مصادر
التوريد البديلة لهافة املنتجات التي نبيعها في متاجرنا موجودة دائما وبشهل كبير.

الصحة والسالمة
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يعمل قسم الصحة والسالمة التابع لنا على ضمان أن كافة مرافقنا وعملياتنا تعمل بأعلى املعايير التميز التشغيلي والسالمة .وقد أنشأ
قسم الصحة والسالمة والبيئة لدينا مركز للقيادة والتحكم املركزي ملراقبة النشاط في جميع محطات الخدمة لدينا .كما قام القسم
بتثبيت وحدات معالجة البخار في محطات الخدمة التي تعمل على تقليل مخاطر أبخرة الوقود الخطرة ،وتعزيز السالمة البيئية ملحطات
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
مجالنا ،مع مواصفات وحدود تأمينية نعتقد اأها منطقية ومعقولة .وتتضمن املخاطر املؤمن علينا ضدها خسارة أو تضرر املمتلهات
باإلضافة إلى األعطال الناتجة عن عيوب في املواد أو التصميم أو التركيب أو التجميع .وتنطبق بعض االستثناءات املتعارف عليها ،مثل
أعمال الحرب واإلرهاب والتلوث البيئي .وتقدم بوالص التأمين لدينا تعويضا مقابل املبالغ التي نتحمل املسؤولية القانونية عن سدادها
كتعويض عن اإلصابة أو خسارة أو تضرر أي طرف آخر بسبب وفي سياق أعمالنا ،وتعويض مقابل األضرار املادية في عقاراتنا/ممتلهاتنا
وتعويض مقابل خسارة مخزون البضائع الخاص بنا ،وفي كل حالة يهون التعويض خاضعا للخصومات والحدود املؤمن عليها التي نعتقد
أأها معقولة.
بيان تطور رأس املال

.3

الهيهل الحالي لرأس مال الشركة قبل بداية الطرح:
حدد رأس مال الشركة بمبلغ  1.000.000.000درهم موزع على  10.000.000سهم ،قيمة كل سهم  100درهم اماراتي وجميع أسهم الشركة
متساوية مع بعضها البعض في كافة الحقوق.
ويوضح الجدول التالي نسبة ملكية الشركة وتوزيع رأس املال بين املساهمين قبل عملية الطرح.
التطورات األخيرة
قبل الطرح
املؤسسون

جنسية املؤسس

نوع األسهم

عدد األسهم

إجمالي قيمة األسهم*

نسبة امللكية من
رأس املال

أدنوك

اإلمارات العربية
املتحدة

أسهم عادية

10.000.000

1.000.000.000

%100

*استنادا على القيمة االسمية
هيكل رأس مال الشركة عند اإلنتهاء من الطرح.
عند اإلدراج ،يصبح أسهم رأس مال الشركة املدفوع  1.000.000.000درهم ،مقسمة إلى  12.500.000.000سهم بقيمة اسمية  0.08درهم
للسهم.
سيمتلك املؤس  %90كحد أقص ى و %80كحدأدنى من أسهم الشركة ،وقد قامت الشركة بتقديم خطتها إلى الهيئة حتى يطرح املؤس عدد
ما يصل إلى  %20سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة املصدر.
 .4بيان اإلجراءات والنزاعات املتعلقة بالشركة خالل الثالث السنوات األخيرة:
.ال يوجد أي إجراءات جوهرية عالقة سواء كانت قانونية أو تحكيمية أو نزاعات (بما في ذلك إجراءات أو نزاعات عالقة أو قد تهون مصدر
تهديد لنا أو نحن على علم بها).
 .5بيان عدد ونوع موظفي الشركة والشركة التابعة لها:
حتى  30سبتمبر  ،2017كان لدينا  13.000موظف ،وتفصيلهم كما يلي:
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حوالي  715موظف يعملون في الوظائف املؤسسية واإلدارية العامة وما يقرب من  335موظف في قسم التجزئة ومبيعات الخدمات املرتبطة
وحوالي  550موظف في مبيعات وعمليات قسم الشركات وقسم الطيران ،باإلضافة إلى حوالي  1.250موظف في العمليات والخدمات الفنية،
وما يقرب من  10.150في محطات خدمة الوقود ومتاجر التجزئة.
وقد تم تخصيص حوالي  3.000منصب للمواطنين اإلماراتيين ،حيث أن ما يقرب من نسبة  %73منها قد تم تسكينها بمواطني دولة اإلمارات،
بما يتفق مع أهداف التوطين لعام .2017
 .6السياسات املحاسبية املعتمدة واملعمول بها في الشركة:
البيانات املالية املرفقة ،تقوم الشركة بإعداد الحسابات الخاصة بها وفقا للمعايير املحاسبية العاملية الصادرة عن مجل املعايير الدولية
املحاسبية ومتطلبات القوانين السارية في دولة اإلمارات .للمزيد من املعلومات بشأن البيانات املالية للشركة ،يرجى اإلطالع على اإليضاح رقم 2
الوارد في اإليضاحات الخاصة باملعلومات املالية التاريخية املتضمنة في آخر هذه النشرة.
 .7بيان بقروض الشركة ،والتسهيالت اإلئتمانية واملديونيات وأهم الشروط املتعلقة بها:
لقد أبرمت الشركة خطاب التزام فيما يتعلق بتسهيل قرض طويل األجل مع بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وشركة ميريل لينش انترناشونال ليمتد
وسيتي بنك إن إيه فرع لندن وبنك أبوظبي األول ش.م.ع .وبنك إتش إس بي ي ي الشرق األوسط املحدود بقيمة  1.500مليون دوالر أمريهي
كتسهيل قرض ملدة خمسة سنوات ورصيد متجدد ملدة خم سنوات بقيمة  750مليون دوالر أمريهي
 .8بيان التعهدات الحالية واألعباء الواقعة على أصول الشركة:
ال توجد تعهدات أو التزامات على موجودات الشركة أو الشركات التابعة لها.
 .9لجنة املؤسسين:
عين املؤس لجنة ("لجنةاملؤسسين ") لتتولى إتخاذ كافة الخطوات واإلجراءات الضرورية نيابة عنه أو بالنيابة عن الشركة والستيفاء كافة
اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بعملية الطرح بما في ذلك التعامل مع الجهات املعنية.
تتألف لجنة التأسي من األشخاص التالية أسماؤهم:
−

معالي الدكتور /سلطان أحمد الجابر (رئي اللجنة)

−

السيد /عبد هللا سالم الظاهري (عضو)

−

السيد /غنام املزروعي (عضو)

−

السيد/مطر العامري (عضو)

−

السيد /سالم الدرعي (عضو)

−

السيد /سعيد مبارك الراشدي (عضو)

−

السيد /أحمد تميم هشام الكتاب (عضو)

 .10مخاطراالستثمار:
عوامل املخاطرة

ينطوي اإلستثمار في أسهم الطرح وتملكها على مخاطر مالية .كما أن هناك عدد من العوامل من شأأها أن تؤثر سلبا على سعر األسهم الطرح.
وعليه فيجب على املكتتبين أن يولوا اهتماما خاصا باملخاطر التالية املرتبطة بأي استثمار في الشركة أو األسهم والتي يجب مراعاتها ودراستها
مع كافة املعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة .في حال تحقق خطر أو أكثر من املخاطر التالية ،فإن ذلك قد يؤثر على دقة التوقعات وقد
يهون له أثرا سلبيا على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائا عملياتها وآفاقها املستقبلية وكذلك على سعر األسهم وقد يخسر املكتتبون كامل
استثماراتهم أو جزء منها .إن املخاطر الواردة أدناه قد ال تهون شاملة وال تتضمن بالضرورة كافة املخاطر املتعلقة بأي استثمار في الشركة
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 املستقبل،
والتي من املمكن أن يهون لها أثرا جوهريا سلبيا على أعمال الشركة ونتائا عملياتها ووضعها املالي وآفاقها وكذلك على سعر أسهم الطرح.
املخاطراملتعلقة بالصناعة
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نحن نعتمد إلى حد كبير على أدنوك في تزويدنا بالوقود الذي نبيعه ،وأي انقطاع في تلك اإلمدادات من أدنوك من شأنه أن يكون له تأثير
سلبي جوهري على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي.
نحن ملزمون ،بموجب اتفاقيات التوريد املبرمة مع أدنوك ،بشراء كافة احتياجاتنا من الوقود من أدنوك .إال أنه قد يحدث بعض الظروف
الخارجة عن إرادتنا وإرادة أدنوك ،مثل ظروف الطق القاسية ،والهوارث الطبيعية ،وأعمال الحرب أو اإلرهاب ،وغيرها من األحداث
الجيوسياسية ،التي قد تؤدي إلى خفض أو انقطاع التوريدات الينا .على سبيل املثال ،فقد واجهنا نقصا في إمدادات الغاز املسال بسبب حريق
كبير في املصفاة التي تديرها شركة أدنوك للتكرير والتي أثرت سلبا على مبيعاتنا من الغاز املسال خالل النصف األول من عام  .2017وعالوة
على ذلك ،فإن أدنوك لن تتحمل مسؤولية تجاهنا في حالة إخفاقها في تقديم الوقود لنا بسبب وقوع أي حدث أو ظرف من شأنه أن يسبب
انخفاض في كميات الوقود املتاحة إلى أدنوك بحد أدنى من الحد الالزم لتمكين أدنوك من الوفاء بالتزاماتها تجاهنا ،بما في ذلك أي انخفاض أو
توقف في إنتاج املصافي التي تديرها شركة أدنوك للتكرير ،طاملا قد بذلت أدنوك أقص ى مساعيها للحصول على الكميات املتضررة من جميع
املوردين املتاحين .إذا حدث أي انقطاع قد يحدث في عملية توريد املنتجات الينا من أدنوك فإن ذلك قد يهون له أثر سلبي جوهري على نتائا
عملياتنا ووضعنا املالي.

ً
تخضع أسعارمنتجات الطاقة التي توفرها لنا أدنوك للتغيير ،األمرالذي من شأنه أن يؤثرسلبيا على هامش األرباح والعائدات باإلضافة
إلى التأثير السلبي على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي .كما أن التقلبات والزيادات في أسعار منتجات الوقود لدينا يمكن أن تؤثر على حجم
الطلب على منتجات الوقود الخاصة بنا من قبل العمالء ،والذي قد يؤثربشكل عكس ي على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي.
أسعار البنزين وزيت الغاز (الديزل) التي نحصل عليها من أدنوك بموجب اتفاقيات التوريد املبرمة فيما بيننا يتم تحديدها بناء على معايير
األسعار املحددة لشركة بالت ( )Platts Pricingوالتي يتم تحديدها شهريا ،باإلضافة إلى زيادة ثابتة قدرها  2.7فل لهل لتر .األسعار التي
ندفعها ألدنوك مقابل أنواع الوقود األخرى بما في ذلك الغاز املسال (باستثناء الغاز املسال في األسطوانات املدعمة) والزيوت األساسية ،هي
أسعار البيع الرسمية ألدنوك من وقت آلخر ،وبالتالي هي عرضة للتغيير .وعليه ،فإن األسعار التي نقوم بسدادها ألدنوك مقابل منتجات الطاقة
عرضة للتقلب وقد تزيد في املستقبل .إذا ازدادت أسعار املنتجات التي نحصل عليها من أدنوك سوآءا نتيجة لزيادة معايير أسعار بالت ( Platts
 )Pricingاملطبقة أو تغييرات في سعر البيع الرسمي ألدنوك أو إعادة التفاوض مع أدنوك تحسبا للموعد القادم النتهاء اتفاقية التوريد ،لن
نهون قادرين إال على تمرير هذه الزيادة وتحميلها إلى عمالء التجزئة لدينا إذا سمحت لنا لجنة تسعير منتجات التجزئة ("لجنة تسعيرمنتجات
التجزئة") التي تترأسها وزارة الطاقة في دولة اإلمارات بذلك.
حتى في األسواق التي نعمل بها والتي ال تخضع فيها أسعارنا للتنظيم من قبل جهة ما ،بما في ذلك قسم الشركات وقسم الطيران ،فإن الضغوط
التنافسية قد تمنعنا من تمرير وتحميل تلك الزيادة إلى عمالئنا .تلك األمور قد تؤدي إلى انخفاض في عائداتنا وهوامش أرباحنا ،األمر الذي
بدوره قد يهون له تأثير عكس ي على نتائا عملياتنا والوضع املالي لدينا .قد يمتلك بعض منافسينا ،خاصة في قسم الشركات ،القدرة على
الحصول على منتجات الطاقة بتهلفة أقل من األسعار التي نسددها إلى أدنوك ،وهو ما قد يخلق صعوبات أمامنا في املنافسة معهم وبالتالي قد
تضعف عائداتنا وهوامش أرباحنا.
العديد من العوامل األخرى الخارجة عن نطاق سيطرتنا أو سيطرة أدنوك قد تؤثر على األسعار التي ندفعها مقابل منتجات الطاقة الخاصة
ُ
بنا وبالتالي فإن ذلك يؤثر على األسعار التي نحملها لعمالئنا .قد تتأثر إمدادات النفط الخام وتهاليف البترول باألوضاع السياسية واالقتصادية
العامة ،والحروب والهجمات اإلرهابية وعدم االستقرار في املناطق املنتجة للبترول ،وخاصة الشرق األوسط .قد تتأثر األسعار التي ندفعها
واألسعار التي يتحملها العمالء بأي زيادة أو تقلبات عالية في تهاليف البترول مما قد يؤثر بدوره على حجم الطلب من قبل عمالئنا .وقد يقود
هذا التقلب في التهاليف إلى صعوبة التنبؤ بتأثير التقلبات املستقبلية ألسعار البترول على نتائا عملياتنا ووضعنا املالي .أي تغيير ملحوظ
وجذري في أي من هذه العوامل قد يهون له تأثير مادي على حجم املنتجات التي نبيعها .وبالتالي يهون ألي من هذه العوامل قد يهون له تأثير
سلبي على أعمالنا ،ووضعنا املالي ،ونتائا عملياتنا.

ً
يتم تحديد أسعار التجزئة للبنزين وزيت الغاز (الديزل) الذي نقوم ببيعه إلى عمالء التجزئة لدينا وفقا للوائح معمول بها ولجنة تترأسها
الطاقة في دولة اإلمارات .وال يوجد أي ضمان أن لجنة التسعير سوف تستمر في تحديد أسعار التجزئة باملستويات التي توفر لنا نفس
ً
هامش األرباح وأي انخفاض قد يحدث في هامش أرباح هذه املنتجات قد يؤثرعكسيا على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي.
يتم تحديد أسعار منتجات البنزين وزيت الغاز (الديزل) التي نقوم ببيعها إلى عمالء التجزئة في اإلمارات وفقا للوائح ("لوائح تسعيروقود التجزئة
في اإلمارات") والتي تفوض لجنة تسعير منتجات التجزئة بتحديد األسعار شهريا بناء على معايير معينة لتسعير بالت ()Platts Pricing
للمنتجات النفطية املكررة العاملية والتي تحدد هوامش ربح محددة لتجار التجزئة لهل لتر لتغطية مصاريف النقل وغيرها من املصاريف
التشغيلية .وبالتالي فإن هوامش أرباحنا فيما يتعلق بتلك املنتجات محدود .تعيد لجنة تسعير منتجات التجزئة تحديد األسعار شهريا وقد يهون
نتيجة ذلك أننا قد نهون في حاجة لبيع مخزون الوقود الذي قمنا بشرائه في شهر ما إلى عمالئنا بسعر التجزئة املحدد في الشهر الالحق ،وهو
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األمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض في هوامش أرباحنا املتعلقة بتلك املبيعات .وعلى الرغم من أن أدنوك قد وافقت على تخفيض األسعار التي
نسددها مقابل البنزين وزيت الغاز (الديزل) إذا انخفضت هوامش األرباح املنظمة إلى أدنى من بعض املستويات املحددة ،والسداد لنا إلى الحد
الذي تقل فيه إجمالي هوامش أرباحنا السنوية لهل لتر ملبيعات البنزين وزيت الغاز (الديزل) عن مستويات محددة .وقد وافقت أدنوك على
القيام بذلك خالل املدة األولى من اتفاقية التوريد الخاصة بنا ،والتي تنتهي في  31ديسمبر  .2022يرجى اإلطالع على ("املعامالت مع األطراف
ذات العالقة – اتفاقيات التوريد") .باإلضافة إلى أنه قبل شهر أغسط  ،2015كانت أسعار املنتجات النفطية املكررة محددة بمستوى أقل
من املدفوع فيها ،انعهاسا لسياسة وزارة الطاقة في دولة اإلمارات حتى هذا الوقت في تدعيم تهاليف بيع الوقود بالتجزئة للعمالء .ال يوجد أي
ضمان أن لوائح تسعير وقود التجزئة لن يتم تعديلها في املستقبل لتخفيض هوامش الربح املعتمدة لتجار التجزئة .وعليه فإن أي انخفاض في
هوامش الربح املعتمدة لهذه املنتجات قد يهون له تأثير سلبي جوهري على نتائا عملياتنا ووضعنا املالي.

أسعار إسطوانات الغاز املسال التي نحملها إلى عمالئنا في أبوظبي هي أسعار منظمة ومحددة على مستويات كانت عادة أقل من تكاليف
التوريد ،وبموجب اتفاقية مع أدنوك لتعويض تلك الخسائر ،فإن أرباحنا التشغيلية من مبيعات إسطوانات الغاز املسال لعمالئنا في
أبوظبي هي محددة بمستوى معين.
أسعار إسطوانات الغاز املسال التي نحملها إلى عمالئنا في أبوظبي هي أسعار منظمة ومحددة على مستويات كانت عادة أقل من تهاليف التوريد،
وقد وافقت أدنوك على تعديل تهاليف التوريد بالغاز املسال ليتم توزيعها في اسطوانات مدعومة ملعادلة أسعار إعادة البيع إسطوانات الغاز
املسال ناقص  %108من النفقات التشغيلية التي نتكبدها فيما يتعلق بتوزيع تلك اإلسطوانات ،طاملا يتم تنظيم أسعار أسطوانات الغازل
املسال .ومع أن آلية التسعير مصممة لتمنعنا من تحمل أي خسائر تشغيلية فيما يتعلق بتوزيع إسطوانات الغاز املسال املدعومة ،إال أأها تحد
من أنواع وحجم النفقات التشغيلية التي قد يتم تضمينها في حسابات تهاليف توريد الغاز املسال وتحدد أرباحنا التشغيلية فيما يتعلق بتلك
األعمال عند نسبة  %8من النفقات التشغيلية املرتبطة بها.

يعتمد جزء من عملية النمو الخاصة بنا على املبادرات التي نتخذها أو التي نخطط للقيام بها لتحقيق نمو في العائدات الناجمة من
منتجات الوقود وغيرها من املنتجات في األسواق التي نعمل بها حاليا .عدم النجاح في تنفيذ تلك املبادرات قد يضربنمونا ويكون له تأثير
سلبي على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي.
لقد اتخذنا عدد من املبادرات باإلضافة إلى عدد من اإلجراءات اإلضافية نحن بصدد تنفيذها لزيادة عائداتنا من منتجات الوقود وغيرها من
املنتجات في األسواق التي نعمل بها حاليا ،بما في ذلك إطالق خدمات جديدة مثل خدمة التزود بالوقود من خالل أكثر من نظام "الهاملة املتميزة
والخدمة الذاتية للتزود بالوقود" في محطات الخدمة لدينا باستخدام التكنولوجيا الذكية  SMARTوترشيد العمليات في محطات الخدمة
واملتاجر للوصول بالنفقات التشغيلية بما يتماش ى مع تجار الوقود بالتجزئة ومتاجر التجزئة ،وتنفيذ مبادرات التسعير والترويا الجديدة في
متاجرنا لزيادة اإليرادات والربحية .وعلى الرغم من أن التزود بالوقود من خالل أكثر من نظام هو أمر شائع في أجزاء كثيرة من العالم ،إال أنه
لم يتم تنفيذه بنجاح في دولة اإلمارات العربية املتحدة وقد ال نهون قادرين على تحقيق املستويات املطلوبة التي نرغب في تحقيقها من استخدام
الخدمة الهاملة للتزود بالوقود في أسواقنا .واذا أخفقت الخدمة الهاملة في الفوز برضا العمالء ،فإننا قد ال نهون قادرين على تحقيق اإلستفادة
املالية املتوقعة من هذه املبادرة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن تحسين النفقات التشغيلية لدينا قد يتطلب تخفيض في العمالة وهو ما قد يمثل
صعوبة في ضوء مبادرة التوطين القائمة في الدولة .كما أن مبادرات تحسين متاجر التجزئة لدينا قد ال تهون ناجحة في تحقيق والوصول إلى
املستويات املرغوبة من زيادة األسعار أو تحقيق املستويات التي نرغب فيها من حركة العمالء وزيادة معدل حجم املعاملة في متاجر التجزئة
لدينا .ال يوجد أي ضمان أن اإلفتراضات والتقديرات التي وضعناها فيما يتعلق بهذه العناصر أو غيرها من عناصر استراتيجيتنا سوف تبرهن
أأها صحيحة أوأننا سنهون قادرين على تنفيذ مثل تلك املبادرات بنجاح أو أننا لن نتکبد تکالیف أعلی من املتوقع فیما یتعلق بھذه املبادرات أو
أن يقبل عمالئنا أي من تلك املبادرات والتكنولوجيا الجديدة التي ننتوي تنفيذها العمل بها .اإلخفاق في تنفيذ تلك املبادرات بنجاح قد يهون له
أضرار على قدرتنا على تحقيق أهدافنا املالية املستهدفة ونمو أعمالنا وبالتالي فإن ذلك قد يهون له تأثير عكس ي على نتائا عملياتنا ووضعنا
املالي.

ً
يعتمد نمونا جزئيا على مقدرتنا على التوسع في عملياتنا في دولة اإلمارات وعلى الصعيد الدولي ،وذلك من خالل تقديم حقوق امتياز في
اململكة العربية السعودية .وعليه ،فإن فشلنا في توسيع عملياتنا قد يضربمقدرتنا على النمو باإلضافة إلى أن ذلك قد يكون له تأثيرسلبي
ً
على عملياتنا؛ كما أن استخدام نموذج حقوق االمتيازقد يشكل خطرا على أعمالنا.
وبسبب تركيزنا العالي على الخدمة في أبوظبي ومنطقة اإلمارات الشمالية ،فإن نمونا في املستقبل سوف يعتمد جزئيا على مقدرتنا على توسيع
عملياتنا إلى مناطق أخرى في دولة اإلمارات وخارجها دوليا ،وهو األمر الذي قد ال ننجح في تحقيق أرباح منه أو قد ال نهون قادرين على تحقيقها
من البداية .وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على قدرتنا على تنمية أعمالنا:
41



عدم قدرتنا على تحديد مواقع مناسبة ملحطات الخدمة الجديدة أو االستحواذ عليها في حال تحديدها ،والذي قد يهون السبب فيه هو
عدم مقدرة أو عدم رغبة أدنوك في االستحواذ على أو تأجير هذه املواقع بالنيابة عنا؛ و




الصعوبات املرتبطة بنمونا فيما يتعلق الضوابط املالية الخاصة وأنظمة املعلومات ومصادر اإلدارة واملوارد البشرية الالزمة لدعم نمونا؛
و
صعوبات تعيين وتدريب والحفاظ على املوظفين الذين يتمتعون باملهارة؛ و



املنافسة مع مشغلي محطات الخدمة اآلخرين في األسواق املتواجدين حاليا أو الجدد؛ و



صعوبة موائمة أنظمة التوزيع وغيرها من النظم التشغيلية واإلدارية مع شبكة املواقع بعد توسعها؛ و
عدم القدرة على الحصول على التمويل الهافي لعمليات التوسع؛ و



الصعوبات التي قد نواجهها في الحصول على املوافقات الحهومية أو أي طرف أخر والتصاريح والتراخيص الالزمة لتشغيل أي مواقع
إضافية؛ و



 التشتت الذي قد يحدث في انتباه وتركيز اإلدارة العليا املنصب على األعمال الحالية إلعطاء مزيد من التركيز املنصب على عمليات التوسع.
نحن لي لنا وجود حاليا في إمارة دبي ،لكننا ننوي الدخول في سوق دبي بحلول عام  .2018في وقتنا الحالي ،إينوك وامارات هما املشغلين
الوحيدين ملحطات خدمات الوقود بالتجزئة في دبي ،وال يوجد أي ضمان أننا قد يمكننا إيجاد مواقع مالئمة في دبي ،حيث نستطيع تمويل
محطات الخدمة التابعة لنا في دبي بكفاءة ،أو أننا قد نهون قادرين على دخول السوق والعمل واملنافسة ضد إينوك وامارات في سوق دبي .وقد
أعلنت إينوك مؤخرا نيتها في افتتاح  48محطة خدمة جديدة في دبي خالل الثالث سنوات القادمة.
لدينا حاليا النية في تنفيذ نموذج حقوق االمتياز حتى نستطيع التوسع في اململكة العربية السعودية ،والذي قمنا بموجبه بتحديد شريك محلي
سيحصل على ترخيص االسم التجاري ألدنوك من قبلنا والذي سيمتلك ويقوم بتشغيل محطات الخدمة الخاصة التي تحمل العالمة التجارية
ألدنوك في اململكة العربية السعودية بموجب اتفاقية االمتياز املبرمة معنا .نحن لم نعمل من قبل بموجب اتفاقية حق امتياز ،ولذلك ال يوجد
أي ضمان بنجاحنا في القيام بذلك .باإلضافة إلى ذلك ،فإن أفعال الجهة/الشخص الحاصل على حقوق االمتياز قد تؤثر سلبيا على سمعتنا
وقوة االسم التجاري ألدنوك ،مما قد يؤثر بدوره بشهل عكس ي على تطلعاتنا التنموية ،باإلضافة إلى نتائا عملياتنا ووضعنا املالي.

مجال توزيع الوقود ومجال متاجرالتجزئة هي مجاالت ذات قدرة تنافسية عالية تماما كمعظم أسواق الخدمات التابعة التي نعرضها في
محطات الخدمة لدينا .وإذا لم نستطع التنافس بفاعلية فإن هذا قد يقود إلى انخفاض في مستويات العائدات وهوامش األرباح .باإلضافة
إلى أنه ال يوجد أي ضمان أن حكومات أبوظبي والشارقة ،حيث أننا املشغل الوحيد ملحطات خدمة الوقود بالتجزئة في تلك اإلماراتين،
لن تقوم بالتصريح إلى أي موزع آخر للوقود أن يعمل في املستقبل.
العديد من األسواق والقطاعات السوقية التي نعمل بها ذات قدرة تنافسية عالية ومتميزة بالتغير املستمر في عدد ونوع تجار التجزئة الذين
يقدمون نف املنتجات والخدمات التي نقدمها في محطات الخدمة لدينا والتي نوفرها لنوعية عمالئنا .نحن في منافسة مستمرة مع موزعين
آخرين للوقود وسالسل متاجر التجزئة واملتاجر الصغيرة اململوكة بشهل مستقل ،ومحالت السوبر ماركت ،والصيدليات ،ومتاجر
الخصومات ،وتجار الكميات الكبيرة .وحتى نستطيع البقاء في املنافسة ،يجب علينا باستمرار تحليل تفضيالت املستهلكين وعروض وأسعار
املنافسين لنضمن أننا نقدم مجموعة مختارة من الخدمات واملنتجات بأسعار تنافسية لتقابل مطالب املستهلك .كما أننا يجب أن نحافظ على
تحديث مستوى خدمة العمالء لدينا ،باإلضافة إلى املرافق واملواقع الخاصة بنا وذلك للبقاء في املنافسة والحفاظ على قدرتنا على جذب املزيد
من اإلقبال على متاجرنا .وقد ال نهون قادرين على املنافسة بنجاح ضد املنافسين الحاليين واملستقبليين ،وقد تؤثر الضغوط التنافسية التي
نواجها تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ووضعنا املالي ونتائا عملياتنا.
نحن حاليا املشغلين الوحيدين ملحطات خدمة وقود التجزئة في إماراتي أبوظبي والشارقة ونمتلك حصة كبيرة من أعمال توزيع الوقود بالتجزئة
في باقي اإلمارات الشمالية .وعلى الرغم من ذلك فإنه ال يوجد أي ضمان بأن حهومات أبوظبي والشارقة لن تصرح لشركات أخرى بالعمل في
مجال توزيع الوقود في تلك اإلمارات ،كما اننا ال يمكننا أن نضمن عدم تزايد املنافسة في باقي اإلمارات الشمالية ،والذي في حالة أننا لم نكن
َ
قادرين على املنافسة بالفاعلية الهافية قد يخفض من حصتنا السوقية ويفض ي بدوره إلى تأثير سلبي جوهري على نتائا عملياتنا ووضعنا املالي.
نحن نواجه منافسة من تجار وقود الجملة اآلخرين في قسم الشركات ،وجدير بالذكر أن حجم بعض هؤالء التجار في السوق كبير ولديهم
موارد مالية كبيرة .وباإلضافة إلى ذلك ،قد يهون بعض منافسينا في بيع الوقود بالجملة قادرين على شراء الوقود بتهلفة أقل من األسعار التي
ندفعها بموجب اتفاقيات التوريد مع أدنوك .إن عدم قدرتنا على التناف بنجاح مع مقدمي خدمات الوقود اآلخرين قد يهون له تأثير سلبي
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
وغيرها من الدول في منطقة الخليج العربي والتحسن في كفاءة وقود السيارات وزيادة عدد العمالء الذين يفضلون أنواع الوقود البديلة،
قد يؤثرسلبيا على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي.
يبلغ حساب مبيعات الوقود  %86.7تقريبا من عائداتنا وهو ما يقارب  %77.4من إجمالي أرباحنا للتسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر .2017
ومن شأن االنخفاض في حجم الطلب على منتجات الوقود الخاصة بنا ،نتيجة األحوال االقتصادية العامة في اإلمارات وغيرها من الدول في
منطقة الخليا العربي أو زيادة فاعلية وقود السيارات وتفضيل العمالء لنوع وقود بديل ،أن يؤدي إلى انخفاض في عائداتنا ،وهو األمر الذي
يهون له تأثير عكس ي على نتائا أعمالنا ووضعنا املالي .يعتمد حجم الطلب على الوقود ،وبناء عليه عائداتنا ،على األحوال االقتصادية العامة
وعدة نواحي أخرى ،مثل فاعلية وقود السيارات وملكية وحركة سيارات الركاب وحركة املركبات التجارية واإلستهالك الحهومي للوقود وحجم
السياحة والتجارة في مناطق عملياتنا ،وقد تتغير أي من هذه األحوال والظروف .باإلضافة إلى ما سبق ،فإن أي تقدمات تكنولوجية أو تغييرات
تنظيمية أو أي تغيرات فيما يفضله العمالء واملستهلكين مسببا في تحولهم تجاه أنواع وقود بديلة قد يقلل من حجم الطلب على أنواع الوقود
التقليدي املشتق من البترول الذي نبيعه حاليا .هذا باإلضافة إلى أن التحول تجاه السيارات العاملة بالكهرباء أو الهيدروجين أو الغاز الطبيعي
أو أي شهل آخر من مصادر الوقود قد يضفي بآثاره على عادات التسوق لدى العمالء أو يؤدي إلى مصادر وقود جديدة أو ضغوط تنافسية
جديدة .ونتيجة ثبات بعض التهاليف التشغيلية واملصاريف وعدم تغيرها مع تغير حجم الطلب على الوقود الذي نقوم بتوزيعه فإن التهاليف
واملصاريف التي نتحملها قد ال تنخفض بالتناسب مع انخفاض حجم الطلب أو قد ال تنخفض على اإلطالق .ونتيجة لذلك فإننا قد نواجه
انحدار وانخفاض في هامش أرباحنا إذا انخفضت معدالت توزيعنا للبترول .عالوة على ذلك ،فإن االنخفاض في حجم الطلب على الوقود قد
يؤدي أيضا إلى انخفاض عدد الزيارات إلى محطات الخدمة واملتاجر الخاصة بنا ،وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض عائدات مبيعات البضائع في
متاجرنا وغير ذلك من الخدمات التي نقدمها في محطات الخدمة الخاصة بنا .أي من هذه العوامل قد يهون له تأثير سلبي جوهري على أعمالنا
ووضعنا املالي ونتائا عملياتنا.

ُ
ُ
املخاطرالكامنة في تخزين ونقل املنتجات التي نبيعها يمكن أن تسبب اضطرابات في عملياتنا وقد تعرضنا لخسائر أو تكاليف أو التزامات
كبيرة محتملة .محطات التخزين لدينا عرضة ملخاطراألعمال واملخاطرالتشغيلية ،والتي ،إن حدثت ،قد يكون لها تأثيرسلبي على ونتائج
عملياتنا ووضعنا املالي.
يتم تخزين الوقود الخاص بنا في خزانات تحت وفوق سطح األرض .ويتم نقل أغلب الوقود لدينا باستخدام شاحناتنا الخاصة ،وشاحنات
شركات نقل خارجية والسفن التي نستأجرها .تتعرض عملياتنا إلى مخاطر كامنة كبيرة أثناء نقل وتخزين الوقود .وتشمل هذه املخاطر على
سبيل املثال ال الحصر ،الحوادث املرورية ،والحرائق ،واالنفجارات ،واإلنسهابات والتصريفات وأي نوع آخر من أنواع التسريب ،وأي من األمور
التي قد تقود إلى صعوبات في عملية التوزيع وتوقفها ،أو تلوث بيئي أو غرامات تفرضها الحهومة أو التزامات نظافة أو إصابة شخصية أو
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
الطبيعية؛ و



التهديد بالحرب والهجمات اإلرهابية؛ و



حدوث تقلبات في أسعار مخزوننا من املنتجات في محطات تخزين الوقود لدينا والتي تؤدي إلى تقلبات في هامش أرباحنا فيما يتعلق بتلك
املنتجات؛ و

أو غيره من األسباب املتعلقة بالتغييرات

 التغييرات الطارئة على التشريعات واللوائح ،بما في ذلك األنظمة البيئيةا ،التي قد تزيد من التهاليف التشغيلية والرأسمالية.
وقوع أي من تلك األحداث أو غيرها قد يؤثر على عمليات محطات تخزين الوقود واملبيعات إلى عمالئنا مما بدوره قد يؤثر سلبيا على أعمالنا
ووضعنا املالي ونتائا عملياتنا.
ويزيد على ما سبق أنه أثناء التخزين والنقل قد يتلوث مخزون الوقود لدينا باملاء أو بنمو امليكروبات فيه وهو ما قد يؤثر على األداء ،وفي أسوء
الظروف ،قد يؤثر على تسويق الوقود الخاص بنا .تلوث الوقود قد يؤدي إلى زيادة التهاليف املتعلقة بمعالجة هذا التلوث وقد يسفر عن عدم
مقدرتنا على بيع مخزون النفط لدينا والذي قد ينتا عنه زيادة في تهاليف التشغيل وانقطاع التوريدات إلى محطات الخدمة الخاصة بنا وإلى
عمالئنا .عالوة على ذلك ،فإن بيع الوقود امللوث قد ينتا عنه مطالبات بتعويضات عن أضرار من قبل عمالئنا وتضرر سمعتنا .وال يوجد أي
ضمان أن تلوث الوقود لن يحدث في املستقبل ،وإن حدث فإن ذلك قد يهون له تأثير سلبي جوهري على نتائا عملياتنا ووضعنا املالي.

ً
نحن نعتمد على أنظمة تكنولوجيا املعلومات إلدارة العديد من نواحي أعمالنا وأي اضطراب في هذه األنظمة قد يؤثرسلبيا على أعمالنا.
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نحن نعتمد على نظم تكنولوجيا املعلومات في إدارة العديد من جوانب املعامالت التجارية لدينا ،بما في ذلك ،استقبال والتعامل مع والوفاء
وفوترة الطلبات املستلمة من عمالئنا ،والحفاظ على مستويات املخزون في محطات الخدمة الخاصة بنا ،وتسهيل عمليات الشراء من قبل
ُ
عمالء التجزئة لدينا ،وتوفير املعلومات التحليلية لإلدارة .وتعد نظم تكنولوجيا املعلومات مهون رئيس ي ألعمالنا وعنصر أساي ي في استراتيجيات
النمو الخاصة بنا ،ومن شأن أي خلل خطير في أنظمة املعلومات لدينا أن يحد بشهل كبير من قدرتنا على إدارة وتشغيل أعمالنا بكفاءة .هذه
األنظمة معرضة للتوقف ،بما في ذلك تضرر أو انقطاع الطاقة بسبب أي كوارث طبيعية ،أو سقوط أنظمة الكمبيوتر والشبهات ،أو انقطاع
خدمات االتصاالت أو الفقدان املادي أو اإللكتروني للبيانات أو اختراق الحماية وفيروسات الكمبيوتر ،أو الهجمات اإللكترونية أو القرصنة
أو محاوالت الدخول الغير مصرح به أو غيرها من األمور املتعقلة بالحماية اإللكترونية والتي قد ينتا عنها فقدان ألي معلومات مهمة لألعمال
أو انقطاع أو اضطراب عملياتنا التشغيلية .وال يوجد أي ضمان أنه لن يهون هناك أي تأثير سلبي جوهري أعمالنا ووضعنا املالي ونتائا عملياتنا
نتيجة فشل أو اختراق نظم تكنولوجيا املعلومات لدينا.

تخضع عملياتنا للقوانين واللوائح املتعلقة بحماية البيئة والسالمة التشغيلية وجودة املنتجات التي قد تتطلب نفقات كبيرة أو تؤدي إلى
التزامات قد يكون لها تأثيرسلبي جوهري على أعمالنا.
تخضع أعمالنا لقوانين ولوائح البيئة ،بما في ذلك تلك املتعلقة باملحطات والخزانات تحت األرض وفوقها ،وتسريب وتصريف املواد الخاضعة
للرقابة في الهواء ،واملاء والتربة وتوليد وتخزين والتعامل مع واستخدام ونقل والتخلص من املواد الخطرة ،وتعرض أي شخص للمواد الخاضعة
للرقابة وصحة وسالمة موظفينا .إن أي انتهاك أو مسؤولية ناتجة عن عدم االلتزام بهذه القوانين واللوائح أو أي من القوانين واللوائح البيئية
املستقبلية قد يؤدي الى ،من بين العديد من األمور األخرى ،فرض غرامات ودعاوي مدنية ضدنا ،وهو ما قد يهون له تأثير سلبي جوهري على
أعمالنا ووضعنا املالي ونتائا عملياتنا.
باإلضافة إلى أننا نخضع للقوانين واللوائح املوضحة ملواصفات جودة املنتجات فيما يتعلق ببعض املنتجات التي نقوم بتوزيعها .أي تغييرات قد
تطرأ على مواصفات جودة املنتا ،مثل تخفيض نسبة الكبريت في املواد النفطية املكررة ،أو غيرها من املتطلبات املتشددة للوقود ،قد تقلل
من مقدرتنا على الحصول على وضمان املنتا و/أو يتطلب منا تكبد املزيد من تهاليف للمعالجة و/أو تتطلب مصاريف رأسمالية إضافية.
اإلخفاق في الحصول على منتا ما أو استرداد هذه التهاليف من خالل زيادة األسعار أو املبيعات قد يهون له تأثير سلبي جوهري على نتائا
عملياتنا ووضعنا املالي .وعالوة على ذلك ،قد يؤدي عدم االمتثال لهذه اللوائح إلى عقوبات كبيرة.

سوف نستمرفي الدخول في صفقات/معامالت مع أدنوك والشركات التابعة لها ،وال يوجد أي ضمان أن شروط هذه الصفقات/املعامالت
تكون مواتية لنا.
تمتلك أدنوك في تاريخ هذه النشرة  %100من رأسمالنا املصدر وعقب الطرح سوف تستمر ملكية أدنوك ملا ال يقل عن نسبة  %80كحد أدنى
و %90كحد أقص ى من رأس مالنا املصدر .ولقد دخلنا سابقا ،وننوي االستمرار في ذلك ،في صفقات كبيرة مع أدنوك وشركاتها التابعة فيما
يتعلق ،بين العديد من األمور األخرى ،بتوريد جميع املنتجات النفطية املكررة وتوفير بعض الخدمات التشغيلية واإلدارية ذات الصلة .ال يوجد
أي ضمان أن شروط الصفقات التي تتم مع أدنوك وشركاته التابعة سوف تهون مالئمة لنا أو أن أدنوك وشركاتها التابعة األخرى سوف تعمل
على مصلحة مساهمينا من العامة.
وتتطلب عدد من االتفاقيات املبرمة فيما بيننا وبين أدنوك أن تقوم أدنوك بتعويضنا مقابل الخدمات التي نقدمها استنادا على النفقات
التشغيلية التي نحملها لتقديم تلك الخدمات و ،في حالة اتفاقية توريد الغاز املسال ،حساب األسعار التي ندفعها مقابل إسطوانات الغاز
املسال املدعمة بناء على النفقات التشغيلية إلنتاج وتسليم إسطوانات الغاز املسال إلى العمالء .وبموجب تلك االتفاقيات يهون ألدنوك الحق
في مراجعة والتدقيق على مصاريفنا التشغيلية وقد تسعى إلى الحد من نفقاتنا التشغيلية للحفاظ على مستوى منخفض من املبالغ املستحقة
التي تدفعها لنا .وال يوجد أي ضمان أن أدنوك سوف تقوم بتعويضنا بشهل كامل مقابل النفقات التشغيلية التي نتكبدها فيما يتعلق بهذه
األنشطة ،أو أن أدنوك لن تطلب مننا الحفاظ على نفقاتنا التشغيلية بمستويات أقل من التي يجب أن تهون.

ً
نحن نعتمد على أدنوك في تزودينا ببعض الخدمات لتشغيل أعمالنا .وقد يؤثر إخفاق أدنوك في تزويدنا بهذه الخدمات تأثيرا سلبيا على
قدرتنا على إدارة أعمالنا ،وهو األمرالذي قد يؤثرسلبيا على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي.
قبل اإلدراج ،سوف ندخل في اتفاقية خدمات شريك مع أدنوك بناء على موافقة أدنوك على تزويدنا ببعض الخدمات (الخزانة والاتأمين وغيرها)
لدعم أعمالنا .وفي حالة ما إذا فشلت أدنوك في تزويدنا بتلك الخدمات ،فسنهون مطالبين إما بالتعاقد مع مزود خدمات آخر أو تطوير قدراتنا
ألداء تلك الخدمات داخليا ،وأيا من األمرين قد يهلفنا الكثير من الوقت باإلضافة إلى الزيادة في التهاليف .وبالتالي ،فإن عدم مقدرة أو استعداد
أدنوك على تزويدنا بتلك الخدمات قد يؤثر تأثيرا سلبيا جوهريا على نتائا عملياتنا ووضعنا املالي.
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معظم عملياتنا تنفذ تحت العالمة التجاريةألدنوك بموجب اتفاقية استخدام العالمة التجارية .وعليه ،فإن أي أحداث سلبية قد يكون
لها تأثيرسلبي على الصورة أو القيمة السوقية للعالمة التجارية ألدنوك قد يكون لها تأثيرسلبي على أعمالنا.
نحن نرى أن نجاح عملياتنا معتمد ،بجزء كبير ،على السمعة الجيدة املستمرة والقيمة السوقية واالعتراف باالسم املرتبط بالعالمة التجارية
الخاصة بأدنوك باإلضافة إلى عملياتنا ،فإن العالمة التجارية ألدنوك مرتبطة بعمليات أدنوك نفسها وعدد من الشركات التابعة لها .إن
االنخفاض في قيمة العالمة التجارية أدنوك ألي سبب كان ،بما في ذلك ما كان نتيجة ألنشطة وعمليات الشركات التابعة لها والتي لي لنا أي
سيطرة عليها ،قد يهون له تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ووضعنا املالي ونتائا عملياتنا .إن مدة اتفاقية استخدام العالمة التجارية مع أدنوك
أربع سنوات بشهل مبدئي وخالل تلك املدة لن نقوم بدفع أي استحقاقات ألدنوك مقابل استخدامنا السمها التجاري .بعد مرور األربع سنوات
األولية ،سوف نهون ملزمين نحن وأدنوك بالدخول في مفاوضات لالتفاق على االستحقاقات التي يجب أن ندفعها ألدنوك مقابل استخدامنا
السمها .ال يوجد أي ضمان بنجاح تلك املفاوضات املتعلقة باستمرارنا في استخدام االسم التجاري ألدنوك أو أن االستحقاقات التي يتوجب
علينا سدادها لن يهون لها تأثير عكس ي جوهري على نتائا عملياتنا ووضعنا املالي.

نحن ال نمتلك األراض ي املقام عليها محطات الخدمة وغيرها من األصول الخاصة بنا .نتيجة لذلك ،نحن عرضة إلمكانية خسارة األراض ي
أو زيادة التكاليف الالزمة للمحافظة على استخدام األراض ي بالشكل املتطلب ،مما قد يؤثرعكسيا على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي.
جميع محطات خدمة الوقود في أبوظبي ،باستثناء محطة خدمة وقود واحدة في أبوظبي ،ومكتبنا الرئيس ي في أبوظبي ومكتبنا الرئيس ي في العين
قائمة على أراض ي إما ممنوحة لنا من حهومة أبوظبي أو على أراض ي منحت فيها لنا حهومة أبوظبي حقوق انتفاع (حقوق التأجير طويلة األجل).
جميع محطات الخدمة في اإلمارات الشمالية باإلضافة إلى محطة خدمة واحدة في أبوظبي تقع على أراض ي مؤجرة لنا من أطراف أخرى .تم نقل
محفظة العقارات/املمتلهات الخاصة بنا إلى أدنوك وإعادة تأجيرها لنا وذلك بغرض اإلمتثال لقوانين امللكية في دولة اإلمارات في أعقاب الطرح.
وعليه ،فإننا عرضة إللغاء منحة األراض ي ألدنوك مما يسفر عنه إأهاء اإليجارات املتعلقة بتلك األراض ي مع أدنوك .كما أننا عرضة ملخاطر عدم
تجديد عقود اإليجار بين مالك األراض ي خارج إمارة أبوظبي وأدنوك وهو األمر أيضا الذي قد يفض ي إلى إأهاء عقود اإليجار من الباطن املتعلقة
بتلك األراض ي مع أدنوك .كما أن زيادة أسعار أي من هذه اإليجارات سواء املباشرة أو من الباطن سوف يؤدي إلى زيادة التهاليف التشغيلية
التي نتكبدها .وفي حالة عدم قدرتنا على الحفاظ على حقنا في االستفادة من هذه العقارات التي نستخدمها في عملياتنا بناء على شروط مقبولة،
أو زيادة التهاليف املتعلقة بهذه الحقوق ،فإن ذلك قد يهون له تأثير سلبي جوهري على وضعنا املالي ونتائا عملياتنا.
ونتيجة بعض القيود القانونية في دولة اإلمارات فيما يتعلق بامللكية األجنبية لألراض ي (بما في ذلك ما كان بواسطة شركات مملوكة ألجانب)،
نحن نتوقع أن نمونا املستقبلي في دولة اإلمارات سيعتمد على مقدرة واستعداد أدنوك في الحصول على مواقع ملحطات الخدمة الجديدة
الخاصة بنا ،من خالل املنح واإليجارات من املالك من الغير ،وبالتالي التأجير لنا بشهل مباشر أو من الباطن (وفقا ملا يقتضيه الحال) .وعليه
فإن عدم مقدرة واستعداد أدنوك للقيام بذلك قد يؤثر عكسيا على خططنا للنمو ،وهو األمر الذي بدوره قد يهون له تأثير سلبي جوهري على
نتائا عملياتنا ووضعنا املالي.
بسبب القيود على األرض املمنوحة لنا والواردة في اتفاقياتنا مع أدنوك ،نحن غير قادرين ولن نهون قادرين على بيع أو نقل أو رهن أو على اتخاذ
أي إجراء آخر من شأنه تسييل قيمة األرض التي ننفذ عليها عملياتنا .وهذه األرض ال تضيف أي قيمة في بيان مركزنا املالي.

قد يكون لتطبيق ضريبتي االستهالك والقيمة املضافة في دولة اإلمارات العربية تأثيرسلبي على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي.
ُ
أعلنت دولة اإلمارات اعتماد قانون ضريبة االستهالك بداية من  1أكتوبر  2017وقانون ضريبة القيمة املضافة بداية من  1يناير  .2018تفرض
ضريبة االستهالك  %50على املشروبات الغازية و %100على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة .ولم يتم إصدار اللوائح التنفيذية لقانون ضريبة
القيمة املضافة بعد والتي تتضمن املزيد من التفاصيل عن املنتجات والخدمات التي ستخضع لقانون ضريبة القيمة املضافة وإذا كانت هناك
بعض املنتجات تخضع لنسبة صفر .باإلضافة إلى أننا سوف نتكبد الكثير من التهاليف لضمان أن نقوم بجمع وتحويل الضريبة إلى وزارة
املالية في دولة اإلمارات وكذلك االمتثال ملتطلبات اإلبالغ والتقارير .كما أننا لم نحدد بعد قيمة التهلفة الخاصة بتحديث نظم تكنولوجيا
املعلومات لدينا إلدارة تحصيل وتحويل (إن وجدت) ضريبة االستهالك أو ضريبة القيمة املضافة أو ما إذا كنا نستطيع تحصيل هاتين
الضريبتين بشهل صحيح عندما تصبح سارية املفعول .ال يمكن ضمان أن تنفيذ ضريبة االستهالك أو ضريبة القيمة املضافة في دولة اإلمارات
لن يؤثر سلبا على حجم الطلب على منتجاتنا ،أو أننا نستطيع تحميل تلك الضرائب إلى عمالئنا ،أو أن تهاليف تطوير أنظمتنا إلدارة جمع
وتحويل هاتين الضريبتين أو أي غرامات أو غيرها من العقوبات التي قد نهون عرضة لها إذا لم نتمكن من البدء بشهل صحيح في تحصيل
الضريبتين عند سرياأهما ،مما قد يؤثر سلبا على نتائا عملياتنا ووضعنا املالي.

ً
لقد قمنا بتنفيذ عدد من السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط لنا فيها تاريخ تشغيلي محدود أو منعدم نهائيا.
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استعدادا للطرح ،قمنا بتنفيذ وتطبيق عدد من السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط والتي تهدف إلى السماح لنا بالعمل وتقديم التقارير
واملعلومات األخرى بما يتماش ى مع نوعية الشركات املدرجة في األسواق املالية .ومع ذلك ،فإن تاريخنا التشغيلي فيما يتعلق بالعديد من تلك
السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط هو محدود أو منعدم أهائيا في بعض األحيان؛ وعليه فإننا ال يمكننا تقديم أي ضمان أننا سنهون
قادرين على تنفيذ هذه السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط بنجاح ،أو أننا سنهون قادرين على العمل على التقارير وتقديمها وغير ذلك
من املعلومات في الوقت املناسب وبالدقة الالزمة .واإلخفاق في القيام بذلك قد يهون له تأثير عكس ي على أعمالنا وأسعار تداول األسهم.

قد تكون التغطية التأمينية لدينا غيركافية للتكفل بكافة الخسائراملحتملة التي قد نعاني منها.
نحن لسنا مؤمنين بالهامل ضد جميع املخاطر املتعلقة بأعمالنا .وقد ال نهون قادرين على الحصول أو الحفاظ على التغطية التأمينية املرغوب
فيها باألسعار املناسبة .ونتيجة ألوضاع السوق ،فقد ازدادت األقساط والخصومات فيما يتعلق ببعض بوالص التأمين وقد تستمر في الزيادة.
قد تصبح بعض أنواع التغطية التأمينية غير متاحة أو قد تهون متاحة بمبلغ تغطية أقل .وفي حال ما قد تكبدنا مسؤولية أو مديونية كبيرة
لم تكن مشمولة بالتأمين بشهل كامل فإن هذا قد يهون له تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ووضعنا املالي ونتائا عملياتنا.

نحن في منافسة لجذب والحفاظ على املوظفين املؤهلين.
يعتمد استمرار نجاحنا على مقدرتنا على جذب املوظفين املؤهلين في كافة املناطق التي نعمل بها .نحن في منافسة في مجال أعمالنا فيما يتعلق
بجذب والحفاظ على املوظفين املؤهلين .قد يؤدي ضيق سوق العمل وزيادة ساعات العمل اإلضافية وارتفاع نسبة املوظفين بدوام كامل إلى
زيادة تهلفة العمالة .أي نقص في املوظفين املؤهلين قد يتطلب زيادة في األجور واملزايا حتى نستطيع املنافسة بشهل فعال في سباق تعيين
والحفاظ على هؤالء املوظفين أو تعيين موظفين مؤقتين أكثر تهلفة .وال يمكن ضمان أن تهاليف العمالة لن تزداد ،أو أن هذه الزيادات يمكن
استردادها من خالل زيادة األسعار املفروضة على العمالء.

نحن نعتمد على خبرة فريق اإلدارة العليا لدينا واملعرفة وقد نتأثربشكل سلبي في حالة فقداننا ألحد أعضاء فريق اإلدارة العليا الرئيسين.
نحن نعتمد على خبرات فريق اإلدارة العليا لدينا والجهود املستمرة لهم ،وتعتمد قدرتنا على البقاء في املنافسة وتنفيذ استراتيجيتنا بدرجة كبيرة
على الخدمات املقدمة من قبل فريق اإلدارة العليا لدينا .وفي حال ما إذا قرر أي عضو من فريق اإلدارة العليا مغادرة منصبه ،ألي سبب من
األسباب ،ولم نستطع أن نجد البديل املناسب في الوقت املناسب فإن أعمالنا ووضعنا املالي ونتائا عملياتنا قد تتأثر عكسيا .نحن لي لدينا
تأمين على حياة األشخاص الرئيسيين " "key man life insuranceلكبار املسئولين التنفيذيين وغيرهم من املوظفين الرئيسيين.

قد نختارالدخول في ترتيبات شراء تحوط ( )purchase hedgesأوأي ترتيبات مالية أخرى لتحديد وتثبيت األسعارالتي نشتري بها الوقود،
مما قد يزيد من التكاليف املتكبدة من قبلنا وانخفاض هوامش أرباحنا.
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
ترتيبات تحوط في املستقبل لتحديد وتثبيت األسعار التي نشتري بها منتجات الوقود .وال يوجد أي ضمان بنجاح سياسة التحوط هذه .الدخول
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.

املخاطراملتعلقة باإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
قد يؤثر الوضع االقتصادي العام واألوضاع املالية والسياسية خاصة في إمارة أبوظبي أو في أي مكان آخر في دولة اإلمارات ،حيث نقوم
ً
بأداء وتنفيذ عملياتنا ،سلبيا على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي.
قد يهون للوضع اإلقتصادي العام واألوضاع املالية والسياسية ،خاصة في إمارة أبوظبي وأي مهان آخر في دولة اإلمارات ،حيث نقوم بتنفيذ
عملياتنا ،قد يهون لها تأثير سلبي جوهري على نتائا عملياتنا ووضعنا املالي .هذا باإلضافة إلى أن تراجع ثقة العميل و/أو تراجع اإلنفاق
االستهالكي أو حدوث تغيرات في معدالت البطالة أو التضخم الكبير أو أي تغييرات انكماشية اقتصادية/مالية أو خلل تنظيمي أو أي أحداث
جيوسياسية من شأأها أن تساهم في زيادة اإلضطرابات وانخفاض مستوى التوقعات بالنسبة لالقتصاد واألسواق التي نعمل بها ،بما في ذلك
أسواق املنتجات والخدمات لدينا ،وبالتي تؤدي إلى ضغوط في التهاليف ،كل هذه األمور قد يهون لها تأثير سلبي جوهري على أعمالنا .هذه
األوضاع والظروف قد يهون لها تأثير على جميع قطاعات العمل لدينا .ومن أمثلة هذه الظروف ما يلي:


التراجع العام أو املستمر في االقتصادات الهلية على النطاق اإلقليمي أو على نطاق أوسع أو الصدمات التي يواجها اإلقتصاد الكلي؛ و



التغييرات التنظيمية التي قد تؤثر على األسواق التي نعمل بها؛ و
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 ضغوط اإلنكماش االقتصادي ،مما قد يعيق قدرتنا على العمل بشهل مربح في ضوء التحديات الهامنة في إجراء تعديالت انكماشية
باملقابل على هيهل التهاليف.
إن طبيعة هذه األنواع من املخاطر تجعل من الصعب التنبؤ بها أو يصعب التخطيط لها أو التخفيف من حدتها ،مما يزيد من تأثيرها املحتمل
على أعمالنا.

ً
استمرارحالة عدم االستقرارواالضطرابات في منطقة الشرق األوسط ،قد يؤثرسلبيا على نتائج عملياتنا ووضعنا املالي.
على الرغم من أن إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات بشهل عام يتمتعان بحالة من االستقرار السياي ي محليا وعموما بعالقات دولية صحية ،إال أنه
من  2011كان هناك العديد من اإلضطرابات السياسية في عدد من الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بما في ذلك والبحرين
ومصر والعراق وليبيا وتون واليمن .وقد تراوحت هذه من مظاهرات عامة إلى ،في الحاالت القصوى ،النزاعات املسلحة والحروب األهلية وأدت
إلى عدد من التغييرات في بعض األنظمة وعدم االستقرار السياي ي .ومن الغير املمكن التنبؤ بوقوع أي أحداث أو ظروف مثل الحروب وغير
ذلك من األحداث العدائية األخرى أو مدى أثر أي من تلك األحداث أو الوقائع على أبوظبي ودولة اإلمارات .وتشهد منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا حاليا عدد من النزاعات املسلحة بما في ذلك دولة اليمن (حيث تشارك القوات املسلحة لدولة اإلمارات وعدد من الدول العربية
األخرى) وسوريا والعراق وفلسطين ،باإلضافة الى صراع عدد من الدولة مع تنظيم الدولة اإلسالمية .ومؤخرا فرضت كل من حهومات دولة
اإلمارات واململكة العربية السعودية والبحرين ومصر مقاطعة على قطر بعد اتهامها بدعم اإلرهاب في املنطقة.
وتتأثر إمارة أبوظبي بالتطورات السياسية داخل دولة اإلمارات أو التي تؤثر على دولة اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وسوف
تستمر تلك التطورات في إضفاء أثرها على أبوظبي ،باإلضافة إلى ذلك فقد تؤثر ردود فعل املستثمرين تجاه تلك التطورات في أي دولة من دول
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مصدري األوراق املالية في األسواق األخرى ،بما في ذلك إمارة أبوظبي .وعلى الرغم من أن دولة
اإلمارات لم تشهد أي هجمات إرهابية ضخمة مثل تلك التي شهدتها عدد من الدول األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بما في
ذلك مصر ،فإنه ال يوجد أي ضمان على أن هؤالء املتطرفين أو الجماعات اإلرهابية لم تقوم بأي نشاط إرهابي أو أي أعمال عنف في دولة
اإلمارات العربية املتحدة .إن من شأن أي أحداث إرهابية في إمارة أبوظبي أو دولة اإلمارات أو قد تؤثر عليهما وزيادة عدم االستقرار السياي ي
(والتي تهون أبوظبي أو دولة اإلمارات مشاركة فيها بشهل مباشر أم ال) قد يهون لها تأثير سلبي جوهري على مدى جاذبية إمارة أبوظبي ودولة
اإلمارات لإلستثمار األجنبي ورأس املال وقدرتهم على املشاركة في التجارة الدولية والسياحة ،وبالتالي على اقتصادهم ووضعهم الخارجي واملالي
مما قد يؤثر سلبيا بدوره على الشركة وأسعار تداول األسهم.
هذا وباإلضافة إلى أن إمارة أبوظبي تعتمد على العمالة الوافدة ،بما في ذلك إلى حد كبير جميع العمال غير املهرة فضال عن املهنيين ذوي املهارات
العالية في مجموعة من القطاعات الصناعية ،وقد بذلت جهود كبيرة في السنوات األخيرة لجذب عدد كبير من االستثمارات األجنبية والسياح
إلى اإلمارة .هذه الخطوات تجعل إمارة أبوظبي أكثر عرضة للخطر في حالة زيادة عدم االستقرار اإلقليمي ،أو بدأ مسلحون أجانب عملياتهم في
اإلمارة ،أو قيام الجماعات املتطرفة أو اإلرهابية بأعمال إرهابية في اإلمارة .وال يمكن ضمان استمرار العمالة الوافدة ،بما في ذلك ذوي املهارة
الذين نحتاجهم .وباإلضافة إلى ذلك ،ونظرا الستمرار الجهود املبذولة من حهومة أبوظبي لزيادة التنوع في اقتصاد أبوظبي إلى قطاعات أخرى،
بما في ذلك السياحة ،فإن درجة التعرض لإلتجاهات اإلقليمية والعاملية األوسع نطاقا والتطورات الجيوسياسية ستزيد على األرجح.

قد تقوم إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات بتقديم قوانين ولوائح جديدة ،بما في ذلك تطبيق ضريبة على دخل الشركات ،وهو األمر الذي من
ً
شأنه أن يؤثرسلبيا على طريقة أدائنا لألعمال ونتائج أعمالنا ووضعنا املالي.
تتميز اقتصادات األسواق الصاعدة عموما وسوق دولة اإلمارات على وجه الخصوص ببيئة قانونية وتنظيمية أقل شمولية من غيرها في املناطق
األكثر تطورا .ومع ذلك ،ومع نضج هذه االقتصادات ،بدأت حهومات هذه الدول ،ونتوقع أن تستمر في ذلك ،في تنفيذ قوانين ولوائح جديدة
من املمكن أن تؤثر على طريقة أداءنا لألعمال .ويرجع ذلك جزئيا إلى رغبة بعض الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بما في ذلك
دولة اإلمارات بشهل خاص ،لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية.
ويمكن أن تؤدي التغييرات في سياسات اإلستثمار أو املناخ السياي ي السائد في دولة اإلمارات إلى إجراء تغييرات على اللوائح الحهومية فيما
يتعلق بما يلي:


مراقبة األسعار؛ و



ضوابط التصدير واالستيراد؛ و
ضريبة الدخل والضرائب األخرى؛ و



قيود امللكية األجنبية؛ و



النقد األجنبي والضوابط على العمالت؛ و
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 سياسات استحقاقات العمال والرعاية االجتماعية.
حاليا ،نحن ال نخضع ألي ضريبة دخل في دولة اإلمارات .إال أنه هناك رؤيا لفرض ضريبة دخل على الشركات في إمارة أبوظبي .وال يوجد ضمان
على أن إصدار وفرض ضريبة دخل على الشركات أو أي تغييرات أخرى على القوانين الحالية لن تزيد من حجم التهاليف لدينا أو لن يهون لها
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.
التوطين هو مبادرة من حهومة دولة اإلمارات لتوظيف مواطنيها بطريقة مجدية وفعالة في القطاعين العام والخاص وتقليل اعتمادها على
العمال األجانب .وبموجب هذه املبادرة ،يتم تشجيع الشركات على توظيف املواطنين في املناصب اإلدارية والفنية .مع ذلك ،فإن تهلفة توظيف
مواطني دولة اإلمارات عادة ما تهون أعلى بكثير من تهلفة توظيف العمال األجانب .باإلضافة إلى أن الوفاء والحفاظ على أهداف التوطين
املحددة يقلل من املرونة الالزمة لترشيد القوى العاملة لدينا ،مما يحد من قدرتنا على تخفيض التهاليف في العديد من مناطق عملياتنا .ونتيجة
لذلك ،فإنه ال يوجد أي ضمان أن الوفاء والحفاظ على أهداف التوطين لن يهون له تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ونتائا عملياتنا.

ً
تخفيض التصنيف اإلئتماني إلمارة أبوظبي قد يؤثرعليناسلبيا.
بتاريخ هذه النشرة ،تملك أدنوك نسبة  %100من رأس املال املصدر وعقب اإلنتهاء من عملية الطرح ،سوف تستمر ملكية أدنوك ملا ال يقل
عن  %80من أسهم رأسمالنا .أدنوك مملوكة بالهامل لحهومة أبوظبي .إن تصنيف إمارة أبوظبي فيما يتعلق بالدين بالعملة األجنبية طويل
األمد هو "  "A Aمع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندرد آند بورز للخدمات املالية وتصنيف املصدر االفتراض ي للعمالت األجنبية هو ""A A
مع نظرة مستقرة من تصنيف فيتش وتصنيف غير مطلوب من الفئة  Aa2من موديز لخدمات املستثمرين ("موديز") .أي تخفيض أو سحب
للتصنيف اإلئتماني إلمارة أبوظبي من قبل أي وكالة تصنيف ائتماني قد يهون له تأثير سلبي جوهري على تهلفة اإلقتراض وقد يحد من قدرتها
على التوغل في أسواق دين رأس املال ،وهو ما قد يؤثر بدوره سلبيا على الشركات اململوكة من حهومة أبوظبي ،بما في ذلك نحن وأدنوك .في
شهر فبراير  ،2016وضعت موديز تصنيفها إلمارة أبوظبي تحت املراجعة الحتمال تخفيضه .وعلى الرغم من أن موديز قد رفعت توقعاتها ألبو
ظبي إلى مستقر ،فال يمكن ضمان أن تظل التصنيفات االئتمانية إلمارة أبوظبي كما هي لفترة زمنية معينة ،أو أن التصنيفات االئتمانية إلمارة
أبوظبي لن يتم تخفيضها أو سحبها بالهامل من قبل أي من وكاالت التصنيف في املستقبل .أي تخفيض أو سحب للتصنيفات اإلئتمانية قد
يهون له تأثير سلبي جوهري على أعمالنا.

قد يتأثروضعنا املالي ونتائج عملياتنا بشكل سلبي إذا تغيرمعدل سعرصرف الدوالراألمريكي أمام الدرهم اإلماراتي.
على الرغم من أن معظم إيراداتنا وبعض نفقاتنا مقومة بالدرهم اإلماراتي ،فإن اتفاقيات التوريد مع أدنوك للمنتجات النفطية املكررة مقومة
بالدوالر األمريهي ،وكذلك بعض التهاليف األخرى ،وبعض إيراداتنا الواردة الينا من العمالء في أقسام الشركات والطيران لدينا مقومة بالدوالر
األمريهي .باإلضافة إلى أن كل أو جزء من مديونيتنا بموجب تسهيل القرض طويل األجل والرصيد املتجدد قد تهون مقومة بالدوالر األمريهي.
وعلى الرغم من ارتباط الدرهم اإلماراتي بالدوالر األمريهي بمعدل صرف  3.6725لهل دوالر أمريهي منذ عام  ،1997فإنه ال يوجد أي ضمان أن
املصرف املركزي اإلماراتي سيحافظ على هذا املعدل في املستقبل .كما أن معدل الصرف الثابت القائم حاليا قد يتم تعديله بشهل قد يعرضنا
لتقلبات في األسعار أو زيادة التزامات السداد بموجب تسهيل القرض طويل األجل والرصيد املتجدد الخاص بنا .أي تغيير في سعر صرف الدرهم
مقابل الدوالر األمريهي قد يزيد من التهاليف التي نتكبدها للحصول على منتجاتنا أو لتغطية مديونيتنا ،أو قد تحدث تقلبات في نتائا عملياتنا
ووضعنا املالي نتيجة لتأثير سعر تحويل العملة ،وأي منها قد يهون له تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ووضعنا املالي ونتائا عملياتنا.

املخاطراملتعلقة بالطرح وباألسهم
بعد الطرح ،سوف تستمرقدرة أدنوك في ممارسة نفوذها علينا ،وعلى إدارتنا وعملياتنا.
بتاريخ هذه النشرة ،تملك أدنوك نسبة  %100من رأس املال املصدر لشركتنا .وعقب الطرح مباشرة ،سوف تمتلك أدنوك ما ال يقل عن %80
من رأس املال املصدر لشركتنا .ونتيجة لذلك ،سوف تتمكن أدنوك من السيطرة بشهل كبير على إدارتنا وعملياتنا وعلى املسائل التي تتطلب
موافقة املساهمين مثل تلك األمور املتعلقة بتوزيع األرباح وانتخاب أعضاء مجل إدارتنا وغيرها من األمور األخرى .وال يمكننا الجزم بأن مصالح
أدنوك سوف تتوافق مع مصالح مشتري األسهم .قبل اإلدراج ،سوف ندخل في اتفاقية تنظيم العالقة مع أدنوك ("اتفاقية العالقة") والتي
تسرد البنود األساسية بيننا وبين أدنوك.
وعالوة على ذلك ،فإن نسبة امللكية الكبيرة ألدنوك ( )1قد تؤخر أو تمنع أي تغيير يدخل على حق السيطرة على الشركة (بما في ذلك منع الغير
من تقديم عرض لالستحواذ على الشركة)؛ و ( )2قد تحرم املساهمين من فرصة الحصول على أي عالوة على أسهمهم كجزء من بيع الشركة؛
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و ( )3قد تؤثر على سيولة تداول أسهم الطرح ويمكن أن يهون ألي من تلك األمور تأثير سلبي جوهري على سعر أسهم الطرح .باإلضافة إلى أنه
قد يهون هناك بعض الحاالت التي يهون فيها تناف  ،بشهل مباشر أو غير مباشر ،بين أعمالنا وأعمال أدنوك ،وقد تتخذ أدنوك أي قرارات
فيما يتعلق بهذه األعمال قد تؤثر سلبيا على مصالح املساهمين لدينا.

بيع أدنوك لألسهم بكميات كبيرة قد يؤدي إلى خفض سعراألسهم.
بيع األسهم بكميات كبيرة من قبل أدنوك عقب االنتهاء من الطرح قد يؤدي إلى خفض سعر السهم .وقد وافقت أدنوك في اتفاقية اإلكتتاب على
فرض بعض القيود بخصوص قدرتها على بيع ونقل ملكية األسهم ،أو إجراء أي صفقة أخرى بخصوصها ،ملدة  180يوم من تاريخ اإلغالق،
باستثناء الحاالت املحددة ،مالم يوافق املنسقون الدوليون املشتركون على ذلك (وال يجب حجب أو تأخير هذه املوافقة بدون سبب منطقي).
ورغم ذلك ،يتعذر علينا التنبؤ بما إذا كان سيتم بيع كميات كبيرة من األسهم (باإلضافة إلى تلك التي ستهون متاحة أثناء الطرح) في السوق
املفتوحة عقب اإلنتهاء من الطرح .حدوث أي عمليات بيع لعدد كبير من األسهم ،أو توقع حدوث ذلك ،قد يهون له تأثير سلبي جوهري على
السعر السوقي لألسهم.

قد ال ينتج عن الطرح سوق نشط وأكثر سيولة لألسهم وقد تكون أسعار التداول لألسهم متقلبة وقد تنخفض .باإلضافة إلى ذلك ،يعتبر
سوق أبوظبي املالي أصغرحجما بشكل ملحوظ عن غيره من األسواق األوراق املالية العاملة مما قد يؤثرعلى السيولة السوقية لألسهم.
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
الطرح ،أو أن سعر السوق للسهم لن ينخفض ألقل من سعر الطرح بعد ذلك .قد يهون سعر تداول األسهم عرضة لتقلبات واسعة بناء على
العديد من العوامل فضال عن تقلبات سوق األسهم والظروف االقتصادية العامة أو التغيرات السياسية التي قد تؤثر سلبا على السعر السوقي
لألسهم ،بغض النظر عن األداء الفعلي أو األوضاع في دولة اإلمارات.
تقدمت الشركة بطلب إلدراج أسهمها في سوق أبوظبي املالي ،الذي قد تأس في سنة  ،2000لكن نجاحه املستقبلي وتوافر سيولة سوقية
لألسهم أمران غير مضمونين .سوق أبوظبي املالي أصغر من األسواق املالية األخرى وذلك من ناحية الحجم وحجم التداول ،مقارنة باألسواق
األخرى مثل تلك العاملة في الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة .وحتى  30سبتمبر  ،2017هناك  69شركة ذات أوراق مالية مدرجة في
سوق أبوظبي املالي .وبلغت القيمة الرأسمالية السوقية لسوق أبوظبي لألوراق املالية ما يقرب من  450.2مليار درهم .وبلغ حجم التداول في
سوق أبوظبي املالي  45.3مليار درهم في عام .2016
قد تقلل هذه العوامل من السيولة وتزيد من تقلبات أسعار األسهم ،األمر الذي بدوره قد ينتا عنه تقلبات في سعر األسهم في سوق أبوظبي
املالي ويحد من قدرة مالك األسهم على بيع أي أسهم بالسعر املرغوب وفي الوقت املمكن تحقيقهما والوصول إليهما في أسواق أخرى أكثر سيولة.

قد ال نستطيع ان ندفع أرباح نقدية لألسهم .وبالتالي ،فإنك قد ال تتلقى أي عائد على اإلستثمارإال إذا قمت ببيع األسهم الخاصة بك بسعر
أكبرمن السعرالذي دفعته فيها.
بينما نحن ننوي دفع أرباح فيما يتعلق باألسهم ،فإننا لي بمقدورنا أن نضمن ذلك .سيتم اتخاذ أي قرار بإعالن ودفع أرباح في املستقبل وفقا
لتقدير مجل اإلدارة لدينا وسوف يعتمد ذلك على عدة أمور من ضمنها القوانين واللوائح املعمول بها ،ونتائا عملياتنا ،الوضع املالي،
واملتطلبات النقدية ،والقيود التعاقدية (بما في ذلك ،وبشهل خاص ،تلك الواردة في تمويل الديون) ،واملشاريع والخطط املستقبلية لدينا وغيرها
من العوامل التي قد يراها مجل اإلدارة ذات صلة .ونتيجة لذلك ،فإنك قد ال تتلقى أي عائد على اإلستثمار في األسهم إال إذا قمت ببيع األسهم
الخاصة بك بسعر أكبر من السعر الذي دفعته في مقابلها.

قد يواجه املساهمون صعوبة في تنفيذ أي أحكام قضائية في دولة اإلمارات ضدنا ،أو ضد مديرينا أو اإلدارة العليا لدينا.
الشركة هي شركة مساهمة عامة مؤسسة في دولة اإلمارات .جميع مديرينا ،باستثناؤ السيد بيدرو ميرو ،وجميع ومسئولينا مقيمين خارج
الواليات املتحدة واململكة املتحدة واملنطقة االقتصادية األوروبية  .EEAفضال عن أن معظم أصول وممتلهات مديرينا واإلدارة العليا لدينا تقع
خارج الواليات املتحدة واململكة املتحدة واملنطقة االقتصادية األوروبية  .EEAونتيجة لذلك ،قد ال يهون في إمهان املستثمرين خارج دولة
اإلمارات تنفيذ اإلجراءات القانونية ضد الشركة أو مديرينا أو اإلدارة العليا لدينا كما أأهم لن يهون في إمهاأهم إنفاذ األحهام الصادرة ضدهم
خارج دولة اإلمارات ،بما في ذلك األحهام التي تستند على أحهام املسؤولية املدنية في قوانين األوراق املالية.
 .11استخدام العائدات
لن تستلم الشركة أي عائدات من الطرح ،حيث ستعود جميعها إلى املساهم البائع.
 .12أسباب الطرح
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قد تم تنفيذ هذا الطرح لعدة أسباب من بينها :من بين العديد من األسباب األخرى ،السماح للمؤس
سيولة نقدية لتداول األسهم والرفع من قيمة واسم الشركة في مجتمع اإلستثمار الدولي.
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ببيع جزء من نسبة ملكيته ،وتوفير

القسم الثالث :معلومات مالية حول الشركة
ملخص البيانات املالية املدققة للشركة وملخص املالحظات الرئيسية واملؤشرات الرئيسية للسنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2015و31
ديسمبر 2016والتسعة أشهراملنتهية في  30سبتمبر2017
املناقشات والتحليالت التالية يجب أن يتم قراءتها بالتزامن مع البيانات املالية املدققة الخاصة بالشركة والشركة التابعة لها (يشار إليهم مجتمعين
ب ا "املجموعة") ،وااليضاحات املتعلقة بها ،الواردة في هذه النشرة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر  2015و .2016كما يجب على املستثمرين
قراءة املخاطر املرتبطة بشراء أسهم الطرح والواردة في القسم الخاص ب ا "مخاطر االستثمار".
 .1املعلومات املالية وبيانات التشغيل املختارة:
توضح املعلومات املالية املوحدة املختارة املبينة أدناه معلوماتنا املالية التاريخية املوحدة واملعلومات التشغيلية غير املدققة األخرى كما في األعوام
املنتهية في  31ديسمبر  2015و 2016والتسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر .2017
واستمدت املعلومات املالية املبينة أدناه تحت العناوين "بيان املركز املالي املقتطع" و " بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل املقتطع" و "بيان
التغيرات في حقوق امللكية املقتطع" و "بيان التدفقات النقدية املقتطع".
لم يتم حساب األرباح قبل خصم الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاءات ( )EBITDAباستخدام معايير إعداد التقارير املالية الدولية بل تم
احتسابها من قبلنا استنادا إلى البيانات املستمدة من بياناتنا املالية:
بيان املركز املالي املقتطع
كما في  31ديسمبر
إيضاحات

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

5

4.373.773
127.021

3.482.940
146.899

4.500.794

3.629.839

1.093.818
1.656.831
353.390
3.833.454

842.035
2.757.861
320.694
921.191

مجموع املوجودات املتداولة

6.937.493

4.841.781

مجموع املوجودات

11.438.287

8.471.620

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
املساهمة في رأس املال
إحتياطي قانوني
أرباح محتجزة( /خسائر متراكمة)

1.000.000
6.304.418
333.333
1.845.017

1.000.000
329.489
( )36.147.682

9.482.768

( )34.818.193

املوجودات
املوجودات غيراملتداولة
ممتلهات وآالت ومعدات
دفعات مقدمة ملقاولين
مجموع املوجودات غيراملتداولة
املوجودات املتداولة
مخزون
ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى
مستحق من جهات ذات عالقة
نقد وأرصدة لدى البنوك

6
7
8
9

10
11
12

مجموع حقوق امللكية( /العجز)
املطلوبات غيراملتداولة
مخصص مهافآت أهاية الخدمة للموظفين

13

236.926

278.259

املطلوبات املتداولة
ذمم دائنة تجارية وأخرى
مستحق لجهات ذات عالقة

14
8

1.115.047
603.546

1.062.315
41.949.239
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مجموع املطلوبات املتداولة

1.718.593

43.011.554

مجموع املطلوبات

1.955.519

43.289.813

مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

11.438.287

8.471.620
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل املقتطع
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
إيضاحات

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

إيرادات
تهاليف مباشرة

15
16

17.670.071
( )13.443.563

20.220.026
( )17.555.538

إجمالي الربح
مصاريف توزيع وإدارية
إيرادات أخرى
خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف تشغيلية أخرى

17
18
19

4.226.508
( )2.549.782
160.995
( )59.252

3.664.488
( )2.517.110
216.578
( )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

178.10

129.49

العائد للسهم:
األساي ي واملخفض

21
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بيان التغيرات في حقوق امللكية املقتطع
للسنة املنتهية في  31ديسمبر2016
رأس املال
ألف درهـم

املساهمة
في رأس املال
ألف درهـم

إحتياطي قانوني
ألف درهـم

أرباح محتجزة/
(خسائرمتراكمة)
ألف درهـم

املجموع
ألف درهـم

الرصيد في  1يناير 2015
مجموع الدخل الشامل للسنة
محول إلى إحتياطي قانوني (إيضاح )12

1.000.000
-

-

200.000
129.489

( )37.313.080
1.294.887
( )129.489

( )36.113.080
1.294.887
-

الرصيد في  1يناير 2016
مجموع الدخل الشامل للسنة
تنازل عن مبلغ مستحق إلى جهة ذات عالقة (إيضاحات  8و)11
مساهمة إضافية في رأس املال (إيضاح )11
محول إلى إحتياطي قانوني (إيضاح )12

1.000.000
-

6.304.418
-

329.489
3.844

( )36.147.682
1.780.960
36.215.583
( )3.844

( )34.818.193
1.780.960
36.215.583
6.304.418
-

الرصيد في  31ديسمبر2016

1.000.000

6.304.418

333.333

1.845.017

9.482.768
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بيان التدفقات النقدية املقتطع
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

1.780.960

1.294.887

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح السنة
تعديالت لا:
إستهالك ممتلهات وآالت ومعدات
خسائر إنخفاض قيمة ذمم مدينة – صافي مبالغ مستردة
مهافآت أهاية الخدمة للموظفين املحملة
أرباح من إستبعاد ممتلهات وآالت ومعدات
عهوسات تنزيل قيمة بضاعة جاهزة إلى صافي القيمة القابلة للتحقق
خسارة إنخفاض القيمة لبضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة
شطب مخزون
إيرادات فوائد

347.076
22.238
29.485
( )3.104
1.027
11.964
( )2.491

263.523
52.502
35.155
( )5.465
( )23.365
1.350
1.873
( )3.031

التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس املال العامل
(زيادة) /نقص في مخزون
نقص( /زيادة) في ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى
زيادة في مستحق من جهات ذات عالقة
نقص في ذمم مدينة تجارية وأخرى
زيادة( /نقص) في مستحق إلى جهات ذات عالقة

2.187.155
( )264.774
1.078.792
( )32.696
( )24.980
1.174.308

1.617.429
41.140
( )261.362
( )96.568
( )148.357
( )672.352

4.117.805

479.930

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

( )70.818

مهافآت أهاية الخدمة املدفوعة للموظفين خالل السنة

( )11.093

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

4.046.987

468.837

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
دفعات لشراء ممتلهات وآالت ومعدات
دفعات مقدمة ملقاولين
عائدات من إستبعاد ممتلهات وآالت ومعدات
فوائد مستلمة

( )1.040.151
( )100.199
3.135
2.491

( )880.266
( )60.493
5.564
3.031

صافي النقد املستخدم في األنشطة اإلستثمارية

( )1.134.724

( )932.164

صافي الزيادة( /النقص) في النقد ومرادفات النقد

2.912.263

( )463.327

النقد ومرادفات النقد في بداية السنة

821.191

1.284.518

النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة (إيضاح )9

3.733.454

821.191

معامالت غيرنقدية:
مستحقات ملمتلهات وآالت ومعدات

77.712

46.723

دفعات مقدمة ملقاولين محولة إلى ممتلهات وآالت ومعدات

120.077

46.908

مساهمة إضافية في رأس املال (إيضاح )11

6.304.418

-

تحويل الخسائر املتراكمة إلى مستحق إلى جهة ذات عالقة (إيضاح )11

36.215.583

-
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بيان املركز املالي املقتطع
إيضاحات

 30سبتمبر
2017
ألف درهم

 31ديسمبر
2016
ألف درهم

املوجودات
املوجودات غيراملتداولة
ممتلهات وآالت ومعدات
دفعات مقدمة ملقاولين

5.407.694
99.893

4.373.773
127.021

5

5.507.587

4.500.794

1.100.914
1.817.830
349.568
6.556.374

1.093.818
1.656.831
353.390
3.833.454

مجموع املوجودات املتداولة

9.824.686

6.937.493

مجموع املوجودات

15.332.273

11.438.287

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
املساهمة في رأس املال
إحتياطي قانوني
أرباح مستبقاة

1.000.000
6.304.418
333.333
3.156.840

1.000.000
6.304.418
333.333
1.845.017

10.794.591

9.482.768

املطلوبات غيراملتداولة
مخصص مهافآت أهاية الخدمة للموظفين

13

222.249

236.926

املطلوبات املتداولة
ذمم دائنة تجارية وأخرى
مستحق لجهات ذات عالقة

14
8

1.127.371
3.188.062

1.115.047
603.546

مجموع املطلوبات املتداولة

4.315.433

1.718.593

مجموع املطلوبات

4.537.682

1.955.519

مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

15.332.273

11.438.287

مجموع املوجودات غيراملتداولة
املوجودات املتداولة
مخزون
ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى
مستحق من جهات ذات عالقة
نقد وأرصدة لدى البنوك

6
7
8
9

10
11
12

مجموع حقوق امللكية
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل املقتطع

إيضاحات

التسعة أشهراملنتهية في  30سبتمبر
2016
2017
ألف درهم
ألف درهم
(غير مدقق)

إيرادات
تهاليف مباشرة

15
16

14.220.921
( )11.105.263

13.098.459
( )9.936.148

إجمالي الربح
مصاريف توزيع وإدارية
إيرادات أخرى
خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف تشغيلية أخرى

17
18
19

3.115.658
( )1.912.751
160.098
( )53.214

3.162.311
( )1.837.293
111.978
( )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

131.18

132.00

العائد للسهم:
األساي ي واملخفض

21
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بيان التغيرات في حقوق امللكية املقتطع
للفترة املنتهية في  30سبتمبر2017
رأس املال
ألف درهـم

املساهمة
في رأس املال
ألف درهـم

إحتياطي قانوني
ألف درهـم

أرباح مستبقاة/
(خسائرمتراكمة)
ألف درهـم

املجموع
ألف درهـم

الرصيد في  1يناير 2016
مجموع الدخل الشامل للفترة (غير مدقق)

1.000.000
-

-

329.489
-

( )36.147.682
1.320.025

( )34.818.193
1.320.025

الرصيد في  30سبتمبر ( 2016غير مدقق)

1.000.000

-

329.489

()34.827.657

()33.498.168

الرصيد في  1يناير 2017
مجموع الدخل الشامل للفترة

1.000.000
-

6.304.418
-

333.333
-

1.845.017
1.311.823

9.482.768
1.311.823

الرصيد في  30سبتمبر2017

1.000.000

6.304.418

333.333

3.156.840

10.794.591
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بيان التدفقات النقدية املقتطع
التسعة أشهراملنتهية في  30سبتمبر
2016
2017
ألف درهم
ألف درهم
(غير مدقق)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح الفترة
تعديالت لا:
إستهالك ممتلهات وآالت ومعدات
خسائر إنخفاض قيمة ذمم مدينة – صافي مبالغ مستردة
مهافآت أهاية الخدمة للموظفين املحملة
مكسب إستبعاد ممتلهات وآالت ومعدات
شطب مخزون
خسارة إنخفاض القيمة لبضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة
إيرادات فوائد

306.284
25.509
19.513
( )51
2.056
( )2.032

208.318
86.401
22.018
( )1.413
11.961
( )2.008

التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس املال العامل
زيادة في مخزون
(زيادة) /نقص في ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى
نقص( /زيادة) في مستحق من جهات ذات عالقة
زيادة في ذمم دائنة تجارية وأخرى
زيادة( /نقص) في مستحق إلى جهات ذات عالقة

1.663.102
( )9.152
( )186.508
3.822
44.009
1.888.290

1.645.302
( )157.138
832.171
( )188.425
8.496
( )249.548

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
مهافآت أهاية الخدمة املدفوعة للموظفين

3.403.563
( )34.190

1.890.858
( )59.932

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

3.369.373

1.830.926

1.311.823

1.320.025

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
دفعات لشراء ممتلهات وآالت ومعدات
دفعات مقدمة ملقاولين
عائدات من إستبعاد ممتلهات وآالت ومعدات
زيادة في وديعة ألجل
فوائد مستلمة

( )633.726
( )14.841
82
( )30.000
2.032

( )773.127
( )52.633
1.413
2.008

صافي النقد املستخدم في األنشطة اإلستثمارية

( )676.453

( )822.339

صافي الزيادة في النقد ومرادفات النقد

2.692.920

1.008.587

النقد ومرادفات النقد في بداية الفترة

3.733.454

821.191

النقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة (إيضاح )9

6.426.374

1.829.778

معامالت غيرنقدية:
مستحقات ملمتلهات وآالت ومعدات

259.834

179.689

دفعات مقدمة ملقاولين محولة إلى ممتلهات وآالت ومعدات

41.969

96.201

ممتلهات وآالت ومعدات محولة من جهة ذات عالقة

696.226

-
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 .2سياسة توزيع األرباح
إن قدرتنا على دفع وتوزيع األرباح معتمدة على عدد من العوامل ،بما في ذلك توفير احتياطيات قابلة للتوزيع وخططنا للنفقات الرأسمالية
واملتطلبات النقدية األخرى في املستقبل ،وال يوجد ضمان اننا سنقوم بتوزيع األرباح ،او في حالة ما تم توزيع األرباح ،فال يوجد ضمان ملا هي قيمة
مبلغ هذه األرباح التي سيتم توزيعها" .
ووفقا ملا سبق ،نحن نعتزم توزيع األرباح مرتين في كل سنة مالية ،حيث تهون الدفعة األولى في شهر أكتوبر من السنة وتهون الدفعة الثانية في
شهر أبريل من السنة التالية .ونحن نتوقع أن ندفع (أ) أرباح خاصة في 2018بإجمالي  200مليون دوالر أمريهي و( ،ب) األرباح املتعلقة بالسنة
املالية املنتهية في  31ديسمبر  2018بإجمالي ال يقل عن  400مليون دوالر أمريهي ،ونتوقع أن ندفع نصف األرباح في أكتوبر  2018والنصف الثاني
في أبريل  ،2019و (ت) أرباح للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  2019بمبلغ يساوي على األقل نف املبلغ الذي تم سداده فيما يتعلق بالسنة
املالية املنتهية في  31ديسمبر  .2018بعد ذلك ،نتوقع أن نقوم بتوزيع أرباح سنوية عن كل سنة مالية بمبلغ إجمالي يعادل  ٪60على األقل من
دخلنا القابل للتوزيع (صافي الدخل ناقصا االحتياطي القانوني) لتلك السنة ،وذلك رهنا برؤية مجل إدارة الشركة املتطلبات النقدية ألعمالنا
فيما يتعلق باملصاريف التشغيلية ومصاريف الفائدة والنفقات الرأسمالية املتوقعة .باإلضافة إلى أننا نتوقع أن مجل اإلدارة سوف ينظر في
حالة السوق والبيئة التشغيلية الحالية في األسواق التي نعمل بها وتوقعات مجل اإلدارة ألعمالنا في املستقبل .سوف تعتمد مستويات السداد
واألرباح املوزعة ،من بين العديد من األمور األخرى ،على األرباح املستقبلية وخطة عمل الشركة ،وفقا للسلطة التقديرية ملجل اإلدارة وحده.
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القسم الرابع :تفاصيل أخرى
 .1آلية اعتماد نظام حوكمة الشركة
يلتزم املجل بمعايير حوكمة الشركات التي تتماش ى مع أفضل املمارسات الدولية .كما في تاريخ هذه النشرة ،وعند وبعد إدراج األسهم في سوق
أبوظبي املالي ،يمتثل املجل ويعتزم مواصلة االمتثال ملتطلبات حوكمة الشركات املطبقة على الشركات املساهمة العامة املدرجة في سوق أبوظبي
املالي كما هي منصوص عليها في قواعد الحوكمة ومعايير االنضباط املؤسس ي الصادرة بتاريخ  28أبريل  2016بموجب القرار الوزاري رقم (/7ر.م).
لسنة "( 2016قواعد الحوكمة") .وفقا ألحهام نظام حوكمة الشركة ،فإن الشركة ستقوم بتقديم تقريرا ملساهميها وإلى الهيئة حول امتثالها
لقواعد الحوكمة.
على النحو املطلوب في قواعد الحوكمة ،فقد أنشأ مجل اإلدارة لجنتين دائمتين :هما لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات واملهافآت .إذا كانت
هناك حاجة لذلك ،يجوز للمجل تشكيل لجان إضافية وفقا ملا يقتضيه األمر .ال يجوز لرئي املجل أن يهون عضوا في أي من لجنة التدقيق
أو لجنة الترشيحات واملهافآت .وتتطلب قواعد الحوكمة أن تتهون أغلبية أعضاء مجل اإلدارة من أعضاء غير تنفيذيين ،ويجب أن يهون ثلث
أعضاء مجل اإلدارة على األقل مستقلين وفقا للمعايير املنصوص عليها في قواعد الحوكمةُ .ي َع ّرف قرار الحوكمة عضو مجل اإلدارة املستقل
بأنه العضو الذي ال تربطه بالشركة أو بأي من أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا فيها أو مدقق حساباتها أو الشركة األم أو التابعة أو الشقيقة أو
َ
الحليفة أي عالقة قد تؤدي إلى منفعة مادية أو معنوية قد تؤثر على قراراته .وابتداء من تاريخ اإلدراجُ ،ي َتوقع بأن يتهون مجل اإلدارة بالهامل
من أعضاء مجل إدارة غير تنفيذيين ("أعضاء مجلس اإلدارة غيرالتنفيذيين") .وتعتبر الشركة كال من السيد /جاسم الصديقي والسيد /بيدرو
ميرو والسيد /ديفيد بيو بأأهم "أعضاء مجل إدارة مستقلين" وفقا للتعريف الوارد بقرار الحوكمة وبأأهم ال تربطهم أي أعمال أو عالقات أخرى
مع الشركة بشهل يؤثر جديا على اتخاذهم للقرارات بشهل مستقل.
تتطلب قواعد الحوكمة كذلك أن يجتمع املجل مرة واحدة على األقل كل شهرين.
قواعد الحوكمة الصادرة في أبريل  2016بموجب القرار الوزاري رقم (/7ر.م ).لسنة  2016املعمول بها واملطبقة على كافة الشركات املدرجة في
سوق أبوظبي املالي ،تتطلب من بين العديد من األمور األخرى:
(أ)

إبرام املعامالت أو الصفقات مع األطراف ذات العالقة :ال يجوز للشركة إبرام التعامالت أو الصفقات مع األطراف ذات العالقة اال بموافقة
َ
املصدر ،وموافقة الجمعية العمومية
مجل اإلدارة فيما يتعلق باملعامالت التي ال تزيد قيمتها عن خم باملائة ( )5%من رأس مال الشركة
فيما زاد عن ذلك .وال يجوز للشركة إبرام املعامالت أو الصفقات التي تتجاوز قيمتها خم

باملائة ( )5%من رأس املال املصدر اال بعد

تقيمها بواسطة مقيم معتمد لدي الهيئة ،وال يجوز للطرف ذو العالقة االشتراك في التصويت الخاص بقرار مجل اإلدارة أو الجمعية
العمومية الصادر في شأن املعاملة أو الصفقة.
(ب) في حال حدوث تغيير جوهري على شروط املعاملة أو الصفقة بعد املوافقة عليها ،يجب الحصول مرة أخرى على موافقة مجل اإلدارة أو
الجمعية العمومية ،وفقا ملا يقتضيه الحال .وفي حال ما إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز خم باملائة ( )5%من رأس املال املصدر فإنه
يجب إعادة تقييمها تلك الصفقة ومراجعة شروطها قبل إبرامها بواسطة مقيم توافق عليه الهيئة وعلى نفقة الشركة.
(ت) في حالة إذا ما تم إبرام املعامالت أو الصفقات مع األطراف ذات العالقة باملخالفة مع قواعد الحوكمة ،أو إذا ثبت أن املعاملة أو الصفقة
غير عادلة أو تنطوي على تعارض مصالح وتضر باملساهمين األخرين ،تقع املسؤولية عن األضرار الناتجة عن هذه املخالفة والتي تحملتها
الشركة على:
( )1عضو مجل اإلدارة ذو العالقة باملعاملة أو الصفقة؛
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( )2مجل اإلدارة إذا صدر القرار بإجماع اآلراء .وعلى الرغم من ذلك ،إذا كان القرار صادرا باألغلبية فال يسأل عنه املعارضون متى
كانوا قد أثبتوا اعتراضهم بمحضر الجلسة ،فاذا تغيب أحد األعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فال تنتفي مسؤوليته إال إذا
أثبت عدم علمه بالقرار أو علم به مع عدم استطاعته االعتراض عليه.
(ث) في حال إبرام الشركة تعامالت أو صفقات مع األطراف ذات العالقة ،يهون لهل مساهم يملك خم باملائة ( )5%فأكثر من أسهم
الشركة الحق فيما يلي:
 .1االطالع على جميع املستندات والوثائق املتعلقة بالتعامالت أو الصفقات وفحصها وتعيين "مدقق مستقل" على نفقته الخاصة
لفحص التعامل أو الصفقة.
.2

رفع دعوى قضائية أمام املحكمة املختصة ضد أطراف التعامل أو الصفقة إللزامهم بتقديم كافة املستندات والوثائق ويهون
له الحق في توجيه األسئلة إلى أطراف التعامل أو الصفقة الستجالء الحقيقة ،ويهون للمحكمة إذا ثبت لها أن التعامل أو
الصفقة غير عادلة أو تنطوي على تعارض مصالح وتضر باقي املساهمين أن تحكم بإلغاء التعامل أو الصفقة وإلزام الطرف ذو
العالقة بأن يؤدي للشركة أي ربح أو منفعة تحققت له فضال عن التعويض إذا ثبت إلحاق ضرر بالشركة.

(ج) يجب على الشركة أن تمسك وتحافظ على سجل لألطراف ذات العالقة يتضمن أسماء كافة تلك األطراف مع تفاصيل املعامالت أو
الصفقات الخاصة بهم واإلجراءات املتخذة فيما يتعلق بهم .كما تلتزم الشركة بتوفير مستندات املعامالت مع األطراف ذات العالقة
وطبيعة تلك املعامالت وحجم وتفاصيل كل معاملة ،ويجب عليها إحاطة املساهمين بتلك املعامالت أو الصفقات في اجتماع الجمعية
العمومية.
(ح) قبل الدخول في صفقة بين أحد األطراف ذات العالقة والشركة أو أي من شركاتها تبلغ ما يصل إلى  %5من قيمة رأس املال املصدر
للشركة ،يجب على الطرف ذي العالقة اإلفصاح الفوري بموجب كتاب يوجه ملجل

اإلدارة عن طبيعة تلك الصفقة وشروطها

باإلضافة إلى جميع املعلومات الجوهرية عن حصته أو مساهمته في الشركتين طرفي الصفقة ومدى مصلحته أو منفعته ،وعلى
مجل إدارة الشركة اإلفصاح الفوري بذلك للهيئة والسوق.
(خ) يتم إدراج تفاصيل الصفقة املشار اليها في الفقرة (ح) وشروطها وتعارض املصالح مع الطرف ذي العالقة في البيانات املالية السنوية
املقدمة إلى الجمعية العمومية ،ويجب أن تنشر تلك البيانات على املوقع اإللكتروني الرسمي لسوق أبوظبي املالي والشركة.
(د)

يجب على مجل

اإلدارة أن يضع قواعد مكتوبة فيما يتعلق بتداول أعضاء مجل

اإلدارة وموظفي الشركة في األوراق املالية

الصدارة من قبل الشركة أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها .باإلضافة إلى ذلك ،يتعين على مجل

اإلدارة إعداد سجل خاص

ومتهامل لهافة املطلعين ،بما في ذلك األشخاص الذي يمكن اعتبارهم مطلعين بصورة مؤقتة ومن يحق لهم الولوج واإلطالع على
ُ
معلومات الشأن الداخلي للشركة قبل النشر .كما يتضمن السجل اإلفصاحات املسبقة والالحقة الخاصة باملطلعين .سوف تشهل
لجنة تتولى مسؤولية إدارة ومتابعة ومراقبة تداوالت املطلعين وملكيتهم واالحتفاظ بالسجل الخاص بهم وتقديم بيانات وتقارير دورية
إلى سوق أبوظبي املالي .ال تنطبق أحهام الصفقات مع األطراف ذات العالقة املنصوص عليها في قرار رئي مجل إدارة الهيئة رقم
/7ر.م .لسنة  2016على الصفقات أو القرارات املتعلقة بها التي تبرمها الشركة مع املؤس

و/أو شركة مملوكة أو تحت سيطرة

املؤس أو الحهومة اإلتحادية أو املحلية بشهل مباشر أو غير مباشر ،أو أي معامالت التي يمكن الطعن فيها على اساس تعارض
املصالح الناشئة عن تعيين املؤس لعضو مجل االدارة .ويتم استثناء تلك الصفقات واملعامالت من األحهام املعنية من القانون
ومن أي قواعد أخرى تتعلق بمعامالت األطراف ذات العالقة تم اإلشارة إليها.
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 .2هيكل اإلدارة املقترح الخاص بالشركة


هيكل مجلس اإلدارة
يتكون مجلس اإلدارة من  7أشخاص (كما هو وارد أعاله) جميعهم أعضاء مجلس إدارة غيرتنفيذيين.
االسم
معالي الدكتور /سلطان أحمد الجابر
السيد /عبدهللا سالم الظاهري
السيد /عبدالعزيز عبدهللا الهاجري
السيد /مطر حمدان العامري

تاريخ امليالد

املنصب

تاريخ التعيين

1973

رئي مجل إدارة غير
تنفيذي
عضو مجل إدارة غير
تنفيذي
عضو مجل إدارة غير
تنفيذي
عضو مجل إدارة غير
تنفيذي
عضو مجل إدارة غير
تنفيذي مستقل
عضو مجل إدارة غير
تنفيذي مستقل
عضو مجل إدارة غير
تنفيذي مستقل

2016

1969
1963
1967

السيد /جاسم محمد الصديقي

1984

السيد /بيدرو ميرو رويا

1953

السيد /دايفد إيمانويل بو

1970

2008
2013
1987
2017
2017
2017

عنوان العمل لهل من أعضاء مجل اإلدارة هو شارع الشيخ زايد بن سلطان ،ص.ب  ،4188أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة
وفيما يلي توضيح لخبرة الهيكل اإلداري وخبرة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة:
فيما يلي التخصصات والخبرات االدارية لهل عضو من أعضاء مجل اإلدارة:

وقد شغل معالي الدكتور /سلطان أحمد الجابر منصب الرئي التنفيذي ألدنوك للمؤس منذ فبراير  .2016ومنذ يناير  2014وحتى
فبراير  ،2016شغل الدكتور الجابر منصب الرئي التنفيذي للطاقة في شركة مبادلة للتنمية .كما يشغل الدكتور الجابر منصب وزير
شئون الدولة في دولة اإلمارات ،وهو املنصب الذي يشغله منذ مارس  .2013كما يشغل الدكتور الجابر منصب رئي مجل إدارة شركة
مصدر ،وموانئ أبوظبي ،واملجل الوطني لإلعالم ،والعديد من الشركات األخرى التابعة للمؤس ؛ وهو عضو مجل إدارة شركة اإلمارات
العاملية لألملنيوم.
شغل السيد عبد هللا سالم الظاهري منصب مدير التسويق واملبيعات والتجارة في أدنوك منذ عام  .2016كما شغل السيد الظاهري
منصب الرئي التنفيذي للشركة منذ عام  2009الى  2016كما يشغل منصب رئي مجل إدارة أو عضو مجل إدارة للعديد من
الشركات األخرى التابعة ألدنوك ،وعضو مجل إدارة وعضو لجنة الترشيحات واملهافآت في مؤسسة اإلمارات لإلتصاالت (إتصاالت).
وعضو مجل إدارة وعضو لجنة الترشيحات والتعويضات في كومبانيا إسبانوال دي بيتروليوس)S.A.U. CEPSA (،؛ ومدير وعضو لجنة
التدقيق في مجل أبوظبي للجودة واملطابقة.
شغل السيد عبد العزيزعبدهللا الهاجري مدير أعمال املصب (أعمال الشق السفلي) في أدنوك منذ مايو  .2016وقد شغل السيد الهاجري
منصب الرئي التنفيذي في شركة أبوظبي املحددة للبوليمرات (بوروج) وهي شركة مشروع مشترك فين أدنوك و بوريلز أيه جي وذلك من
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أكتوبر  2007إلى مايو  .2016كما شغل السيد الهاجري مناصب رئي مجل إدراة أو عضو مجل إدارة في العديد من الشركات التابعة
األخرى ألدنوك.
شغل السيد مطر حمدان العامري منصب مدير الشؤون املالية واالستثمارات في أدنوك منذ  .2012كما شغل السيد العامري مناصب
رئي مجل إدراة أو عضو مجل إدارة في العديد من الشركات التابعة األخرى ألدنوك.
يشغل السيد جاسم الصديقي منصب الرئي التنفيذي ملجموعة أبوظبي املالية .ويشغل أيضا منصب رئي مجل ادارة شعاع كابيتال
ش.ذ.م.ع .ورئي مجل ادارة اشراق العقارية ش.ذ.م.ع .باالضافة الى منصب عضو مجل ادارة في بنك ابوظبي االول وعضو مجل ادارة
في شركة التطوير واالستثمار السياحي.
شغل السيد بدرو ميرو رويج منصب الرئي التنفيذي لسيبسا منذ سبتمبر  2013ونائب رئي مجل اإلدارة منذ يونيو  .2014كما شغل
منصب رئي العمليات من أغسط  2011الى سبتمبر  2013ويشغل السيد ميرو رويا أيضا منصب رئي مجل أمناء مؤسسة سيبسا،
وعضوا في مجال أمناء مؤسسة أميرة أستورياس ومؤسسة األمم املتحدة للتنمية االجتماعية (فونسيم).
السيد دايفد إيمانويل بو هو رئي قسم االستثمارات املباشرة في مجل أبوظبي لالستثمار حيث يركز على منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا .وقبل ذلك ،شغل منصب مدير صندوق في جهاز أبوظبي لالستثمار؛ وهو حاليا عضو مجل إدارة في شركة إنفستد.
اإلدارة العليا
باإلضافة إلى أعضاء مجل اإلدارة ،يقوم مجل اإلدارة العليا لدينا بإدارة العمليات اليومية للشركة وهم كما يلي:
االسم
السيد /سعيد مبارك
الراشدي

تاريخ امليالد
1971

السيد /جون كاري
السيد /بيتري بنتي
السيد /جوزيه أرامبورو
السيد /ناصر علي الحمادي
السيد/صالح خمي ُحميد

1962
1962
1963
1964
1966

املنصب
القائم بأعمال الرئي التنفيذي
نائب رئي املجل  ،لشئون
التقنيات
نائب الرئي التنفيذي
املدير املالي
رئي الرئي لقسم التجزئة
نائب الرئي لقسم الشركات
نائب الرئي للعمليات

تاريخ التعيين
مارس 2016

سبتمبر 2017
نوفمبر 2017
فبراير 2017
سبتمبر 2017
فبراير 2012

فيما يلي التخصصات والخبرات اإلدارية لهل عضو من أعضاء اإلدارة العليا:
انضم السيد سعيد مبارك الراشدي إلى مجلس اإلدارة في عام  ،1995حيث شغل منصب القائم بأعمال الرئي التنفيذي منذ مارس
 ،2016كما شغل منصب نائب الرئي األول للشؤون التقنية منذ فبراير  .2012ومنذ عام  2008وحتى عام 2012عمل السيد سعيد مبارك
الراشدي نائب الرئي للعمليات؛ كما يعمل السيد الراشدي في مجل إدارة شركة أبوظبي لتشغيل موانئ النفط (ارشاد) ،وهي شركة تابعة
لشركة أدنوك ،وهي املشغل الحصري ملوانئ الهيدروكربونات في أبوظبي ،واللجان االستشارية التابعة لشركة أدنوك للتكرير وشركة أبوظبي
الوطنية للناقالت (أدنهاتهو) ،وهي شركة تابعة لشركة أدنوك وتشارك في النقل العاملي للمنتجات النفطية .ويحمل السيد الرشيدي شهادة
بهالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ايفانسفيل ،وماجستير في إدارة األعمال من جامعة اإلمارات.
انضم السيد /جون كاري ،إلينا كنائب الرئي التنفيذي للشركة في سبتمبر  .2017وقبل التحاقه للعمل معنا شغل عدة مناصب رئيسية
في بريتش بتروليوم بي ال ي ي منذ عام  ،1994بما في ذلك ،مؤخرا شغل السيد كاري منصب نائب أول للرئي في شركة برتيش بتروليوم بي
ال ي ي ،حيث كان املستشار األول فيما باستراتيجية أعمال املصب (الشق السفلي) ،فبراير  .2017وبداية من من عام  2015حتى فبراير
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 2017كان السيد كاري كان نائب الرئي األول ،املبيعات والتسويق في بريتش بتروليوم ملنتجات الوقود في أمريها الشمالية .ومنذ عام 2013
الى عام  2015شغل السيد كاري منصب رئي  ،بريتش بتروليوم كوست بروداكت ذ.م.م ،حيث كان مسئوال عن القيادة االستراتيجية
والتشغيلية ألعمال املصب (الشق السفلي) لبريتيش بتروليوم في الساحل الغربي ،الواليات املتحدة األمريكية ،بتركيز منصب على تكرير
وتجزئة كافة املنتجات .وقد شغل السيد كاري منذ عام  2012الى  2013منصب الرئي التنفيذي لشركة بيرتش بتروليوم ألعمال التشحيم،
والطيران ،والبحرية ،والصناعية والطاقة ويحمل السيد كاري درجة البهالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة دبلن.
انضم السيد /بيتري بنتي كمدير مالي للشركة في نوفمبر  .2017شغل السيد بنتي منصب املدير املالي لشركة بترول اإلمارات الوطنية
املحدودة (إينوك) قبل انضمامه إلينا وهي شركة عاملية متهاملة للنفط والغاز مملوكة من قبل حهومة دبي منذ أكتوبر  .2008وقبل ذلك
شغل السيد بنتي منصب املدير املالي لشركة نيستي وهي شركة تكرير وتسويق النفط من  ،2008-2004باإلضافة إلى شركة فين إير ،أكبر
شركة طيران في فنلندا ،من  .2004-1998السيد بنتي حاصل على درجة املاجستير في االقتصاد وإدارة األعمال من كلية توركو لالقتصاد
وإدارة األعمال.
انضم السيد /جوزيه ف .أرامبورو كنائب أول للرئي في أكتوبر  .2017وشغل السيد أرامبورو العديد من املناصب العليا مع كومبانيا
إسبانوال دي بيتروليوس ،ساو (سيبسا) ،في الفترة من  2012إلى سبتمبر  2017وهي شركة متهاملة للطاقة تعمل في كل مرحلة من سلسلة
ُ
القيمة النفطية بما في ذلك مدير التخصصات ،سيبسا للبترول التجاري ،من مايو  2014إلى سبتمبر  ،2017وكان مسؤوال عن زيوت
التشحيم وغاز البترول املسال والطيران وأعمال القار باإلضافة إلى منصبه كمدير زيوت التشحيم لسيبسا للبترول التجاري من ديسمبر
 2012إلى مايو  2014ومنصبه كمدير تطوير األعمال لسيبسا كيميها من آذار/مارس  2012إلى كانون األول  /ديسمبر  2012ومنصبه
كمدير تجاري لبوليستر والب ،سيبسا كيميها من يونيو  2008إلى مارس  .2012السيد أرامبورو يحمل شهادة بهالوريوس من جامعة
أوتونوما دي مدريد.
انضم السيد /ناصر علي الحمادي في عام  1988ويشغل منصب نائب أول للرئي لقطاع التجزئة منذ أكتوبر  2017حيث كان مسؤوال
عن أعمال التجزئة في قطاع الوقود وغير الوقود .وقبل ذلك عمل السيد الحمادي كنائب أول لرئي مجل إدارة الشركة في الفترة من
أبريل  2011إلى أكتوبر  2017وكان مسؤوال عن أقسام الشركات والطيران .يحمل السيد الحمادي شهادة بهالوريوس في إدارة األعمال من
جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
انضم السيد /صالح خميس حميد إلى الشركة في عام  ،1993وقد شغل منصب نائب الرئي األول للعمليات منذ فبراير  .2012وقبل
ذلك شغل السيد حميد منصب نائب الرئي للصحة والسالمة واألمن والبيئة ونائب الرئي للصيانة والخدمات التقنية ومدير قسم
الهندسة واملشاريع .يحمل السيد حميد شهادة البهالوريوس في مجال االلكترونيات من جامعة أركنساس في ليتل روك ،وشهادة املاجستير
في إدارة األعمال من جامعة جورج واشنطن ،وماجستير تنفيذي من جامعة زايد.


شروط األهلية واالنتخاب واإلقالة واالسماء املقترحة بالتشكيل األولي ملجلس إدارة الشركة:
سيتم انتخاب أعضاء مجل اإلدارة في اجتماع جمعية عمومية عن طريق التصويت التراكمي باالقتراع السري ،وعلى الرغم من ذلك فقد
تم تعيين مجل اإلدارة األول من قبل املؤس .



اختصاصات ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة:
تتمثل املهام الرئيسية ملجل اإلدارة في توفير القيادة االستراتيجية وتحديد سياسات اإلدارة األساسية للشركة واإلشراف على أداء العمل
بها ،كما ُيعد مجل اإلدارة هو الجهة الرئيسية املنوط بها اتخاذ القرارات لهافة املوضوعات املهمة للشركة سواء فيما يتعلق باآلثار
االستراتيجية أو املالية أو اآلثار األخرى املتعلقة بسمعة الشركة ،وإضافة إلى ذلك يمتلك مجل اإلدارة السلطة النهائية التخاذ القرارات
فيما يتعلق بهافة املسائل باستثناء تلك التي تنفرد بها الجمعية العمومية للمساهمين بموجب القانون أو النظام األساي ي للشركة.
تتضمن املسؤوليات األساسية ملجل اإلدارة ما يلي:

65

−

تحديد استراتيجية الشركة وميزانيتها وهيهلها؛

−

اعتماد السياسات األساسية للشركة؛

−

اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد التقارير املالية واإلشراف عليها وكذلك سياسات إدارة املخاطر وغيرها من الضوابط الداخلية
واملالية؛

−

اقتراح إصدار أسهم عادية جديدة وإعادة هيهلة الشركة؛

−

تعيين اإلدارة التنفيذية؛

−

تحديد سياسات األجور واملهافآت بالشركة وضمان استقاللية أعضاء مجل اإلدارة والتعامل مع أي تضارب محتمل للمصالح؛

−

الدعوة الجتماعات املساهمين وضمان التواصل معهم بصورة مناسبة.
يعين املساهمون أعضاء مجل اإلدارة لوالية مدتها ثالث سنوات ،ويجوز ألعضاء مجل اإلدارة العمل أي عدد من الواليات املتعاقبة.

 .3لجان مجلس اإلدارة
في ضوء قواعد الحوكمةُ ،
ستقدم هذه اللجان املساعدة ملجل اإلدارة من خالل لجنتين على مستوى املجل  :لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات
واملهافآت:


لجنة التدقيق
تقدم لجنة التدقيق املساعدة إلى مجل اإلدارة فيما يتعلق باالضطالع بمسؤولياته الخاصة في إعداد التقارير املالية وعمليات الرقابة
والضوابط الداخلية والخارجية ،ومنها مراجعة سالمة البيانات املالية املرحلية والسنوية للشركة ومراقبتها ،وكذا مراجعة نطاق األعمال
التي يقوم بها مدققون خارجيون غير التدقيق ،ومراقبتها وإسداء املشورة املتعلقة بتعيين مدققين خارجيين ،واإلشراف على عالقة الشركة
باملدققين الخارجيين ،ومراجعة مدى فاعلية وكفاءة عمليات التدقيق الخارجية وكذلك مراجعة مدى فاعلية قسم مراجعة الضوابط
الداخلية بالشركة ،وتبقى املسؤولية النهائية عن مراجعة واعتماد التقارير السنوية على عاتق مجل اإلدارة .ويتعين على لجنة التدقيق أن
تعطي االعتبار الواجب لهافة القوانين واللوائح املعمول بها داخل اإلمارات العربية املتحدة والهيئة وسوق أبوظبي املالي ،بما في ذلك أحهام
قواعد الحوكمة.
تشترط قواعد الحوكمة ،كما هو موضح في ميثاق لجنة التدقيق ،أن تتألف لجنة التدقيق واملخاطر من ثالثة أعضاء على األقل من أعضاء
مجل اإلدارة غير التنفيذيين وأن يهون على األقل اثنين من األعضاء مستقلين ،ويجب تعيين أحد األعضاء املستقلين رئيسا للجنة ،وإضافة
إلى ذلك ،يجب أن تتوفر لدى أحد األعضاء على األقل خبرة حديثة وذات صلة في أعمال التدقيق واملحاسبة ،سوف يتم تعيين أعضاء لجنة
التدقيق عقب االنتهاء من الطرح .ويجب أن تجتمع لجنة التدقيق على األقل أربع مرات في السنة.
اتخذت لجنة التدقيق اإلجراءات املالئمة لضمان استقاللية مدققي الشركة الخارجيين عن الشركة على النحو الذي تستلزمه قواعد
الحوكمة وحصلت على تأكيد كتابي من مدققينا بامتثالهم لإلرشادات الخاصة باالستقاللية الصادرة عن جهات املحاسبة والتدقيق ذات
الصلة.



لجنة الترشيحات واملكافآت
تساعد لجنة الترشيحات واملهافآت مجل اإلدارة في تحمل مسؤولياته املتعلقة بتشكيل املجل وأي لجان منبثقة عنه ،كما تتحمل هذه
اللجنة مسؤولية تقييم املهارات واملعرفة والخبرات إضافة إلى حجم مجل اإلدارة وهيهله وتشكيله واللجان املنبثقة عنه ،وال سيما مراقبة
حالة استقالل أعضاء مجل اإلدارة غير التنفيذيين املستقلين .وتتحمل اللجنة أيضا املسؤولية عن املراجعة الدورية لهيهل مجل اإلدارة
وتحديد املرشحين املحتمل تعيينهم كأعضاء بمجل اإلدارة أو أعضاء باللجان حسبما تقتض ي الحاجة .وإضافة إلى ما سبق ،تساعد لجنة
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الترشيحات واملهافآت أيضا مجل اإلدارة في تحديد مسؤولياته املتعلقة باملهافآت بما في ذلك تقديم التوصيات ملجل اإلدارة بخصوص
سياسة الشركة بشأن مهافآت أعضاء مجل اإلدارة التنفيذيين ،وتحديد املبادئ الشاملة واملعايير وإطار عمل الحوكمة الخاصة بسياسة
املهافآت بالشركة وتحديد حزمة املهافآت واملزايا الفردية لهل أعضاء اإلدارة العليا للشركة.
تشترط قواعد الحوكمة ،كما هو موضوع في ميثاق لجنة الترشيحات واملهافآت ،أن تتألف لجنة الترشيحات واملهافآت على األقل من ثالثة
أعضاء مجل إدارة غير تنفيذيين منهم اثنين على األقل مستقلين .ويجب اختيار رئي لجنة الترشيحات واملهافآت من األعضاء املستقلين.
سوف يتم تعيين أعضاء لج نة الترشيحات واملهافات عقب االنتهاء من عملية الطرح .سوف تجتمع لجنة الترشيحات واملهافآت بناء على
طلب الشركة من وقت آلخر.


التدقيق الداخلي
نحن لدينا إدارة تدقيق داخلي في الشركة.

 .4حقوق ومسئوليات املساهمين
حقوق املساهمين الرئيسية وفقا لقانون الشركات والنظام األساي ي للشركة هي كما يلي:
−

الحق في توزيع األرباح املقررة من الجمعية العمومية؛ و

−

الحق في األولية في الطروح الثانوية والحصول على حصتهم عند التصفية؛ و

−

الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية واستالم نسخة من البيانات املالية للشركة؛ و

−

الحق في التسمية لعضوية مجل اإلدارة؛ و

−

الحق في تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم.

−

تنحصر مسؤولية املساهم في سداد قيمة شراء األسهم ،ولي
الخاصة به.

مديونيات الشركة إال في حدود القيمة اإلسمية غير املدفوعة لألسهم

 .5النظام األساس ي
مرفق طي نشرة اإلكتتاب هذه النص الهامل للنظام األساي ي للشركة كما هو في تاريخ اإلدراج.
 .6األمور القانونية
يقرأ امللخص التالي في ضوء أحهام النظام األساي ي ومواد قانون الشركات ذات الصلة.
−

النظام األساس ي
ينص النظام األساي ي للشركة املشار اليه في هذه النشرة على الحقوق واإللتزامات املرتبطة بملكية األسهم تفصيال.

−

حضور الجمعية العمومية وحقوق التصويت
يحق لهل مساهم حضور الجمعية العمومية للمساهمين ،ويهون له عدد أصوات مساوي لعدد أسهمه.

−

سجل األسهم
عقب اإلدراج في سوق أبوظبي املالي ،يقوم السوق بتجريد األسهم من صفتها املادية واالحتفاظ بسجل األسهم لدى سوق أبوظبي املالي.

−

املعلومات املالية
يحق للمساهم طلب نسخة من القوائم املالية السنوية املدققة للشركة
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−

السنة املالية
ستبدأ السنة املالية للشركة في يوم  1يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل عام.

−

األرباح وناتج التصفية
تقوم الشركة بتوزيع األرباح املستحقة لألسهم وفقا لألنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة ويهون للمساهم املستحق الحق في األرباح
املستحقة على تلك األسهم .وفي حالة تصفية الشركة ،يهون لهل مساهم الحق في جزء من أصول الشركة وذلك وفقا لنص املادة  169من
قانون الشركات.

−

الجمعية العمومية
يجوز ملجل اإلدارة الدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة متى رأى ذلك الزما .يمكن أيضا للمساهمين طلب انعقاد جمعية عمومية من
مجل اإلدارة إذا تقدم بهذا الطلب عدد من املساهمين يملهون ما ال يقل عن عشرين باملائة ( .)20%وفي أي حال من األحوال ،يجب عقد
الجمعية العمومية مرة واحدة سنويا على األقل عقب استالم دعوة من مجل اإلدارة خالل ( )4أشهر من أهاية السنة املالية في املهان
والزمان املحددين في الدعوة لعقد الجمعية.
يجوز إبطال أي قرار تعتمده الجمعية العمومية والذي يصدر ملصلحة فئة معينه من املساهمين دون أو اإلضرار بهم أو لجلب نفع خاص
ألعضاء مجل اإلدارة أو لغيرهم دون اعتبار ملصلحة الشركة.
ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع املساهمين وعلى مجل اإلدارة نشر الحكم بالبطالن في صحيفتين
محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.
وتسقط دعوى البطالن بمض ي سنة من تاريخ صدور القرار املطعون فيه ،وال يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر املحكمة
بغير ذلك.

−

مسؤولية مجلس اإلدارة
يهون مجل اإلدارة مسئول تجاه الشركة واملساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ،وعن كل مخالفة للقانون
أو لنظام الشركة .يهون للشركة الحق في رفع دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجل اإلدارة مطالبا باألضرار التي لحقت باملساهمين بسبب
أخطاء مجل اإلدارة .ويجب ان يصدر قرار من الجمعية العمومية تعين فيه من يقوم بمباشرة الدعوى باسم الشركة.
لهل مساهم الحق في أن يقيم الدعوى منفردا في حالة عدم قيام الشركة برفعها إذا كان من شأن الخطأ الذي قام به مجل اإلدارة إلحاق
ضرر به كمساهم .ومع ذلك ،عليه أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

−

تعيين رئيس مجلس اإلدارة والصالحيات املفوضة له
ينص النظام األساي ي على انه يجب على مجل اإلدارة أن ينتخب من بين أعضائه رئي ونائب رئي  .ويجوز أن يمثل رئي مجل اإلدارة
الشركة امام املحاكم وتوقيع جميع القرارات املعتمدة من مجل اإلدارة .في حالة حدوث تساوي في األصوات بين أعضاء مجل اإلدارة
يهون لرئي املجل الصوت املرجح.

−

قانون التأسيس
إن الشركة مؤسسة بموجب القانون رقم  12لسنة  ،1979املعدل للقانون رقم  13لسنة  .1973وسوف يتم إصدار قانون جديد بالتأسي
قبل اإلدراج ،والذي سيعتمد ويوافق على طرح وإصدار أسهم الطرح ،وأسهم رأس مال الشركة والقيمة االسمية للسهم.

−

اإلعفاء من قانون الشركات
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الشركة مستثناة من املادة  207من قانون الشركات فيما يتعلق بالحد األدنى للقيمة اإلسمية للسهم الواحد ،حيث قد يتم تحديد القيمة
اإلسمية للسهم بأقل من درهم واحد.
 .7املحاسبين املستقلين
قامت شركة ديلويت آند تاتش (الشرق األوسط) ص.ب  ،990أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،بتقديم تقرير عن البيانات املالية الخاصة
بالشركة عن السنوات املنتهية في  31ديسمبر  2015و 2016وملدة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر  ،2017كما هو موضح في التقرير الخاص
بهم الوراد بهذه النشرة.
 .8األحداث املادية والعقود الرئيسية التي أبرمتها الشركة:
معامالت/صفقات األطراف ذات العالقة
كنا وال زلنا طرفا في العديد من اإلتفاقيات املبرمة مع أطراف ذات عالقة ،والتي تضم أدنوك وبعض الشركات التابعة له وسوف يتم التطرق إلى
أهم هذه الصفقات تاليا .ملزيد من التفاصيل بخصوص تأثير املعامالت/الصفقات مع األطراف ذات العالقة على مركزنا املالي وعلى النتائا املالية
على مدار وفي أهاية السنوات املنتهية في  31ديسمبر  2015و 2016وفي  30سبتمبر  ،2017وبالنسبة للتسعة أشهر التي تنتهي في  30سبتمبر 2016
و 2017يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم  8من إيضاحات البيانات املالية واملعلومات املالية األولية ،الواردة في هذه النشرة.


اتفاقية العالقة
قبل اإلدراج ،سوف ندخل في اتفاقية عالقة مع أدنوك والتي توافق أدنوك بموجبها طوال املدة التي تهون فيها األسهم مدرجة في سوق
أبوظبي املالي والتي تمتلك فيها أدنوك أو تسيطر على ما يزيد عن  %50من األسهم ،على إتخاذ أو عدم اتخاذ بعض اإلجراءات والخطوات
املعينة ،بما في ذلك (أ) لن تتخذ أدنوك أي إجراءات قد تتداخل مع وضعنا كشركة مستقلة ،والتي تشمل( )1لن تتخذ أدنوك أي إجراءات
تتعارض مع قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا بموجب قواعد اإلدراج والحوكمة في الهيئة وسوق أبوظبي املالي و( )2ستقوم أدنوك بإجراء جميع
املعامالت معنا على أساس تجاري بحت ،وسوف تسمح لنا بالقيام بأعمالنا بشهل مستقل؛ (ب) عدم منافستنا في أعمال محطات تعبئة
وقود البنزين أو الغاز املضغوط وأعمال متاجر التجزئة؛ (ج) ،عدم إأهاء أي عقد إيجار عقاري أو اتفاقية استخدام األراض ي ،واتفاقية
استخدام العالمة التجارية ،واتفاقية توريد املنتجات املكررة ،واتفاقية توريد غاز البترول املسال واتفاقية توريد الغاز الطبيعي املضغوط
واتفاقية توريد زيوت األساس وتجديد أي من تلك اإلتفاقيات بناء على طلبنا ،طاملا أننا ال نخل بأي من التزاماتنا املادية بموجب تلك
االتفاقيات؛ و(د)الستحواذ على أو استئجار ،نيابة عنا وعلى نفقتنا الخاصة ،أي عقارات الزمة لتشغيل أعمالنا ،والدخول معنا في اتفاقية
اإليجار باملقابلة ،أو اتفاقية إيجار من الباطن أو اتفاقية استخدام عقار/أرض فيما يتعلق بتلك العقارات/األراض ي .باإلضافة إلى أن أدنوك
قد وافقت على عدم السعي لحث بعض كبار موظفينا للعمل لصالحها (سواء كانوا موظفين أو مستشارين أو غيرهم) ملدة اثني عشر شهرا
من تاريخ اإلدراج وبموجب اتفاقية العالقة ،اتفقنا على الدخول في معامالت مع أدنوك وجيمع أعضاء مجموعة أدنوك فقط بعد الحصول
على موافقة أعضاء مجلي إداراتنا بما في ذلك أغلبية من األعضاءاملستقلين (باستثناء املعامالت التي ال تحتاج الى موافقة مجل اإلدارة
وفقا لتفويضنا للصالحيات املعتمد من مجل اإلدارة).

−

اتفاقيات التوريد
اتفاقية توريد املنتجات املكررة
لقد أبرمنا اتفاقية توريد املنتجات املكررةمع أدنوك في  1أكتوبر  ،2017والتي تم اإلتفاق بموجبها مع أدنوك على شراء
الهيدروكربونات السائلة املكررة وقد وافقت أدنوك على ذلك ،بما في ذلك البنزين الخالي من الرصاص (درجات  91و 95و ،)98وزيت
الغاز (الديزل) ،والكيروسين املستخدم في اإلضاءة ،ووقود الطائرات إلى شركتنا .وتنتهي الفترة األولية لهذه االتفاقية في  31ديسمبر
 ،2022وسيتم تجديدها تلقائيا ملدة خم سنوات أخري ما لم يخطر أي طرف الطرف اآلخر بنيته في عدم التجديد قبل  12شهرا
على األقل من تاريخ انتهاء اإلتفاقية .بموجب اتفاقية توريد املنتجات املكررة ،التزمت أدنوك بتوريد كافة كميات املنتجات املكررة
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املتضمنة في الخطط السنوية والربع سنوية ووافقت على بذل قصارى جهدها من أجل الحصول على الكميات الغير متوفرة لها من
هذه املنتجات من موردين آخرين.
ووفقا إلتفاقية توريد املنتجات املكررة ،سوف تعادل أسعار البنزين وزيت الغاز (الديزل) معايير بالت املستخدمة من قبل لجنة
تسعير التجزئة التي تترأسها الطاقة في دولة اإلمارات باإلضافة إلى  2.7فل لهل لتر .شريطة أنه خالل الفترة األولى من اإلتفاقية التي
تنتهي في  31ديسمبر  ،2022سوف يتم تخفيض األسعار على أساس الفل بالفل في حالة تخفيض هوامش األرباح املنظمة
املتعلقة بمبيعات البنزين وزيت الغاز بالتجزئة عن مستوياتها الحالية .باإلضافة إلى أنه يجب على أدنوك ،لهل سنة تعاقدية ،أن
تدفع لنا في حالة ما كان هامش الريح الذي نحققه أقل من  26.3فل في حالة البنزين درجة  91وأقل من  33.3فل في حالة البنزين
درجة  95وأقل من  44.3في حالة البنزين درجة  98وأقل من  49.3في حالة الديزل (لقد تم حساب هوامش األرباح بالرجوع إلى الفرق
بين العائدات الفعلية املحققة من مبيعات الوقود بالتجزئة واألسعار التي نسددها بموجب اتفاقية توريد املنتجات املكررة) .أي
عجز أو نقص في فل واحد من هذا الحد األدنى ملستويات أرباح كل لتر يهون مستحق السداد إلينا من قبل أدنوك فيما يتعلق
بالكميات املباعة من الدرجة املتأثرة بهذا العجز خالل تلك السنة املعنية .وأما فيما يتعلق بباقي املنتجات املكررة ،بما في ذلك
الكيروسين املستخدم في اإلضاءة ووقود الطائرات ،سوف تهون األسعار املستخدمة هي أسعار البيع الرسمية ألدنوك فيما يتعلق
بتلك املنتجات.
ولقد اتفقنا بموجب اتفاقية توريد املنتجات املكررة على شراء املنتجات املكررة من أدنوك بشهل حصري ،وتعهدت أدنوك على عدم
منافستنا في البيع ألي عميل آخر في دولة اإلمارات العربية بدون موافقتنا ،باستثناء املبيعات إلى إمارات ،وإينوك والعمالء الذي
يقومون بشراء ما يزيد عن  10.000طن متري من املنتجات املكررة والعمالء الذين اخترنا عدم بيع املنتجات املكررة لهم .كما تعهدت
أدنوك بعدم البيع على أساس فوري لغير عمالء التصدير الغير تابعين للشركة بأسعار أقل من األسعار التي تفرض علينا.
اتفاقية توريد غاز البترول املسال
لقد دخلنا في اتفاقية توريد الغاز املسال مع أدنوك وهي سارية من تاريخ  1أكتوبر  ،2017والتي قد اتفقنا بموجبهاعلى شراء البوتان
والبروبان والغاز املسال من أدنوك ،ووافقت أدنوك على بيعهم لنا ،وذلك بالكميات التي نطلبها والتي تؤكدها أدنوك .وتمتد هذه
اإلتفاقية لفترة أولية تنتهي في  31ديسمبر  ،2022وتمدد تلقائيا ملدة خم سنوات متعاقبة إال في حالة إخطار أحد الطرفين الطرف
اآلخر بنيته في عدم التجديد قبل  12شهر على األقل من انتهاء اإلتفاقية .وقد التزمت أدنوك بموجب اتفاقية توريد الغاز املسال
بتوريد كميات املنتجات التي تم تأكيدها من قبلها في كل شهر كما وافقت على بذل قصارى جهدها من أجل الحصول على الكميات
الغير متوفرة لها من هذه املنتجات من موردين آخرين.
ووفقا إلتفاقية توريد الغاز املسال ،سوف تهون أسعار البوتان والبروبان والغاز املسال هي أسعار البيع الرسمية ألدنوك ،شريطة
أنه طاملا أن أسعار إسطوانات الغاز املسال منظمة ومحددة ،سوف تعادل أسعار الغاز املسال املستخدم إلعادة بيعه في إسطوانات
مدعمة سعر التجزئة املنظم مخصوما منه نسبة  %108من تهاليف التشغيل لتوزيع اإلسطوانات املدعمة.
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 على موافقتنا أوال ،باستثناء إمارات وإينوك والعمالء الذين
يقومون بشراء ما يزيد عن  80.000طن متري في السنة من تلك املنتجات والعمالء الذين اخترنا عدم بيع املنتجات املكررة لهم .كما
تعهدت أدنوك بعدم البيع على أساس فوري لغير عمالء التصدير الغير تابعين للشركة بأسعار أقل من األسعار التي تفرض علينا.
اتفاقية توريد زيت األساس
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نحن نشتري من أدنوك زيت األساس املستخدمة في انتاج مواد التشحيم وألغراض إعادة بيعها إلى عمالء قسم الشركات وفقا للتأكيد
على ذلك بشهل سنوي ،وقد تم إبرام آخر اتفاقية مع أدنوك في هذا الشأن بتاريخ  1أكتوبر  ،2017والتي تتضمن البنود والشروط
العامة الخاصة بأدنوك واملتعلقة ببيع زيت األساس ("اتفاقية توريد زيت األساس") .وبموجب شروط اتفاقية توريد زيت األساس،
تم اإلتفاق مع أدنوك على شراء ،ووافقت أدنوك على بيع ،كميات محددة من زيت األساس بأسعار محددة في اتفاقية توريد زيت
األساس والتي يتم مراجعتها سنويا .تمتد الفترة األولية إلتفاقية توريد زيوت األساس ملدة خمسة سنوات تنتهي في  31ديسمبر 2022
وسوف يتم تمديدها تلقائيا ملدة خم سنوات تالية إال إذا أخطر أحد األطراف الطرف األخر بنيته في عدم التجديد وذلك قبل 12
شهرا من تاريخ اإلنتهاء.
اتفاقية توريد الغاز الطبيعي والخدمات
في نوفمبر  ،2017دخلنا في اتفاقية نقل أعمال مع أدنوك حيث تم االتفاق بموجبها على نقل األصول والعمليات املتعلقة بأعمال
توزيع الغاز الطبيعي إلى أدنوك مقابل صافي القيمة الدفترية لهافة األصول والعمليات املتعلقة بأعمال الغاز الطبيعي (مع بعض
التعديالت املحددة) ،وذلك باستثناء تلك األصول والعمليات التي تقع في محطة خدمة الوقود بالتجزئة الخاصة بنا لبيع الغاز
املضغوط إلى مشغلي املركبات التي تدار بالغاز .ومن املتوقع اإلنتهاء من تلك املعاملة في منتصف .2018
وفيما يتعلق باتفاقية نقل األعمال ،فقد دخلنا أيضا في اتفاقية توريد الغاز الطبيعي والتي بموجبها سوف نقوم بشراء الغاز الطبيعي
من أدنوك إلعادة بيعه في صورة غاز مضغوط في محطات خدمة الوقود بالتجزئة الخاصة بنا .وبموجب اتفاقية توريد الغاز
الطبيعي ،وافقنا على شراء كميات محددة من الغاز الطبيعي من أدنوك ووافقت أدنوك على بيع تلك الكميات لنا ،وتهون الكميات
التي يتم شرائها هي التي يجوز لنا إعادة بيعها في محطات خدمة الوقود بالتجزئة ،كجزء من أعمال بيع الغاز املضغوط إلى املركبات
التي تدار بالغاز الطبيعي أو بيعها مرة أخرى الى أدنوك .وتمتد اتفاقية توريد الغاز الطبيعي لفترة أولية تنتهي في  31ديسمبر 2022
ُ
وتجدد تلقائيا لخمسة سنوات متعاقبة باستثناء إذا ما أخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر بنيته في عدم التجديد قبل مدة  12شهر
من تاريخ انتهاء اإلتفاقية.
عند إغالق صفقة نقل أعمال الغاز الطبيعي ،سوف ندخل في اتفاقية خدمات دعم الغاز الطبيعي ،والتي بموجبها سوف نقوم بتقديم
بعض خدمات الدعم ملساعدة أدنوك في أعمال توزيع الغاز الطبيعي ،بما في ذلك الخدمات املتعلقة بالتسويق واإلتصاالت والتدقيق
الداخلي وتكنولوجيا املعلومات والشؤون املالية واملوارد البشرية واملشتريات والشؤون القانونية ملدة عام واحد إال إذا تم تمديدها
بموجب اتفاق بيننا وبين أدنوك؛ واتفاقية خدمات مبيعات ونقل الغاز املضغوط والتي بموجبها سوف ،في حال طلب أدنوك ،نقوم
ببيع الغاز املضغوط مرة أخرى إلى أدنوك وتقديم خدمات النقل املتعلقة في أحوال معينة.

−

اتفاقية نقل املسؤولية املترتبة على العقارات/املمتلكات وإعادة االستئجار
بغرض االستمرار في االمتثال لقوانين ملكية العقارات في دولة اإلمارات بعد اإلنتهاء من عملية الطرح ،تم تحويل محفظة عقاراتنا إلى
أدنوك وفقا لقرارات ولي عهد أبو ظبي وحهام اإلمارات الشمالية ،ولتحديد االلتزامات املرتبطة بتحويل امللكية ،ولضمان استمرارنا
في الوصول إلى عقاراتنا/ممتلهاتنا ،أبرمنا اتفاقيات نقل املسؤولية وإعادة االستئجار مع أدنوك .بموجب اتفاقية نقل املسؤولية
وإعادة االستئجار ،اتفقنا مع أدنوك على استئجار كافة العقارات التي تم نقليها إليها على أساس تحمل التهلفة املتعلقة بالعقار .مدة
اإليجار هي أربع سنوات وسوف يتم تجديدها تلقائيا إال إذا تم إخطارنا بإأهاء اإليجار قبل عام من تاريخ اإلنتهاء الفعلي .وسوف نعوض
أدنوك ،بموجب بنود هذه اإلتفاقية ،عن أي مسئوليات بيئية متعلقة بتشغيل عقاراتنا.

−

اتفاقية استخدام العالمة التجارية
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لقد أبرمنا اتفاقية استخدام للعالمة التجارية ("اتفاقية استخدام العالمة التجارية") مع أدنوك والتي بموجبها منحتنا أدنوك
ترخيصا غير حصري الستخدام بعض العالمات التجارية والشعارات الخاصة بها في أفريقيا وأوروبا ودول مجل التعاون الخلي ي
وأية بلدان أو أقاليم أخرى يتم االتفاق عليها كتابيا مع أدنوك من وقت آلخر واملتعلقة باما يلي:
تشغيل محطات خدمة الوقود؛
(أ)
(ب) تصنيع ،وبيع وتخزين وتسويق وتوزيع املنتجات النفطية ،بما في ذلك وزيوت املحركات والقار ومشتقات البترول األخرى؛
(ج) السلع والخدمات األخرى املتعلقة بما سبق ،بما في ذلك مواد التشحيم ،وخدمات غسيل السيارات ،والبضائع والرعاة؛
(د) أي أنشطة أخرى نقوم بها حاليا أو قد تهون مطلوبة لعملياتنا من وقت آلخر.
والجدير بالذكر أن الترخيص املمنوح بموجب اتفاقية استخدام العالمة التجارية هو مجاني وال يتطلب منا سداد أي رسوم مقابله
في األربع سنوات األولى .وبعد انتهاء تلك املدة ،سيتم سداد رسوم الترخيص التي سيتم اإلتفاق عليها مع أدنوك .ويهون ألدنوك الحق
في إأهاء اتفاقية استخدام العالمة التجارية ،رهنا بالقيود الواردة في اتفاقية العالقة ،بناء على إشعار مدته  12شهرا ،بما في ذلك إذا
لم يتمكن األطراف من اإلتفاق على الرسوم املستحقة فيما يتعلق بالترخيص بعد األربع سنوات األولى.

−

اجتزاء أعمال التوريد لقطاع الطيران املدني
اتفاقية نقل مبيعات قسم الطيران
لقد أبرمنا اتفاقية لنقل مبيعات قسم الطيران ("اتفاقية نقل مبيعات الطيران") مع أدنوك في سبتمبر  ،2017والتي بموجبها قمنا
بنقل جميع عقود بيع وتوريد وقود الطائرات إلى قطاع الطيران املدني ،واملبالغ مالستحقة ذات الصلة ومخزونات وقود الطائرات
(باستثناء أي طائرة أ 1-في مطار الظفرة) ،إلى أدنوك اعتبارا من  30سبتمبر  2017في حين يظل املوظفين ذو الصلة تابعين لنا .وقد
قامت أدنوك بتعويضنا مقابل املبالغ املستحقة واملخزون على أساس صافي القيمة الدفترية لهما ،وفي تاريخ تنفيذ االتفاقية ،ستصبح
أدنوك مسؤولة عن الوفاء بجميع االلتزامات بموجب العقود املحالة ،وتحمل كل املسئوليات املتعلقةعالوة على أأها قد وافقت على
أن تعفينا من أي التزامات تتعلق بتلك اإلتفاقيات.
اتفاقية خدمات الطيران
لقد دخلنا في اتفاقية خدمات الطيران مع أدنوك لتزويدها بالخدمات الالزمة لتشغيل وإدارة أعمال توريد الطيران املدني التابعة لها
تقديم خدمات التشغيل والصيانة فيما يتعلق بصهاريا التخزين واألصول األخرى املنقولة إلى شركة األغراض الخاصة ()AssetCo
كجزء من إعادة تنظيم نطاق شركة أدنوك للتكرير والتي تخزن فيها أدنوك مخزون الطائرات الخاص بها في أعقاب اجتزاء أعمال
التوريد لقطاع الطيران املدني .ووفقا إلتفاقية خدمات الطيران ،فقد تطالبنا أدنوك بالقيام ببعض الخدمات املتعلقة بنقل وتسليم
الوقود لعمالئها في قطاع الطيران املدني ،والتي يمكن أن نقوم بها بأنفسنا أو عن طريق التعاقد مع طرف ثالث من مقدمي هذه
الخدمة ألدائها .ومن املتوقع أن تشمل هذه الخدمات املبيعات والتسويق وإدارة العمليات وادارة التوريدات ومراقبة الجودة ونقل
الوقود وخدمات إعادة تزويد الطائرات بالوقود .وقد وافقت أدنوك على تعويضنا بمبلغ يعادل نفقات التشغيل املتكبدة وما يتعلق
بها (بما في ذلك أي ضرائب أو رسوم أخرى ذات صلة) باإلضافة إلى  ٪8من هذا املبلغ مقابل تقديم الخدمات بموجب اتفاقية خدمات
الطيران ،باإلضافة إلى تعويضنا عن تهاليف التعاقد مع أي طرف ثالث من مقدمي الخدمات .كما تم اإلتفاق مع أدنوك على أننا لن
نمتلك أو نزاول أعمال في مجال التوريدات لقطاع الطيران املدني تناف أعمال توريدات أدنوك لقطاع الطيران املدني خالل مدة
هذه اإلتفاقية.
وتمتد اتفاقية خدمات الطيران لفترة مبدئية تنتهي في  31ديسمبر  2022مع إمهانية التجديد لفترات متتالية مدتها خم سنوات،
ما لم يقدم أي طرف إخطار برغبته في عدم التجديد قبل إنتهاء املدة با  12شهرا على األقل.
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وكنتيجة إلتفاقية نقل مبيعات الطيران واتفاقية خدمات الطيران يهون كافة عمالء خطوط الطيران التجارية والطيران املدني هم
عمالء ألدنوك وليسوا عمالئنا .نحن نقدم خدمات إعادة التزود بالوقود وغيرها من الخدمات املرتبطة إلى هؤالء العمالء بصفتنا
وكيل ألدنوك ،حيث يتم تعويضنا مقابل تلك الخدمات بموجب اتفاقية خدمات الطيران.

−

إعادة تنظيم نطاق شركةأدنوك للتكرير
اتفاقية شراء أصول للتكرير
بتاريخ  30سبتمبر  ،2017دخلنا في اتفاقية شراء أصول أدنوك للتكرير مع شركة أدنوك للتكرير وشركة األغراض الخاصة
( )AssetCoوالتي بموجبها نقلت أدنوك للتكرير بعض األصول إلينا ،أو ،إلى الحد الذي بنيت فيه هذه األصول بمواصفات وقدرات
تتجاوز احتياجاتنا ،إلى شركة األغراض الخاصة ( .)AssetCoوتتضمن هذه األصول بعض املخازن وخطوط األنابيب ومحطات الوقود
األخرى وأصول التوزيع التي قامت شركة أدنوك للتكرير ببنائها بشهل أساي ي لصالحنا .كنا في السابق نقوم بتشغيل وصيانة األصول
التي تم نقلها إلينا ،وبالنظر إلى األصول التي يتم تحويلها إلينا ،فقد وافقنا على دفع نحو  696.2مليون درهم إماراتي الي شركة أدنوك
للتكرير ،وهو ما يمثل صافي القيمة الدفترية لهذه األصول .وسوف نبدأ في مناقشات مع شركة األغراض الخاصة ( )AssetCoبعد
مرور خم سنوات من هذه اإلتفاقية بشأن اإلستحواذ املحتمل على أصولها شريطة الوصول إلى اتفاق على السعر وغير ذلك من
البنود.
اتفاقية تشغيل وصيانة شركة AssetCo
لقد أبرمنا اتفاقية تشغيل وصيانة مع شركة األغراض الخاصة ( )AssetCoفي  30سبتمبر  2017والتي بموجبها نقدم خدمات
التشغيل والصيانة فيما يتعلق بتلك األصول التي تم نقلها إلى شركة األغراض الخاصة ( ) AssetCoبموجب اتفاقية بيع أصول أدنوك
للتكرير والتي كنا سابقا املسئولين عن تشغيلها وصيانتها .وكان يتم شتغيل وصيانة بعض األصول األخرى التي تم نقلها إلی شركة
األغراض الخاصة ( ) AssetCoبموجب اتفاقیة بيع أصول أدنوك للتکریر والتي کانت تتم سابقا من قبلنا وسوف يستمر تشغيلها
وصيانتها بمعرفة أدنوك للتكرير وعلى هذا األساس سيتم تعویض شرکة أدنوك للتکریر من قبل شركة األغراض الخاصة (.)AssetCo
باإلضافة إلی ذلك ،فإن اتفاقية تشغيل وصيانة شركة األغراض الخاصة ( )AssetCoتمنحنا الحق في استخدام هذه االصول فيما
يتعلق بعمليات توزيع الوقود الخاصة بنا .ومقابل تقديم الخدمات بموجب اتفاقية تشغيل وصيانة شركة األغراض الخاصة
( )AssetCoوافقت شركة األغراض الخاصة ( )AssetCoعلى سداد تهاليف التشغيل التي تحملناها (بما في ذلك أي ضرائب ذات صلة
أو رسوم أخرى) باإلضافة إلى  ٪8من هذا املبلغ ،وكذلك تعويضنا عن أي نفقات مالية اخري .ويتم مقاصة أية مبالغ مستحقة لنا من
قبل شركة األغراض الخاصة ( )AssetCoمقابل أية مبالغ ندين بها لشركة األغراض الخاصة ( )AssetCoوذلك ألغراض استخدامنا
لألصول املنقولة لصالح شركة األغراض الخاصة ( )AssetCoفي تشغيل عملياتنا .وتمتد اتفاقية تشغيل وصيانة شركة األغراض
الخاصة ( )AssetCoلفترة مبدئية تنتهي في  31ديسمبر  ،2022قابلة للتجديد لفترات متتالية مدتها خم سنوات ،ما لم نقدم
إخطار برغبتنا في عدم التجديد قبل إنتهاء املدة با  12شهرا على األقل.

−

اتفاقية خدمات املساهم
قبل اإلدراج سوف ندخل في اتفاقية خدمات املساهم مع أدنوك والتي بموجبها ،سوف تقوم أدنوك بتزويدنا بالدعم اإلداري وغيره في
مجاالت الخزانة واملحاسبة والشئون املالية والضرائب والدعم القانوني واالمتثال وحوكمة الشركات واملوارد البشرية والخدمات
اللوجستية ،وتكنولوجيا املعلومات ،واملشتريات ،ومسائل التأمين ،وإدارة املخاطر ،وحفظ السجالت ،وتقديم التقارير والخدمات
العامة واإلدارية بناء على النطاق الذي نحدده شهريا ووفقا ملتطلبات أعمالنا .ووفقا لبنود اتفاقية خدمات املساهم ،فإننا سوف
نقوم بالتفاوض مع أدنوك بشأن التهلفة ،الخاصة بتقديم تلك الخدمات لنا ،بما في ذلك تهلفة أي طرف ثالث مزود للخدمة ،شريطة
أن أدنوك لن تحملنا أي رسوم نظير تقديم تلك الخدمات ،باستثناء الخدمات املقدمة من أي طرف ثالث والتهاليف املخصصة
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لتأمين املجموعة وذلك ملدة األربع سنوات األولى من اإلتفاقية .الفترة األولى إلتفاقية خدمات املساهم هي أربع سنوات ويمكن تمديدها
الحقا بموجب إتفاق بيننا وبين أدنوك.

 .9التعهدات واإلقرارات فيما يتعلق بنشرة اإلكتتاب هذه التي تم تقديمها من قبل املؤسس وأعضاء مجلس إدارة الشركة
اإلقرارالصادرمن لجنة التأسيس وأعضاء مجلس االدارة
نقر نحن أعضاء لجنة التأسي وأعضاء مجل االدارة لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (شركة مساهمة عامة) ،وبصفتهنا منفردين ومجتمعين
بتحمل كامل املسؤولية فيما يتعلق بدقة واكتمال وصحة البيانات واملعلومات الواردة في نشرة اإلكتتاب ،كما أننا نؤكد أنه بعد بذل عناية الرجل
الحريص أنه ال توجد أي وقائع أو معلومات جوهرية يؤدي عدم تضمينها بالنشرة إلى جعل أي إفادة/تصريح وارد فيها مضللة أو مؤثرة على قرار املكتتبين
باالستثمار.
وأننا قد التزمنا بقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة عن الهيئة وتعهدنا بإخطار الهيئة بأي أحداث جوهرية أو تغيير يؤثر على الوضع املالي للشركة منذ
تاريخ التقدم بطلب طرح األسهم لإلكتتاب العام إلى الهيئة وحتى تاريخ بدء عملية اإلكتتاب ،ونؤكد على أننا قد بذلنا العناية الهافية في عقد االتفاقيات
التي تحدد واجبات ومسؤوليات األطراف املشاركة في عملية اإلكتتاب وفقا ألفضل الشروط املتاحة بتاريخ التعاقد وتماشيا مع املتطلبات الصادرة من
الهيئة.
ونتعهد بإبالغ الهيئة فور وقوع أي تغيير أو تعديل في معلومات أو شروط اإلكتتاب وكذلك الحصول على موافقة الهيئة على اإلعالنات والنشرات
والحمالت الترويجية التي قد ترغب الشركة في نشرها للترويا والتعريف بعملية اإلكتتاب .كما نتعهد بإتمام عملية تسجيل وإدراج األسهم املكتتب بها
لدى الجهات املختصة وبما ال يتجاوز الفترة الزمنية املحددة من قبل الهيئة.
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التقرير والبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
صفحة
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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

الـ ـرأي

قمنا بتدقيق البيانات الماليـة المتتععـة لشـركة بتـرول أبـوظبي الوطنيـة للتوزيـع ("ادنـو للتوزيـع" أو "الشـركة" وشـركتاا التابعـة ( شـار
إلياا معاً بـ "المجموعة"  ،والتي تشمل بيان المركز المالي المتتعع كما فـي  31د سـمبر  2016و  ،2015وكـل مـن بيـان الـرب أو
الخسارة والدخل الشامل المتتعع وبيان التغيـرات فـي وتـول المل يـة المتتعـع وبيـان التـدفتات النتد ـة المتتعـع للسـنوات المنتايـة بـكل
التاريخ ،واإل ضاوات وول البيانات المالية المتتععة وملخص للسياسات المحاسبية الاامة.
في رأينا ،إن البيانات المالية المتتععة المرفتة تظار بصورة عادلة ،من جميع النواوي الجوهرية ،المركز المـالي للمجموعـة كمـا فـي
 31د سمبر  2016و  ،2015وأدائاا المالي وتـدفتاتاا النتد ـة للسـنة المنتايـة بـكل التـاريخ وفتـاً للسياسـات المحاسـبية المدرجـة فـي
إ ضاح  3وول البيانات المالية المتتععة.

اساس الـ ـ ـرأي

لتد قمنا بتدقيتنا وفتاً للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا بموجب تل المعايير موضحة في فتـرة مسـؤولية مـدقق الحسـابات وـول
تدقيق البيانـات الماليـة المتتععـة مـن تتريرنـا .كمـا أننـا مسـتتلون عـن الشـركة وفـق معـايير السـلو الدوليـة لمجلـ المحاسـبين "قواعـد
الســلو للمحاســبين المانيــين" إلــى جانــب متعلبــات الســلو ايخاقــي ايخــرة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المتعلتــة بتــدقيتنا
للبيانات الماليـة المتتععـة للشـركة .هـكا ،وقـد التزمنـا بمسـؤولياتنا ايخاقيـة ايخـرة وفتـا لاـكط المتعلبـات ولتواعـد السـلو للمحاسـبين
المانيــين الصــادرة عــن مجلـ المعــايير ايخاقيــة الدوليــة للمحاســبين .ونعتتــد بــين بينــات التــدقيق اللبوتيــة التــي وصــلنا علياــا كافيــة
ومائمة لتوفر أساسا لرأينا.

التيكيد على أمر – أساس اإلعداد

نلفت اإلنتباط إلى اإل ضاوين أرقام  1و  3وول البيانات المالية المتتععة ،التي توض أساس إعداد هكط البيانات المالية المتتععة.
تــإ إعــداد البيانــات الماليــة المتتععــة للمجموعــة إلدراجاــا فــي نش ـرة اإلكتتــا مــن أجــل إدراج أســاإ أدنــو للتوزيــع فــي ســول أبــوظبي
لألورال المالية .نتيج ًة لكل  ،قد ال ت ون البيانات المالية المتتععة مناسبة لغرض آخر.

مسؤوليات االدارة والتائمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية المتتععة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هكط البيانات المالية المتتععة وعرضاا بصورة عادلة وفتاً للسياسات المحاسبية المدرجة في إ ضاح 3
وــول البيانــات الماليــة المتتععــة  ،وكــكل مــن وضــع نظــام الرقابــة الداخليــة التــي تجــدها اإلدارة ضــرورية لتم ناــا مــن اعــداد البيانــات
الماليــة المتتععــة بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخعــاس جوهريــة ،س ـواس كانــت ناشــأة عــن اوتيــال أو خعــي .عنــد إعــداد البيانــات الماليــة
المتتععــة ،ان االدارة مســؤولة عــن تتيــيإ قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــية مســتمرة واالفصــاح متــى كــان مناسـًـبا ،عــن المسـائل
المتعلتــة باالستم ارريـ ــة واعتمــاد مبـ ـــدأ االستم ارريـ ـ ــة المحاســبي ،مــا لــإ تنــوي االدارة تصــفية المجموعــة أو وقــع عملياتاــا ،أو ال يوجــد
لدياا بديل واقعي اال التيام بكل .
ويعتبر التائمين على الحوكمة مسؤولين عن االشراف على مسار إعداد التتارير المالية للمجموعة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل (يتبع)

مسؤوليات مدقق الحسابات وول تدقيق البيانات المالية المتتععة

إن غايتنــا تتملــل بالحصــول علــى تيكيــد معتــول فيمــا إ ا كانــت البيانــات الماليــة المتتععــة خاليــة بصــورة عامــة مــن أخعــاس جوهريـة،
سـواس كانــت ناشــأة عــن اوتيــال أو عــن خعــي ،ومدــدار تتريــر المــدقق الــكي شــمل رأينــا .ان التيكيــد المعتــول هــو مســتوة عــال مــن
دائم ـا أي خعــي جــوهري فــي وــال
التيكيــد ،وال ضــمن أن عمليــة التــدقيق التــي تمــت وفتــا للمعــايير الدوليــة للتــدقيق ســوف ت شــع ً
وجـودط .وقـد تنشــي االخعـاس عـن االوتيــال أو عـن الخعــي ،وتعتبـر جوهريـة بشـ ل فـردي أو امجمــع فيمـا إ ا كـان مــن المتوقـع تي يرهــا
بناس على هكط البيانات المالية المتتععة.
على الت اررات االقتصاد ة المتخكة من قبل المستخدمين ً
كجزس من عملية التدقيق وفتا لمعايير التدقيق الدولية ،فإننا نمارس التتدير الماني ونحـاف علـى الشـ المانـي طـوال فتـرة التـدقيق.
كما نتوم أ ضا:


بتحديد وتتييإ مخاطر االخعاس الجوهرية في البيانات المالية المتتععة ،سواس كانت ناشأة عن اوتيال أو عن خعي ،بالتصميإ
والتيام بإجراسات التدقيق بما ينسجإ مع تل المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا .ان
مخاطر عدم اكتشاف خعي جوهري ناتج عن االوتيال تفول تل الناتجة عن الخعي ،ويث شمل االوتيال التواطؤ ،التزوير،
الحكف المتعمد ،سوس التمليل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.

 باالطاع على نظام الرقابة الداخلي ات الصلة بالتدقيق من أجل تصميإ إجراسات تدقيق مناسبة وسب الظروف ،ول ن لي
بغرض إبداس رأي وول فعالية الرقابة الداخلية.


بتتييإ ماسمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعتولية التتديرات المحاسبية واال ضاوات المتعلتة باا المعدة من قبل اإلدارة.



باستنتاج مدة ماسمة استخدام االدارة لمبدأ االستم اررية المحاسبي ،وبناس على أدلة التدقيق التي تإ الحصول علياا ،في وال
وجود والة جوهرية من عدم اليتين متعلتة بيوداث أو ظ ــروف قد تلير ش وكا جوهرية وول قدرة المجموعة على االستمرار.
وفي وال االستنتاج بوجود والة جوهرية من عدم اليتين ،يتوجب علينا لفت االنتباط في تتريرنا إلى اإل ضاوات ات الصلة
الواردة في البيانات المالية المتتععة ،أو ،في وال كانت هكط اإل ضاوات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا .هكا ونعتمد
في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تإ الحصول علياا وتى تاريخ تتريرنا .ومع ل  ،قد تؤدي االوداث أو الظروف
المستتبلية بالمجموعة إلى توقع أعمال المجموعة على أساس مبدأ االستم اررية.

 بتتييإ العرض الشامل للبيانات المالية المتتععة وهي لاا والبيانات المتضمنة فياا ،بما في ل اإل ضاوات ،وفيما إ ا كانت
البيانات المالية المتتععة تظار العمليات واالوداث ات العاقة بعريتة تحتق العرض العادل.
نتوم بالتوادل مع التائمين على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل الملال ال الحصـر بنعـال وتوقيـت ونتـائج التـدقيق الاامـة ،بمـا فـي
ل أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خال تدقيتنا.
ديلويت آند توش (الشرل ايوسط
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أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

1

3

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
بيان المركز المالي المقتطع
كما في  31ديسمبر 2016
2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

إيضاحات

4.373.773
127.021

3.482.940
146.899

مجموع الموجودات غير المتداولة

4.500.794

3.629.839

الموجودات المتداولة
مخزون
مإ مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرة
مستحق من جاات ات عاقة
نتد وأرددة لدة البنو

1.093.818
1.656.831
353.390
3.833.454

842.035
2.757.861
320.694
921.191

مجموع الموجودات المتداولة

6.937.493

4.841.781

مجموع الموجودات

11.438.287

8.471.620

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتل ات وآالت ومعدات
دفعات متدمة لمتاولين

5

6
7
8
9

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
المساهمة في رأس المال
إوتياطي قانوني
أرباح محتجزة( /خسائر متراكمة

10
11
12

مجموع حقوق الملكية( /العجز)
المطلوبات غير المتداولة
مخصص م افآت ناا ة الخدمة للموظفين

13

المطلوبات المتداولة
مإ دائنة تجارية وأخرة
مستحق لجاات ات عاقة

14
8

1.000.000
6.304.418
333.333
1.845.017

1.000.000
329.489
( 36.147.682

9.482.768

( 34.818.193
278.259

236.926
1.115.047
603.546

1.062.315
41.949.239

مجموع المطلوبات المتداولة

1.718.593

43.011.554

مجموع المطلوبات

1.955.519

43.289.813

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

11.438.287

8.471.620

صالح أحمد الصباغ
المدير المالي

سعيد مبارك الراشدي
الرئي التنفيكي باإلنابة

تش ل اإل ضاوات المرفتة جزساً ال يتج أز من هكط البيانات المالية المتتععة.

عضو مجل

اإلدارة

3

4

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل المقتطع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
إيضاحات

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

إيرادات
ت اليع مباشرة

15
16

17.670.071
( )13.443.563

20.220.026
( 17.555.538

إجمالي الربح
مصاريف توزيع ومدارية
إيرادات أخرة
خسائر إنخفاض التيمة ومصاريف تشغيلية أخرة

17
18
19

4.226.508
( )2.549.782
160.995
( )59.252

3.664.488
( 2.517.110
216.578
( 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:
ايساسي والمخفض

178.10

21

تش ل اإل ضاوات المرفتة جزساً ال يتج أز من هكط البيانات المالية المتتععة.

129.49

4

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

5

5

بيان التغيرات في حقوق الملكية المقتطع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
رأس المال
ألف درهـم

المساهمة
في رأس المال
ألف درهـم

إحتياطي قانوني
ألف درهـم

أرباح محتجزة/
(خسائر متراكمة)
ألف درهـم

المجموع
ألف درهـم

الرديد في  1يناير 2015
مجموع الدخل الشامل للسنة
محول إلى إوتياطي قانوني (إ ضاح 12

1.000.000
-

-

200.000
129.489

( 37.313.080
1.294.887
( 129.489

( 36.113.080
1.294.887
-

الرديد في  1يناير 2016
مجموع الدخل الشامل للسنة
تنازل عن مبلغ مستحق إلى جاة ات عاقة (إ ضاوات  8و11
مساهمة إضافية في رأس المال (إ ضاح 11
محول إلى إوتياطي قانوني (إ ضاح 12

1.000.000
-

6.304.418
-

329.489
3.844

( 36.147.682
1.780.960
36.215.583
( 3.844

( 34.818.193
1.780.960
36.215.583
6.304.418
-

الرصيد في  31ديسمبر 2016

1.000.000

6.304.418

333.333

1.845.017

9.482.768

تش ل اإل ضاوات المرفتة جزساً ال يتج أز من هكط البيانات المالية المتتععة.
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شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
بيان التدفقات النقدية المقتطع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

1.780.960

1.294.887

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
رب السنة
تعديات لـ:
إستاا ممتل ات وآالت ومعدات
خسائر إنخفاض قيمة مإ مدينة – دافي مبالغ مستردة
م افآت ناا ة الخدمة للموظفين المحملة
أرباح من إستبعاد ممتل ات وآالت ومعدات
ع وسات تنزيل قيمة بضاعة جاهزة إلى دافي التيمة التابلة للتحتق
خسارة إنخفاض التيمة لبضاعة بعيأة الحركة ومتتادمة
شعب مخزون
إيرادات فوائد

347.076
22.238
29.485
( )3.104
1.027
11.964
( )2.491

263.523
52.502
35.155
( 5.465
( 23.365
1.350
1.873
( 3.031

التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل
(زيادة  /نتص في مخزون
نتص( /زيادة في مإ مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرة
زيادة في مستحق من جاات ات عاقة
نتص في مإ مدينة تجارية وأخرة
زيادة( /نتص في مستحق إلى جاات ات عاقة

2.187.155
( )264.774
1.078.792
( )32.696
( )24.980
1.174.308

1.617.429
41.140
( 261.362
( 96.568
( 148.357
( 672.352

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
م افآت ناا ة الخدمة المدفوعة للموظفين خال السنة

4.117.805
( )70.818

479.930
( 11.093

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

4.046.987

468.837

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
دفعات لشراس ممتل ات وآالت ومعدات
دفعات متدمة لمتاولين
عائدات من إستبعاد ممتل ات وآالت ومعدات
فوائد مستلمة

( )1.040.151
( )100.199
3.135
2.491

( 880.266
( 60.493
5.564
3.031

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

( )1.134.724

( 932.164

صافي الزيادة( /النقص) في النقد ومرادفات النقد

2.912.263

( 463.327

النتد ومرادفات النتد في بدا ة السنة

821.191

1.284.518

النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة (إيضاح )9

3.733.454

821.191

معامالت غير نقدية:
مستحتات لممتل ات وآالت ومعدات

77.712

46.723

دفعات متدمة لمتاولين محولة إلى ممتل ات وآالت ومعدات

120.077

46.908

مساهمة إضافية في رأس المال (إ ضاح 11

6.304.418

-

تحويل الخسائر المتراكمة إلى مستحق إلى جاة ات عاقة (إ ضاح 11

36.215.583

-

تش ل اإل ضاوات المرفتة جزساً ال يتج أز من هكط البيانات المالية المتتععة.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
1

معلومات عامة

تيسست شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ("أدنـو للتوزيـع" أو "الشـركة" بموجـب التـانون رقـإ ( 13لسـنة  1973الصـادر عـن
داوب السمو واكإ إمارة أبوظبي باإلنابة.
إن اينشعة الرئيسية للشركـة وشركتاا التابعة ،شركة أدنو الدولية للتوزيـع .م.م ( ،.شـار إلياـا معاـا ب ـ "المجموعـة" هـي تسـويق
المنتجات البترولية والغاز العبيعي والمنتجات المصاوبة لاا.
تمتل المجموعة محعات الوقود بالتجزئة التـي تتـع فـي إمـارة أبـوظبي والشـارقة ،ويـث تعتبـر المجموعـة هـي المـزود الوويـد للوقـود
لاا ،وفي إمارات عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم التيوين.
تتوم المجموعة بتشغيل متاجر "واوة أدنو " في معظإ محعات الخدمة التابعة لاا ،وتتوم بتيجير متاجر بيع بالتجزئـة وغيرهـا مـن
المساوات للمستيجرين ،ملل معاعإ الخدمة السريعة.
تتــوم المجموعــة أ ضــا بتســويق وتوزيــع الوقــود للعمــاس مــن الشــركات والح ومـات فــي جميــع أنحــاس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
باإلضافة إلى ل  ،تتدم المجموعة خـدمات التزويـد بـالوقود والخـدمات ات الصـلة فـي مانيـة معـارات فـي دولـة اإلمـارات العربيـة
المتحدة ،وتمتل وتدير شب ة لتوزيع الغاز العبيعي في أبوظبي.
إن المجموعــة هــي شــركة تابعــة مملوكــة بال امــل ل ـ شــركة بتــرول أبــوظبي الوطنيــة للتوزيــع ("أدنــو "" ،المســاهإ" أو "الشــركة ايم" ،
والمملوكة بال امل لح ومة أبوظبي ("المساهإ الناائي"  ،والمسجلة في أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
إن عنوان الم تب الرئيسي المسجل للمجموعة هو ص.

 ،4188 .أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

في  14سبتمبر  ،2017وافتت الشركة االم على تحويـل أنشـع البيـع والشـراس التـي تـوم باـا قسـإ العيـران المـدني ("التسـإ" إلياـا
بحيث يتإ تسجيل جميع المبيعات ،ت لف المبيعات ،الكمإ المدينة والمخزون للتسإ من قبل الشـركة االم .وفتـاً لخعـ التحويـل ،فـإن
أنشـعة البيــع والشـراس التـي تــوم باــا التسـإ ســوف تتــوم باـا الشــركة االم ،بينمــا سـتتوم شــركة أدنــو للتوزيـع ،بصــفتاا وكيــل للشــركة
ايم ،بإدارة عمليات التسإ ،وسيتإ تحميل الشركة ايم نسب مأوية من الت اليع المت بدة كما تإ االتفال علي من قبل العرفين.
تاريخيـاً ،يـتإ تســجيل أنشــعة البيــع والشـراس والمعــامات للتســإ مــن قبــل الشــركة وي ـتإ إدراجاــا فــي البيانــات الماليــة المووــدة .تع ـ
البيانــات الماليــة المتتععــة المدرجــة فــي هــكا التتريــر المركــز المــالي للمجموعــة فــي  31د ســمبر  2016و  31د ســمبر ، 2015
وأدائاا المالي وتدفتاتاا النتد ة للسنوات المنتاية في ل التاريخ باستلناس المبيعات وت لفـة المبيعـات ،مصـاريف التوزيـع واإلداريـة،
الكمإ المدينة/الكمإ الدائنة والمخزون للتسإ.
تإ إعداد البيانـات الماليـة المتتععـة للمجموعـة إلدراجاـا فـي نشـرة اإلكتتـا
لألورال المالية.
بيان التوافق

مـن أجـل إدراج أسـاإ أدنـو للتوزيـع فـي سـول أبـوظبي

ـاس علـى المعـايير الدوليـة للتتـارير الماليـة ،بإسـتلناس بعـض الموجـودات والمعلوبـات واإليـرادات
تإ إعداد البيانات المالية المتتععة بن ً
والمصاريف المتعلتة بينشعة بيع وشراس التسإ  ،وككل التدفتات النتد ة ات العاقة التي سـوف يـتإ تحويلاـا إلـى الشـركة ايم كمـا
هو موض ضمن "أساس اإلعداد" في إ ضاح .3

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016يتبع)
2

المعدلة
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

1/2

المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة الجديــدة والمعدلــة التــي تــم تطبيقهــا ولــيه لهــا ت ـ ير هــام علــا البيانــات الماليــة
المقتطعة

تإ تعبيق المعايير الدولية للتتارير المالية الجديدة والمعدلة التالية ،التي أدبحت سارية المفعول للفتـرات السـنوية التـي تبـدأ فـي أو
بعــد  1ينــاير  2016فــي هــكط البيانــات الماليــة المتتععــة .لــإ ينــتج عــن تعبيــق هــكط المعــايير الجديــدة والمعدلــة أي تــي ير ماــإ علــى
المبالغ المدرجة في السنة الحالية أو السنوات السابتة ول ن قد تؤ ر على محاسبة المعامات أو الترتيبات المستتبلية.
 تعديات على المعيار المحاسبي الدولي رقإ  1عرض البيانات المالية المتعلتة بمبادرة اإلفصاح

 تعــديات علــى المعيــار المحاســبي الــدولي رقــإ  16ممتل ــات وآالت ومعــدات والمعيــار المحاســبي الــدولي رقــإ  38الموجــودات
غير الملموسة المتعلق بتوضي إستخدام أساليب متبولة لإلستاا واالطفاس
 التحســينات الســنوية  2014 - 2012علــى المعــايير الدوليــة للتتــارير الماليــة التــي تتضــمن التعــديات علــى المعــايير الدولي ـة
للتتارير المالية أرقام  5و  ،7والمعايير المحاسبية الدولية أرقام  19و .34
2/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد

لإ تتإ المجموعة بتعبيق المعايير الدولية للتتارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة التالية والتي لإ حن موعد تعبيتاا بعد:
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية

تــدم المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  9ايدوات الماليــة الصــادر فــي نــوفمبر  2009متعلبــات جديــدة وــول تصــنيع وقيــاس
الموجــودات الماليــة .تــإ تعــديل المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  9الوتـاً فــي أكتــوبر  2010ليتضــمن متعلبــات وــول تصــنيع
وقياس المعلوبـات الماليـة وملغـاس االعتـراف باـا ،وفـي نـوفمبر  2013ليتضـمن متعلبـات جديـدة وـول محاسـبة التحـوم العامـة .تـإ
إدــدار نســخة أخــرة معدلــة وــول المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  9فــي يوليــو  2014ليتضــمن بش ـ ل أساســي أ متعلبــات
تعديات محدودة لمتعلبات التصنيع والتياس من خال تتد إ قياس "التيمـة العادلـة مـن
إنخفاض التيمة للموجودات المالية و
خال الدخل الشامل اآلخر" على أدوات دين معينة بسيعة.
تإ إددار النسخة الناائية للمعيار الدولي للتتارير المالية رقإ  9والتي تشمل متعلبات محاسـبة ايدوات الماليـة ،والتـي تحـل محـل
المعيار المحاسبي الدولي رقإ  39ايدوات المالية :اإلعتراف والتياس .يتضمن المعيار متعلبات في المجاالت التالية:






التصنيع والتياس :يتإ تصنيع الموجودات المالية بـالرجوع إلـى نمـو ج ايعمـال المحـتف باـا مـن خالـ وخصـائص التـدفتات
النتد ة المتعاقد علياا .تدم المعيار الدولي للتتارير المالية رقإ  9في نسخت الصادرة فـي سـنة  2014فأـة "التيمـة العادلـة مـن
خــال الــدخل الشــامل اآلخــر" لــبعض أدوات الــدين .يــتإ تصــنيع المعلوبــات الماليــة بعريتــة مما لــة ضــمن المعيــار المحاســبي
الدولي رقإ  ،39ول ن هنا إختافات في متعلبات تعبيق قياس مخاطر االئتمان الخادة بالمنشية.
إنخفاض التيمة :تتدم نسخة  2014من المعيار الدولي للتتارير المالية رقـإ  9نمـو ج "خسـارة إئتمـان متوقعـة" لتيـاس إنخفـاض
قيمة الموجودات المالية ،لكل لإ عد ضرورياً وصول ودث إئتماني قبل اإلعتراف بخسارة اإلئتمان.
محاسبة التحوم :تدم نمو ج محاسبة تحوم جديـد الـكي تـإ تصـميم لي ـون متماشـياً مـع أنشـعة إدارة المخـاطر لـدة المنشـآت
عند التحوم للمخاطر المالية وغير المالية.
إلغاساإلعتراف :تإ إدراج متعلبات إلغاس اإلعتراف بالموجودات والمعلوبات المالية من المعيار المحاسبي الدولي رقإ .39

تتوقــع اإلدارة ب ـين المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  2014( 9ســيتإ تعبيت ـ فــي البيانــات المالي ـة المتتععــة للمجموعــة للفت ـرة
الســنوية التــي تبــدأ فــي  1ينــاير  .2018إن تعبيــق المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  2014( 9قــد ــون لـ تــي ير هــام علــى
ـاس علــى تتــديرات الخســائر الناتجــة عــن عــدم قــدرة أو عجــز العمــاس عــن
قيــاس انخفــاض قيمــة الــكمإ المدينــة التجاريــة للمجموعــة بنـ ً
تسـديد الــدفعات المعلوبــة أو التيمــة الزمنيــة لألمـوال .توادــل المجموعــة تتيــيإ تــي ير لـ والتغييـرات ايخــرة علــى البيانــات الماليــة
المتتععة.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016يتبع)
2

المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

2/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد (يتبع)

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15إيرادات من عقود مع العمالء

أددر المعيار الدولي إلعداد التتارير المالية رقإ  15نمو ج شامل واود للمنشآت الستخدام في المحاسبة لإليرادات الناتجـة مـن
العتــود المبرمــة مــع العمــاس .ســيحل المعيــار الــدولي إلعــداد التتــارير الماليــة رقــإ  15والتفســيرات المتعلتــة بـ عنــدما تصــب فعالــة،
محل اإلرشاد الحالي لإلعتراف باإليرادات المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقإ  18اإليـرادات والمعيـار المحاسـبي الـدولي
رقـإ  11عتـود المتـاوالت .إن المبـدأ ايساسـي للمعيـار الـدولي إلعـداد التتـارير الماليـة رقـإ  15هـو أنـ علـى المنشـية اإلعتـراف
باإليرادات لتصع تحويل السلع أو الخدمات المتفق علياا إلى العماس بمبلـغ ع ـ البـدل المتابـل الـكي تتوقـع المنشـية الحصـول
علي متابل تل السلع أو الخدمات .تدم المعيار منااج من خم خعوات لإلعتراف باإليرادات:
 الخعوة ايولى :تحديد العتد (العتود مع العماس
 الخعوة اللانية :تحديد أداس اإللتزامات في العتد
 الخعوة اللاللة :تحديد سعر المعاملة
 الخعوة الرابعة :توزيع سعر المعاملة على أداس اإللتزامات في العتد
 الخعوة الخامسة :اإلعتراف باإليرادات عندما (أو متى تلبي المنشية أداس اإللتزام
بموجــب المعيــار الــدولي إلعــداد للتتــارير الماليــة رقــإ  ،15تعتــرف المنشــية عنــدما (أو متــى تلبــي أداس اإللت ـزام ،أي عنــد تحويــل
"الســيعرة" علــى الســلع أو الخــدمات الضــمنية يداس اإللت ـزام إلــى العميــل .تمــت إضــافة توجي ـ إرشــادي أكلــر فــي المعيــار الــدولي
للتتــارير الماليــة رقــإ  15للتعامــل مــع ســيناريوهات محــددة .باإلضــافة إلــى ل ـ  ،يتعلــب المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ 15
إ ضـاوات شـاملة .فــي أبريـل  ،2016أدــدر مجلـ المعـايير المحاســبية الدوليـة إ ضــاوات وـول المعيـار الــدولي إلعـداد للتتــارير
المالية رقإ  15تتعلق بتحديد التزامات ايداس ،إعتبارات المدير متابل الوكيل والترخيص ،وككل إرشادات تعبيق الترخيص.
مـن المتوقــع أن التـي ير المحتمــل لمعيـار اإليـرادات للمجموعـة ــون علـى قيــاس مبيعـات العتــود مـع العمــاس التـي تمــن خصــومات
ووسومات ورسوم تجايز الشحنات ايولية .توادل المجموعة تتييإ ل التي ير والتغييرات ايخرة على البيانات المالية.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16عقود اإليجار

تــدم المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  16نمــو ج شــامل واوــد لتحديــد ترتيبــات عتــود اإل جــار والمعالجــات المحاســبية ل ــل مــن
المؤجرين والمستيجرين .سوف حـل المعيـار الـدولي للتتـارير الماليـة رقـإ  16محـل إرشـادات اإل جـار الحاليـة بمـا فـي لـ المعيـار
المحاسبي الدولي رقإ 17عتود اإل جار والتفسيرات المتعلتة ب عندما صب ساري المفعول.
ميــز المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  16عتــود اإل جــار بــين عتــود اإل جــار والخدمــة عل ـى أســاس إ ا كــان ايدــل المحــدد
مســيعر عليـ مــن قبــل العميــل .يــتإ إســتبعاد التمييــز بــين عتــود اإل جــارات التشــغيلية (خــارج الميزانيــة العموميــة وعتــود اإل جــارات
التمويلية (ضمن الميزانية العمومية في محاسبة المستيجر ومستبدالاا بنمو ج بحيـث يـتإ اإلعتـراف بحـق إسـتخدام ايدـل واإللتـزام
المتابل لعتود اإل جار من قبـل المسـتيجرين (بمعنـى آخـر ،أن جميعاـا ضـمن الميزانيـة العموميـة باسـتلناس عتـود اإل جـارات قصـيرة
ايجل وعتود اإل جارات يدول منخفضة التيمة.
تتوقع اإلدارة أن المعيار الدولي للتتارير المالية رقإ  16سوف يتإ تعبيت فـي البيانـات الماليـة للمجموعـة للفتـرة السـنوية التـي تبـدأ
في  1يناير  .2019أن تعبيق المعيار الدولي للتتارير المالية رقإ  16قد ون لـ تـي ير هـام علـى المبـالغ واإلفصـاوات المدرجـة
في البيانات المالية للمجموعة فيما يتعلق بالموجودات المالية والمعلوبات المالية .ومـع تعبيـق المعيـار الـدولي للتتـارير الماليـة رقـإ
 ،16ســوف يــتإ اإلعت ـراف بإلت ازمــات عتــود اإل جــار التشــغيلي خــارج الميزانيــة كمــا هــو مبــين فــي إ ضــاح  22كبنــد فــي الميزانيــة
العمومية كما يلي:
أ

اإلعتراف باا كحق استخدام ايدل وااللتزام المتعلق بعتد اإل جار و
ســيتإ اســتبدال مصــاريف اإل جــار بمصــاريف اإلطفــاس علــى وــق إســتخدام ايدــل ورســوم تمويــل الحــد ايدنــى لــدفعات
اإل جار.
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أساس اإلعداد

تإ إعداد البيانات المالية المتتععة على أساس اإلقتعاع من البيانـات الماليـة المووـدة للسـنة المنتايـة فـي  31د سـمبر  2016مـن
خال إقتعاع المبيعات ،ت لفة مبيعات الكمإ المدينة /الكمإ الدائنة ومخزون التسإ.
قــد ال ت ــون البيانــات الماليــة المتتععــة مؤشـ اًر علــي ايداس المســتتبلي للمجموعــة ،وال تع ـ بالضــرورة مــا كانــت ســت ون عليـ مــن
نتائج اإلقتعاع من العمليات ،المركز المالي والتدفتات النتد ة ،فيما لو تإ تحويل التسإ في السنوات السابتة.
تــإ عــرض البيانــات الماليــة المتتععــة بــدرهإ اإلمــارات العربيــة المتحــدة ("الــدرهإ اإلمــاراتي"  ،وهــي العملــة الوظيفيــة للشــركة وعملــة
العرض للمجموعة .تإ تتريب جميع المبالغ يقر ألع (ألع درهإ إال إ ا أشير إلى غير ل .
تإ إعداد البيانات المالية المتتععة وفتاً لمبدأ الت لفة التاريخية .إن الت لفة التاريخية بصفة عامة تملل التيمـة العادلـة للـلمن المحـدد
المتدمة متابل تبادل الموجودات.
إن السياسات المحاسبية الاامة المتبعة مبينة في الصفحات التالية:
أساس التوحيد

تتضـمن البيانـات الماليــة المتتععـة البيانـات الماليــة للشـركة والمنشــية الخاضـعة لسـيعرة الشــركة .تتحتـق السـيعرة عنــدما ـون لــدة
الشركة السلعة على الجاة المستلمر فياا التعرض للعوائد المتغيـرة الناتجـة مـن المشـاركة مـع الجاـة المسـتلمر باـا ولـدياا التـدرة
على استخدام سلعتاا على الجاة المستلمر باا للتي ير على عوائدها.
تتوم الشركة بإعادة تتييإ فيما إ ا كان لدياا سـيعرة علـى الجاـة المسـتلمر باـا أم ال فـي وـال أشـارت الوقـائع والظـروف إلـى وجـود
تغيرات في واود أو أكلر من عنادر السيعرة اللاث المدرجة أعاط.
يــتإ وــكف جميــع الموجــودات والمعلوبــات ،وتــول المل يــة ،االي ـرادات ،المصــاريف والتــدفتات النتد ــة المتعلتــة بالمعــامات مــا ب ـين
أعضاس المجموعة بال امل عند توويدها.
عندما ون ل ضرورياً ،يتإ إجراس التعديات على البيانات المالية للشركة التابعة لتتوافق مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
تفاديل الشركة التابعة هي كما يلي:
اسم الشركة التابعة
شركة أدنو الدولية للتوزيع .م.م.

نسبة الملكية
2015
2016

%100

%100

مكان الت سيه

النشاط األساسي

اإلمارات العربية المتحدة

وكاالت تجارية
شركات تجارية
اإلستلمار في المشروعات
التجارية وتيسيساا ومدارتاا
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ممتلكات وآالت ومعدات

تــدرج الممتل ــات واآلالت والمعــدات بالت لفــة ناقص ـاً اإلســتاا المت ـراكإ وخســائر انخفــاض التيمــة المتراكمــة ،إن وجــدت .تشــتمل
الت لفة التاريخية على المصاريف المنسوبة بش ل مباشر إلى امتا ايدل.
يتإ إدراج الت اليع الاوتة في التيمة المدرجة لألدل أو اإلعتراف باا كيدل منفصل وسبما ون مائماً فتط عندما ـون مـن
المحتمل أن ينتج فوائد اقتصاد ة مسـتتبلية للمجموعـة مـن ايدـل المعنـي وي ـون باإلم ـان قيـاس الت لفـة بشـ ل مو ـول .يـتإ إلغـاس
اإلعتراف بالتيإ المدرجة لألجزاس المستبدلة .يتإ إدراج كافـة مصـاريف اإلدـاح والصـيانة ايخـرة فـي ايربـاح أو الخسـائر خـال
الفترة المالية التي ود ت فياا.
يتإ اوتسا
يلي:

االستاا بإستخدام طريتة التسط اللابت لتوزيع ت لفتاا على قيماا المتبتية على مدة ايعمار اإلنتاجية المتـدرة كمـا

مباني
آالت وم ائن
سيارات
أ اث ،تجايزات ومعدات
خعوم أنابيب

 25 – 5سنة
 15 – 5سنة
 10 – 4سنة
 5سنوات
 20 – 15سنة

يــتإ مراجعــة التــيإ المتبتيــة وايعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات وتعــديلاا إ ا كــان لـ مناســباً فــي تــاريخ كــل تتريــر .يــتإ خفــض التيمــة
المدرجــة لألدــل مباش ـرة إلــى التيمــة المم ــن اســتردادها إ ا كانــت التيمــة المدرجــة لألدــل أكبــر مــن قيمت ـ المم ــن اســتردادها .إن
ال ـرب أو الخســارة الناتجــة مــن اســتبعاد أو تتاعــد أوــد الممتل ــات واآلالت والمعــدات يــتإ تحديــدها كــالفرل بــين عوائــد البيــع والتيمــة
المدرجة لألدل ويتإ االعتراف باا في الرب أو الخسارة.
يـتإ إوتسـا
ايراضي.

ايرض المتدمــة مـن قبـل و ومــة أبـوظبي بـدون متابــل بتيمـة إسـمية تبلــغ  1درهـإ ل ـل قععــة أرض .ال يـتإ إســتاا

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

يــتإ إدراج ايعمــال ال أرســمالية قيــد التنفيــك ضــمن الممتل ــات واآلالت والمعــدات بالت لفــة .يــتإ تحويــل ايعمــال ال أرســمالية قيــد التنفيــك
إلى فأة ايدول المناسبة ويتإ استااكاا وفتا لسياسات المجموعة عند اكتمال تشييد ايدل وتشغيل ومتاوت لإلستخدام.

المخزون

يتإ إدراج المخزون بالت لفة ودافي التيمة التابلة للتحتق ،أياما أقل .يـتإ اوتسـا الت لفـة بعريتـة معـدل الت لفـة المـرج  .تتضـمن
ت لفــة البضــاعة الجــاهزة وأعمــال قيــد التنفيــك مــن م ـواد خــام وم ـواد إســتااكية وقعــع غيــار وعمالــة مباش ـرة وم ـواد ومصــاريف غيــر
مباشرة (إستناداً إلى التدرة التشغيلية العاد ة  .تملل دافي التيمة التابلة للتحتق سعر البيـع المتـدر ناقصـاً ت ـاليع اإلنجـاز المتـدرة
والت اليع الازمة إلجراس البيع.
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انخفاض قيمة الموجودات الملموسة

تعمل المجموعة في ناا ة كل فترة تترير على مراجعة التيإ المدرجة لموجوداتاا و ل لتحديد إن كان هنال ما شـير إلـى أن هـكط
الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض التيمة .إ ا وجـد مـا شـير إلـى لـ يـتإ تتـدير التيمـة التابلـة لإلسـترداد لألدـل و لـ
لتحديد خسائر إنخفاض التيمة (إن وجدت  .في وال عدم التم ن من تتدير التيمة التابلة لإلسترداد يدل محدد ،تتوم المجموعة
بتتدير التيمة التابلة لإلسترداد للوودة المنتجة للنتد التي عود إلياا ايدل نفس  .عنـدما م ـن تحديـد أسـ توزيـع معتولـة و ابتـة،
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.
إن التيمة التابلة لاسترداد هي التيمة العادلة لألدل ناقصاً ت لفة البيع وقيمة االستخدام ،أياما أعلى .عند تتييإ قيمـة االسـتخدام،
يــتإ خصــإ التــدفتات النتد ــة المســتتبلية المتــدرة إلــى قيماــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــإ مــا قبــل الضـريبة ع ـ تتييمــات الســول
الحالية للتيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخادة بايدل ويث لإ يتإ تعديل تتديرات التدفتات النتد ة المستتبلية بخصوداا.
فــي وــال تــإ تتــدير التيمــة التابلــة لاســترداد يدــل (أو الووــدة المنتجــة للنتــد بمــا تــل عــن التيمــة المدرجــة ،يــتإ تخفــيض التيمــة
المدرجــة لألدــل (أو الووــدة المنتجــة للنتــد إلــى التيمــة التابلــة لاســترداد .يــتإ االعتـراف بخســائر االنخفــاض مباشـرًة فــي ال ـرب أو
الخسارة.
في والة استرجاع خسائر انخفاض التيمة الوتـاً ،يـتإ زيـادة التيمـة المدرجـة لألدـل (أو الووـدة المنتجـة للنتـد إلـى التيمـة المعدلـة
التابلــة لاســترداد ،بحيــث ال تزيــد التيمــة المدرجــة المعدلــة عــن التيمــة المدرجــة لألدــل (أو الووــدة المنتجــة للنتــد فيمــا ل ـو لــإ يــتإ
اوتسا خسائر انخفاض التيمة في السنوات السـابتة .يـتإ تسـجيل اسـترجاع خسـائر انخفـاض التيمـة مباشـرةً فـي الـرب أو الخسـارة
إال إ ا كان ايدل قد تإ إدراج بمبلغ إعادة التتييإ وفي هكط الحالة يتإ تسجيل استرجاع خسائر انخفاض التيمة كزيادة فـي إعـادة
التتييإ.
الموجودات المالية

لــدة المجموعــة الموجــودات الماليــة التاليــة كمــا فــي  31د ســمبر " :2016النتــد ومرادفــات النتــد" ،ودائــع يجــل ،مــإ مدينــة تجاريــة
وموجــودات متداولــة أخــرة (باســتلناس مصــاريف مدفوعــة متــدماً ومســتحق مــن جاــات ات عاقــة .يــتإ تصــنيع هــكط الموجــودات
المالية "كتروض و مإ مدينة" .عتمد التصـنيع علـى طبيعـة والاـدف مـن الموجـودات الماليـة ويـتإ تحديـد التصـنيع عنـد اإلعتـ ارف
المبدئي.
النتد ومرادفات النتد

يت ون النتد ومرادفات النتد من النتد وايرددة لدة البنو في وسابات جارية ومستلمارات قصيرة ايجل ات سيولة عالية بتواريخ
إستحتال أقل من ا ة أشار قابلة للتحويل بساولة إلى مبالغ نتد ة معروفة وتخضع لتغيرات غير جوهرية في التيمة.
قروض ومدينون

يتإ تصنيع الـكمإ المدينـة التجاريـة والموجـودات المتداولـة ايخـرة (بإسـتلناس مصـاريف مدفوعـة متـدماً ومسـتحق إلـى جاـات ات
عاقة والتي لاا دفعات ابتة أو محددة وال يتإ تداولاا في سول نشعة "كتـروض ومـدينين" .يـتإ قيـاس التـروض والمـدينين بالت لفـة
المعفــية باســتخدام طريتــة ســعر الفائــدة الفعلــي ناقصـاً أي انخفــاض فــي التيمــة .يــتإ اإلعتـراف بــدخل الفوائــد باســتخدام ســعر الفائــدة
الفعلي باستلناس ايرددة المدينة قصيرة ايجل ويث ون اإلعتراف بالفائدة غير مادي.
طريتة الفائدة الفعلية
إن طريتـة الفائــدة الفعليــة هــي طريتـة الوتســا الت لفــة المعفــية يداة الـدين وتوزيــع مصــاريف الفوائــد علـى مــدة الفتـرة المعنيــة .إن
معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الكي خصإ تماماً الدفعات النتد ة المستتبلية المتوقعة (بما في ل كافة الرسوم والنتام المدفوعة
أو المســتلمة التــي تشـ ل جــزساً ال يتجـ أز 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 مناسباً.
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الموجودات المالية (يتبع)
إنخفاض قيمة الموجودات المالية
يتإ مراجعة الموجـودات الماليـة ،لتحديـد إن كـان هنالـ مـا شـير إلـى إنخفـاض فـي قيمتاـا بناا ـة كـل فتـرة تتريـر .يـتإ خفـض قيمـة
الموجـودات الماليـة عنـدما ـون هنـا دليـل موضـوعي بينـ نتيجـ ًة 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

تتوم المجموعة بإلغاس االعتراف بيدل مالي فتـط عنـد إنتاـاس الحتـول التعاقد ـة المتعلتـة باسـتام التـدفتات النتد ـة مـن ايدـل أو
عنــدما تحــول المجموعــة ايدــل المــالي ،وبشـ ل جــوهري كافــة مخــاطر ومنــافع المل يــة إلــى منشــية أخــرة .أمــا فــي والــة عــدم قيــام
المجموعة بالتحويل أو اإلوتفاظ بش ل جوهري بمخاطر ومنافع المل ية واسـتمرارها بالسـيعرة علـى ايدـل المحـول فـإن المجموعـة
تتوم بإلغاس اإلعتراف بحصتاا المستبتاة في ايدل المحول والمعلوبات المتعلتة ب التي قد جب على المجموعة دفعاـا .أمـا فـي
والة إوتفاظ المجموعة بش ل جـوهري ب افـة مخـاطر ومنـافع المل يـة لألدـل المحـول ،فـإن المجموعـة تسـتمر بـاإلعتراف بايدـل
المالي.
المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
ي ــتإ تص ــنيع أدوات ال ــدين وأدوات وت ــول المل ي ــة كمعلوب ــات مالي ــة أو وت ــول مل ي ــة بم ــا يتماش ــى م ــع ج ــوهر الترتي ــب التعاق ــدي
وتعريفات اإللتزام المالي وأداة وتول المل ية.
أدوات وتول المل ية

إن أداة وتـول المل يـة هــي أي عتـد يبــرهن علـى وصـة متبتيــة فـي موجــودات منشـية بعـد طــرح كافـة معلوباتاــا .يـتإ تســجيل أدوات
وتول المل ية المصدرة من قبل المجموعة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل مصاريف اإلددار المباشرة.
معلوبات مالية

تت ــون المعلوبــات الماليــة للمجموعــة مــن مــإ دائنــة تجاريــة وأخــرة (بإســتلناس دفعــات متدمــة مــن عمــاس وقســائإ ومبيعــات البعاقــة
المدفوعة متدماً التائمة والمستحق إلى جاات ات عاقة ،والتـي يـتإ قياسـاا مبـدئياً بالتيمـة العادلـة ،بعـد خصـإ ت ـاليع المعاملـة،
ويتإ قياساا الوتاً بالت لفة المعفية باستخدام طريتة الفائدة الفعلية واالعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعلي ،باسـتلناس
الكمإ الدائنة قصيرة ايجل عندما ون اإلعتراف بالفائدة غير مادي.
إن طريتــة معــدل الفائــدة الفعلــي هــي طريتــة الوتســا الت لفــة المعفــية للمعلوبــات الماليــة وتوزيــع مصــاريف الفوائــد علــى الفت ـرات
المرتبعة باا .إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الـكي سـتخدم لخصـإ الـدفعات النتد ـة المسـتتبلية المتوقعـة خـال العمـر المتوقـع
للمعلوبات المالية أو خال فترة أقصر عندما ون ل مناسبا.
تتوم الشركة بإلغاس االعتراف بالمعلوبات المالية عندما وفتط عندما يتإ استيفاس االلتزام التعاقدي أو إلغائ أو انتااس مدت .
إلغاس االعتراف بالمعلوبات المالية
تتوم المجموعة بإلغاس االعتراف بالمعلوبات المالية عندما وفتط عندما يتإ استيفاس االلتزام التعاقدي أو إلغائ أو انتااس مدت .
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اإلعتراف باإليرادات

يتإ قياس اإليـرادات بالتيمـة العادلـة للبـدل المتبـوض أو المسـتحق وتملـل المبـالغ المسـتحتة للمنتجـات والخـدمات المتدمـة فـي سـيال
ايعمــال اإلعتياد ــة .يــتإ اإلعتـراف بــاإليرادات ،دــافي مــن الحســومات والخصــومات عنــدما ــون مــن المحتمــل ان تتــدفق المنــافع
االقتصاد ة المتعلتة بالمعاملة إلى المجموعة ويم ن قياس مبلغ اإليرادات والت لفة المرتبعة باا بش ل مو ول.

بيع البضائع

يــتإ اإلعت ـراف ببيــع البضــائع والمنتجــات النفعيــة عنــدما يــتإ تحويــل المخــاطر والمنــافع الاامــة لمل يــة البضــائع إلــى البــائع ،والــكي
يتوافق بش ل عام مع التسـليإ الفعلـي للبضـائع .ال يـتإ التسـليإ إال إ ا تـإ شـحن المنتجـات خـارج مبـاني المجموعـة أو إسـتاماا مـن
قبل العميل.

تتد إ الخدمات

يتإ اإلعتراف باإليرادات من تتد إ الخدمات عندما يتإ تتد إ الخدمات ومم انية تتدير نتائج المعامات بش ل مو ول.

إيرادات التسليإ

يــتإ اإلعت ـراف بــاإليرادات مــن نتــل الــنفط عنــدما يــتإ تتــد إ الخــدمات .وتســتند هــكط اإلي ـرادات إلــى ال ميــات المنتولــة والمتاســة وفت ـاً
لإلجراسات المحددة في كل عتد خدمة.

دخل التيجير

يتإ اإلعتراف بدخل التيجير من عتود اإل جار التشغيلية على أساس التسط اللابت على مدة فترة اإل جار ات العاقة.

إيرادات فوائد

يـتإ اإلعتـراف بـإيرادات الفوائـد مـن ايدــل المـالي عنـدما ـون مـن المحتمـل أن تتــدفق المنـافع االقتصـاد ة إلـى المجموعـة ويم ــن
قياس مبلغ اإليرادات بش ل مو ول .يتإ اوتسا إيرادات الفوائد على أساس زمني ،بالرجوع إلـى المبلـغ ايدـلي المسـتحق ومعـدل
الفائدة الفعلي المعبق ،وهو المعدل الكي خصإ تماماً التدفتات النتد ة المستتبلية المتدرة خال العمر المتوقع لألدل المـالي إلـى
دافي التيمة المدرجة لألدل عند اإلعتراف المبدئي.

إيرادات أخرة

يتإ اإلعتراف باإليرادات ايخرة عندما ون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصاد ة إلـى المجموعـة ويم ـن قيـاس مبلـغ الـدخل
بش ل مو ول.
عقود اإليجار

المجموعة كمؤجر

ـاس علـى فتـرة عتـد اإل جـار المتعلـق باـا .يـتإ إضـافة
يتإ تحتيق إيراد اإل جار مـن اإل جارات التشغيلية وفتـاً لعريتـة التسـط اللابـت بن ً
الت ـ ـاليع ايولي ــة المباشـ ـرة المتعلت ــة بالتف ــاوض ومع ــداد عت ــد اإل ج ــار التش ــغيلي إل ــى التيم ــة المدرج ــة لألد ــل الم ــؤجر بحي ــث يـ ـتإ
االعتراف باا وفتاً لتاعدة التسط اللابت وعلى أساس فترة التيجير.

الشركة كمستيجر

ـاس علـى فتـرة التـيجير ،إال عنـدما ـون هنـا
يتإ االعتراف بـدفعات اإل جـارات التشـغيلية كمصـروف وفتـاً لتاعـدة التسـط اللابـت وبن ً
أســاس مناجــي أكلــر نمو جيــة للمخعــط الزمنــي الــكي يــتإ في ـ 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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عمالت أجنبية

يتإ تسجيل المعامات بعمات بخاف العملة المستخدمة وهي الدرهإ اإلمـاراتي (العمـات ايجنبيـة علـى أسـاس أسـعار الصـرف
الســائدة بتــاريخ تلـ المعــامات .بناا ــة كــل فت ـرة تتريــر ،يــتإ إعــادة تحويــل البنــود الماليــة المدرجــة بــالعمات ايجنبيــة علــى أســاس
أسعار الصرف السائدة بناا ة فترة التترير .يـتإ إعـادة تحويـل البنـود غيـر الماليـة المصـنفة بـالعمات ايجنبيـة والتـي تظاـر بتيمتاـا
العادلــة علــى أســاس أســعار الصــرف الســائدة عنــد تحديــد التيمــة العادلــة لاــا .ال يــتإ إعــادة تحويــل البنــود غيــر الماليــة بــالعمات
ايجنبية والتي يتإ قياساا وفتاً للت لفة التاريخية.

يتإ االعتراف بفروقات تحويل العمات في الرب أو الخسارة وقت ودو اا.
مكافآت موظفين

ـاس علــى
يــتإ عمــل مخصــص لإللت ازمــات المتــدرة إلســتحتاقات المــوظفين المتعلتــة باإلجــازات الســنوية وتــكاكر الســفر المتعلتــة باــا بنـ ً
الخــدمات المتدمــة مــن قبــل المــوظفين وتــى ناا ــة فت ـرة التتريــر .يــتإ اوتســا مخصــص االلت ازمــات المتــدرة لم افــية المــوظفين وفت ـاً
لتانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة عن فترات خدمتاإ وتى ناا ة فترة التترير.
فيما يتعلق بالموظفين من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تتوم المجموعة بتتد إ مساهمات إلى دندول معاشات وم افآت التتاعـد
إلمــارة أبــوظبي ("الصــندول" المحتســبة وفت ـاً ينظمــة الصــندول .فيمــا يتعلــق بــالموظفين مــن دول مجل ـ التعــاون الخليجــي ،تتــوم
المجموعة بتتد إ مساهمات إلى دناديق التتاعد أو الايأات في بلداناإ .يتإ تسجيل التزامات المجموعة على مدة فترة الخدمة.
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

يـتإ اإلعتـراف بالمخصصـات عنـدما ـون علـى المجموعـة التـزام وـالي قـانونى أو اسـتنتاجي نتيجـة لحـدث سـابق ،مـن المحتمـل تـدفق
الموارد االقتصاد ة التي ست ون معلوب ًة لتسوية االلتزام ويم ن إجراس تتدير مو ول لمبلغ االلتزام.
4

أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد

خــال تعبي ــق السياس ــات المحاســبية المبين ــة كم ــا هــو مب ــين ف ــي إ ضــاح رق ــإ  ،3قام ــت إدارة المجموعــة باتخ ــا أو ــام وتت ــديرات
وافت ارضــات معينــة ليســت جليــة الوضــوح مــن مصــادر أخــرة .تعتمــد التتــديرات واالفت ارضــات المرتبعــة باــا علــى الخب ـرة التاريخيــة
وعوامل أخرة تعتبر ات عاقة .قد تختلع النتائج الفعلية عن هكط التتديرات.
يــتإ مراجعــة هــكط التتــديرات واإلفت ارضــات بشـ ل مســتمر .يــتإ تســجيل اإلخــتاف فــي التتــديرات المحاســبية فــي الفتـرة التــي يــتإ فياــا
إعــادة مراجعــة هــكط التتــديرات و ل ـ فــي والــة أن التعــديات الناتجــة عــن إعــادة التتيــيإ تــؤ ر علــى تل ـ الفت ـرة فتــط ،أو فــي فت ـرة
المراجعـة التتـديرات تــؤ ر فـي فتـرة المراجعـة والفتـرات المسـتتبلية إ ا كانــت التعـديات تخــص الفتـرة الحاليــة والفتـرات المســتتبلية .إن
ايو ام والتتديرات الحساسة التي اتخكتاا اإلدارة تإ تلخيصاا كما يلي:

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016يتبع)
4

أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد (يتبع)

المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد
إنخفاض قيمة الكمإ المدينة التجارية
مصاريف إنخفاض التيمة تتديرات الخسـائر الناتجـة عـن فشـل أو عـدم قـدرة العمـاس علـى سـداد المبـالغ المعلوبـة أو التيمـة
تع
الزمنية للنتود .وتستند الرسوم على أعمار الحسابات ،والجدارة االئتمانية للعميل وتجربة الخسارة التاريخية .قد يتعلب ايمـر إجـراس
تغييرات على مخصص إنخفاض التيمة إ ا كان المركز المالي للعماس قد تحسن أو تدهور .كمـا فـي  31د سـمبر  ،2016بلغـت
مخصصات انخفاض قيمة الكمإ المدينة التجارية للمجموعة  178.196ألع درهإ ( 155.958 :2015ألع درهإ .
ايعمار اإلنتاجية والتيإ المتبتية المتدرة لممتل ات وآالت ومعدات
تتــوم اإلدارة بمراجعــة ايعمــار اإلنتاجيــة والتــيإ المتبتيــة المتــدرة لممتل ــات وآالت ومعــدات فــي ناا ــة كــل فت ـرة تتريــر ســنوية وفت ـاً
للمعيــار المحاســبي الــدولي رقــإ  16ممتل ــات وآالت ومعــدات .قــررت اإلدارة أن توقعــات الســنة الحاليــة ال تختلــع عــن التتــدي ارت
السابتة إستناداً على مراجعتنا.
ت لفة وقع ومزالة ممتل ات وآالت ومعدات
وفت ـاً للمعيــار المحاســبة الــدولي  ،16تتضــمن ت لفــة الممتل ــات واآلالت والمعــدات تتــدير أولــي لت ــاليع وقــع وم ازلــة الموجــودات
وتــرميإ الموقــع .أخــكت اإلدارة بعــين اإلعتبــار المتعلبــات وقــررت أن وقــع وم ازلــة الموجــودات وتــرميإ الموقــع فــي المســتتبل غيــر
محتمل وأن تتدير الت اليع غير هام.

17
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016يتبع)
5

ممتلكات وآالت ومعدات
مباني
ألف درهـم

التكلفة
 1يناير 2015
إضافات
تحويات
إستبعادات

2.384.154
434.875
-

 1يناير 2016
إضافات
تحويات
إستبعادات

2.819.029
696.241
(2.704

 31ديسمبر 2016

3.512.566

آالت ومكائن
ألف درهـم

سيارات
ألف درهـم

أ اث وتجهيزات
ومعدات
ألف درهـم

خطوط
أنابيب
ألف درهـم

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
ألف درهـم

المجموع
ألف درهـم

914.311
200.755
(936

229.835
10.696
(14.526

284.110
55.246
(1.527

34.077
3.057
-

979.381
973.897
(704.629
-

4.825.868
973.897
(16.989

1.114.130
166.341
(2.443

226.005
34.461
(8.198

337.829
227.746
(1.862

37.134
10.549
-

1.248.649
1.237.940
(1.135.338
-

5.782.776
1.237.940
(15.207

252.268

563.713

47.683

1.278.028

1.351.251

7.005.509

17
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016يتبع)
5

ممتلكات وآالت ومعدات (يتبع)

خطوط
أنابيب
ألف درهـم

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
ألف درهـم

1.066.348
117.136
270
-

608.654
86.026
(431
(899

158.787
23.409
(14.473

194.553
36.115
11
(1.518

24.861
837
150
-

-

2.053.203
263.523
(16.890

1.183.754
147.450
749
(2.703

693.350
110.981
(2.260
(2.429

167.723
22.753
(8.199

229.161
64.080
1.408
(1.845

25.848
1.812
103
-

-

2.299.836
347.076
(15.176

 31ديسمبر 2016

1.329.250

799.642

182.277

292.804

27.763

-

2.631.736

القيمة المدرجة
 31ديسمبر 2016

2.183.316

478.386

69.991

270.909

19.920

1.351.251

4.373.773

 31د سمبر 2015

1.635.275

420.780

58.282

108.668

11.286

1.248.649

3.482.940

اإلستهالك المتراكم
 1يناير 2015
محمل للسنة
إعادة تصنيفات
إستبعادات
 1يناير 2016
محمل للسنة
إعادة تصنيفات
إستبعادات

مباني
ألف درهـم

آالت ومكائن
ألف درهـم

سيارات
ألف درهـم

أ اث وتجهيزات
ومعدات
ألف درهـم

المجموع
ألف درهـم

تكلفة موجودات مستهلكة بالكامل
 31ديسمبر 2016

386.967

466.249

103.800

163.784

17.632

-

1.138.432

 31د سمبر 2015

364.723

428.485

76.228

136.363

17.595

-

1.023.394

أرضي ممنووة من قبل و ومة أبوظبي بدون متابل .يتإ اوتسـا
تإ إنشاس مباني ومرافق المجموعة التي تتع في إمارة أبوظبي على قعع ا
تإ إنشاس المرافق التي تتع في اإلمارات ايخرة على أرض مستيجرة من أطراف اللة (إ ضاح . 22

هـكط اي ارضـي بتيمـة إسـمية تبلـغ  1درهـإ ل ـل قععـة أرض.

19
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016يتبع)
5

ممتلكات وآالت ومعدات (يتبع)

تإ توزيع اإلستاا المحمل كما يلي:

رسوم توزيع ومدارية (إ ضاح 17
ت اليع مباشرة (إ ضاح 16
مخزون أعمال قيد التنفيك

6

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

344.471
2.013
592

260.860
2.165
498

347.076

263.523

مخزون

بضاعة جاهزة
قعع غيار ومواد إستااكية
مواد تشحيإ خام ،مواد إستااكية وأعمال قيد التنفيك
اسعوانات غاز البترول المسال

ينزل :مخصص تنزيل قيمة بضاعة جاهزة إلى دافي التيمة التابلة
للتحتق
مخصص مواد خام بعيأة الحركة ومتتادمة ،قعع غيار مواد
إستااكية واسعوانات غاز البترول المسال

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

967.020
50.398
59.851
32.206

701.485
37.676
58.632
58.872

1.109.475

856.665

( )234

( 234

( )15.423

( 14.396

( )15.657

( 14.630

1.093.818

842.035

بلغت ت لفة المخزون المعترف ب كمصروف ومدرج في "الت اليع المباشرة"  13.413.420ألع درهـإ (17.526.952 :2015
أل ــع درهــإ (إ ضــاح  . 16خــال الســنة ،ت ــإ اإلعتـ ـراف بشــعب المخــزون المباش ــر كمص ــروف بمبلــغ  11.964أل ــع (:2015
 1.873ألع درهإ .
تتضــمن ت لفـ المخــزون مصــاريف اإلســتاا المرســملة كمخــزون أعمــال قيــد التنفيــك بمبلــغ  592ألــع درهــإ ( 498 :2015ألــع
درهإ (إ ضاح . 5

20
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016يتبع)
6

مخزون (يتبع)

فيمــا يلــي وركــة إنخفــاض قيمــة مخــزون البضــاعة الجــاهزة للمجموعــة إلــى دــافي التيمــة التابلــة للتحتــق ومخصــص الم ـواد الخــام
البعيأة الحركة والمتتادمة ،قعع غيار ،مواد إستااكية واسعوانات غاز البترول المسال:
2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

14.630

36.645

في  1يناير
المع وس من إنخفاض قيمة البضاعة الجاهزة إلى دافي التيمة التابلة
للتحتق
خسارة إنخفاض التيمة لمواد خام بعيأة الحركة ومتتادمة ،قعع غيار،
مواد إستااكية واسعوانات غاز البترول المسال (إ ضاح 19

1.027

1.350

في  31ديسمبر

15.657

14.630

-

( 23.365

بناس على إلغاس التيود المفروضة على أسعار الوقود في عام ( 2015إ ضاح . 29
إن المع وس من إنخفاض التيمة السابق هو ً
7

ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى
2016
ألف درهم

مإ مدينة تجارية
ينزل :مخصص إنخفاض قيمة مإ مدينة تجارية
مصاريف مدفوعة مسبتاً
مستحتات من موظفين
مإ مدينة اخرة

2015
ألع درهإ

1.633.665
( )178.196

2.739.607
( 155.958

1.455.469
35.531
109.503
56.328

2.583.649
39.686
95.591
38.935

1.656.831

2.757.861

تت ون المستحتات من الموظفين من قروض السيارات ،قروض اي اث ،التروض الشخصية وسلع الموظفين.
كما في  31د سمبر  ،2016كان لدة المجموعة تركيز هام لمخاطر االئتمان مع عميلـين ( :2015ا ـة عمـاس وهـو مـا ملـل
 %60 :2015( %39مــن الــكمإ المدينــة التجاريــة التائمــة كمــا فــي لـ التــاريخ .إن اإلدارة علــى تــة بــين هــكط التركيــز لــن ينـتج
عن أي خسارة للمجموعة بعد ايخك بعين اإلعتبار التاريخ اإلئتماني لاؤالس العماس.
إن معــدل فت ـرة االئتمــان علــى المبيعــات والخــدمات هــي مــن  30إلــى  60يومــا .ال يــتإ تحميــل فوائــد علــى الــكمإ المدينــة التجاري ـة
وايخرة.
يتإ ت وين مخصص يرددة الكمإ المدينة التجارية التي تجاوزت فترة إستحتاقاا إستناداً إلى المبالغ غير التابلة لإلسـترداد المتـدرة
بالرجوع إلى الخبرة السابتة.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016يتبع)
7

ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى (يتبع)

كما في  31د سمبر  ،2016إن أعمار الكمإ المدينة التجارية غير منخفضة التيمة هي كما يلي:
أعمال الكمإ المدينة التجارية:

لإ تتجاوز فترة إستحتاقاا
مبالغ مستحتة لـ  30يوم
مبالغ مستحتة من  31إلى  60يوم
مبالغ مستحتة من  61إلى  90يوم
مبالغ مستحتة من  91إلى  180يوم
مبالغ مستحتة من  181إلى  360يوم
مبالغ مستحتة يكلر من  360يوم

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

512.770
137.672
99.023
48.577
106.208
247.784
303.435

373.053
283.921
388.439
102.069
581.307
415.774
439.086

1.455.469

2.583.649

كمـ ــا فـ ــي  31د سـ ــمبر  ،2016إنخفضـ ــت قيمـ ــة الـ ــكمإ المدينـ ــة التجاريـ ــة بتيمـ ــة مدرجـ ــة تبلـ ــغ  178.196ألـ ــع درهـ ــإ (:2015
 155.958ألع درهإ  .إن الحركة في مخصص إنخفاض قيمة الكمإ المدينة التجارية هو كما يلي:

في  1يناير
إستردادات خال السنة
محمل للسنة (إ ضاح 19

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

155.958
( )24.023
46.261

103.456
( 16.375
68.877

178.196

155.958

بش ل عام ،يتإ شعب المبالغ المحملة لمخصـص انخفـاض قيمـة الـكمإ المدينـة التجاريـة عنـدما ال ـون هنـا أي توقعـات واقعيـة
لاسترداد.
إن التــيإ المدرجــة للــكمإ المدينــة التجاريــة للمجموعــة هــي بــدرهإ اإلمــارات العربيــة المتحــدة والــدوالر ايمري ــي وتتــار قيماــا العادلــة
كما في  31د سمبر .2016
إن الحد ايقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التترير هو التيمة العادلة ل ل فأة من الكمإ المدينة المككورة أعاط.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016يتبع)
8

معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة

تملل الجاات ات العاقة الشركة ايم وشـركاتاا التابعـة ،أعضـاس مجلـ اإلدارة ومـوظفي اإلدارة الرئيسـيين للمجموعـة ،والمنشـآت
الخاضــعة للســيعرة أو للســيعرة المشــتركة أو التــي تتــي ر بشـ ل جــوهري باــكط الجاــات .يــتإ اعتمــاد سياســات التســعير وشــروم هــكط
المعامات من قبل إدارة المجموعة.

مستحق من جهات ذات عالقة
شركة الخدمات البترولية (اسناد
شركة الحفر الوطنية
شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو
شركة أبوظبي لتعوير الغاز (الحصن
شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة (جاس و
أخرة

مستحق إلا جهات ذات عالقة
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنو
شركة أبوظبي إلدارة الموانئ البترولية (إرشاد
شركة ناقات أبوظبي الوطنية (أدنات و
أخرة

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

159.429
99.678
33.066
21.031
9.414
30.772

179.549
56.416
32.666
10.336
10.786
30.941

353.390

320.694

603.522
24
-

41.944.688
301
4.033
217

603.546

41.949.239

إن المبالغ المستحتة من جاات ات عاقة هي متابـل تتـد إ المنتجـات والخـدمات البتروليـة .إن هـكط ايردـدة غيـر مضـمونة ،وال
تحمل أ ة فوائد ولاا معدل فترط ائتمان من  60-30يوماً.
إن المبلغ المستحق لجاات ات عاقة مستحق متابـل مشـتريات المنتجـات البتروليـة ،رسـوم إسـتأجار السـفن والمـوانئ ،رسـوم إدارة
والمبالغ المتعلتة بتحويل أنشع البيع والشراس التي تتوم باا قسـإ العيـران المـدني .إن الردـيد أعـاط غيـر مضـمون ،وال حمـل أ ـة
فوائد ويستحق الدفع عند العلب.
لــدة المجموعــة مبلــغ  629.398ألــع درهــإ ( 713.932 :2015ألــع درهــإ محــتف باــا لــدة بنــو مملوكــة مــن قبــل و ومــة
أبوظبي.
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8

معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة (يتبع)

تإ إدراج المعامات التالية مع الجاات ات العاقة خال السنة:
2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

إيرادات – مجموعة أدنو

768.815

799.400

مشتريات  -ادنو

13.181.779

16.787.662

مصاريف إدارة  -ادنو

1.700

1.500

رسوم إستأجار سفن وميناس – مجموعة ادنو

78.038

78.903

تحويل خسائر متراكمة (إ ضاح 11

36.215.583

-

مساهمة إضافية في رأس المال (إ ضاح 11

6.304.418

-

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
م افآت أعضاس مجل

م افآت قصيرة ايجل
مساهمات التتاعد

اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين خال السنة هي كما يلي:
2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

13.350
730

16.355
745

14.080

17.100

اختـ ـارت المجموع ــة إس ــتخدام اإلعف ــاس بموج ــب المعي ــار المحاس ــبي ال ــدولي رق ــإ  24إفص ــاوات الجا ــات ات العاق ــة للمنش ــآت
الح ومية ات الصلة وول اإلفصاح عن المعامات وايرددة التائمـة ات العاقـة مـع الجاـات الح وميـة ات العاقـة المملوكـة
من قبل و ومة أبوظبي غير الشركة ايم والشركات التي تمتل اا وتسيعر علياا.
تتــوم المجموعــة فــي ســيال أعمالاــا اإلعتياد ــة بتتــد إ خــدمات توزيــع الــنفط للشــركات المملوكــة والمســيعر علياــا مــن قبــل و ومــة
أبوظبي.
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9

النقد ومرادفات النقد

يت ون النتد ومرادفات النتد في بيان التدفتات النتد ة المتتعع من المبالغ التالية:

نتد محتف ب من قبل أدنو
نتد في الصندول ولدة البنو
نتد وارددة لدة البنو
ود عة يجل بتاريخ إستحتال يكلر من  3أشار

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

3.038.987
794.467

36.217
884.974

3.833.454
( )100.000

921.191
( 100.000

3.733.454

821.191

إن النتد المحتف ب من قبل أدنو هو أموال محتف باا من قبل أدنو بالنيابة عن المجموعـة وهـي متـوفرة عنـد العلـب .إن هـكط
ايموال ال تخضع لفائدة وفتاً لترار تإ المصادقة علي من قبل مجل إدارة المجموعة.
يتضمن النتد وايرددة لدة البنو على ودائع قصيرة ايجل وودائع تحت العلب بمبلغ  683مليون درهإ ( 690 :2015مليـون
درهإ بمعدل فائدة يتراوح من  %0.02إلى  0.02% :2015( %0.08إلى  %0.05سنوياً.
10

رأس المال

بلـغ رأس مــال الشــركة ايدـلي بموجــب التــانون رقـإ ( 13لســنة  1973مبلــغ  30مليـون درهــإ متســإ إلـى  300.000ســاإ بتيمــة
 100درهإ للساإ.
وفتاً لترار مجل إدارة الشركة ايم المؤرخ في  17أكتوبر  ،1984تإ زيادة رأس مال الشركة إلى  200مليون درهإ متسإ إلـى 2
مليون ساإ بتيمة  100درهإ للساإ.
وفتاً لترار المجل ايعلى للبترول المؤرخ في  6أكتـوبر  ،1998تـإ زيـادة رأس مـال الشـركة إلـى  600مليـون درهـإ متسـإ إلـى 6
مليون ساإ بتيمة  100درهإ للساإ.
وفتاً لترار المجل

ايعلى للبترول المؤرخ في  9يوليو  ،2006تإ زيادة رأس مال الشركة إلى  1.000مليون درهإ كما يلي:

الصادر والمدفوع بالكامل:
 10.000.000ساإ عادي بتيمة  100درهإ للساإ
إن الشركة بصدد تحديث نظاماا ايساسي المتعلتة بالتغييرات في رأس المال.

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

1.000.000

1.000.000
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11

مساهمة في رأس المال

ف ــي  10أكت ــوبر  ، 2016واف ــق المجلـ ـ ايعل ــى للبت ــرول (اللجن ــة التنفيك ــة عل ــى ش ــعب المب ــالغ المس ــتحتة ل ـ ـ أدن ــو والبالغ ــة
 42.520.001ألع درهإ متابل الخسائر المتراكمة للشركة .تإ ككل اإلعتراف بمبلغ  6.304.418ألع درهإ كمساهمة إضـافية
في رأس المال من أدنو إلى الشركة.
12

إحتياطي قانوني

وفتاً للبند رقإ ( 64من التانون رقإ ( 13لسنة  ،1973تإ تحويل  %10من الرب ل ل سنة إلى اإلوتياطي التانوني ،وهو غيـر
قابــل للتوزيــع .تســتمر هــكط التحــويات وتــى صــب اإلوتيــاطي مســاوياً علــى ايقــل لللــث رأس مــال المجموعــة .إن التحــويات إلــى
ـاس علــى نتــائج الشــركة باســتلناس أنشــعة البيــع والشـراس لتســإ العيـران
اإلوتيــاطي التــانوني فــي هــكط البيانــات الماليــة المتتععــة هــي بنـ ً
المدني.
13

مخصص مكاف ة نهاية خدمة الموظفين

إن الحركة في المخصص المعترف ب في بيان المركز المالي المتتعع هو كما يلي:

في  1يناير
محمل للسنة (إ ضاح 20
دفعات
في  31ديسمبر

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

278.259
29.485
( )70.818

254.197
35.155
( 11.093

236.926

278.259

ـاس علــى االســتحتال فــي تــاريخ التتريــر وفتــا يو ــام قــانون العمــل فــي دولــة
تعتتــد اإلدارة ان عمليــة اإلوتســا التــي تــإ إج ار ه ـا بنـ ً
ن
ي
االمارات العربية المتحدة لن ت ون مختلفة بش ل هام إ ا ما تإ إجراس تتييإ اكتـوار بإعتبـار أنـ مـن غيـر المحتمـل أن ـو تـي ير
دافي معدل الخصإ ومستويات الرواتب والم از ا المستتبلية على التيمة الحالية لم از ا اإللتزام جوهرية.

26

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

26

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016يتبع)
14

ذمم دائنة تجارية وأخرى

مإ دائنة تجارية
مستحتات رأسمالية
مستحتات تشغيلية
دفعات متدمة من عماس
قسائإ وبعاقات الدفع المسبق التائمة
عتود محتجزة دائنة
مإ دائنة أخرة

15

إيرادات

مبيعات بضائع
تتد إ الخدمات
إيرادات إ جار
إيرادات التسليإ

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

313.875
291.519
161.524
34.396
83.269
62.676
167.788

450.815
213.807
164.800
24.794
80.728
64.469
62.902

1.115.047

1.062.315

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

17.371.932
165.474
85.572
47.093

20.960.888
132.125
87.305
39.708

17.670.071

21.220.026

خال السنة ،تشـمل مبيعـات البضـائع مبلـغ  496مليـون درهـإ ( 2.23 :2015مليـار درهـإ مـن خـال محعـات مملوكـة مـن قبـل
مؤسســة اإلمــارات العامــة للبتــرول ("إمــارات"  .ال يــتإ تســجيل ايدــول ات العاقــة فــي هــكط البيانــات الماليــة المتتععــة ويــث ت ـإ
التخلــي عــن اإلســتحوا المتتــرح لمحعــات خدمـة وقــود اإلمــارات بالتجزئــة فــي ســنة  .2016كــكل تــإ إدراج الت ــاليع المباشـرة ات
الصلة بمبلغ  328مليون درهإ ( 1.82 :2015مليار درهإ  ،مصاريف التوزيـع واإلداريـة بمبلـغ  89مليـون درهـإ (196 :2015
مليون درهإ  ،واإليرادات ايخرة بمبلغ  31مليون درهإ ( 121 :2015مليون درهإ في هكط البيانات المالية المتتععة.
16

تكاليف مباشرة

مواد
ت اليع موظفين (إ ضاح 20
نفتات عامة
إستاا (إ ضاح 5

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

13.413.420
12.976
15.154
2.013

17.526.952
13.462
12.959
2.165

13.443.563

17.555.538
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17

مصاريف توزيع وإدارية

ت اليع موظفين (إ ضاح 20
إستاا (إ ضاح 5
إداوات وديانة ومواد إستااكية
مصاريف توزيع وتسويق
خدمات
تيمين
أخرة
مصاريف قابلة لإلسترداد

18

إيرادات أخرى

م سب إستبعاد ممتل ات وآالت ومعدات
إيرادات متنوعة

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

1.836.494
344.471
180.438
150.262
80.299
16.831
179.386
( )238.399

1.859.364
260.860
184.862
124.892
111.001
8.481
167.698
( 200.048

2.549.782

2.517.110

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

3.104
157.891

5.465
211.113

160.995

216.578

تتضــمن اإلي ـرادات المتنوعــة بش ـ ل أساســي مــن الــدخل النــاتج عــن تخ ـزين البضــائع بايمانــة ومبيعــات أدــناف الخــردة والزيــوت
المستعملة والبعاريات واإلطارات.
19

خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف تشغيلية أخرى

خسائر إنخفاض التيمة لكمإ مدينة تجارية (إ ضاح 7
شعب مخزون
ن
خسائر إنخفاض التيمة لمخزو متتادم (إ ضاح 6

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

46.261
11.964
1.027

68.877
1.873
1.350

59.252

72.100
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تكاليف موظفين

رواتب وبدالت
م از ا أخرة
م افآت ناا ة خدمة الموظفين (إ ضاح 13

يتإ توزيع ت اليع موظفين كما يلي:

مصاريف توزيع ومدارية (إ ضاح 17
أعمال رأسمالية قيد التنفيك
ت اليع مباشرة (إ ضاح 16

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

1.672.740
192.331
29.485

1.680.237
196.824
35.155

1.894.556

1.912.216

1.836.494
45.086
12.976

1.859.364
39.390
13.462

1.894.556

1.912.216

تتملل الم از ا ايخرة بش ل أساسي في النفتات العبية والتدريب واإلجازات ومصاريف السفر والزي الموود.
21
يتإ إوتسا

العائد األساسي والمخفض للسهم
العائد للساإ بتسمة الرب العائد لمساهمي الشركة على المتوسط المرج لعدد ايساإ العاد ة التائمة خال السنة.
2016

2015

الرب العائد لمال ي الشركة (ألع درهإ

1.780.960

1.294.887

المتوسط المرج لعدد ايساإ العاد ة الصادرة (ألع

10.000

10.000

العائد ايساسي ل ل ساإ (ألع درهإ

178.10

129.49

ال يوجد أ ة أورال مالية مخفضة ،وبالتالي فإن العائد المخفض للساإ مساو للعائد ايساسي للساإ.
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22

إلتزامات

بلغــت النفتــات ال أرســمالية المتعاقــد علياــا فــي تــاريخ التتريــر ولــإ يــتإ ت بــدها بعــد  534.5مليــون درهــإ ( 830.6 :2015مليــون
درهإ .
أرضي والتي تإ إنشاس بعـض محعـات الوقـود علياـا.
أبرمت المجموعة العديد من إتفاقيات عتود اإل جار التشغيلية المتعلتة بتعع ا
إن الحد ايدنى لدفعات عتود اإل جار بموجب إتفاقيات عتود اإل جار مبينة أدناط.

خال سنة
في السنة اللانية وتى الخامسة
أكلر من خم سنوات

23

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

3.200
23.030
15.850

2.650
20.200
15.140

42.080

37.990

تقرير القطاع

إن المعلومــات المتعلتــة بالتعاعــات التشــغيلية للمجموعــة والمبينــة أدنــاط تــإ وضــعاا وفت ـاً للمعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رق ــإ 8
ـاس علـى التتـارير الداخليـة
التعاعات التشغيلية .يتعلب المعيار الدولي للتتارير المالية رقـإ  8أن يـتإ تحديـد التعاعـات التشـغيلية بن ً
وول م ونات المجموعة التي يتإ مراجعتاا بش ل منتظإ من قبل مجل اإلدارة ،علـى أنـ دـانع التـرار التشـغيلي الرئيسـي ،و لـ
لتوزيع الموارد للتعـاع وتتيـيإ أدائـ  .تركـز المعلومـات التـي يـتإ رفعاـا إلـى مجلـ اإلدارة لغـرض توزيـع المـوارد وتتيـيإ أداس التعـاع
علـى ايداس المـالي ل ـل قعـاع مــن قعاعـات ايعمـال فتـط .لــإ يـتإ تتـد إ أ ـة معلومـات تتضــمن موجـودات ومعلوبـات التعـاع إلــى
مجل اإلدارة.
يغراض التشغيل ،يتإ تنظيإ المجموعة إلى أربعة قعاعات تشغيلية رئيسية.
 1قعاع الشركات ،الكي يتضمن بيع المنتجات البترولية والمنتجات اللانوية.
 2قعاع ــات التجزئ ــة ،الت ــي تتض ــمن بي ــع المنتج ــات البترولي ــة م ــن خ ــال خ ــدمات محع ــات الخدم ــة والمت ــاجر الت ــي تخ ــدم
المستال ين.
 3قعــاع العيـ ـران الح ــومي ،ش ــار ف ــي تــوفير الوق ــود والخ ــدمات الازمــة للعم ــاس االس ــتراتيجيين ،باإلض ــافة إل ــى ت ــوفير
خدمات الوقود إلى عماس العيران للشركة ايم.
 4تإ تجميع الخدمات المشتركة والغاز العبيعـي لتعاعـات التشـغيل كتتـارير قعاعيـة "أخـرة" للمجموعـة .تتضـمن الخـدمات
المشتركة إدارة الممتل ات وخدمات فحص المركبات.
إن هــكط التعاعــات هــي ايســاس الــكي تتــوم المجموعــة عليـ بتتــد إ تتــارير وــول معلومــات التعــاع ايساســية .تــتإ المعــامات بــين
التعاعات بالمعدالت التي تحددها اإلدارة مع ايخك بعين االعتبار ت لفة ايموال.
تعمــل المجموعــة بش ـ ل رئيس ــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وبالتــالي ال ي ــتإ إجـ ـراس أي تحليــل جغ ارف ــي آخــر لإليــرادات
وايرباح والموجودات والمعلوبات.
تملل إيرادات التعاعات التي تتدم تتريـر عناـا إيـرادات ناتجـة مـن عمـاس خـارجيين .لـإ ت ـن هنـا مبيعـات مـا بـين التعاعـات فـي
الســنة الحاليــة والســنة الســابتة .إن رب ـ الســنة هــو المتيــاس الــكي تــإ رفع ـ إلــى مجل ـ اإلدارة لغــرض توزيــع الم ـوارد وتتيــيإ أداس
التعاع.
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تقرير القطاع (يتبع)

إن المعلومات المتعلتة باكط التعاعات هي كما يلي:
 31ديسمبر 2016
إيرادات
ت اليع مباشرة

قطاع التجزئة
ألف درهـم

قطاع الطيران
ألف درهـم

أخرى
ألف درهـم

3.819.446
( 2.958.198

12.299.777
( 9.564.415

1.328.539
( 907.193

222.309
( 13.757

إجمالي الرب
مصاريف توزيع ومدارية
إيرادات أخرة
خسائر إنخفاض التيمة ومصاريف تشغيلية أخرة
إيرادات فوائد

861.248
( 181.907
4.632
25.909
-

2.735.362
( 2.027.003
102.087
( 40
-

421.346
( 119.637
( 7.612
-

208.552
( 221.235
5.132
( 12.699
-

49.144
( 12.992
2.491

( )20.250

38.643

1.780.960

50.809

-

329.437

194.836
( 13.679

-

21.220.026
( 17.555.538

181.157
( 180.563
5.023
( 12.597
-

قطاع الشركات
ألف درهـم

رب السنة

658.064

810.406

294.097

إستاا *

15.703

253.648

9.277

 31ديسمبر 2015
إيرادات
ت اليع مباشرة

4.657.908
( 3.660.756

14.550.750
( 12.534.351

1.816.532
( 1.346.752

إجمالي الرب
مصاريف توزيع ومدارية
إيرادات أخرة
خسائر إنخفاض التيمة ومصاريف تشغيلية أخرة
إيرادات فوائد

997.152
( 198.228
4.023
( 52.939
-

2.016.399
( 2.002.772
174.923
( 116
-

469.780
( 112.117
( 3.451
-

ربح السنة

750.008

188.434

354.212

إستاا *

17.157

183.681

6.700

* تإ توزيع االستاا في مصاريف التوزيع واإلدارية ،الت اليع المباشرة ومخزون قيد اإلنجاز (إ ضاح . 5
تت ون اإليرادات غير الموزعة بش ل أساسي من م سب بيع الموجودات اللابتة ،استرداد التيمين وميرادات متنوعة أخرة.

( 6.980
40.984

غير موزعة
ألف درهـم
-

المجموع
ألف درهـم
17.670.071
( 13.443.563
4.226.508
( 2.549.782
160.995
( 59.252
2.491

(23.430
32.609
( 2.997
3.031

3.664.488
( 2.517.110
216.578
( 72.100
3.031

9.213

1.294.887

-

248.522
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الصندوق المركزي لمجموعة أدنوك لتمويل المخاطر

تشــار المجموعــة فــي دــندول مركــزي يــتإ إدارت ـ مــن قبــل أدنــو لتمويــل بعــض مخــاطر التــيمين الــكاتي .يت ــون الصــندول مــن
خصومات أقسام ،إيـرادات إسـتلمارية ومسـاهمات مـن المشـاركين ،كمـا يـتإ االتفـال عليـ مـن وـين آلخـر .بموجـب البرنـامج ،تلتـزم
المجموعة بتتد إ تمويل إضافي ،إ ا لزم ايمر .كما في  31د سمبر  ،2016بلغت وصة المجموعة في ايموال المحتف باا من
قبل أدنو  622ألع درهإ ( 662 :2015ألع درهإ .
25

مطلوبات طارئة ودعاوي قضائية

كمــا فــي  31د ســمبر  ،2016كــان لــدة المجموعــة معلوبــات طارئــة بمبلــغ  2.201ألــع درهــإ ( 922 :2015ألــع درهــإ فيمــا
إلتزمـات
يتعلق بضمانات بن ية وأخرة وأمور أخـرة ناتجـة فـي سـيال ايعمـال اإلعتياد ـة والتـي مـن المتوقـع أن ال ينشـي عناـا أ ـة ا
جوهرية.
لــدة المجموع ــة معالب ــة م ــن أدن ــو بمبل ــغ  36ملي ــون دره ــإ عــن فروق ــات أس ــعار تتعل ــق بمش ــتريات الس ــنة الس ــابتة .تت ــوم اإلدارة
بمناقشات مع أدنو بخصوص هكط المعالبة وال تعتتد أن هكط المعالبة سوف ون لاا تي ير سـلبي بشـ ل جـوهري علـى البيانـات
المالية المتتععة للمجموعة.
لدة المجموعة عدد من المعالبات التانونية والمعالبات الناتجة في سيال ايعمال اإلعتياد ة .في وين أنـ ال م ـن التنبـؤ بنتـائج
هذه ايمور بش ل مؤكد ،ال تعتتد اإلدارة أن هذه ايمور سـي ون لاـا تـي ير سـلبي مـادي علـى البيانـات الماليـة المتتععـة للمجموعـة
إال إ ا تإ إبراماا بصورة غير مائمة.
26

أدوات مالية

إدارة المخاطر المالية
إن أنشــعة المجموعــة معرضــة لمجموعــة متنوعــة مــن المخــاطر الماليــة :مخــاطر الســول (بمــا فــي لـ مخــاطر العمــات ايجنبيــة
والتــدفتات النتد ــة ومخــاطر معــدل فائــدة التيمــة العادلــة ومخــاطر ايســعار والمخــاطر التجاريــة واالئتمــان ومخــاطر الســيولة .يركــز
برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعـة علـى تتلبـات ايسـوال الماليـة ويحـاول التتليـل مـن التـي يرات السـلبية المحتملـة علـى ايداس
المالي للمجموعة.
(أ

مخاطر السول
1

مخاطر درف العمات ايجنبية
ال تتعـ ــرض المجموعـ ــة يي مخـ ــاطر هامـ ــة علـ ــى العمـ ــات ايجنبيـ ــة مـ ــن عملياتاـ ــا ويـ ــث أن معظـ ــإ معـ ــامات
المجموعة هي بالدرهإ اإلمـاراتي أو بالـدوالر ايمري ـي .إن الـدرهإ اإلمـاراتي مربـوم بالـدوالر ايمري ـي ،وبالتـالي،
ال تملل أرددة الدوالر ايمري ي مخاطر درف عمات أجنبية جوهرية.
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أدوات مالية (يتبع)

إدارة المخاطر المالية (يتبع)
(أ

مخاطر السول (يتبع
2

مخاطر التدفتات النتد ة والتيمة العادلة يسعار الفائدة
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على الموجودات التي تحمل فائدة .وبالتالي ،تعتمد اإليرادات والتدفتات
النتد ــة التشــغيلية للمجموعــة علــى التغيـرات فــي أســعار فائــدة الســول .تنشــي مخــاطر أســعار الفائــدة للمجموعــة مــن
الودائــع البن يــة قصــيرة ايجــل .إن الودائــع  /اإليــداعات الصــادرة بيســعار فائــدة ابتــة تعــرض المجموعــة لمخــاطر
ـاس علــى تتيــيإ اإلدارة للخيــارات
التيمــة العادلــة يســعار الفائــدة .إن سياســة المجموعــة هــي إدارة هــكط المخــاطر بنـ ً
المتاوة ووضع أي أموال فائضة لدة أدنو إلدارة الخزينة (إ ضاح . 9
إن الودائــع واإليــداعات هــي علــى أســاس التجديــد لمــدة ا ــة أشــار أو أقــل ،وبالتــالي لــإ يــتإ خصــإ التــيإ المدرجــة
ويث أن أ ر الخصإ ال عتبر جوهرياً .ووفتاً لكل  ،ال عتبر أ ر التغيرات في أسعار الفائدة جوهرياً.

3

مخاطر السعر
إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار السلع الناتجة عن أسعار التجزئة للوقـود السـائل .يـتإ تحديـد أسـعار الوقـود
السائل من قبـل و ازرة العاقـة فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،ممـا قـد يـؤدي إلـى تخفـيض هـوام الـرب علـى
هكط المنتجات .ال يوجد هنـا أي ضـمان بـين و ازرة العاقـة فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة سـوف تسـتمر فـي
تحديد أسعار التجزئة على المسـتوة الـكي تـدم نفـ هـام الـرب أو مـا ما لـ  ،وأي إنخفـاض فـي هـام الـرب
على هكط المنتجات سوف ون ل تي ير سلبي بش ل جوهري على نتائجنا في العمليات والمركز المالي.

(

مخاطر اإلئتمان
تنشي مخاطر اإلئتمان من الودائع لدة البنو والمؤسسات المالية ،وككل مخـاطر اإلئتمـان للعمـاس ،بمـا فـي لـ الـكمإ
المدينة التائمـة ،مسـتحق مـن شـركات المجموعـة والمعـامات الملتـزم باـا .تتـوم اإلدارة بتتيـيإ الجـودة االئتمانيـة لعمائاـا،
مع ايخك بعين االعتبـار الوضـع المـالي والخبـرة السـابتة وعوامـل أخـرة .تسـتند وـدود المخـاطر الفرد ـة إلـى تتيـيإ اإلدارة
على أساس كل والة على ودة.
إن سياسة المجموعة هي وضع النتد ومرادفات النتـد والودائـع يجـل لـدة بنـو ومؤسسـات ماليـة ات سـمعة جيـدة ،كمـا
ال تتوقــع إدارة المجموعــة أي خســائر ناتجــة مــن عــدم أداس أطرافاــا المتابلــة ايخــرة ويــث تعتتــد أنـ تــإ ت ــوين مخصــص
مناسب متابل الكمإ المدينة منخفضة التيمة.
يتإ مراقبة أرددة الكمإ المدينة التجارية للمجموعة بشـ ل مسـتمر ،ممـا يـؤدي إلـى عـدم أهميـة تعـرض المجموعـة للـديون
المعدومة .إن الحد ايقصى للتعرض هو التيمة المدرجة للكمإ المدينة التجارية كما هو موض في اإل ضاح رقإ .7
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أدوات مالية (يتبع)

إدارة المخاطر المالية (يتبع)
(ج

مخاطر السيولة
تتوم المجموعة بالحد من مخاطر السيولة من خال ضمان بين لدياا ما فـي مـن النتـد مـن العمليـات للوفـاس بمتعلبـات
التمويــل .تتعلــب شــروم الش ـراس الخادــة بالمجموعــة إلــى دفــع مبــالغ عنــد العلــب بعــد ايخــك بعــين االعتبــار متعلبــات
السيولة للمجموعة.
تت ــوم المجموع ــة بمراقب ــة مخ ــاطر نت ــص ايمـ ـوال باس ــتخدام أداة تخع ــيط للس ــيولة المت ــررة .تيخ ــك ه ــكط ايداة باإلعتب ــار
اســتحتال كــل مــن اإلســتلمارات الماليــة والموجــودات الماليــة (ملــل الودائــع البن يــة والــكمإ المدينــة التجاريــة والموجــودات
المالية ايخرة والتدفتات النتد ة المتوقعة من العمليـات .إن هـدف المجموعـة هـو االوتفـاظ بالسـيولة مـن خـال خعـوم
ائتمان متاوة من الشركة ايم.
يلخص الجـدول أدنـاط قائمـة اسـتحتال المعلوبـات الماليـة للمجموعـة كمـا فـي  31د سـمبر  2016و  2015علـى أسـاس
المدفوعات التعاقد ة غير المخصومة.
عند الطلب
ألف درهم

أقل من 3
أشهر
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

مستحق إلى جاات ات عاقة
مإ دائنة تجارية وأخرة (بإستلناس دفعات متدمة من عماس
وقسائإ ومبيعات بعاقات الدفع المسبق التائمة

603.546

-

603.546

-

997.382

997.382

المجموع

603.546

997.382

1.600.928

مستحق إلى جاات ات عاقة
مإ دائنة تجارية وأخرة (بإستلناس دفعات متدمة من عماس
وقسائإ ومبيعات بعاقات الدفع المسبق التائمة

41.949.239

-

41.949.239

-

956.793

956.793

المجموع

41.949.239

956.793

42.906.032

 31ديسمبر 2016

 31د سمبر 2015

في وين أن وسا الشركة ايم مستحق الدفع عند العلب ،فإن الشركة ايم تيخك باإلعتبار قدرة المجموعـة علـى الـدفع ،ووضـعاا
النتــدي قبــل أي طلــب دفــع أو تحويــل .يتضــمن وســا الشــركة ايم ت لفــة تزويــد المجموعــة بمخزوناــا ويــث أن الشــركة ايم هــي
المورد الرئيسي للمنتجات البترولية للمجموعة (إ ضاح . 8
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أدوات مالية (يتبع)

إدارة مخاطر رأس المال
إن الاــدف الرئيس ــي مــن أنش ــعة إدارة مخ ــاطر رأس مــال المجموع ــة هووو ض ــمان اإلوتف ــاظ بنس ــب أرس ــمالية جيــدة ل ــدعإ أعمالا ــا
والحصول على أعلى عائد للمساهمين.
يت ون هي ل رأس مال المجموعة من رأس المال ،مساهمة في رأس المال ،إوتياطي قانوني وأرباح محتجزة.
تتوم المجموعة بإدارة هي ل رأسمالاا ومجراس تعديات علياا في ضوس التغيرات في الظروف االقتصاد ة .لإ يتإ إجراس أي تغييرات
في ايهداف أو السياسات أو العمليات خال السنة المنتاية في  31د سمبر .2016
القيمة العادلة المقدرة
إن التيمة المدرجة ناقصاً أي مخصص إنخفاض قيمة الكمإ المدينة التجارية والدائنة تتار قيماا العادلة ويث أناا أساسـاً قصـيرة
ايجــل بعبيعتاــا .يــتإ تتــدير التيمــة العادلــة للمعلوبــات الماليــة يغ ـراض اإلفصــاح مــن خــال خصــإ التــدفتات النتد ــة التعاقد ـة
المستتبلية بسعر الفائدة الحالي للسول المتوفر للمجموعة لألدوات المالية.
27

األدوات المالية حسب الفئة

الموجودات المالية:
نتد وأرددة لدة البنو
مستحق من جاات ات عاقة
مإ مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرة (بإستلناس مصاريف
مدفوعة مسبتاً

المطلوبات المالية:
مإ دائنة تجارية وأخرة (بإستلناس دفعات متدمة من عماس وقسائإ
ومبيعات بعاقات الدفع المسبق التائمة

مستحق إلى جاات ات عاقة

2016
ألف درهم

2015
ألع درهإ

3.833.454
353.390

921.191
320.694

1.621.300

2.718.175

5.808.144

3.960.060

997.382
603.546

956.793
41.949.239

1.600.928

42.906.032

يغـ ـراض اإلفص ــاح ع ــن البيان ــات المالي ــة المتتعع ــة ،ت ــإ اس ــتبعاد موج ــودات غي ــر مالي ــة بمبل ــغ  35.531أل ــع دره ــإ (:2015
 39.686ألــع درهــإ مــن الــكمإ المدينــة التجاريــة والموجــودات المتداولــة ايخــرة وتــإ إســتبعاد معلوبــات ماليــة بمبلــغ 117.665
ألع درهإ ( 105.522 :2015ألع درهإ من الكمإ الدائنة التجارية وايخرة.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016يتبع)
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أحداث الحقة

في  14سبتمبر  ،2017وقعت الشـركة مـع الشـركة ايم إتفاقيـة تتعلـق بتحويـل عتـود مبيعـات العيـران المـدني ومخزونـات العيـران
المدني الخادة بالشركة والتي بموجباا ،إعتبا ار من  30سـبتمبر سـيتإ تحويـل جميـع عتـود مبيعـات العيـران المـدني والـكمإ المدينـة
المرتبعة باا إلى جانب مخزونات العيران المدني كما في  30سبتمبر  2017من الشركة إلى الشركة االم.
في  30سبتمبر  ،2017أبرمت الشركة عدة اتفاقيات مع جاات ات عاقة كما هو مبين أدناط:
أبرمت الشركة إتفاقية مع شرك أبوظبي لت رير النفط (ت رير وشركة أدول أدون للتوزيع .م.م"( .منشية ات غرض خـاص" ،
وهي شركة تابعة جديدة للشركة ايم ،لنتل بعض المحعـات ،دـااريج تخـزين الوقـود وموجـودات تعبأـة الغـاز والتخـزين مـن ت ريـر
ـار مــن  30ســبتمبر متابــل ب ــدل يبلــغ  189.6مليــون دوالر أمري ــي ،ملــل دــافي التيمــة الدفتريــة لألدــول
إلــى المجموعــة اعتبـ اً
المحولة من ت رير إلى المجموعة.
أبرمت الشركة إتفاقية مع المنشية ات الغرض الخاص لتشغيل وديانة بعض ايدول التي تإ تحويلاا إلى المنشية ات الغرض
الخــاص مــن قبــل ت ريــر إعتبــا اًر مــن تــاريخ  1أكتــوبر  ،2017والتــي ســتتوم المنشــية ات الغــرض الخــاص بتعــويض الشــركة علــى
أســاس عائــد بنســب  %8زيــادة عــن المصــاريف التشــغيلية المت بــدة مــن قبــل الشــركة لاــكط العمليــات (" البــدل العائــد إلــى المال ـ "
وستتوم الشركة بتعويض المنشـية ات الغـرض الخـاص عـن اسـتخدام تلـ ايدـول ("البـدل العائـد إلـى المشـغل"  .ووقعـت الشـركة
والمنشــية ات الغــرض الخــاص علــى خعــا رســوم إســتخدام ايد ـول والتيكيــد علــى أن البــدل العائــد إلــى المال ـ ســي ون نف ـ
ومساوي للبدل العائد للمشغل.
أبرمــت الشــركة إتفاقيــة مــع الشــركة ايم والمنشــية ات الغــرض الخــاص لتتــد إ خــدمات الــدعإ المتعلتــة بيعمــال تزويــد الشــركة ايم
بوقــود العي ـران المــدني وتشــغيل ودــيانة بعــض ايدــول المملوكــة للمنشــية ات الغــرض الخــاص إبتــداساً مــن  30ســبتمبر .ســوف
تتوم المنشية ات الغرض الخاص بتعويض الشركة على أساس عائد بنسب  %8زيادة عن المصاريف التشغيلية المت بدة من قبل
الشركة متابل خدمات الدعإ هكط والعمليات.
29

أرقام المقارنة

خال سنة  ،2015أعلنت و ازرة العاقة في دولة اإلمارات العربية المتحـدة عـن إلغـاس التيـود المفروضـة علـى أسـعار الوقـود اعتبـا ار
من  1أغسع  ،2015واعتماد سياسة تسعير جديدة مرتبعة بايسعار العالمية.
كان للتتلبات في ايسعار العالمية أ ر إ جابي على نتائج أعمال المجموعة للربع ايخير من سنة  2015وللسنة المنتايـة فـي 31
ـاس علــى لـ  ،فــإن أرقــام المتارنــة المدرجــة فــي البيانــات الماليــة المتتععــة للـرب أو الخســارة والــدخل الشــامل،
د ســمبر  .2016وبنـ ً
التغيرات في وتول المل ية والتـدفتات النتد ـة للسـنة المنتايـة فـي  31د سـمبر  2015غيـر قابلـة للمتارنـة مـع أرقـام السـنة المنتايـة
في  31د سمبر .2016
30
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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

الـ ـرأي

قمنا بتدقيق البيانات الماليـة المتتععـة لكـركة بتـرول أبـوظبي الوطنيـة للتوزيـع "ادنـو للتوزيـع" أو "الكـركة" وشـركتاا التابعـة شكـار
إلياا معاً ب ـ "الممموةـة"  ،والتـي شكـمب بيـال المركـم المـالي المتتعـع كمـا يـي  30سـبتمبر  ،2017وكـب مـن بيـال الـرب أو ال سـارة
والدخب الكامب المتتعع وبيال التغيرات يي حتـو الملييـة المتتعـع وبيـال التـديتات النتدشـة المتتعـع لفتـرة التسـعة أشـار المنتايـة يـي
 30سبتمبر  ،2017واإلشضاحات حول البيانات المالية المتتععة ومل ص للسياسات المحاسبية الاامة.
ي ي رأينا ،إل البيانات المالية المتتععة المريتة شظار بصورة ةادلة ،من جميع النواحي الموهرية ،المركم المـالي للممموةـة كمـا يـي
 30سبتمبر  ،2017وأدائاا المالي وشديتاشاا النتدشة لفترة التسـعة أشـار المنتايـة يـي  30سـبتمبر  2017ويتـاً للسياسـات المحاسـبية
المدرجة يي إشضاح  3حول البيانات المالية المتتععة.

اساس الـ ـ ـرأي

لتد قمنا بتدقيتنا ويتاً للمعايير الدولية للتدقيق .إل مسؤولياشنا بموجب شلك المعايير موضحة يي يتـرة مسـؤولية مـدقق الحسـابات حـول
شدقيق البيانـات الماليـة المتتععـة مـن شتريرنـا .كمـا أننـا مسـتتلول ةـن الكـركة ويـق معـايير السـلو الدوليـة لمملـ المحاسـبين "قواةـد
الســلو للمحاســبين المانيــين" إلــى جانــب متعلبــات الســلو ايخاقــي ايخــرة يــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المتعلتــة بتــدقيتنا
للبيانات الماليـة المتتععـة للكـركة .هـ ا ،وقـد التممنـا بمسـؤولياشنا ايخاقيـة ايخـرة ويتـا لاـ ت المتعلبـات ولتواةـد السـلو للمحاسـبين
المانيــين الصــادرة ةــن مملـ المعــايير ايخاقيــة الدوليــة للمحاســبين .ونعتتــد بــيل بينــات التــدقيق اللبوشيــة التــي حصــلنا ةلياــا كاييــة
ومائمة لتوير أساسا ل أرينا.

التيكيد ةلى أمر – أساس اإلةداد

نلفت اإلنتبات إلى اإلشضاحين أرقام  1و  3حول البيانات المالية المتتععة ،التي شوض أساس إةداد ه ت البيانات المالية المتتععة.
ور
شــإ إةــداد البيانــات الماليــة المتتععــة للممموةــة يــي نك ـرة اإلكتتــا مــن أجــب إد ار أســاإ أدنــو للتوزيــع يــي ســو أبــوظبي ل ـ ا
المالية .نتيم ًة ل لك ،قد ال شيول البيانات المالية المتتععة مناسبة لغرض آخر.

أمر آخر

إل البيانات المالية للفترة من  1يناير  2016حتى  30سبتمبر  2016هي غير مدقتة.

مسؤوليات االدارة والتائمين ةلى الحوكمة يي اةداد البيانات المالية المتتععة

إل اإلدارة مسؤولة ةن إةداد ه ت البيانات المالية المتتععة وةرضاا بصورة ةادلة ويتاً للسياسات المحاسبية المدرجة يي إشضاح 3
حــول البيانــات الماليــة المتتععــة  ،وك ـ لك مــن وضــع نظــام الرقابــة الداخليــة التــي شمــدها اإلدارة ضــرورية لتم ناــا مــن اةــداد البيانــات
الماليــة المتتععــة بصــورة ةادلــة خاليــة مــن أخعــاس جوهريــة ،س ـواس كانــت ناشــأة ةــن احتيــال أو خعــي .ةنــد إةــداد البيانــات الماليــة
المتتععــة ،ال االدارة مســؤولة ةــن شتيــيإ قــدرة الممموةــة ةلــى االســتمرار كمنكــية مســتمرة وااليصــاح متــى كــال مناسـًـبا ،ةــن المسـائب
المتعلتــة باالستم ارريـ ــة واةتمــاد مبـ ـــدأ االستم ارريـ ـ ــة المحاســبي ،مــا لــإ شنــوي االدارة شصــفية الممموةــة أو وقــع ةملياشاــا ،أو ال يوجــد
لدياا بديب واقعي اال التيام ب لك.
ويعتبر التائمين ةلى الحوكمة مسؤولين ةن االشراف ةلى مسار إةداد التتارير المالية للممموةة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل (يتبع)

مسؤوليات مدقق الحسابات حول شدقيق البيانات المالية المتتععة

إل غايتنــا شتملــب بالحصــول ةلــى شيكيــد معتــول ييمــا إاا كانــت البيانــات الماليــة المتتععــة خاليــة بصــورة ةامــة مــن أخعــاس جوهريـة،
سـواس كانــت ناشــأة ةــن احتيــال أو ةــن خعــي ،ومدــدار شتريــر المــدقق الـ ي شكــمب رأينــا .ال التيكيــد المعتــول هــو مســتوة ةــال مــن
دائما أي خعي جوهري يي حال وجودت.
التيكيد ،وال شضمن أل ةملية التدقيق التي شمت ويتا للمعايير الدولية للتدقيق سوف شيكع ً
وقــد شنكــي االخعــاس ةــن االحتيــال أو ةــن ال عــي ،وشعتبــر جوهريــة بك ـ ب يــردي أو امممــع ييمــا إاا كــال مــن المتوقــع شي يرهــا ةلــى
بناس ةلى ه ت البيانات المالية المتتععة.
الت اررات االقتصادشة المت ة من قبب المست دمين ً
كممس من ةملية التدقيق ويتا لمعايير التدقيق الدولية ،يإننا نمارس التتدير الماني ونحـاي ةلـى الكـك المانـي طـوال يتـرة التـدقيق.
كما نتوم أشضا:


بتحديد وشتييإ م اطر االخعاس الموهرية يي البيانات المالية المتتععة ،سواس كانت ناشأة ةن احتيال أو ةن خعي ،بالتصميإ
والتيام بإجراسات التدقيق بما ينسمإ مع شلك الم اطر والحصول ةلى أدلة شدقيق كايية ومناسبة شوير أساسا لرأينا .ال م اطر
ةدم اكتكاف خعي جوهري ناشج ةن االحتيال شفو شلك الناشمة ةن ال عي ،حيث شكمب االحتيال التواطؤ ،التموير ،الح ف
المتعمد ،سوس التمليب أو شماوز نظام الرقابة الداخلي.



باالطاع ةلى نظام الرقابة الداخلي اات الصلة بالتدقيق من أجب شصميإ إجراسات شدقيق مناسبة حسب الظروف ،ولين لي
بغرض إبداس رأي حول يعالية الرقابة الداخلية.



بتتييإ ماسمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعتولية التتديرات المحاسبية واالشضاحات المتعلتة باا المعدة من قبب اإلدارة.



باستنتا مدة ماسمة است دام االدارة لمبدأ االستم اررية المحاسبي ،وبناس ةلى أدلة التدقيق التي شإ الحصول ةلياا ،يي حال
وجود حالة جوهرية من ةدم اليتين متعلتة بيحداث أو ظ ــروف قد شلير ش وكا جوهرية حول قدرة الممموةة ةلى االستمرار.
ويي حال االستنتا بوجود حالة جوهرية من ةدم اليتين ،يتوجب ةلينا لفت االنتبات يي شتريرنا إلى اإلشضاحات اات الصلة
الواردة يي البيانات المالية المتتععة ،أو ،يي حال كانت ه ت اإلشضاحات غير كايية يتوجب ةلينا شعديب رأينا .ه ا ونعتمد
يي استنتاجاشنا ةلى أدلة التدقيق التي شإ الحصول ةلياا حتى شاريخ شتريرنا .ومع الك ،قد شؤدي االحداث أو الظروف
المستتبلية بالممموةة إلى شوقع أةمال الممموةة ةلى أساس مبدأ االستم اررية.

 بتتييإ العرض الكامب للبيانات المالية المتتععة وهي لاا والبيانات المتضمنة يياا ،بما يي الك اإلشضاحات ،وييما إاا كانت
البيانات المالية المتتععة شظار العمليات واالحداث اات العاقة بعريتة شحتق العرض العادل.
نتوم بالتوادب مع التائمين ةلى الحوكمة ييما يتعلق ةلى سبيب الملال ال الحصـر بنعـا وشوقيـت ونتـائج التـدقيق الاامـة ،بمـا يـي
الك أي خلب جوهري يي نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خال شدقيتنا.
ديلويت آند شوش الكر ايوسط

موقع من قبب:
راما بادماناباا أشاريا
رقإ التيد 701
 12نويمبر 2017
أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة
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بيان المركز المالي المقتطع
كما في  30سبتمبر 2017
 30سبتمبر
2017
ألف درهم

 31دشسمبر
2016
ألع درهإ

5.407.694
99.893

4.373.773
127.021

5.507.587

4.500.794

1.100.914
1.817.830
349.568
6.556.374

1.093.818
1.656.831
353.390
3.833.454

مجموع الموجودات المتداولة

9.824.686

6.937.493

مجموع الموجودات

15.332.273

11.438.287

إيضاحات
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتليات وآالت ومعدات
ديعات متدمة لمتاولين

5

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
م مول
امإ مدينة شمارية وموجودات متداولة أخرة
مستحق من جاات اات ةاقة
نتد وأرددة لدة البنو

6
7
8
9

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
المساهمة يي رأس المال
إحتياطي قانوني
أرباح محتممة

10
11
12

مجموع حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
م صص م ايآت نااشة ال دمة للموظفين

13

المطلوبات المتداولة
امإ دائنة شمارية وأخرة
مستحق لماات اات ةاقة

14
8

1.000.000
6.304.418
333.333
3.156.840

1.000.000
6.304.418
333.333
1.845.017

10.794.591

9.482.768

222.249

236.926

1.127.371
3.188.062

1.115.047
603.546

مجموع المطلوبات المتداولة

4.315.433

1.718.593

مجموع المطلوبات

4.537.682

1.955.519

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

15.332.273

11.438.287

صالح أحمد الصباغ
المدير المالي التنفي ي

سعيد مبارك الراشدي
الرئي التنفي ي باإلنابة

شك ب اإلشضاحات المريتة جمساً ال يتم أم من ه ت البيانات المالية المتتععة.

ةضو ممل

اإلدارة
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل المقتطع
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2017

إيضاحات

التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2016
2017
ألع درهإ
ألف درهم
غير مدقق

إيرادات
شياليع مباشرة

15
16

14.220.921
( )11.105.263

13.098.459
9.936.148

إجمالي الربح
مصاريف شوزيع ومدارية
إيرادات أخرة
خسائر إن فاض التيمة ومصاريف شكغيلية أخرة

17
18
19

3.115.658
( )1.912.751
160.098
( )53.214

3.162.311
1.837.293
111.978
118.979

الربح التشغيلي

1.309.791

1.318.017

إيرادات يوائد

2.032

2.008

ربح الفترة

1.311.823

1.320.025

الدخب الكامب اآلخر

-

-

مجموع الدخل الشامل للفترة

1.311.823

1.320.025

131.18

132.00

العائد للسهم:
ايساسي والم فض

21

شك ب اإلشضاحات المريتة جمساً ال يتم أم من ه ت البيانات المالية المتتععة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المقتطع
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2017
رأس المال
ألف درهـم

المساهمة
في رأس المال
ألف درهـم

إحتياطي قانوني
ألف درهـم

أرباح محتجزة/
(خسائر متراكمة)
ألف درهـم

المجموع
ألف درهـم

الرديد يي  1يناير 2016
ممموع الدخب الكامب للفترة غير مدقق

1.000.000
-

-

329.489
-

36.147.682
1.320.025

34.818.193
1.320.025

الرديد يي  30سبتمبر  2016غير مدقق

1.000.000

-

329.489

34.827.657

33.498.168

الرديد يي  1يناير 2017
ممموع الدخب الكامب للفترة

1.000.000
-

6.304.418
-

333.333
-

1.845.017
1.311.823

9.482.768
1.311.823

الرصيد في  30سبتمبر 2017

1.000.000

6.304.418

333.333

3.156.840

10.794.591

شك ب اإلشضاحات المريتة جمساً ال يتم أم من ه ت البيانات المالية المتتععة.
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بيان التدفقات النقدية المقتطع
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2017
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2016
2017
ألع درهإ
ألف درهم
غير مدقق

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
رب الفترة
شعديات لـ:
إستاا ممتليات وآالت ومعدات
خسائر إن فاض قيمة امإ مدينة – دايي مبالغ مستردة
م ايآت نااشة ال دمة للموظفين المحملة
ارباح من إستبعاد ممتليات وآالت ومعدات
شعب م مول
خسارة إن فاض التيمة لبضاةة بعيأة الحركة ومتتادمة
إيرادات يوائد

306.284
25.509
19.513
( )51
2.056
( )2.032

208.318
86.401
22.018
1.413
11.961
2.008

التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل
زيادة يي م مول
زيادة  /نتص يي امإ مدينة شمارية وموجودات متداولة أخرة
نتص /زيادة يي مستحق من جاات اات ةاقة
زيادة يي امإ دائنة شمارية وأخرة
زيادة /نتص يي مستحق إلى جاات اات ةاقة

1.663.102
( )9.152
)186.508
3.822
44.009
1.888.290

1.645.302
157.138
832.171
188.425
8.496
249.548

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
م ايآت نااشة ال دمة المديوةة للموظفين خال الفترة

3.403.563
( )34.190

1.890.858
59.932

3.369.373

1.830.926

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

1.311.823

1.320.025

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
ديعات لكراس ممتليات وآالت ومعدات
ديعات متدمة لمتاولين
ةائدات من إستبعاد ممتليات وآالت ومعدات
زيادة يي ودشعة يجب
يوائد مستلمة

( )633.726
( )14.841
82
)30.000
2.032

773.127
52.633
1.413
2.008

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

( )676.453

822.339

صافي الزيادة في النقد ومرادفات النقد

2.692.920

1.008.587

النتد ومراديات النتد يي بداشة الفترة

3.733.454

821.191

النقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة (إيضاح )9

6.426.374

1.829.778

معامالت غير نقدية:
مستحتات لممتليات وآالت ومعدات

259.834

179.689

ديعات متدمة لمتاولين محولة إلى ممتليات وآالت ومعدات

41.969

96.201

ممتليات وآالت ومعدات محولة من جاة اات ةاقة

696.226

-

شك ب اإلشضاحات المريتة جمساً ال يتم أم من ه ت البيانات المالية المتتععة.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2017
1

معلومات عامة

شيسست شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنـو للتوزيـع" أو "الكـركة" بموجـب التـانول رقـإ  13لسـنة  1973الصـادر ةـن
داحب السمو حاكإ إمارة أبوظبي باإلنابة.
إل اينكعة الرئيسية للكركـة وشركتاا التابعة ،شركة أدنو الدولية للتوزيـع ا.م.م ،.شكـار إلياـا معاـا ب ـ "الممموةـة" هـي شسـويق
المنتمات البترولية والغاز العبيعي والمنتمات المصاحبة لاا.
شمتلك الممموةة محعات الوقود بالتممئة التـي شتـع يـي إمـارة أبـوظبي والكـارقة ،حيـث شعتبـر الممموةـة هـي المـمود الوحيـد للوقـود
لاا ،ويي إمارات ةممال والفميرة ورأس ال يمة وأم التيوين.
شتوم الممموةة بتكغيب متاجر "واحة أدنو " يي معظإ محعات ال دمة التابعة لاا ،وشتوم بتيجير متاجر بيع بالتممئـة وغيرهـا مـن
المساحات للمستيجرين ،ملب معاةإ ال دمة السريعة.
شتــوم الممموةــة أشضــا بتســويق وشوزيــع الوقــود للعمــاس مــن الكــركات والح ومــات يــي جميــع أنحــاس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
باإلضاية إلى الك ،شتدم الممموةة خـدمات التمويـد بـالوقود وال ـدمات اات الصـلة يـي مانيـة معـارات يـي دولـة اإلمـارات العربيـة
المتحدة ،وشمتلك وشدير شب ة لتوزيع الغاز العبيعي يي أبوظبي.
إل الممموةــة هــي شــركة شابعــة مملوكــة باليامــب ل ـ شــركة بتــرول أبــوظبي الوطنيــة للتوزيــع "أدنــو "" ،المســاهإ" أو "الكــركة ايم" ،
والمملوكة باليامب لح ومة أبوظبي "المساهإ الناائي"  ،والمسملة يي أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
إل ةنوال الم تب الرئيسي المسمب للممموةة هو ص.

 ،4188 .أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

يي  14سبتمبر  ،2017وايتت الكركة االم ةلى شحويـب أنكـع البيـع والكـراس التـي شتـوم باـا قسـإ العيـرال المـدني "التسـإ" إلياـا
بحيث يتإ شسميب جميع المبيعات ،شيلف المبيعات ،ال مإ المدينة والم مول للتسإ من قبب الكـركة االم .ويتـاً ل عـ التحويـب ،يـإل
أنكـعة البيــع والكـراس التـي شتــوم باــا التسـإ ســوف شتــوم باـا الكــركة االم ،بينمــا سـتتوم شــركة أدنــو للتوزيـع ،بصــفتاا وكيــب للكــركة
ايم ،بإدارة ةمليات التسإ ،وسيتإ شحميب الكركة ايم نسب مأوية من التياليع المتيبدة كما شإ االشفا ةلي من قبب العريين.
شاري يـاً ،يــتإ شســميب أنكــعة البيــع والكـراس والمعــامات للتســإ مــن قبــب الكــركة ويــتإ إدراجاــا يــي البيانــات الماليــة الموحــدة .شع ـ
البيانات المالية المتتععة المدرجة يي ه ا التتريـر المركـم المـالي للممموةـة كمـا يـي  30سـبتمبر  2017و  31دشسـمبر ،2016
وأدائاــا المــالي وشــديتاشاا النتدشــة للفتـرة المنتايــة يــي الــك التــاريخ باســتلناس المبيعــات وشيلفــة المبيعــات ،مصــاريف التوزيــع واإلداريــة،
ال مإ المدينة/ال مإ الدائنة والم مول للتسإ.
شإ إةداد البيانـات الماليـة المتتععـة للممموةـة إلدراجاـا يـي نكـرة اإلكتتـا
ل و ار المالية.
بيان التوافق

مـن أجـب إد ار أسـاإ أدنـو للتوزيـع يـي سـو أبـوظبي

ـاس ةلـى المعـايير الدوليـة للتتـارير الماليـة ،بإسـتلناس بعـض الموجـودات والمعلوبـات واإليـرادات
شإ إةداد البيانات المالية المتتععة بن ً
والمصاريف المتعلتة بينكعة بيع وشراس التسإ ،وك لك التديتات النتدشة اات العاقة التي سـوف يـتإ شحويلاـا إلـى الكـركة ايم كمـا
هو موض ضمن "أساس اإلةداد" يي إشضاح .3
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر ( 2017يتبع)
2

المعدلة
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

1/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد

لإ شتإ الممموةة بتعبيق المعايير الدولية للتتارير المالية المديدة والمعدلة المصدرة التالية والتي لإ شحن موةد شعبيتاا بعد:
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية
شتــدم المعيــار الــدولي للتت ـارير الماليــة رقــإ  9ايدوات الماليــة الصــادر يــي نــويمبر  2009متعلبــات جديــدة حــول شصــنيع وقيــاس
الموجــودات الماليــة .شــإ شعــديب المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  9الحتـاً يــي أكتــوبر  2010ليتضــمن متعلبــات حــول شصــنيع
وقياس المعلوبـات الماليـة وملغـاس االةتـراف باـا ،ويـي نـويمبر  2013ليتضـمن متعلبـات جديـدة حـول محاسـبة التحـوم العامـة .شـإ
إدــدار نس ـ ة أخــرة معدلــة حــول المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  9يــي يوليــو  2014ليتضــمن بك ـ ب أساســي أ متعلبــات
شعديات محدودة لمتعلبات التصنيع والتياس من خال شتدشإ قياس "التيمـة العادلـة مـن
إن فاض التيمة للموجودات المالية و
خال الدخب الكامب اآلخر" ةلى أدوات دين معينة بسيعة.
شإ إددار النس ة الناائية للمعيار الدولي للتتارير المالية رقإ  9والتي شكمب متعلبات محاسـبة ايدوات الماليـة ،والتـي شحـب محـب
المعيار المحاسبي الدولي رقإ  39ايدوات المالية :اإلةتراف والتياس .يتضمن المعيار متعلبات يي المماالت التالية:






التصنيع والتياس :يتإ شصنيع الموجودات المالية بـالرجوع إلـى نمـوا ايةمـال المحـتف باـا مـن خالـ وخصـائص التـديتات
النتدشة المتعاقد ةلياا .شتدم المعيار الدولي للتتارير المالية رقإ  9يي نس ت الصادرة يـي سـنة  2014يأـة "التيمـة العادلـة مـن
خــال الــدخب الكــامب اآلخــر" لــبعض أدوات الــدين .يــتإ شصــنيع المعلوبــات الماليــة بعريتــة مما لــة ضــمن المعيــار المحاســبي
الدولي رقإ  ،39ولين هنا إختايات يي متعلبات شعبيق قياس م اطر االئتمال ال ادة بالمنكية.
إن فاض التيمة :شتدم نس ة  2014من المعيار الدولي للتتارير المالية رقـإ  9نمـوا "خسـارة إئتمـال متوقعـة" لتيـاس إن فـاض
قيمة الموجودات المالية ،ل لك لإ شعد ضرورياً حصول حدث إئتماني قبب اإلةتراف ب سارة اإلئتمال.
محاسبة التحوم :شتدم نموا محاسبة شحوم جديـد الـ ي شـإ شصـميم لي ـول متماشـياً مـع أنكـعة إدارة الم ـاطر لـدة المنكـآت
ةند التحوم للم اطر المالية وغير المالية.
إلغاساإلةتراف :شإ إد ار متعلبات إلغاس اإلةتراف بالموجودات والمعلوبات المالية من المعيار المحاسبي الدولي رقإ .39

شتوقــع اإلدارة ب ـيل المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  2014 9ســيتإ شعبيت ـ يــي البيانــات الماليــة المتتععــة للممموةــة للفت ـرة
الســنوية التــي شبــدأ يــي  1ينــاير  .2018إل شعبيــق المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  2014 9قــد ش ــول لـ شــي ير هــام ةلــى
ـاس ةلــى شتــديرات ال ســائر الناشمــة ةــن ةــدم قــدرة أو ةمــم العمــاس ةـن
قيــاس ان فــاض قيمــة الـ مإ المدينــة التماريــة للممموةــة بنـ ً
شســديد الــديعات المعلوبــة أو التيمــة الممنيــة ل مـوال .شوادــب الممموةــة شتيــيإ شــي ير الــك والتغييـرات ايخــرة ةلــى البيانــات الماليــة
المتتععة.
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المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

1/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد (يتبع)

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15إيرادات من عقود مع العمالء

أددر المعيار الدولي إلةداد التتارير المالية رقإ  15نموا شامب واحد للمنكآت الست دام يي المحاسبة لإليرادات الناشمـة مـن
العتــود المبرمــة مــع العمــاس .ســيحب المعيــار الــدولي إلةــداد التتــارير الماليــة رقــإ  15والتفســيرات المتعلتــة بـ ةنــدما شصــب يعالــة،
محب اإلرشاد الحالي لإلةتراف باإليرادات المتضمن يي المعيار المحاسبي الدولي رقإ  18اإليـرادات والمعيـار المحاسـبي الـدولي
رقـإ  11ةتـود المتـاوالت .إل المبـدأ ايساسـي للمعيـار الـدولي إلةـداد التتـارير الماليـة رقـإ  15هـو أنـ ةلـى المنكـية اإلةتـراف
باإليرادات لتصع شحويب السلع أو ال دمات المتفق ةلياا إلى العماس بمبلـغ شع ـ البـدل المتابـب الـ ي شتوقـع المنكـية الحصـول
ةلي متابب شلك السلع أو ال دمات .شتدم المعيار مناا من خم خعوات لإلةتراف باإليرادات:
 ال عوة 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
بموجــب المعيــار الــدولي إلةــداد للتتــارير الماليــة رقــإ  ،15شعتــرف المنكــية ةنــدما أو متــى شلبــي أداس اإللت ـمام ،أي ةنــد شحويــب
"الســيعرة" ةلــى الســلع أو ال ــدمات الضــمنية يداس اإللت ـمام إلــى العميــب .شمــت إضــاية شوجي ـ إرشــادي أكلــر يــي المعيــار الــدولي
للتتــارير الماليــة رقــإ  15للتعامــب مــع ســيناريوهات محــددة .باإلضــاية إلــى الــك ،يتعلــب المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ 15
إشضـاحات شـاملة .يــي أبريـب  ،2016أدـدر مملـ المعـايير المحاسـبية الدوليــة إشضـاحات حـول المعيــار الـدولي إلةـداد للتتــارير
المالية رقإ  15شتعلق بتحديد التمامات ايداس ،إةتبارات المدير متابب الوكيب والترخيص ،وك لك إرشادات شعبيق الترخيص.
مـن المتوقـع أل التــي ير المحتمـب لمعيــار اإليـرادات للممموةــة ش ـول ةلــى قيـاس مبيعــات العتـود مــع العمـاس التــي شمـن خصــومات
وحسومات ورسوم شمايم الكحنات ايولية .شوادب الممموةة شتييإ الك التي ير والتغييرات ايخرة ةلى البيانات المالية.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16عقود اإليجار

شتــدم المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  16نمــوا شــامب واحــد لتحديــد شرشيبــات ةتــود اإلشمــار والمعالمــات المحاســبية ليــب مــن
المؤجرين والمستيجرين .سوف شحـب المعيـار الـدولي للتتـارير الماليـة رقـإ  16محـب إرشـادات اإلشمـار الحاليـة بمـا يـي الـك المعيـار
المحاسبي الدولي رقإ 17ةتود اإلشمار والتفسيرات المتعلتة ب ةندما شصب ساري المفعول.
شميــم المعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رقــإ  16ةتــود اإلشمــار بــين ةتــود اإلشمــار وال دمــة ةل ـى أســاس إاا كــال ايدــب المحــدد
مســيعر ةليـ مــن قبــب العميــب .يــتإ إســتبعاد التمييــم بــين ةتــود اإلشمــارات التكــغيلية خــار الميمانيــة العموميــة وةتــود اإلشمــارات
التمويلية ضمن الميمانية العمومية يي محاسبة المستيجر ومستبدالاا بنموا بحيث يـتإ اإلةتـراف بحـق إسـت دام ايدـب واإللتـمام
المتابب لعتود اإلشمار من قبـب المسـتيجرين بمعنـى آخـر ،أل جميعاـا ضـمن الميمانيـة العموميـة باسـتلناس ةتـود اإلشمـارات قصـيرة
ايجب وةتود اإلشمارات يدول من فضة التيمة.
شتوقع اإلدارة أل المعيار الدولي للتتارير الماليـة رقـإ  16سـوف يـتإ شعبيتـ يـي البيانـات الماليـة للممموةـة للفتـرة السـنوية التـي شبـدأ
يي  1يناير  .2019أل شعبيق المعيار الدولي للتتارير المالية رقإ  16قد ش ول ل شـي ير هـام ةلـى المبـالغ واإليصـاحات المدرجـة
يي البيانات المالية للممموةة ييما يتعلق بالموجودات المالية والمعلوبات المالية .ومـع شعبيـق المعيـار الـدولي للتتـارير الماليـة رقـإ
 ،16ســوف يــتإ اإلةت ـراف بإلت اممــات ةتــود اإلشمــار التكــغيلي خــار الميمانيــة كمــا هــو مبــين يــي إشضــاح  22كبنــد يــي الميمانيــة
العمومية كما يلي:
أ

اإلةتراف باا كحق است دام ايدب وااللتمام المتعلق بعتد اإلشمار و
ســيتإ اســتبدال مصــاريف اإلشمــار بمصــاريف اإلطفــاس ةلــى حــق إســت دام ايدــب ورســوم شمويــب الحــد ايدنــى لــديعات
اإلشمار.

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

10

10

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر ( 2017يتبع)
3

ملخص بأهم السياسات المحاسبية

أساس اإلعداد
شإ إةداد البيانات المالية المتتععة ةلى أسـاس اإلقتعـاع مـن البيانـات الماليـة الموحـدة للفتـرة المنتايـة يـي  30سـبتمبر  2017مـن
خال إقتعاع المبيعات ،شيلفة مبيعات ال مإ المدينة /ال مإ الدائنة وم مول التسإ.
قــد ال شيــول البيانــات الماليــة المتتععــة مؤشـ اًر ةلــي ايداس المســتتبلي للممموةــة ،وال شع ـ بالضــرورة مــا كانــت ســتيول ةليـ مــن
نتائج اإلقتعاع من العمليات ،المركم المالي والتديتات النتدشة ،ييما لو شإ شحويب التسإ يي السنوات السابتة.
شــإ ةــرض البيانــات الماليــة المتتععــة بــدرهإ اإلمــارات العربيــة المتحــدة "الــدرهإ اإلمــاراشي"  ،وهــي العملــة الوظيفيــة للكــركة وةملــة
العرض للممموةة .شإ شتريب جميع المبالغ يقر ألع ألع درهإ إال إاا أشير إلى غير الك.
شإ إةداد البيانات المالية المتتععة ويتاً لمبدأ التيلفة التاري ية .إل التيلفة التاري ية بصفة ةامة شملب التيمـة العادلـة للـلمن المحـدد
المتدمة متابب شبادل الموجودات.
إل السياسات المحاسبية الاامة المتبعة مبينة يي الصفحات التالية:
أساس التوحيد

شتضـمن البيانـات الماليــة المتتععـة البيانـات الماليــة للكـركة والمنكــية ال اضـعة لسـيعرة الكــركة .شتحتـق السـيعرة ةنــدما ش ـول لــدة
الكركة السلعة ةلى الماة المستلمر يياا التعرض للعوائد المتغيـرة الناشمـة مـن المكـاركة مـع الماـة المسـتلمر باـا ولـدياا التـدرة
ةلى است دام سلعتاا ةلى الماة المستلمر باا للتي ير ةلى ةوائدها.
شتوم الكركة بإةادة شتييإ ييما إاا كال لدياا سـيعرة ةلـى الماـة المسـتلمر باـا أم ال يـي حـال أشـارت الوقـائع والظـروف إلـى وجـود
شغيرات يي واحد أو أكلر من ةنادر السيعرة اللاث المدرجة أةات.
يــتإ ح ـ ف جميــع الموجــودات والمعلوبــات ،حتــو الملييــة ،االي ـرادات ،المصــاريف والتــديتات النتدشــة المتعلتــة بالمعــامات مــا ب ـين
أةضاس الممموةة باليامب ةند شوحيدها.
ةندما ش ول الك ضرورياً ،يتإ إجراس التعديات ةلى البيانات المالية للكركة التابعة لتتوايق مع السياسات المحاسبية للممموةة.
شفاديب الكركة التابعة هي كما يلي:
اسم الشركة التابعة
شركة أدنو الدولية للتوزيع ا.م.م.

نسبة الملكية
2016
2017

%100

%100

مكان التأسيس

النشاط األساسي

اإلمارات العربية المتحدة

وكاالت شمارية
شركات شمارية
اإلستلمار يي المكروةات
التمارية وشيسيساا ومدارشاا
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ملخص بأهم السياسات المحاسبية (يتبع)

ممتلكات وآالت ومعدات
شــدر الممتليــات واآلالت والمعــدات بالتيلفــة ناقص ـاً اإلســتاا المت ـراكإ وخســائر ان فــاض التيمــة المتراكمــة ،إل وجــدت .شك ـتمب
التيلفة التاري ية ةلى المصاريف المنسوبة بك ب مباشر إلى امتا ايدب.
يتإ إد ار التياليع الاحتة يي التيمة المدرجة ل دب أو اإلةتراف باا كيدب منفصب حسبما ش ول مائماً يتط ةندما ش ـول مـن
المحتمب أل ينتج يوائد اقتصادشة مسـتتبلية للممموةـة مـن ايدـب المعنـي وي ـول باإلم ـال قيـاس التيلفـة بكـ ب مو ـو  .يـتإ إلغـاس
اإلةتـراف بــالتيإ المدرجــة ل ج ـماس المســتبدلة .يــتإ إد ار كايــة مصــاريف اإلدــاح والصــيانة ايخــرة يــي ال ـرب أو ال ســارة خــال
الفترة المالية التي حد ت يياا.
يتإ احتسا
يلي:

االستاا بإست دام طريتة التسط اللابت لتوزيع شيلفتاا ةلى قيماا المتبتية ةلى مدة ايةمار اإلنتاجية المتـدرة كمـا

مباني
آالت وم ائن
سيارات
أ اث ،شمايمات ومعدات
خعوم أنابيب

 25 – 5سنة
 15 – 5سنة
 10 – 4سنة
 5سنوات
 20 – 15سنة

يــتإ مراجعــة التــيإ المتبتيــة وايةمــار اإلنتاجيــة للموجــودات وشعــديلاا إاا كــال الــك مناســباً يــي شــاريخ كــب شتريــر .يــتإ خفــض التيمــة
المدرجــة ل دــب مباش ـرة إلــى التيمــة المم ــن اســتردادها إاا كانــت التيمــة المدرجــة ل دــب أكبــر مــن قيمت ـ المم ــن اســتردادها .إل
ال ـرب أو ال ســارة الناشمــة مــن اســتبعاد أو شتاةــد أحــد الممتليــات واآلالت والمعــدات يــتإ شحديــدها كــالفر بــين ةوائــد البيــع والتيمــة
المدرجة ل دب ويتإ االةتراف باا يي الرب أو ال سارة.
يـتإ إحتسـا
ايراضي.

ايرض المتدمــة مـن قبـب ح ومــة أبـوظبي بـدول متابــب بتيمـة إسـمية شبلــغ  1درهـإ ليـب قععــة أرض .ال يـتإ إســتاا

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

يتإ إد ار ايةمال الرأسمالية قيد التنفي ضمن الممتليات واآلالت والمعدات بالتيلفة .يتإ شحويب ايةمال الرأسمالية قيد التنفي إلى
يأة ايدول المناسبة ويتإ استااكاا ويتا لسياسات الممموةة ةند اكتمال شكييد ايدب وشكغيل ومشاحت لإلست دام.

المخزون

يتإ إد ار الم مول بالتيلفة ودايي التيمة التابلة للتحتق ،أياما أقب .يـتإ احتسـا التيلفـة بعريتـة معـدل التيلفـة المـرج  .شتضـمن
شيلف ـ ة البضــاةة المــاهمة وأةمــال قيــد التنفي ـ مــن م ـواد خــام وم ـواد إســتااكية وقعــع غيــار وةمالــة مباش ـرة وم ـواد ومصــاريف غيــر
مباشرة إستناداً إلى التدرة التكغيلية العادشة  .شملب دايي التيمة التابلة للتحتق سعر البيـع المتـدر ناقصـاً شيـاليع اإلنمـاز المتـدرة
والتياليع الازمة إلجراس البيع.
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انخفاض قيمة الموجودات الملموسة
شعمب الممموةة يي نااشة كب يترة شترير ةلى مراجعة التيإ المدرجة لموجوداشاا والك لتحديد إل كال هنالك ما شكـير إلـى أل هـ ت
الموجودات قد شعرضت إلى خسائر ان فاض التيمة .إاا وجـد مـا شكـير إلـى الـك يـتإ شتـدير التيمـة التابلـة لإلسـترداد ل دـب والـك
لتحديد خسائر إن فاض التيمة إل وجدت  .يي حال ةدم التم ن من شتدير التيمة التابلة لإلسترداد يدب محدد ،شتوم الممموةة
بتتدير التيمة التابلة لإلسترداد للوحدة المنتمة للنتد التي شعود إلياا ايدب نفس  .ةنـدما شم ـن شحديـد أسـ شوزيـع معتولـة و ابتـة،
يتإ شوزيع ايدول المكتركة إلى وحدات منتمة للنتد محددة ،أو يتإ شوزيعاإ إلى أدغر ممموةة من الوحدات المنتمة للنتـد التـي
شم ن شحديد أس شوزيع معتولة و ابتة لاا.
إل التيمة التابلة لاسترداد هي التيمة العادلة ل دب ناقصاً شيلفة البيع وقيمة االست دام ،أياما أةلى .ةند شتييإ قيمـة االسـت دام،
يــتإ خصــإ التــديتات النتدشــة المســتتبلية المتــدرة إلــى قيماــا الحاليــة باســت دام معــدل خصــإ مــا قبــب الضـريبة شع ـ شتييمــات الســو
الحالية للتيمة ا لممنية ل موال والم اطر ال ادة بايدب حيث لإ يتإ شعديب شتديرات التديتات النتدشة المستتبلية ب صوداا.
يــي حــال شــإ شتــدير التيمــة التابلــة لاســترداد يدــب أو الوحــدة المنتمــة للنتــد بمــا شتــب ةــن التيمــة المدرجــة ،يــتإ ش فــيض التيمــة
المدرجــة ل دــب أو الوحــدة المنتمــة للنتــد إلــى التيمــة التابلــة لاســترداد .يــتإ االةتـراف ب ســائر االن فــاض مباشـرًة يــي ال ـرب أو
ال سارة.
يي حالة استرجاع خسائر ان فاض التيمة الحتـاً ،يـتإ زيـادة التيمـة المدرجـة ل دـب أو الوحـدة المنتمـة للنتـد إلـى التيمـة المعدلـة
التابلــة لاســترداد ،بحيــث ال شميــد التيمــة المدرجــة المعدلــة ةــن التيمــة المدرجــة ل دــب أو الوحــدة المنتمــة للنتــد ييمــا ل ـو لــإ يــتإ
احتسا خسائر ان فاض التيمة يي السنوات السـابتة .يـتإ شسـميب اسـترجاع خسـائر ان فـاض التيمـة مباشـرًة يـي الـرب أو ال سـارة
إال إاا كال ايدب قد شإ إدراج بمبلغ إةادة التتييإ ويي ه ت الحالة يتإ شسميب استرجاع خسائر ان فاض التيمة كميادة يـي إةـادة
التتييإ.
الموجودات المالية
لــدة الممموةــة الموجــودات الماليــة التاليــة كمــا يــي  30ســبتمبر " :2017النتــد ومراديــات النتــد" ،ودائــع يجــب ،امــإ مدينــة شماريــة
وموجــودات متداولــة أخــرة باســتلناس مصــاريف مديوةــة متــدماً ومســتحق مــن جاــات اات ةاقــة .يــتإ شصــنيع ه ـ ت الموجــودات
المالية "كتروض وامإ مدينة" .شعتمد التصـنيع ةلـى طبيعـة والاـدف مـن الموجـودات الماليـة ويـتإ شحديـد التصـنيع ةنـد اإلةتـ ارف
المبدئي.
النتد ومراديات النتد

يتيول النتد ومراديات النتد من النتد وايرددة لدة البنو يي حسابات جارية ومستلمارات قصيرة ايجب اات سيولة ةالية بتواريخ
إستحتا أقب من ا ة أشار قابلة للتحويب بساولة إلى مبالغ نتدشة معروية وش ضع لتغيرات غير جوهرية يي التيمة.
قروض ومدينول

يتإ شصنيع الـ مإ المدينـة التماريـة والموجـودات المتداولـة ايخـرة بإسـتلناس مصـاريف مديوةـة متـدماً ومسـتحق إلـى جاـات اات
ةاقة والتي لاا ديعات ابتة أو محددة وال يتإ شداولاا يي سو نكعة "كتـروض ومـدينين" .يـتإ قيـاس التـروض والمـدينين بالتيلفـة
المعفــية باســت دام طريتــة ســعر الفائــدة الفعلــي ناقصـاً أي ان فــاض يــي التيمــة .يــتإ اإلةتـراف بــدخب الفوائــد باســت دام ســعر الفائــدة
الفعلي باستلناس ايرددة المدينة قصيرة ايجب حيث ش ول اإلةتراف بالفائدة غير مادي.

طريتة الفائدة الفعلية
إل طريتـة الفائــدة الفعليــة هــي طريتـة الحتســا التيلفــة المعفــية يداة الـدين وشوزيــع مصــاريف الفوائــد ةلـى مــدة الفتـرة المعنيــة .إل
معدل الفائدة الفعلي هو المعدل ال ي ش صإ شماماً الديعات النتدشة المستتبلية المتوقعة بما يي الك كاية الرسوم والنتام المديوةة
أو المســتلمة التــي شكـ ب جــمساً ال يتمـ أم مــن معــدل الفائــدة الفعلــي وشيــاليع المعاملــة وايقســام أو ال صــومات ايخــرة يــي إطــار
العمر الممني المتوقع لالتمام المالي أو يترة أقصر ،إاا كال الك مناسباً.
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الموجودات المالية (يتبع)
إن فاض قيمة الموجودات المالية
يتإ مراجعة الموجـودات الماليـة ،لتحديـد إل كـال هنالـك مـا شكـير إلـى إن فـاض يـي قيمتاـا بنااشـة كـب يتـرة شتريـر .يـتإ خفـض قيمـة
الموجـودات الماليـة ةنـدما ش ـول هنـا دليـب موضـوةي بينـ نتيمـ ًة لحـدث أو ةـدة أحـداث كانـت قـد حـد ت بعـد اإلةتـراف المبــدئي
ل دب المالي ،وشيول التديتات النتدشة المستتبلية المتدرة ل دب قد شي رت.
إلغاس االةتراف بالموجودات المالية
شتوم الممموةة بإلغاس االةتراف بيدب مالي يتـط ةنـد إنتاـاس الحتـو التعاقدشـة المتعلتـة باسـتام التـديتات النتدشـة مـن ايدـب أو
ةنــدما شحــول الممموةــة ايدــب المــالي ،وبكـ ب جــوهري كايــة م ــاطر ومنــايع الملييــة إلــى منكــية أخــرة .أمــا يــي حالــة ةــدم قيــام
الممموةة بالتحويب أو اإلحتفاظ بك ب جوهري بم اطر ومنايع المليية واسـتمرارها بالسـيعرة ةلـى ايدـب المحـول يـإل الممموةـة
شتوم بإلغاس اإلةتراف بحصتاا المحتممة يي ايدب المحول والمعلوبات المتعلتة ب التي قد شمب ةلى الممموةة ديعاا .أمـا يـي
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
ي ــتإ شص ــنيع أدوات ال ــدين وأدوات حت ــو المليي ــة كمعلوب ــات مالي ــة أو حت ــو مليي ــة بم ــا يتماش ــى م ــع ج ــوهر الترشي ــب التعاق ــدي
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
حتو المليية المصدرة من قبب الممموةة بالمبالغ المستلمة بعد شنميب مصاريف اإلددار المباشرة.
معلوبات مالية

شتيــول المعلوبــات الماليــة للممموةــة مــن امــإ دائنــة شماريــة وأخــرة بإســتلناس ديعــات متدمــة مــن ةمــاس وقســائإ ومبيعــات البعاقــة
المديوةة متدماً التائمة والمستحق إلى جاات اات ةاقة ،والتـي يـتإ قياسـاا مبـدئياً بالتيمـة العادلـة ،بعـد خصـإ شيـاليع المعاملـة،
ويتإ قياساا الحتاً بالتيلفة المعفية باست دام طريتة الفائدة الفعلية واالةتراف بمصاريف الفوائد ةلى أساس العائد الفعلي ،باسـتلناس
ال مإ الدائنة قصيرة ايجب ةندما ش ول اإلةتراف بالفائدة غير مادي.

إل طريتــة معــدل الفائــدة الفعلــي هــي طريتــة الحتســا التيلفــة المعفــية للمعلوبــات الماليــة وشوزيــع مصــاريف الفوائــد ةلــى الفت ـرات
المرشبعة باا .إل معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الـ ي شسـت دم ل صـإ الـديعات النتدشـة المسـتتبلية المتوقعـة خـال العمـر المتوقـع
للمعلوبات المالية أو خال يترة أقصر ةندما ش ول الك مناسبا.
شتوم الكركة بإلغاس االةتراف بالمعلوبات المالية ةندما ويتط ةندما يتإ استيفاس االلتمام التعاقدي أو إلغائ أو انتااس مدش .
إلغاس االةتراف بالمعلوبات المالية
شتوم الممموةة بإلغاس االةتراف بالمعلوبات المالية ةندما ويتط ةندما يتإ استيفاس االلتمام التعاقدي أو إلغائ أو انتااس مدش .
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اإلعتراف باإليرادات
يتإ قياس اإليـرادات بالتيمـة العادلـة للبـدل المتبـوض أو المسـتحق وشملـب المبـالغ المسـتحتة للمنتمـات وال ـدمات المتدمـة يـي سـيا
ايةمــال اإلةتيادشــة .يــتإ اإلةتـراف بــاإليرادات ،دــايي مــن الحســومات وال صــومات ةنــدما ش ــول مــن المحتمــب ال شتــديق المنــايع
االقتصادشة المتعلتة بالمعاملة إلى الممموةة ويم ن قياس مبلغ اإليرادات والتيلفة المرشبعة باا بك ب مو و .

بيع البضائع

يــتإ اإلةت ـراف ببيــع البضــائع والمنتمــات النفعيــة ةنــدما يــتإ شحويــب الم ــاطر والمنــايع الاامــة لملييــة البضــائع إلــى البــائع ،وال ـ ي
يتوايق بك ب ةام مع التسـليإ الفعلـي للبضـائع .ال يـتإ التسـليإ إال إاا شـإ شـحن المنتمـات خـار مبـاني الممموةـة أو إسـتاماا مـن
قبب العميب.

شتدشإ ال دمات

يتإ اإلةتراف باإليرادات من شتدشإ ال دمات ةندما يتإ شتدشإ ال دمات ومم انية شتدير نتائج المعامات بك ب مو و .

إيرادات التسليإ

يــتإ اإلةت ـراف بــاإليرادات مــن نتــب الــنفط ةنــدما يــتإ شتــدشإ ال ــدمات .وشســتند ه ـ ت اإلي ـرادات إلــى اليميــات المنتولــة والمتاســة ويت ـاً
لإلجراسات المحددة يي كب ةتد خدمة.

دخب التيجير

يتإ اإلةتراف بدخب التيجير من ةتود اإلشمار التكغيلية ةلى أساس التسط اللابت ةلى مدة يترة اإلشمار اات العاقة.

إيرادات يوائد

يـتإ اإلةتـراف بـإيرادات الفوائـد مـن ايدــب المـالي ةنـدما ش ـول مـن المحتمـب أل شتــديق المنـايع االقتصـادشة إلـى الممموةـة ويم ــن
قياس مبلغ اإليرادات بك ب مو و  .يتإ احتسا إيرادات الفوائد ةلى أساس زمني ،بالرجوع إلـى المبلـغ ايدـلي المسـتحق ومعـدل
الفائدة الفعلي المعبق ،وهو المعدل ال ي ش صإ شماماً التديتات النتدشة المستتبلية المتدرة خال العمر المتوقع ل دب المـالي إلـى
دايي التيمة المدرجة ل دب ةند اإلةتراف المبدئي.

إيرادات أخرة

يتإ اإلةتراف باإليرادات ايخرة ةندما ش ول من المحتمب أل شتديق المنايع االقتصادشة إلـى الممموةـة ويم ـن قيـاس مبلـغ الـدخب
بك ب مو و .
عقود اإليجار

الممموةة كمؤجر

ـاس ةلـى يتـرة ةتـد اإلشمـار المتعلـق باـا .يـتإ إضـاية
يتإ شحتيق إيراد اإلشمار مـن اإلشمارات التكغيلية ويتـاً لعريتـة التسـط اللابـت بن ً
التي ــاليع ايولي ــة المباشـ ـرة المتعلت ــة بالتف ــاوض ومة ــداد ةت ــد اإلشم ــار التك ــغيلي إل ــى التيم ــة المدرج ــة ل د ــب الم ــؤجر بحي ــث يـ ـتإ
االةتراف باا ويتاً لتاةدة التسط اللابت وةلى أساس يترة التيجير.

الكركة كمستيجر

ـاس ةلـى يتـرة التـيجير ،إال ةنـدما ش ـول هنـا
يتإ االةتراف بـديعات اإلشمـارات التكـغيلية كمصـروف ويتـاً لتاةـدة التسـط اللابـت وبن ً
أســاس منامــي أكلــر نمواجيــة للم عــط الممنــي ال ـ ي يــتإ يي ـ اســتنفاا المنــايع االقتصــادشة مــن ايدــب المــؤجر .شــدر اإلشمــارات
المحتملة الناشأة بموجب ةتود اإلشمارات التكغيلية كمصروف يي الفترة التي شإ شيبدها يياا.

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
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3

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (يتبع)

عمالت أجنبية
يتإ شسميب المعامات بعمات ب اف العملة المست دمة وهي الدرهإ اإلمـاراشي العمـات ايجنبيـة ةلـى أسـاس أسـعار الصـرف
الســائدة بتــاريخ شلــك المعــامات .بنااشــة كــب يت ـرة شتريــر ،يــتإ إةــادة شحويــب البنــود الماليــة المدرجــة بــالعمات ايجنبيــة ةلــى أســاس
أسعار الصرف السائدة بنااشة يترة التترير .يـتإ إةـادة شحويـب البنـود غيـر الماليـة المصـنفة بـالعمات ايجنبيـة والتـي شظاـر بتيمتاـا
العادلــة ةلــى أســاس أســعار الصــرف الســائدة ةنــد شحديــد التيمــة العادلــة لاــا .ال يــتإ إةــادة شحويــب البنــود غيــر الماليــة بــالعمات
ايجنبية والتي يتإ قياساا ويتاً للتيلفة التاري ية.
يتإ االةتراف بفروقات شحويب العمات يي الرب أو ال سارة وقت حدو اا.
مكافآت موظفين

ـاس ةلــى
يــتإ ةمــب م صــص لإللت اممــات المتــدرة إلســتحتاقات المــوظفين المتعلتــة باإلجــازات الســنوية وشـ اكر الســفر المتعلتــة باــا بنـ ً
ال ــدمات المتدمــة مــن قبــب المــوظفين حتــى نااشــة يت ـرة التتريــر .يــتإ احتســا م صــص االلت اممــات المتــدرة لم ايــية المــوظفين ويت ـاً
لتانول العمب يي دولة اإلمارات العربية المتحدة ةن يترات خدمتاإ حتى نااشة يترة التترير.
ييما يتعلق بالموظفين من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،شتوم الممموةة بتتدشإ مساهمات إلى دندو معاشات وم ايآت التتاةـد
إلمــارة أبــوظبي "الصــندو " المحتســبة ويت ـاً ينظمــة الصــندو  .ييمــا يتعلــق بــالموظفين مــن دول ممل ـ التعــاول ال ليمــي ،شتــوم
الممموةة بتتدشإ مساهمات إلى دناديق التتاةد أو الايأات يي بلداناإ .يتإ شسميب التمامات الممموةة ةلى مدة يترة ال دمة.
يــتإ اإليصــاح ةــن الم صــص المتعلــق باإلجــازة الســنوية وش ـ اكر الســفر كــالتمام متــداول ،يــي حــين يــتإ اإليصــاح ةــن الم صــص
المتعلق بم ايية نااشة ال دمة كالتمام غير متداول.
المخصصات

يـتإ اإلةتـراف بالم صصـات ةنـدما ش ـول ةلـى الممموةـة التـمام حـالي قـانونى أو اسـتنتاجي نتيمـة لحـدث سـابق ،مـن المحتمـب شـديق
الموارد االقتصادشة التي ستيول معلوب ًة لتسوية االلتمام ويم ن إجراس شتدير مو و لمبلغ االلتمام.
4

أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد

خــال شعبي ــق السياس ــات المحاســبية المبين ــة كم ــا هــو مب ــين ي ــي إشضــاح رق ــإ  ،3قام ــت إدارة الممموةــة باش ــاا أح ــام وشت ــديرات
وايت ارضــات معينــة ليســت جليــة الوضــوح مــن مصــادر أخــرة .شعتمــد التتــديرات وااليت ارضــات المرشبعــة باــا ةلــى ال ب ـرة التاري يــة
وةوامب أخرة شعتبر اات ةاقة .قد ش تلع النتائج الفعلية ةن ه ت التتديرات.
يــتإ مراجعــة ه ـ ت التتــديرات واإليت ارضــات بكـ ب مســتمر .يــتإ شســميب اإلخــتاف يــي التتــديرات المحاســبية يــي الفتـرة التــي يــتإ يياــا
إةادة مراجعة ه ت التتديرات والك يي حالة أل التعديات الناشمة ةن إةادة التتييإ شؤ ر ةلى شلك الفترة يتط ،أو يي يترة المراجعة
التتــديرات شــؤ ر يــي يتـرة المراجعــة والفت ـرات المســتتبلية إاا كانــت التعــديات ش ــص الفت ـرة الحاليــة والفتـرات المســتتبلية .إل ايح ــام
والتتديرات الحساسة التي اش شاا اإلدارة شإ شل يصاا كما يلي:

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
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4

أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد (يتبع)

المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد
إن فاض قيمة ال مإ المدينة التمارية
شع ـ رســوم اإلن فــاض يــي التيمــة شتــديرات ال ســائر الناشمــة ةــن إخفــا أو ةــدم قــدرة العمــاس ةلــى أداس الــديعات المعلوبــة أو
التيمــة الممنيــة للنتــود .شســتند الرســوم ةلــى أةمــار الحســابات ،المــدارة االئتمانيــة للعميــب وال بـرة الســابتة لل ســارة .قــد يتعلــب ايمــر
إجراس شغييرات ةلى م صص إن فاض التيمة يـي حالـة شحسـن الوضـع المـالي للعمـاس أو شراجعـ  .كمـا يـي  30سـبتمبر ،2017
بلغت م صصات ان فاض قيمة ال مإ المدينة التمارية للممموةة  203.705ألع درهـإ  31دشسـمبر  178.196 :2016ألـع
درهإ .
ايةمار اإلنتاجية والتيإ المتبتية المتدرة لممتليات وآالت ومعدات
شتــوم اإلدارة بمراجعــة ايةمــار اإلنتاجيــة والتــيإ المتبتيــة المتــدرة لممتليــات وآالت ومعــدات يــي نااشــة كــب يت ـرة شتريــر ســنوية ويت ـاً
للمعيــار المحاســبي الــدولي رقــإ  16ممتليــات وآالت ومعــدات .قــررت اإلدارة أل شوقعــات الســنة الحاليــة ال ش تلــع ةــن التتــدي ارت
السابتة إستناداً ةلى م ارجعتنا.
شيلفة وقع ومزالة ممتليات وآالت ومعدات
ويتاً للمعيار المحاسبة الدولي  ،16شتضمن شيلفة الممتليات واآلالت والمعدات شتدير أولي لتياليع وقع ومزالة الموجودات وشرميإ
الموقع .أخ ت اإلدارة بعين اإلةتبار المتعلبات وقـررت أل وقـع وم ازلـة الموجـودات وشـرميإ الموقـع يـي المسـتتبب غيـر محتمـب وأل
شتدير التياليع غير هام.

17
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5

ممتلكات وآالت ومعدات

التكلفة
 1يناير 2016
إضايات
شحويات
إستبعادات

مباني
ألف درهـم

آالت ومكائن
ألف درهـم

سيارات
ألف درهـم

أثاث وتجهيزات
ومعدات
ألف درهـم

خطوط
أنابيب
ألف درهـم

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
ألف درهـم

المجموع
ألف درهـم

2.819.029
696.241
2.704

1.114.130
166.341
2.443

226.005
34.461
8.198

337.829
227.746
1.862

37.134
10.549
-

1.248.649
1.237.940
1.135.338
-

5.782.776
1.237.940
15.207

 1يناير 2017
إضايات
شحويات
إةادة شصنيفات
إستبعادات

3.512.566
564.440
1.265
21

1.278.028
551.244
1.266

252.268
12.838
1.509

563.713
61.760
1.265
1.071

47.683
-

1.351.251
1.340.236
1.190.282
-

7.005.509
1.340.236
3.867

 30سبتمبر 2017

4.078.250

1.828.006

263.597

623.137

47.683

1.501.205

8.341.878

18
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ممتلكات وآالت ومعدات (يتبع)

اإلستهالك المتراكم
 1يناير 2016
محمب للسنة
إةادة شصنيفات
إستبعادات

مباني
ألف درهـم

آالت ومكائن
ألف درهـم

سيارات
ألف درهـم

أثاث وتجهيزات
ومعدات
ألف درهـم

خطوط
أنابيب
ألف درهـم

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
ألف درهـم

المجموع
ألف درهـم

1.183.754
147.450
749
2.703

693.350
110.981
2.260
2.429

167.723
22.753
8.199

229.161
64.080
1.408
1.845

25.848
1.812
103
-

-

2.299.836
347.076
15.176

 1يناير 2017
محمب للفترة
إةادة شصنيفات
إستبعادات

1.329.250
128.120
21

799.642
89.613
19
1.266

182.277
17.235
1.484

292.804
70.183
19
1.065

27.763
1.133
-

-

2.631.736
306.284
3.836

 30سبتمبر 2017

1.457.349

888.008

198.028

361.903

28.896

-

2.934.184

القيمة المدرجة
 30سبتمبر 2017

2.620.901

939.998

65.569

261.234

18.787

1.501.205

5.407.694

 31دشسمبر 2016

2.183.316

478.386

69.991

270.909

19.920

1.351.251

4.373.773

شإ إنكاس مباني ومرايق الممموةة التي شتع يي إمارة أبوظبي ةلى قعع أراضي ممنوحة من قبب ح ومة أبوظبي بدول متابب .يتإ احتسـا
شإ إنكاس المرايق التي شتع يي اإلمارات ايخرة ةلى أرض مستيجرة من أطراف اللة إشضاح . 22

هـ ت اي ارضـي بتيمـة إسـمية شبلـغ  1درهـإ ليـب قععـة أرض.

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
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5

ممتلكات وآالت ومعدات (يتبع)

شإ شوزيع اإلستاا المحمب كما يلي:

رسوم شوزيع ومدارية إشضاح 17
شياليع مباشرة إشضاح 16
م مول أةمال قيد التنفي إشضاح 6

6

 30سبتمبر
2017
ألف درهم

 31دشسمبر
2016
ألع درهإ

304.109
1.559
616

344.471
2.013
592

306.284

347.076

مخزون

بضاةة جاهمة
قعع غيار ومواد إستااكية
مواد شكحيإ خام ،مواد إستااكية وأةمال قيد التنفي
اسعوانات غاز البترول المسال

ينمل :م صص شنميب قيمة بضاةة جاهمة إلى دايي التيمة التابلة
للتحتق
م صص مواد خام بعيأة الحركة ومتتادمة ،قعع غيار مواد
إستااكية واسعوانات غاز البترول المسال

 30سبتمبر
2017
ألف درهم

 31دشسمبر
2016
ألع درهإ

967.075
53.842
54.094
43.616

967.020
50.398
59.851
32.206

1.118.627

1.109.475

( )234

234

( )17.479

15.423

( )17.713

15.657

1.100.914

1.093.818

بلغــت شيلفــة الم ــمول المعتــرف بـ كمصــروف ومــدر يــي "التيــاليع المباش ـرة"  11.086.668ألــع درهــإ  30ســبتمبر :2016
 9.914.716ألــع درهــإ إشضــاح  . 16خــال الفتـرة ،شــإ اإلةتـراف بكــعب الم ــمول المباشــر كمصــروف بمبلــغ ال شــيس درهــإ
 30سبتمبر  11.961 :2016ألع درهإ .
شتضمن شيلف الم مول مصاريف اإلستاا المرسـملة كم ـمول أةمـال قيـد التنفيـ بمبلـغ  616ألـع درهـإ  31دشسـمبر :2016
 592ألع درهإ إشضاح . 5
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6

مخزون (يتبع)

ييمــا يلــي حركــة إن فــاض قيمــة م ــمول البضــاةة المــاهمة للممموةــة إلــى دــايي التيمــة التابلــة للتحتــق وم صــص الم ـواد ال ــام
البعيأة الحركة والمتتادمة ،قعع غيار ،مواد إستااكية واسعوانات غاز البترول المسال:

يي  1يناير
خسارة إن فاض التيمة لمواد خام بعيأة الحركة ومتتادمة ،قعع غيار،
مواد إستااكية واسعوانات غاز البترول المسال إشضاح 19

7

 30سبتمبر
2017
ألف درهم

 31دشسمبر
2016
ألع درهإ

15.657

14.630

2.056

1.027

17.713

15.657

ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى

امإ مدينة شمارية
ينمل :م صص إن فاض قيمة امإ مدينة شمارية
مصاريف مديوةة مسبتاً
مستحتات من موظفين
امإ مدينة اخرة

 30سبتمبر
2017
ألف درهم

 31دشسمبر
2016
ألع درهإ

1.805.212
( )203.705

1.633.665
178.196

1.601.507
46.166
111.985
58.172

1.455.469
35.531
109.503
56.328

1.817.830

1.656.831

شتيول المستحتات من الموظفين من قروض السيارات ،قروض اي اث ،التروض الك صية وسلع الموظفين.
كما يي  30سبتمبر  ،2017كال لدة الممموةـة شركيـم هـام لم ـاطر االئتمـال مـع ا ـة ةمـاس  31دشسـمبر  :2016ةميلـين
وهـو مـا شملـب  31 %46دشسـمبر  %39 :2016مـن الـ مإ المدينـة التماريـة التائمـة كمـا يـي الـك التـاريخ .إل اإلدارة ةلـى تـة
بيل ه ت التركيم لن ينتج ةن أي خسارة للممموةة بعد ايخ بعين اإلةتبار التاريخ اإلئتماني لاؤالس العماس.
إل معــدل يت ـرة االئتمــال ةلــى المبيعــات وال ــدمات هــي مــن  30إلــى  60يومــا .ال يــتإ شحميــب يوائــد ةلــى ال ـ مإ المدينــة التماري ـة
وايخرة.
يتإ شيوين م صص يرددة ال مإ المدينة التمارية التي شماوزت يترة إستحتاقاا إستناداً إلى المبالغ غير التابلة لإلسـترداد المتـدرة
بالرجوع إلى ال برة السابتة.

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
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7

ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى (يتبع)

كما يي  30سبتمبر  ،2017إل أةمار ال مإ المدينة التمارية غير من فضة التيمة هي كما يلي:
أةمال ال مإ المدينة التمارية:

لإ شتماوز يترة إستحتاقاا
مبالغ مستحتة لـ  30يوم
مبالغ مستحتة من  31إلى  60يوم
مبالغ مستحتة من  61إلى  90يوم
مبالغ مستحتة من  91إلى  180يوم
مبالغ مستحتة من  181إلى  360يوم
مبالغ مستحتة يكلر من  360يوم

 30سبتمبر
2017
ألف درهم

 31دشسمبر
2016
ألع درهإ

651.801
116.315
81.268
115.479
192.316
85.832
358.496

512.770
137.672
99.023
48.577
106.208
247.784
303.435

1.601.507

1.455.469

كمــا ي ــي  30ســبتمبر  ،2017إن فضــت قيم ــة الــ مإ المدينــة التماريــة بتيمــة مدرج ــة شبلــغ  203.705أل ــع دره ــإ  31دشس ــمبر
 178.196 :2016ألع درهإ  .إل الحركة يي م صص إن فاض قيمة ال مإ المدينة التمارية هو كما يلي:

يي  1يناير
إستردادات خال الفترة /السنة
محمب للفترة /السنة إشضاح 19

 30سبتمبر
2017
ألف درهم

 31دشسمبر
2016
ألع درهإ

178.196
( )25.649
51.158

155.958
24.023
46.261

203.705

178.196

بك ب ةام ،يتإ شعب المبالغ المحملة لم صـص ان فـاض قيمـة الـ مإ المدينـة التماريـة ةنـدما ال ش ـول هنـا أي شوقعـات واقعيـة
لاسترداد.
إل التيإ المدرجة لل مإ المدينة التمارية للممموةة هي بدرهإ اإلمارات العربية المتحدة والدوالر ايمري ي وشتار قيماا العادلة كما
يي  30سبتمبر .2017
إل الحد ايقصى للتعرض لم اطر االئتمال يي شاريخ التترير هو التيمة العادلة ليب يأة من ال مإ المدينة الم كورة أةات.

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر ( 2017يتبع)
8

معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة

شملب الماات اات العاقة الكركة ايم وشـركاشاا التابعـة ،أةضـاس مملـ اإلدارة ومـوظفي اإلدارة الرئيسـيين للممموةـة ،والمنكـآت
ال اضــعة للســيعرة أو للســيعرة المكــتركة أو التــي شتــي ر بكـ ب جــوهري باـ ت الماــات .يــتإ اةتمــاد سياســات التســعير وشــروم ه ـ ت
المعامات من قبب إدارة الممموةة.

مستحق من جهات ذات عالقة
شركة ال دمات البترولية اسناد
شركة الحفر الوطنية
شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة أدكو
شركة أبوظبي لتعوير الغاز الحصن
شركة أبوظبي لصناةات الغاز المحدودة جاس و
أخرة

مستحق إلى جهات ذات عالقة
شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنو
شركة أبوظبي لتيرير النفط شيرير
شركة ناقات أبوظبي الوطنية أدناشيو
شركة أبوظبي إلدارة الموان ،البترولية إرشاد
أخرة

 30سبتمبر
2017
ألف درهم

 31دشسمبر
2016
ألع درهإ

188.928
55.478
52.408
11.878
10.203
30.673

159.429
99.678
33.066
21.031
9.414
30.772

349.568

353.390

2.453.052
696.226
36.802
1.886
96

603.522
24
-

3.188.062

603.546

إل المبالغ المستحتة من جاات اات ةاقة هي متابـب شتـدشإ المنتمـات وال ـدمات البتروليـة .إل هـ ت ايردـدة غيـر مضـمونة ،وال
شحمب أشة يوائد ولاا معدل يترت ائتمال من  60-30يوماً.
إل المبلغ المستحق لماات اات ةاقة مستحق متابب مكتريات المنتمات البترولية ،رسوم إسـتأمار السـفن والمـوان ،،رسـوم إدارة،
شحويــب ممتليــات وآالت ومعــدات والمبــالغ المتعلتــة بتحويــب أنكــع البيــع والك ـراس التــي شتــوم باــا قســإ العيـرال المــدني .إل الردــيد
أةات غير مضمول ،وال شحمب أشة يوائد ويستحق الديع ةند العلب.
لدة الممموةة مبلغ  929.481ألع درهإ  31دشسمبر  629.398 :2016ألع درهـإ محـتف بـ لـدة بنـو مملوكـة مـن قبـب
ح ومة أبوظبي.

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر ( 2017يتبع)
8

معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة (يتبع)

شإ إد ار المعامات التالية مع الماات اات العاقة خال الفترة:
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2016
2017
ألع درهإ
ألف درهم
غير مدقق
إيرادات – ممموةة أدنو

686.081

554.760

مكتريات  -ادنو

13.560.411

12.153.547

مصاريف إدارة  -ادنو

1.380

1.110

رسوم إستأمار سفن وميناس – ممموةة ادنو

63.692

59.326

شحويب ممتليات وآالت ومعدات

696.226

-

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
م ايآت أةضاس ممل

اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين خال الفترة هي كما يلي:
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2016
2017
ألع درهإ
ألف درهم
غير مدقق

م ايآت قصيرة ايجب
مساهمات التتاةد

7.773
437

10.190
530

8.210

10.720

اخت ــارت الممموة ــة إس ــت دام اإلةف ــاس بموج ــب المعي ــار المحاس ــبي ال ــدولي رق ــإ  24إيص ــاحات الما ــات اات العاق ــة للمنك ــآت
الح ومية اات الصلة حول اإليصاح ةن المعامات وايرددة التائمـة اات العاقـة مـع الماـات الح وميـة اات العاقـة المملوكـة
من قبب ح ومة أبوظبي غير الكركة ايم والكركات التي شمتلياا وشسيعر ةلياا.
شتــوم الممموةــة يــي ســيا أةمالاــا اإلةتيادشــة بتتــدشإ خــدمات شوزيــع الــنفط للكــركات المملوكــة والمســيعر ةلياــا مــن قبــب ح ومــة
أبوظبي.

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر ( 2017يتبع)
9

النقد ومرادفات النقد

يتيول النتد ومراديات النتد يي بيال التديتات النتدشة المتتعع من المبالغ التالية:

نتد محتف ب من قبب أدنو
نتد يي الصندو ولدة البنو
نتد وارددة لدة البنو
ودشعة يجب بتاريخ إستحتا يكلر من  3أشار

 30سبتمبر
2017
ألف درهم

 31دشسمبر
2016
ألع درهإ

5.423.763
1.132.611

3.038.987
794.467

6.556.374
( )130.000

3.833.454
100.000

6.426.374

3.733.454

إل النتد المحتف ب من قبب أدنو هو أموال محتف باا من قبب أدنو بالنيابة ةن الممموةـة وهـي متـويرة ةنـد العلـب .إل هـ ت
ايموال ال ش ضع لفائدة ويتاً لترار شإ المصادقة ةلي من قبب ممل إدارة الممموةة.
يتضمن النتد وايرددة لدة البنو ةلى ودائع قصيرة ايجب وودائع شحت العلب بمبلغ  912مليول درهإ  31دشسـمبر :2016
 683مليول درهإ بمعدل يائدة يتراوح من  %0.03إلى  0.02% :2016 %0.48إلى  %0.08سنوياً.
10

رأس المال

بلـغ رأس مــال الكــركة ايدـلي بموجــب التــانول رقـإ  13لســنة  1973مبلــغ  30مليـول درهــإ متســإ إلـى  300.000ســاإ بتيمــة
 100درهإ للساإ.
ويتاً لترار ممل إدارة الكركة ايم المؤرخ يي  17أكتوبر  ،1984شإ زيادة رأس مال الكركة إلى  200مليول درهإ متسإ إلـى 2
مليول ساإ بتيمة  100درهإ للساإ.
ويتاً لترار الممل ايةلى للبترول المؤرخ يي  6أكتـوبر  ،1998شـإ زيـادة رأس مـال الكـركة إلـى  600مليـول درهـإ متسـإ إلـى 6
مليول ساإ بتيمة  100درهإ للساإ.
ويتاً لترار الممل

ايةلى للبترول المؤرخ يي  9يوليو  ،2006شإ زيادة رأس مال الكركة إلى  1.000مليول درهإ كما يلي:
 30سبتمبر
2017
ألف درهم

الصادر والمدفوع بالكامل:
 10.000.000ساإ ةادي بتيمة  100درهإ للساإ

1.000.000

إل الكركة بصدد شحديث نظاماا ايساسي ييما يتعلق بالتغييرات يي رأس المال.

 31دشسمبر
2016
ألع درهإ
1.000.000

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر ( 2017يتبع)
11

مساهمة في رأس المال

يي  10أكتوبر  ، 2016وايق الممل ايةلى للبترول اللمنة التنفي شة ةلى شعب المبالغ المستحتة لـ أدنو والبالغة
 42.520.001ألع درهإ متابب ال سائر المتراكمة للكركة .شإ ك لك اإلةتراف بمبلغ  6.304.418ألع درهإ كمساهمة إضايية
يي رأس المال من أدنو إلى الكركة.
12

إحتياطي قانوني

ويتاً للبند رقإ  64من التانول رقإ  13لسنة  ،1973شإ شحويب  %10من الرب ليب سنة إلى اإلحتياطي التانوني ،وهو غيـر
قابــب للتوزيــع .شســتمر هـ ت التحــويات حتــى شصــب اإلحتيــاطي مســاوياً ةلــى ايقــب لللــث رأس مــال الممموةــة .إل التحــويات إلــى
ـاس ةلــى نتــائج الكــركة باســتلناس أنكــعة البيــع والكـراس لتسـإ العيـرال
اإلحتيــاطي التــانوني يــي هـ ت البيانــات الماليــة المتتععــة هــي بنـ ً
المدني.
13

مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

إل الحركة يي الم صص المعترف ب يي بيال المركم المالي المتتعع هو كما يلي:

يي  1يناير
محمب للفترة /السنة إشضاح 20
ديعات

 30سبتمبر
2017
ألف درهم

 31دشسمبر
2016
ألع درهإ

236.926
19.513
( )34.190

278.259
29.485
70.818

222.249

236.926

ـاس ةلــى االســتحتا يــي شــاريخ التتريــر ويتــا يح ــام قــانول العمــب يــي دولــة
شعتتــد اإلدارة ال ةمليــة اإلحتســا التــي شــإ إجرااهــا بنـ ً
االمارات العربية المتحدة لن شيول م تلفة بك ب هام إاا ما شإ إجراس شتييإ اكتـواري بإةتبـار أنـ مـن غيـر المحتمـب أل ش ـول شـي ير
دايي معدل ال صإ ومستويات الرواشب والمماشا المستتبلية ةلى التيمة الحالية لمماشا اإللتمام جوهرية.

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر ( 2017يتبع)
14

ذمم دائنة تجارية وأخرى

امإ دائنة شمارية
مستحتات رأسمالية
مستحتات شكغيلية
ةتود محتممة دائنة
قسائإ وبعاقات الديع المسبق التائمة
ديعات متدمة من ةماس
امإ دائنة أخرة

15

إيرادات

مبيعات بضائع
شتدشإ ال دمات
إيرادات إشمار
إيرادات التسليإ

 30سبتمبر
2017
ألف درهم

 31دشسمبر
2016
ألع درهإ

328.512
259.834
194.645
94.308
79.283
26.588
144.201

313.875
291.519
161.524
62.676
83.269
34.396
167.788

1.127.371

1.115.047

التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2016
2017
ألع درهإ
ألف درهم
غير مدقق
13.990.034
113.632
68.628
48.627

12.880.652
122.653
63.078
32.076

14.220.921

13.098.459

خــال يتـرة التســعة أشــار المنتايــة يــي  30ســبتمبر  ،2016شكــمب مبيعــات البضــائع مبلــغ  496مليــول درهــإ مــن خــال محعــات
مملوكــة مــن قبــب مؤسســة اإلمــارات العامــة للبتــرول "إمــارات"  .ال يــتإ شســميب ايدــول اات العاقــة يــي ه ـ ت البيانــات الماليــة
المتتععــة حيــث ش ــإ الت لــي ةــن اإلســتحواا المتتــرح لمحعــات خدم ـة وقــود اإلم ــارات بالتممئــة يــي ســنة  .2016ك ـ لك ش ــإ إد ار
التياليع المباشرة اات الصلة ،مصاريف التوزيع واإلدارية واإليرادات ايخرة لفترة التسعة أشار المنتايـة يـي  30سـبتمبر 2016
بمبلغ  328مليول درهإ 89 ،مليول درهإ و  31مليول درهإ ،ةلى التوالي ،يي ه ت البيانات المالية المتتععة .لـإ ش ـن هنـا بيـع
للبضائع من خـال المحعـات المملوكـة مـن قبـب اإلمـارات لفتـرة التسـعة أشـار المنتايـة يـي  30سـبتمبر  ،2017وبالتـالي ال يوجـد
أي شياليع مباشرة اات دلة ،مصاريف شوزيع ومدارية وميرادات أخرة.

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
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16

تكاليف مباشرة

مواد
شياليع موظفين إشضاح 20
نفتات ةامة
إستاا إشضاح 5

17

مصاريف توزيع وإدارية

شياليع موظفين إشضاح 20
إستاا إشضاح 5
إداحات وديانة ومواد إستااكية
مصاريف شوزيع وشسويق
خدمات
شيمين
أخرة
مصاريف قابلة لإلسترداد

18

إيرادات أخرى

م سب إستبعاد ممتليات وآالت ومعدات
إيرادات متنوةة

التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2016
2017
ألع درهإ
ألف درهم
غير مدقق
11.086.668
9.403
7.633
1.559

9.914.716
9.839
10.245
1.348

11.105.263

9.936.148

التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2016
2017
ألع درهإ
ألف درهم
غير مدقق
1.377.127
304.109
108.601
97.152
59.306
7.733
157.126
( )198.403

1.378.898
206.653
128.854
99.294
60.210
10.511
124.167
171.294

1.912.751

1.837.293

التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2016
2017
ألع درهإ
ألف درهم
غير مدقق
51
160.047

1.413
110.565

160.098

111.978

شتضــمن اإلي ـرادات المتنوةــة بك ـ ب أساســي مــن الــدخب النــاشج ةــن ش ـمين البضــائع بايمانــة ومبيعــات أدــناف ال ــردة والميــوت
المستعملة والبعاريات واإلطارات.

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
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19

خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف تشغيلية أخرى

خسائر إن فاض التيمة ل مإ مدينة شمارية إشضاح 7
شعب م مول
خسائر إن فاض التيمة لم مول متتادم إشضاح 6

20

تكاليف موظفين

رواشب وبدالت
مماشا أخرة
م ايآت نااشة خدمة الموظفين إشضاح 13

يتإ شوزيع شياليع موظفين كما يلي:

مصاريف شوزيع ومدارية إشضاح 17
أةمال رأسمالية قيد التنفي
شياليع مباشرة إشضاح 16

التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2016
2017
ألع درهإ
ألف درهم
غير مدقق
51.158
2.056

107.018
11.961
-

53.214

118.979

التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2016
2017
ألع درهإ
ألف درهم
غير مدقق
1.264.608
134.689
19.513

1.259.338
140.830
22.018

1.418.810

1.422.186

1.377.127
32.280
9.403

1.378.898
33.449
9.839

1.418.810

1.422.186

شتملب المماشا ايخرة بك ب أساسي يي النفتات العبية والتدريب واإلجازات ومصاريف السفر والمي الموحد.
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يتإ إحتسا

العائد األساسي والمخفض للسهم
العائد للساإ بتسمة الرب العائد لمساهمي الكركة ةلى المتوسط المرج لعدد ايساإ العادشة التائمة خال الفترة.
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2017
2016
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

ال يوجد أشة أو ار مالية م فضة ،وبالتالي يإل العائد الم فض للساإ مساو للعائد ايساسي للساإ.
22

إلتزامات

بلغـت النفتــات ال أرســمالية المتعاقـد ةلياــا يــي شــاريخ التتريـر ولــإ يــتإ شيبــدها بعـد  351مليــول درهــإ  31دشســمبر 534.5 :2016
مليول درهإ .
أبرمت الممموةة العديد من إشفاقيات ةتود اإلشمار التكغيلية المتعلتة بتعع أراضي والتي شإ إنكاس بعـض محعـات الوقـود ةلياـا.
إل الحد ايدنى لديعات ةتود اإلشمار بموجب إشفاقيات ةتود اإلشمار مبينة أدنات.

خال سنة
يي السنة اللانية حتى ال امسة
أكلر من خم سنوات

 30سبتمبر
2017
ألف درهم

 31دشسمبر
2016
ألع درهإ

3.200
23.010
16.350

3.200
23.030
15.850

42.560

42.080
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تقرير القطاع

إل المعلومــات المتعلتــة بالتعاةــات التكــغيلية للممموةــة والمبينــة أدنــات شــإ وضــعاا ويت ـاً للمعيــار الــدولي للتتــارير الماليــة رق ــإ 8
ـاس ةلـى التتـارير الداخليـة
التعاةات التكغيلية .يتعلب المعيار الدولي للتتارير المالية رقـإ  8أل يـتإ شحديـد التعاةـات التكـغيلية بن ً
حول م ونات الممموةة التي يتإ مراجعتاا بك ب منتظإ من قبب ممل اإلدارة ،ةلـى أنـ دـانع التـرار التكـغيلي الرئيسـي ،والـك
لتوزيع الموارد للتعـاع وشتيـيإ أدائـ  .شركـم المعلومـات التـي يـتإ ريعاـا إلـى مملـ اإلدارة لغـرض شوزيـع المـوارد وشتيـيإ أداس التعـاع
ةلـى ايداس المـالي ليـب قعـاع مــن قعاةـات ايةمـال يتـط .لــإ يـتإ شتـدشإ أشـة معلومـات شتضــمن موجـودات ومعلوبـات التعـاع إلــى
ممل اإلدارة.
يغراض التكغيب ،يتإ شنظيإ الممموةة إلى أربعة قعاةات شكغيلية رئيسية.
 1قعاع الكركات ،ال ي يتضمن بيع المنتمات البترولية والمنتمات اللانوية.
 2قعاة ــات التممئ ــة ،الت ــي شتض ــمن بي ــع المنتم ــات البترولي ــة م ــن خ ــال خ ــدمات محع ــات ال دم ــة والمت ــاجر الت ــي ش ــدم
المستاليين.
 3قعــاع العيـ ـرال الح ــومي ،شك ــار ي ــي شــويير الوق ــود وال ــدمات الازمــة للعم ــاس االس ــتراشيميين ،باإلض ــاية إل ــى ش ــويير
خدمات الوقود إلى ةماس العيرال للكركة ايم.
 4شإ شمميع ال دمات المكتركة والغاز العبيعـي لتعاةـات التكـغيب كتتـارير قعاةيـة "أخـرة" للممموةـة .شتضـمن ال ـدمات
المكتركة إدارة الممتليات وخدمات يحص المركبات.
إل هـ ت التعاةــات هــي ايســاس الـ ي شتــوم الممموةــة ةليـ بتتــدشإ شتــارير حــول معلومــات التعــاع ايساســية .شــتإ المعــامات بــين
التعاةات بالمعدالت التي شحددها اإلدارة مع ايخ بعين االةتبار شيلفة ايموال.
شعمب الممموةة بك ب رئيسي يي دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وبالتالي ال يتإ إجراس أي شحليب جغرايي آخر لإليرادات وايرباح
والموجودات والمعلوبات.
شملب إيرادات التعاةات التي شتدم شترير ةناا إيرادات ناشمة من ةماس خارجيين .لإ شين هنا مبيعات ما بين التعاةات للتسعة
أشــار المنتايــة يــي  30ســبتمبر  2017و  .2016إل رب ـ الفت ـرة هــو المتيــاس ال ـ ي شــإ ريع ـ إلــى ممل ـ اإلدارة لغــرض شوزيــع
الموارد وشتييإ أداس التعاع.
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تقرير القطاع (يتبع)

إل المعلومات المتعلتة با ت التعاةات هي كما يلي:

قطاع الشركات
ألف درهـم

قطاع التجزئة
ألف درهـم

قطاع الطيران
ألف درهـم

أخرى
ألف درهـم

غير موزعة
ألف درهـم

المجموع
ألف درهـم

2.839.267
2.285.834

10.047.595
7.989.985

1.146.390
816.986

187.669
12.458

-

14.220.921
11.105.263

2.057.610
1.488.537
59.234
100
-

329.404
97.795
5.148
7.010
-

175.211
164.608
14.468
17.264
-

1.409
2.057
2.032

3.115.658
1.912.751
160.098
53.214
2.032

رب الفترة

444.678

628.207

229.747

7.807

1.384

1.311.823

إستاا  -دايي

12.189

235.249

8.067

34.469

-

289.974

 30سبتمبر  2016غير مدقق
إيرادات
شياليع مباشرة

2.898.963
2.250.126

9.065.838
7.019.608

974.306
657.998

159.352
8.416

-

13.098.459
9.936.148

إجمالي الرب
مصاريف شوزيع ومدارية
إيرادات أخرة
خسائر إن فاض التيمة ومصاريف شكغيلية أخرة
إيرادات يوائد

648.837
133.876
15.611
75.921
-

2.046.230
1.456.580
81.602
40
-

316.308
95.052
959
20.614
-

150.936
151.785
11.491
10.443
-

2.315
11.961
2.008

3.162.311
1.837.293
111.978
118.979
2.008

رب الفترة

454.651

671.212

201.601

199

7.638

1.320.025

إستاا  -دايي

10.549

148.928

7.649

31.836

-

198.962

 30سبتمبر 2017
إيرادات
شياليع مباشرة
إجمالي الرب
مصاريف شوزيع ومدارية
إيرادات أخرة
خسائر إن فاض التيمة ومصاريف شكغيلية أخرة
إيرادات يوائد

553.433
161.811
79.839
(26.783
-
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تقرير القطاع (يتبع)

شتيول اإليرادات غير الموزةة بك ب أساسي من م سب بيع الموجودات اللابتة ،استرداد التيمين وميرادات متنوةة أخرة.
شإ شوزيع االستاا يي مصاريف التوزيع واإلدارية ،التياليع المباشرة وم مول قيد اإلنماز إشضاح . 5
ييما يلي شسوية دايي اإلستاا لتسإ العيرال المدني المتتععة:
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2016
2017
ألع درهإ
ألف درهم
غير مدقق
إستاا إشضاح 5
ينمل :المبلغ المتعلق بتسإ العيرال المدني المتتعع
صافي اإلستهالك
24

306.284
( )16.310

208.318
9.356

289.974

198.962

الصندوق المركزي لمجموعة أدنوك لتمويل المخاطر

شكــار الممموةــة يــي دــندو مركــمي يــتإ إدارش ـ مــن قبــب أدنــو لتمويــب بعــض م ــاطر التــيمين ال ـ اشي .يتيــول الصــندو مــن
خصومات أقسام ،إيـرادات إسـتلمارية ومسـاهمات مـن المكـاركين ،كمـا يـتإ االشفـا ةليـ مـن حـين آلخـر .بموجـب البرنـامج ،شلتـمم
الممموةة بتتدشإ شمويب إضايي ،إاا لمم ايمر .كما يي  30سبتمبر  ،2017بلغت حصة الممموةة يي ايموال المحتف باا مـن
قبب أدنو  666ألع درهإ  31دشسمبر  662 :2016ألع درهإ .
25

مطلوبات طارئة ودعاوي قضائية

كما يي  30سبتمبر  ،2017كال لدة الممموةة معلوبات طارئة بمبلـغ  1.356ألـع درهـإ  31دشسـمبر  2.201 :2016ألـع
درهإ ييما يتعلق بضمانات بنيية وأخرة وأمور أخرة ناشمة يي سيا ايةمال اإلةتيادشة والتي من المتوقع أل ال ينكـي ةناـا أشـة
إلتمامات جوهرية.
لدة الممموةة ةدد من المعالبات التانونية والمعالبات الناشمة يي سيا ايةمال اإلةتيادشة .يي حين أنـ ال شم ـن التنبـؤ بنتـائج
هذه ايمور بك ب مؤكد ،ال شعتتد اإلدارة أل هذه ايمور سـي ول لاـا شـي ير سـلبي مـادي ةلـى البيانـات الماليـة المتتععـة للممموةـة
إال إاا شإ إبراماا بصورة غير مائمة.
26

أدوات مالية

إدارة المخاطر المالية
إل أنكــعة الممموةــة معرضــة لممموةــة متنوةــة مــن الم ــاطر الماليــة :م ـاطر الســو بمــا يــي الــك م ــاطر العمــات ايجنبيــة
والتــديتات النتدشــة وم ــاطر معــدل يائــدة التيمــة العادلــة وم ــاطر ايســعار والم ــاطر التماريــة واالئتمــال وم ــاطر الســيولة .يركــم
برنامج إدارة الم اطر الكامب للممموةـة ةلـى شتلبـات ايسـوا الماليـة ويحـاول التتليـب مـن التـي يرات السـلبية المحتملـة ةلـى ايداس
المالي للممموةة.

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

33

33

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر ( 2017يتبع)
26

أدوات مالية (يتبع)

إدارة المخاطر المالية (يتبع)
أ

م اطر السو
1

م اطر درف العمات ايجنبية
ال شتعـ ــرض الممموةـ ــة يي م ـ ــاطر هامـ ــة ةلـ ــى العمـ ــات ايجنبيـ ــة مـ ــن ةملياشاـ ــا حيـ ــث أل معظـ ــإ معـ ــامات
الممموةة هي بالدرهإ اإلمـاراشي أو بالـدوالر ايمري ـي .إل الـدرهإ اإلمـاراشي مربـوم بالـدوالر ايمري ـي ،وبالتـالي،
ال شملب أرددة الدوالر ايمري ي م اطر درف ةمات أجنبية جوهرية.

2

م اطر التديتات النتدشة والتيمة العادلة يسعار الفائدة
شتعرض الممموةة لم اطر أسعار الفائدة ةلى الموجودات التي شحمب يائدة .وبالتالي ،شعتمد اإليرادات والتديتات
النتدشــة التكــغيلية للممموةــة ةلــى التغيـرات يــي أســعار يائــدة الســو  .شنكــي م ــاطر أســعار الفائــدة للممموةــة مــن
الودائــع البنييــة قصــيرة ايجــب .إل الودائــع  /اإليــداةات الصــادرة بيســعار يائــدة ابتــة شعـ خـرض الممموةــة لم ــاطر
ـاس ةلــى شتيــيإ اإلدارة لل يــارات
التيمــة العادلــة يســعار الفائــدة .إل سياســة الممموةــة هــي إدارة ه ـ ت الم ــاطر بنـ ً
المتاحة ووضع أي أموال يائضة لدة أدنو إلدارة ال مينة إشضاح . 9
إل الودائــع واإليــداةات هــي ةلــى أســاس التمديــد لمــدة ا ــة أشــار أو أقــب ،وبالتــالي لــإ يــتإ خصــإ التــيإ المدرجــة
حيث أل أ ر ال صإ ال شعتبر جوهرياً .وويتاً ل لك ،ال شعتبر أ ر التغي ارت يي أسعار الفائدة جوهرياً.

3

م اطر السعر
إل الممموةة معرضة لم اطر أسعار السلع الناشمة ةن أسعار التممئة للوقـود السـائب .يـتإ شحديـد أسـعار الوقـود
السائب من قبـب و ازرة العاقـة يـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،ممـا قـد يـؤدي إلـى ش فـيض هـوام الـرب ةلـى
ه ت المنتمات .ال يوجد هنـا أي ضـمال بـيل و ازرة العاقـة يـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة سـوف شسـتمر يـي
شحديد أسعار التممئة ةلى المسـتوة الـ ي شتـدم نفـ هـام الـرب أو مـا شما لـ  ،وأي إن فـاض يـي هـام الـرب
ةلى ه ت المنتمات سوف ش ول ل شي ير سلبي بك ب جوهري ةلى نتائمنا يي العمليات والمركم المالي.

م اطر اإلئتمال
شنكي م اطر اإلئتمال من الودائع لدة البنو والمؤسسات المالية ،وك لك م ـاطر اإلئتمـال للعمـاس ،بمـا يـي الـك الـ مإ
المدينة التائمـة ،مسـتحق مـن شـركات الممموةـة والمعـامات الملتـمم باـا .شتـوم اإلدارة بتتيـيإ المـودة االئتمانيـة لعمائاـا،
مع ايخ بعين االةتبـار الوضـع المـالي وال بـرة السـابتة وةوامـب أخـرة .شسـتند حـدود الم ـاطر الفردشـة إلـى شتيـيإ اإلدارة
ةلى أساس كب حالة ةلى حدة.
إل سياسة الممموةة هي وضع النتد ومراديات النتـد والودائـع يجـب لـدة بنـو ومؤسسـات ماليـة اات سـمعة جيـدة ،كمـا
ال شتوقـع إدارة الممموةــة أي خســائر ناشمــة مــن ةــدم أداس أطراياــا المتابلــة ايخــرة حيــث شعتتــد أنـ شــإ شيــوين م صــص
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
المعدومة .إل الحد ايقصى للتعرض هو التيمة المدرجة لل مإ المدينة التمارية كما هو موض يي اإلشضاح رقإ .7
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أدوات مالية (يتبع)

إدارة المخاطر المالية (يتبع)
م اطر السيولة
شتوم الممموةة بالحد من م اطر السيولة من خال ضمال بيل لدياا ما ش فـي مـن النتـد مـن العمليـات للويـاس بمتعلبـات
التمويــب .شتعلــب شــروم الك ـراس ال ادــة بالممموةــة إلــى ديــع مبــالغ ةنــد العلــب بعــد ايخ ـ بعــين االةتبــار متعلبــات
السيولة للممموةة.
شت ــوم الممموة ــة بمراقب ــة م ــاطر نت ــص ايمـ ـوال باس ــت دام أداة ش ع ــيط للس ــيولة المتي ــررة .شيخـ ـ هـ ـ ت ايداة باإلةتب ــار
اســتحتا كــب مــن اإلســتلمارات الماليــة والموجــودات الماليــة ملــب الودائــع البنييــة وال ـ مإ المدينــة التماريــة والموجــودات
المالية ايخرة والتديتات النتدشة المتوقعة من العمليـات .إل هـدف الممموةـة هـو االحتفـاظ بالسـيولة مـن خـال خعـوم
ائتمال متاحة من الكركة ايم.
يل ص المـدول أدنـات قائمـة اسـتحتا المعلوبـات الماليـة للممموةـة كمـا يـي  30سـبتمبر  2017و  31دشسـمبر 2016
ةلى أساس المديوةات التعاقدشة غير الم صومة.
عند الطلب
ألف درهم

أقل من 3
أشهر
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

مستحق إلى جاات اات ةاقة
امإ دائنة شمارية وأخرة بإستلناس ديعات متدمة من ةماس
وقسائإ ومبيعات بعاقات الديع المسبق التائمة

3.188.062

-

3.188.062

-

1.021.500

1.021.500

المجموع

3.188.062

1.021.500

4.209.562

مستحق إلى جاات اات ةاقة
امإ دائنة شمارية وأخرة بإستلناس ديعات متدمة من ةماس
وقسائإ ومبيعات بعاقات الديع المسبق التائمة

603.546

-

603.546

-

997.382

997.382

الممموع

603.546

997.382

1.600.928

في  30سبتمبر 2017

يي  31دشسمبر 2016

يي حين أل حسا الكركة ايم مستحق الديع ةند العلب ،يإل الكركة ايم شيخ باإلةتبار قدرة الممموةـة ةلـى الـديع ،ووضـعاا
النتــدي قبــب أي طلــب ديــع أو شحويــب .يتضــمن حســا الكــركة ايم شيلفــة شمويــد الممموةــة بم موناــا حيــث أل الكــركة ايم هــي
المورد الرئيسي للمنتمات البترولية للممموةة إشضاح . 8
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أدوات مالية (يتبع)

إدارة مخاطر رأس المال
إل الاــدف الرئيس ــي مــن أنك ــعة إدارة م ــاطر رأس مــال الممموة ــة هووو ض ــمال اإلحتف ــاظ بنس ــب أرس ــمالية جيــدة ل ــدةإ أةمالا ــا
والحصول ةلى أةلى ةائد للمساهمين.
يتيول هي ب رأس مال الممموةة من رأس المال ،مساهمة يي رأس المال ،إحتياطي قانوني وأرباح محتممة.
شتوم الممموةة بإدارة هي ب رأسمالاا ومجراس شعديات ةلياا يي ضوس التغيرات يي الظروف االقتصادشة .لإ يتإ إجراس أي شغييرات
يي ايهداف أو السياسات أو العمليات خال الفترة المنتاية يي  30سبتمبر .2017
القيمة العادلة المقدرة
إل التيمة المدرجة ناقصاً أي م صص إن فاض قيمة ال مإ المدينة التمارية والدائنة شتار قيماا العادلة حيث أناا أساسـاً قصـيرة
ايجــب بعبيعتاــا .يــتإ شتــدير التيمــة العادلــة للمعلوبــات الماليــة يغ ـراض اإليصــاح مــن خــال خصــإ التــديتات النتدشــة التعاقدشــة
المستتبلية بسعر الفائدة الحالي للسو المتوير للممموةة ل دوات المالية.
27

األدوات المالية حسب الفئة

الموجودات المالية:
نتد وأرددة لدة البنو
مستحق من جاات اات ةاقة
امإ مدينة شمارية وموجودات متداولة أخرة بإستلناس مصاريف
مديوةة مسبتاً

المطلوبات المالية:
امإ دائنة شمارية وأخرة بإستلناس ديعات متدمة من ةماس وقسائإ
ومبيعات بعاقات الديع المسبق التائمة

مستحق إلى جاات اات ةاقة

 30سبتمبر
2017
ألف درهم

 31دشسمبر
2016
ألع درهإ

6.556.374
349.568

3.833.454
353.390

1.771.664

1.621.300

8.677.606

5.808.144

1.021.500
3.188.062

997.382
603.546

4.209.562

1.600.928

يغ ـراض اإليصــاح ةــن البيانــات الماليــة المتتععــة ،شــإ اســتبعاد موجــودات غيــر ماليــة بمبلــغ  46.166ألــع درهــإ  31دشســمبر
 35.531 :2016أل ــع دره ــإ م ــن الـ ـ مإ المدين ــة التماري ــة والموج ــودات المتداول ــة ايخ ــرة وش ــإ إس ــتبعاد معلوب ــات مالي ــة بمبل ــغ
 105.871ألع درهإ  31دشسمبر  117.665 :2016ألع درهإ من ال مإ الدائنة التمارية وايخرة.
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أحداث الحقة

يي  16أكتوبر  ،2017وقعت أدنو للتوزيع خعا شفويض "خعا شفويض" مع ممموةـة مـن البنـو حيـث وايتـت الممموةـة
ةلى اإلكتتا بتسايب إئتماني "التسايب" لمدة  5سنوات ،بمبلغ  2.250مليول دوالر أمري ي .من المترر أل يتإ شتسيإ التسـايب
بعد الك إلى التمام شسايب يجب بمبلغ  1.500مليول دوالر أمري ي وشسايب متمدد بمبلغ  750مليول دوالر أمري ي .من المتوقع
أل يتإ سحب التسايب بالدوالر ايمري ي أو بالدرهإ اإلماراشي بمبالغ محددة سابتاً .شحمـب التسـايب يائـدة متغيـرة ةلـى أسـاس ليبـور
بالــدوالر ايمري ــي باإلضــاية إلــى هــام لمــمس التســايب بالــدوالر ايمري ــي وايبــور باإلضــاية إلــى هــام لمــمس التســايب بالــدرهإ
اإلمــاراشي .شســتند التتســيإ بــين العمــات إلــى اإللت ـمام اي الصــلة ويت ـاً ل عــا التفــويض .لــإ يــتإ شوقيــع إشفاقيــة التســايب اإلئتمــاني
بتاريخ إددار ه ت البيانات المالية المتتععة.
يــي  3نــويمبر  ،2017أبرمــت أدنــو للتوزيــع شرشيــب مــع الكــركة ايم ييمــا يتعلــق بتوريــد غــاز البوشــال ،البروبــال وغــاز البتــرول
المسال الم تلط ال ي شحدد آلية شسعير شلك المنتمات .ويتاً للترشيب المديد ،السعوانات غاز البترول المسال ،سـتتوم الكـركة ايم
بتحميــب أدنــو للتوزيــع حســب ايســعار المنظمــة مــع خصــإ متابــب التيــاليع التكــغيلية المباشـرة وهــام متفــق ةليـ  ،يــي حــين أل
الكركة شاري ياً شتوم بالديع حسب أسعار البيع الرسمية للكركة ايم .إل ه ت اإلشفاقية سارية المفعول حتى  31دشسمبر  2022مـا
لإ يتإ إناااها أو شمديدها ويتاً لكروم اإلشفاقية.
يــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نــويمبر  ،2017أبرمــت الكــركة شرشيــب مــع الكــركة ايم لتوريــد منتمــات الــنفط الم ــررة .بموجــب هـ ا الترشيــب ،ش ــول ســعر
ةـاوة
العتد المعبق ةلى البنمين والديمل مساوياً لممموع أ متوسط معدل بات كما هو محدد يي اإلشفاقية ،باإلضاية إلـى
ابتة .بالنسبة إلى كيروسين اإلضاسة و جي بى ،8-ش ـول سـعر العتـد هـو سـعر البيـع الرسـمي المعبـق للكـركة ايم وقـت التسـليإ
يي حالة شسليإ  In-Truckأو يي شاريخ اإلنماز يي حال شسليإ  . Ex-Pipelineإل هـ ت اإلشفاقيـة سـارية المفعـول حتـى 31
دشسمبر  2022ما لإ يتإ إناااها أو شمديدها ويتاً لكروم اإلشفاقية.
يي  2نويمبر  ، 2017أبرمت الكركة وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنو إشفاقيـة شحويـب أةمـال المتعلتـة بتحويـب أةمـال الغـاز
العبيعـي للكـركة باسـتلناس ةمليـات الغـاز العبيعـي المضـغوم التـي ش ضــع لكـروم معينـة .ويـي نفـ اليـوم ،أبرمـت الكـركة أشضــا
إشفاقية شيكيد المبيعات مع أدنو لكراس الغاز العبيعي والميوت ايساسية.
29
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شإ اةتماد البيانات المالية المتتععة ومجازة إددارها من قبب ممل

اإلدارة بتاريخ  12نويمبر .2017
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Articles of Association of

اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ

Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول أﺑوظﺑﻲ اﻟوطﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘوزﻳﻊ

(the “Company”)

(”)“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.

[ )”ﻗﺎﻧون اﻟﺘﺄﺳﻴس اﻟﺟدﻳد“( ﻣﻠﻐﻴ ًﺎ]  ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون رﻗم2017 [] ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 ﺑﺷﺄن ﺗﺄﺳﻴس1973  ﻟﺳﻧﺔ13  واﻟﻘﺎﻧون رﻗم1979  ﻟﺳﻧﺔ12 اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻘﻴدة ﻓﻲ اﻟﺳﺟل،ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول أﺑوظﺑﻲ اﻟوطﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘوزﻳﻊ
 اﻟﺻﺎدرةCN-1002757 اﻟﺘﺟﺎري ﻓﻲ أﺑوظﺑﻲ ﺑﻣوﺟب رﺧﺻﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ رﻗم
.ﻣن داﺋﺮة اﻟﺘﻧﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺻﺎدﻳﺔ 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.

 ﻳوﻧﻴو28 وﺑﻣوﺟب ﻗﺮار ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣن اﻟﻣؤﺳس )ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻌﺮف أدﻧﺎه( ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 واﻓق اﻟﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ إدراج أﺳﮫم، ﺑﺻﻔﺘﻪ اﻟﻣﺳﺎھم اﻟوﺣﻴد ﻓﻲ اﻟﺷﺮﻛﺔ،2017
اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق )ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻌﺮف أدﻧﺎه( و ﺑﻴﻊ اﻟﻣؤﺳس ﻟﺟﺰء ﻣن أﺳﮫﻣﻪ ﻓﻲ
اﻟﺷﺮﻛﺔ وذﻟك ﻋن طﺮﻳق اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم؛ إﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك وﺑﻣوﺟب ﻧﻔس اﻟﻘﺮار
اﻟﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﻘد ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴن ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺄﺳﻴس ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻴﺔ طﺮح
.أﺳﮫم اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم

It has been agreed that the following shall be the Articles
of Association (defined below) of the Company:

:وﻗد ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ

PART ONE

اﻟﺑﺎب اﻷول
ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴس اﻟﺷﺮﻛﺔ

ESTABLISHING THE COMPANY

 اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، ﻋﻧد ورودھﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ،ﻳﻘﺻد ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ أدﻧﺎه
:اﻟﻣﺮادف ﻟﻛل ﻣﻧﮫﺎ

The following terms and expressions, when mentioned
in the provisions of these Articles, shall have the
following meanings:
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.

 ھذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﺘم ﺗﻌدﻳﻠﻪ ﻣن ﺣﻴن:اﻟﻧظﺎم أو اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
.ﻵﺧﺮ

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.

. ھﻴﺋﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ واﻟﺳﻠﻊ ﺑدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻣﺘﺣدة: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 اﻻﻋﺘﺑﺎري اﻟذي ﻳﺘم ﺗﻌﻴﻴﻧﻪ ﻟﺷﻐل:ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة
 و ﻳﺘم ﺗﻔﺳﻴﺮ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ ھذا،ﻋﺿوﻳﺔ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷﺮﻛﺔ
.اﻷﺳﺎس

Board of Directors: means the board of directors of the
Company.

. ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷﺮﻛﺔ:ﻣﺟﻠس اﻹدارة
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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 اﻹدارة واﻟذي ﻳﺘم ﺗﻌﻴﻴﻧﻪ ﻣن وﻗت ﻵﺧﺮ:رﺋﻴس ﻣﺟﻠس اﻹدارة
.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.

 داﺋﺮة اﻟﺘﻧﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺧﺘﺻﺔ ﺑﺈﺻدار ﺗﺮﺧﻴص ﻣﺰاوﻟﺔ: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.

(1)  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻓﻴﮫﺎ اﻟﺣﻴﺎد اﻟﻼزم ﻹﺗﺧﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺳﺑب:ﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟـﺢ
( ﺗداﺧل أو ظﮫور ﺗﺘداﺧل ﻣﺻﺎﻟﺢ2) ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﻴﺔ أو ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻧوﻳﺔ
( ﻋﻧد إﺳﺘﻐﻼل3) اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ 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، ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺑﺎﺷﺮ، اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ أو اﻟﺘﺣﻛم:اﻟﺳﻴطـــــﺮة
ﺗﻌﻴﻴن أﻏﻠﺑﻴﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة ﺷﺮﻛﺔ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧﻪ أو ﻣن
 وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻠﻛﻴﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷﺳﮫم أو اﻟﺣﺻص،اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ
.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 ﻵﺧﺮ

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 ﻣن:اﻟﺘﺻوﻳت اﻟﺘﺮاﻛﻣﻲ
 ﺑﺣﻴث ﻳﻘوم ﺑﺎﻟﺘﺻوﻳت ﺑﮫﺎ ﻟﻣﺮﺷﺢ،اﻷﺻوات ﻳﺳﺎوي ﻋدد اﻷﺳﮫم اﻟﺘﻲ ﻳﻣﻠﻛﮫﺎ
واﺣد ﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﺗوزﻳﻌﮫﺎ ﺑﻴن ﻣن ﻳﺧﺘﺎرھم ﻣن اﻟﻣﺮﺷﺣﻴن ﻋﻠﻰ
أن ﻻ ﻳﺘﺟﺎوز ﻋدد اﻷﺻوات اﻟﺘﻲ ﻳﻣﻧﺣﮫﺎ ﻟﻠﻣﺮﺷﺣﻴن اﻟذﻳن اﺧﺘﺎرھم ﻋدد
ّ اﻷﺻوات اﻟﺘﻲ ﺑﺣوزﺗﻪ ﺑﺄ
.ي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال

. اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺮﺳﻣﻴﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻣﺘﺣدة:درھم

Dirham: means the official currency in the UAE.
Employees Share Option Plan: has the meaning given
in Article 16.6 of these Articles.

 ﻣن ھذا6-16  ﻟﻪ 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.

 اﻟﻣﺳﺎھم اﻟوﺣﻴد ﻓﻲ اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻗﺑل، ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول أﺑوظﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ:اﻟﻣؤﺳس
.طﺮﺣﮫﺎ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب 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.

ً  ﻛل اﺟﺘﻣﺎع ﻳﻌﻘده اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن ﺗﺘم اﻟدﻋوة إﻟﻴﻪ وﻳُﻌﻘد أﺻو:اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ
ﻻ
 وﻳﺘم ﺗﻔﺳﻴﺮ،(ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻧظﺎم )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ
.اﻟﺟﻣﻌﻴﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس

Law: means the Federal Law No. (2) of 2015 concerning
Commercial Companies and any regulations or decrees

 ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺟﺎرﻳّﺔ2015 ( ﻟﺳﻧﺔ2)  اﻟﻘﺎﻧون اﻹﺗﺣﺎدي رﻗم:اﻟﻘﺎﻧــون
ّ وأ
ي ﻟواﺋﺢ وﻗﺮارات ﺗﺻدر ﺗﻧﻔﻴذ ًا ﻟﻪ وﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﺘم ﺗﻌدﻳﻠﻪ أو اﺳﺘﻛﻣﺎﻟﻪ أو إﺣﻼﻟﻪ
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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.

أو إﻋﺎدة إﺻداره أو ﺳﻧّﻪ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﺑواﺳطﺔ ﻗواﻧﻴن ﻻﺣﻘﺔ وذﻟك إﻟﻰ اﻟﺣد
.)ﺣﻴﺜﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ اﻟﺳﻴﺎق ﺑذﻟك( اﻟذي ﻳﺳﺮي ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻧظﺎم

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.

 ﺑﺘﻌدﻳل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم1979  ﻟﺳﻧﺔ12  اﻟﻘﺎﻧون رﻗم:ﻗﺎﻧــون اﻟﺘﺄﺳﻴس
 ﺷﺮﻛﺔ، ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺄﺳﻴس ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول أﺑوظﺑﻲ اﻟوطﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘوزﻳﻊ1973  ﻟﺳﻧﺔ13
. واﻟذي ﺗم ﺗﻌدﻳﻠﻪ وإﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﺘﺄﺳﻴس اﻟﺟدﻳد،ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ

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 اﻹدراج اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻷﻧظﻣﺔ:ﻗواﻋد اﻹدراج
 ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﻴﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ،واﻟﻘﺮارات اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣﻘﺘﺿﺎه أو ﺗﻧﻔﻴذ ًا ﻟﻪ
.ﺑﺎﻟﺳوق

Management: means the executive management of the
Company comprising the Chief Executive Officer and
any direct reports to the Chief Executive Officer.

ّ  اﻹدارة اﻟﺘﻧﻔﻴذﻳﺔ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻛون ﻣن اﻟﺮﺋﻴس اﻟﺘﻧﻔﻴذي وأ:اﻹدارة
ي ﻣن
.اﻟذﻳن ﻳﻘدﻣون ﺗﻘﺎرﻳﺮھم ﻣﺑﺎﺷﺮ ًة ﻟﻠﺮﺋﻴس اﻟﺘﻧﻔﻴذي

Market: means the Abu Dhabi Securities Exchange, on
which the shares of the Company shall be listed.

. ﺳوق أﺑوظﺑﻲ ﻟﻸوراق 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 اﻹدارة وأﻋﺿﺎء اﻹدارة:اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
%30 واﻟﻌﺎﻣﻠﻴن ﺑﮫﺎ واﻟﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺳﺎھم ﻓﻴﮫﺎ أي ﻣن ھؤﻻء ﺑﻣﺎ ﻻ 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 اﻹدارة ﻣن وﻗت اﻟﻰ اﺧﺮ:اﻟﻣﻘﺮر

Shareholder: means a holder of shares in the Company,
and Shareholders shall be construed accordingly.

. و ﻳﺘم ﺗﻔﺳﻴﺮ اﻟﻣﺳﺎھﻣون ﻋﻠﻰ ھذا اﻻﺳﺎس، ﺣﺎﻣل أﺳﮫم ﻓﻲ اﻟﺷﺮﻛﺔ: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.

 اﻟﻘﺮار اﻟﺻﺎدر ﺑﺄﻏﻠﺑﻴﺔ أﺻوات اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن اﻟذﻳن ﻳﻣﻠﻛون ﻣﺎ ﻻ:اﻟﻘﺮار اﻟﺧﺎص
.ﻳﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻷﺳﮫم اﻟﻣﻣﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ

UAE: means the United Arab Emirates.

. دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻣﺘﺣدة:اﻟدوﻟـــﺔ

UAE Nationals: means persons who are nationals of the
UAE.

. ﻣواطﻧﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻣﺘﺣدة:ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ
(1) اﻟﻣﺎدة

Article (1)
The name of the Company is Abu Dhabi National Oil
Company for Distribution PJSC.

.ع.م.ﻳﻛون اﺳم اﻟﺷﺮﻛﺔ ھو ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول أﺑوظﺑﻲ اﻟوطﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘوزﻳﻊ ش
(2) اﻟﻣﺎدة

Article (2)
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.

 وﻳﺟوز ﻟﻣﺟﻠس،ﻳﻛون ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺳﻲ وﻣﺣﻠﮫﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ أﺑوظﺑﻲ
اﻹدارة أن ﻳﻧﺷﺊ ﻓﺮوﻋ ًﺎ وﻣﻛﺎﺗب وﺗوﻛﻴﻼت ﻧﻴﺎﺑ ًﺔ ﻋن اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ داﺧل اﻟدوﻟﺔ
.وﺧﺎرﺟﮫﺎ
(3) اﻟﻣﺎدة

Article (3)
3.1

( ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻧﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ100) اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ھﻲ
إﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺘﺄﺳﻴس اﻟﺟدﻳد إﻻ إذا أﺻدرت اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ ﻗﺮار
.ﺧﺎص ﺑﺣ ّل اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻗﺑل ﻧﮫﺎﻳﺔ ﺗﻠك اﻟﻣدة

The term of the Company is one hundred (100)
Gregorian years commencing on the date of the
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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

وﺗﺟدد اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ﺑﻌد ذﻟك ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻟﻣدد ﻣﺘﻌﺎﻗﺑﺔ وﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﺎ
ﻟم ﻳﺻدر ﻗﺮار ﺧﺎص ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﺑﺘﻌدﻳل ﻣدة اﻟﺷﺮﻛﺔ أو
.إﻧﮫﺎﺋﮫﺎ

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.

(4) اﻟﻣﺎدة

Article (4)
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.

4.2

The objectives of the Company are as follows:
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ﺗﻛون اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻲ أﺳﺳت ﻣن أﺟﻠﮫﺎ اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم
.اﻟﻘواﻧﻴن واﻟﻘﺮارات اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫﺎ داﺧل اﻟدوﻟﺔ
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:اﻻﻏﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻣن أﺟﻠﮫﺎ اﻟﺷﺮﻛﺔ ھﻲ
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اﺳﺘﻴﺮاد وﺗداول وﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺘﺟﺎت اﻟﺑﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﻴﻌﻲ
واﻟﻐﺎز اﻟﻣﺳﺎل واﻟﻣﻛﺜﻔﺎت وزﻳوت اﻟﻣﺣﺮﻛﺎت وﻣﺷﺘﻘﺎت اﻟﺑﺘﺮول
اﻷﺧﺮى؛ و
ﺗﺧﺰﻳن وﻧﻘل وﺗوزﻳﻊ وﺗﺳوﻳق وﺑﻴﻊ اﻟﻣﻧﺘﺟﺎت اﻟﺑﺘﺮوﻟﻴﺔ؛ و
ﺑﻧﺎء أو اﻣﺘﻼك أو ﺣﻴﺎزة أو إدارة ﻣﺣطﺎت ﺧدﻣﺔ اﻟوﻗود ﺑﺎﻟﺘﺟﺰﺋﺔ
 وﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ؛ و،وﻏﻴﺮھﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺘﺟﺎت
ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ أو ﺗﺄﺳﻴس اﻟﺷﺮﻛﺎت أو اﻻﺳﺘﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت
ﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟدﺧول ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاﻛﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ وﺧﺎرﺟﮫﺎ؛ و
.أي ﻧﺷﺎط آﺧﺮ ﺗﻘﺘﺿﻴﻪ أﻋﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ

(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;

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(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.
4.3

:وﻟﻠﺷﺮﻛﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺳﺑﻴل ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻏﺮاﺿﮫﺎ

The Company has the right when pursuing its
objectives:

( اﺳﺘﻌﻣﺎل أﻣوال اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﻧﺷﺎطﺎت1)
اﻻﻗﺘﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺷﺮﻛﺔ؛

(i) to use the Company’s funds to invest in any
economic activities and fields related to the
Company’s activities;

 ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﻧﺷﺎء أو إﻏﻼق،( اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل أو ﻧﺷﺎط آﺧﺮ2)
 واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻣﺷﺘﺮﻛﺔ،أو اﻟﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ/اﻟﻔﺮوع و
ﻣﻊ أي ﺷﺮﻛﺔ آﺧﺮي داﺧل أو ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رأس
ﻣﺎﻟﮫﺎ؛

(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;

( اﻣﺘﻼك اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺟﺎرﻳّﺔ وﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع وﺣﻘوق اﻟﺘﺄﻟﻴف3)
واﻟﻧﺷﺮ واﻟﺮﺳوم واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺻﻧﺎﻋﻴﺔ وﺟﻣﻴﻊ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻴﺔ
اﻟﻔﻛﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺮاھﺎ اﻟﺷﺮﻛﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﮫﺎ؛

(iii) to own trademarks, patents, copyrights,
industrial designs, and any other intellectual
property rights as the Company deems
necessary for its business;
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أو/أو ﺗﻧﻘل ﻣﻠﻴﻛﺔ و/أو ﺗﺑﻴﻊ و/أو ﺗﺘﻣﻠك و/( أن ﺗﺳﺘﺣوذ ﻋﻠﻰ و4)
ﺗﺘﻧﺎزل ﻋن اﻟﺷﺮﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ
واﻟﻛﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺷﺎﺑﻪ أﻏﺮاﺿﮫﺎ ﺑﺄﻏﺮاض
اﻟﺷﺮﻛﺔ؛

(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;

ّ ( اﻟﻌﻣل ﻛوﻛﻴل ﻟﻠﺷﺮﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ وأ5)
ي
ﻛﻴﺎن ﻗﺎﻧوﻧﻲ أﺧﺮ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﻏﺮاض اﻟﺷﺮﻛﺔ وأن ﺗُﻣﺜل ﺗﻠك
اﻟﺷﺮﻛﺎت داﺧل اﻟدوﻟﺔ وﺧﺎرﺟﮫﺎ؛ و

(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

ّ ( ﻣﻣﺎرﺳﺔ أ6)
ي أﻋﻣﺎل أﺧﺮى ﻣﺘﺻﻠﺔ أو ﺗﺘﻌﻠق ﺑﺎﻷﻏﺮاض اﻟواردة
.أﻋﻼه

(vi) to conduct any other businesses related to the
above objectives.
4.4

ﺗُﻔﺳﱠﺮ أﻏﺮاض اﻟﺷﺮﻛﺔ واﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﺑﺷﻛل
ّ ﻣﺘﺣﺮر وﺗﻛون ﻟﮫﺎ أوﺳﻊ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ دون أ
.ي ﺗﻘﻴﻴد

The above objectives shall be interpreted
liberally and in their widest meaning and shall
not be narrowly interpreted.
PART TWO

اﻟﺑﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ

THE CAPITAL OF THE COMPANY

ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ
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(5) اﻟﻣﺎدة

Article (5)
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.

( ﻣﻠﻴﺎر1،000،000،000) ﺣـدد رأس ﻣـﺎل اﻟﺷـﺮﻛﺔ اﻟﻣﺻدر ﺑﻣـﺑﻠﻎ
درھم إﻣـﺎراﺗﻲ ﻣـوزع ﻋـﻠﻰ اﺛﻧﺎ ﻋﺷﺮ ﻣﻠﻴﺎر و ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ
( ﺛﻣﺎﻧﻴﺔ8) ﺑﻘﻴﻣﺔ اﺳﻣﻴﻪ ﺗﺑﻠﻎ،( ﺳﮫم12,500,000,000) ﻣﻠﻴون
 ﺗﻛون ﺟﻣﻴﻊ أﺳﮫم اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺳﺎوﻳﺔ ﻓﻲ,ﻓﻠس إﻣﺎراﺗﻲ ﻟﻛل ﺳـﮫم
.اﻟﺘﺻﻧﻴف ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮫﺎ اﻟﺑﻌض ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب

5-1

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.

( ﻣﻠﻴﺎرا درھم2،000،000،000) رأس ﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ اﻟﻣﺻﺮح ﺑﻪ ھو
 وﻳﺟوز ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة زﻳﺎدة رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ.إﻣﺎراﺗﻲ
ﺣدود رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻﺮّح ﺑﻪ ﺑﻣوﺟب ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻹدارة
.ﻓﻲ ﺿوء ﻗﺮارات اﻟﮫﻴﺋﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن
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(6) اﻟﻣﺎدة

Article (6)
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.

ﺟﻣﻴﻊ أﺳﮫم اﻟﺷﺮﻛﺔ اﺳﻣﻴﺔ وﻳﺟب أﻻ ﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳﮫم اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ
ّ ﻓﻲ أ
( واﺣد وﺧﻣﺳﻴن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن51%) ي وﻗت طوال ﻣدة ﺑﻘﺎء اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻋن
.رأس ﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ

(7) اﻟﻣﺎدة

Article (7)
One hundred percent (100%) of the total nominal value
of the shares shall be paid up in full on subscription.

.( ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﻛﺎﻣل اﻟﻘﻴﻣﺔ اﻻﺳﻣﻴﺔ ﻟﻸﺳﮫم ﻋﻧد اﻻﻛﺘﺘﺎب100%) ﺗُدﻓﻊ
(8) اﻟﻣﺎدة

Article (8)
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

ﻻ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻣﺳﺎھﻣون ﺑﺄﻳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أو ﺧﺳﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺮﻛﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﺑﻠﻎ
ﻏﻴﺮ اﻟﻣدﻓوع )إن وﺟد( ﻣن ﻣﺎ ﻳﻣﻠﻛون ﻣن أﺳﮫم وﻻ ﻳﺟوز زﻳﺎدة اﻟﺘﺰاﻣﺎت
.اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺘﮫم اﻟﺟﻣﺎﻋﻴﺔ
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Shareholder liabilities may only be increased pursuant
to the unanimous approval of the Shareholders.
(9) اﻟﻣﺎدة

Article (9)
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.

ﻳﺘﺮﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﻴﺔ اﻟﺳﮫم ﻗﺑول اﻟﻣﺳﺎھم ﺑﻧظﺎم اﻟﺷﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻗﺮارات
 وﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺎھم أن ﻳطﻠب اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ﻛﺣﺻﺔ.ﺟﻣﻌﻴﺎﺗﮫﺎ اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ
.ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل

(10) اﻟﻣﺎدة

Article (10)
The shares are not divisible (i.e. a share may not be
divided among more than one (1) person).

ﻳﻛون اﻟﺳﮫم ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺘﺟﺰﺋﺔ )ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺟوز ﺗﺟﺰﺋﺔ اﻟﺳﮫم ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣن
.(ﺷﺧص
(11) اﻟﻣﺎدة

Article (11)

ﻛل ﺳﮫم ﻳﺧول ﻣﺎﻟﻛﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﺻﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺣﺻﺔ ﻏﻴﺮه ﺑﻼ ﺗﻣﻴﻴﺰ )أ( ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻴﺔ
(ﻣوﺟودات اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻋﻧد ﺗﺻﻔﻴﺘﮫﺎ و)ب( ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺷﺮﻛﺔ اﻟﻣﺑﻴﻧﺔ ﻓﻴﻣﺎ ﺑﻌد و)ج
.ﻓﻲ ﺣق ﺣﺿور ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺟﻣﻌﻴﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ و)د( ﻓﻲ اﻟﺘﺻوﻳت ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﮫﺎ

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.

(12) اﻟﻣﺎدة

Article (12)
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.

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.

 ﺗﻘوم اﻟﺷﺮﻛﺔ ﺑﺈدراج أﺳﮫﻣﮫﺎ ﻓﻲ أﺣد أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻣﺮﺧﺻﺔ12-1
 ﻛﻣﺎ ﻳﺟوز ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة إدراج اﻷﺳﮫم أو ﺻﻛوك ﺗﻣﺜل.ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
 وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إدراج.اﻷﺳﮫم ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ
 ﻓﻌﻠﻰ،أﺳﮫم اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
اﻟﺷﺮﻛﺔ أن ﺗﺘﺑﻊ اﻟﻘواﻧﻴن واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك
اﻷﺳواق ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻗواﻧﻴن وأﻧظﻣﺔ وﻟواﺋﺢ إﺻدار وﺗﺳﺟﻴل أﺳﮫم
اﻟﺷﺮﻛﺔ وﺗداوﻟﮫﺎ وﻧﻘل ﻣﻠﻛﻴﺘﮫﺎ وﺗﺮﺗﻴب ﺣﻘوق ﻋﻠﻴﮫﺎ وذﻟك دون اﻟﺣﺎﺟﺔ
إﻟﻰ ﺗﻌدﻳل اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎرﺿﮫﺎ
.ﻣﻊ ھذه اﻟﻘواﻧﻴن أو اﻷﻧظﻣﺔ أو اﻟﻠواﺋﺢ

 ﻳﺟوز ﺑﻴﻊ أﺳﮫم اﻟﺷﺮﻛﺔ أو اﻟﺘﻧﺎزل ﻋﻧﮫﺎ أو رھﻧﮫﺎ أو اﻟﺘﺻﺮف أو12-2
ّ اﻟﺘﻌﺎﻣل ﻓﻴﮫﺎ ﻋﻠﻰ أ
.ي وﺟﻪ ﺑﻣﻘﺘﺿﻰ وطﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
ّ وﻳﺘم ﺗﺳﺟﻴل أ
ي ﻣن ھذه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻷﺳﮫم ﻓﻲ ﺳﺟل ﺧﺎص ﻳﺳﻣﻰ
 وﻋﻧد إدراج أﺳﮫم اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻓﻘﺎً ﻟﻘواﻋد،”“ﺳﺟل اﻷﺳﮫم
ّ  ﻓﺎن ﺗﺳﺟﻴل أ،اﻹدراج
ي ﻣن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدّة
ﻓﻲ أﺳﮫم اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻳﺘ َم وﻓﻘﺎ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑﻴﻊ واﻟﺷﺮاء واﻟﻣﻘﺎﺻﺔ واﻟﺘﺳوﻳﺎت
.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.

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:
(i)

produce evidence of such right to the Board of
Directors; and

(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).

 ﻳﻛون ورﻳﺜﻪ ھو اﻟﺷﺧص اﻟوﺣﻴد اﻟذي، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أﺣد اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن12-3
ﺗواﻓق اﻟﺷﺮﻛﺔ ﺑﺄن ﻟﻪ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﻴﺔ أو ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ أﺳﮫم اﻟﻣﺘوﻓﻰ وﻟذﻟك
اﻟورﻳث طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﺣﺎﻣل اﻷﺳﮫم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻷﺧﺮى
 و ﻳﻛون ﻟﻠورﻳث ﺑﻌد ﺗﺳﺟﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﺮﻛﺔ.اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺘوﻓﻰ ﺣق ﻓﻴﮫﺎ
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻧظﺎم ذات اﻟﺣﻘوق ﻛﻣﺳﺎھم اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻣﺘﻊ ﺑﮫﺎ
 وﻻ ﺗﻌﻔﻰ ﺗﺮﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھم اﻟﻣﺘوﻓﻲ ﻣن.اﻟﻣﺘوﻓﻰ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺧص ھذه اﻷﺳﮫم
ّ ي اﻟﺘﺰام ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺧﺘص ﺑﺄ
ّ أ
.ي ﺳﮫم ﻛﺎن ﻳﻣﻠﻛﻪ وﻗت اﻟوﻓﺎة

ّ  ﻳﺟب ﻋﻠﻰ أ12-4
ي ﺷﺧص ﻳﺻﺑﺢ ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ أﻳﺔ أﺳﮫم ﻓﻲ اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻧﺘﻴﺟﺔ
ّ ﻟوﻓﺎة أو إﻓﻼس أ
ي ﻣﺳﺎھم أو ﺑﻣﻘﺘﺿﻰ أﻣﺮ ﺣﺟﺰ ﺻﺎدر ﻋن أﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ
:ً( ﻳوﻣﺎ30) ﻣﺧﺘﺻﺔ أن ﻳﻘوم ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴن

 و،( ﺑﺘﻘدﻳم اﻟﺑﻴﻧﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣق إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة1)
( أن ﻳﺧﺘﺎر أﻣﺎ أن ﻳﺘم ﺗﺳﺟﻴﻠﻪ ﻛﻣﺳﺎھم أو أن ﻳﺳﻣﻰ ﺷﺧﺻﺎ ﻟﻴﺘم2)
.ﺗﺳﺟﻴﻠﻪ ﻛﻣﺳﺎھم ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺧﺘص ﺑذﻟك اﻟﺳﮫم
(13) اﻟﻣﺎدة

Article (13)

، ﻋﻧد اﻛﺘﻣﺎل إدراج أﺳﮫﻣﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻘواﻋد اﻹدراج،ﺗﺳﺘﺑدل اﻟﺷﺮﻛﺔ
ﺳﺟل اﻷﺳﮫم وﻧظﺎم ﻧﻘل ﻣﻠﻛﻴﺔ اﻷﺳﮫم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﺑﻧظﺎم إﻟﻛﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺘﺳﺟﻴل
اﻷﺳﮫم وﻗﻴد ﻧﻘل ﻣﻠﻛﻴﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺧﺎص ﺑﻘﻴد وﺗﺳﺟﻴل
 وﺗﻌﺘﺑﺮ اﻟﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻧظﺎم اﻹﻟﻛﺘﺮوﻧﻲ ﻧﮫﺎﺋﻴﺔ وﻣﻠﺰﻣﺔ وﻻ.اﻷﺳﮫم
ﻳﺟوز اﻟطﻌن ﻓﻴﮫﺎ أو طﻠب ﻧﻘﻠﮫﺎ أو ﺗﻐﻴﻴﺮھﺎ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظم واﻹﺟﺮاءات اﻟﻣﺘﺑﻌﺔ
.ﻓﻲ اﻟﺳوق

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.

(14) اﻟﻣﺎدة

Article (14)

ّ  ﻷ،ﻻ ﻳﺟوز ﻟورﺛﺔ اﻟﻣﺳﺎھم أو ﻟداﺋﻧﻴﻪ
 أن ﻳطﻠﺑوا وﺿﻊ اﻷﺧﺘﺎم ﻋﻠﻰ،ي ﺳﺑب ﻛﺎن
دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﻣﺘﻠﻛﺎﺗﮫﺎ وﻻ أن ﻳطﻠﺑوا ﻗﺳﻣﺘﮫﺎ أو ﺑﻴﻌﮫﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻟﻌدم إﻣﻛﺎن
 ﻟدى، وﻳﺟب ﻋﻠﻴﮫم.اﻟﻘﺳﻣﺔ وﻻ أن ﻳﺘدﺧﻠوا ﺑﺄﻳﺔ طﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ إدارة اﻟﺷﺮﻛﺔ
 اﻟﺘﻌوﻳل ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم ﺟﺮد اﻟﺷﺮﻛﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮫﺎ اﻟﺧﺘﺎﻣﻴﺔ وﻋﻠﻰ،اﺳﺘﻌﻣﺎل ﺣﻘوﻗﮫم
.ﻗﺮارات ﺟﻣﻌﻴﺎﺗﮫﺎ اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ

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.

(15) اﻟﻣﺎدة

Article (15)
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ﺗدﻓﻊ اﻟﺷﺮﻛﺔ ﺣﺻص اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺘﺣﻘﺔ ﻋن ﻛل ﺳﮫم ﻵﺧﺮ ﻣﺎﻟك ﻟﻪ ﻣﻘﻴد اﺳﻣﻪ
ﻓﻲ ﺳﺟل اﻷﺳﮫم ﺑﺎﻟﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟذي ﺗﻘﺮره اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﻟدﻓﻊ ﺗﻠك
 وﻳﻛون ﻟﻪ وﺣده اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺘﺣﻘﺔ ﻋن ذﻟك اﻟﺳﮫم ﺳواء.اﻷرﺑﺎح
.ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺻﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو ﻧﺻﻴﺑﺎ ﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺻﻔﻴﺘﮫﺎ

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.

(16) اﻟﻣﺎدة

Article (16)
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.

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.

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.

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.

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

 ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون وﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﮫﻴﺋﺔ واﻟﺳﻠطﺔ16-1
 ﻳﺟوز زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ ﺑﺈﺻدار أﺳﮫم ﺟدﻳدة ﺑﻧﻔس،اﻟﻣﺧﺘﺻﺔ
اﻟﻘﻴﻣﺔ اﻹﺳﻣﻴﺔ ﻟﻸﺳﮫم اﻷﺻﻠﻴﺔ أو ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﻼوة إﺻدار إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻣﺔ
 ﻛﻣﺎ ﻳﺟوز ﺗﺧﻔﻴض رأس ﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ.اﻹﺳﻣﻴﺔ
.ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﮫﻴﺋﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺘﺻﺔ

 وإذا ﺗم، ﻻ ﻳﺟوز إﺻدار اﻷﺳﮫم اﻟﺟدﻳدة ﺑﺄﻗل ﻣن ﻗﻴﻣﺘﮫﺎ اﻹﺳﻣﻴﺔ16-2
 وﻟو، أﺿﻴف اﻟﻔﺮق إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،إﺻدارھﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣن ذﻟك
.ﺟﺎوز اﻻﺣﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑذﻟك ﻧﺻف رأس ﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ اﻟﻣﺻدر

 أي زﻳﺎدة ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ أو ﺗﺧﻔﻴﺿﻪ ﺗﺘطﻠب ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﻘﺮار16-3
ﺧﺎص ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﺑﻧﺎءاً ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ
ّ  وﺑﻌد ﺳﻣﺎع ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أ،اﻟﺣﺎﻟﺘﻴن
،ي ﺗﺧﻔﻴض
 ﻣﻘدارھﺎ وﺳﻌﺮ إﺻدار اﻷﺳﮫم اﻟﺟدﻳدة،وﻋﻠﻰ أن ﻳﺑﻴن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰﻳﺎدة
 وﻳﺑﻴن.وﺣق اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن اﻟﻘداﻣﻰ ﻓﻲ أوﻟوﻳﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ھذه اﻟﺰﻳﺎدة
.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺧﻔﻴض ﻣﻘدار ھذا اﻟﺘﺧﻔﻴض وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻧﻔﻴذه

 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻدار أﺳﮫم ﺟدﻳدة ﻳﺟب أن ﻳﺘم ﻋﺮﺿﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن16-4
 ﻗﺑل أن ﻳﺘم ﻋﺮﺿﮫﺎ،اﻟﺣﺎﻟﻴﻴن ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﮫﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺘﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺻﺻﮫم
 ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﻴن ﺣق اﻷوﻟوﻳﺔ.16  وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة،ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ
ﻓﻲ اﻹﻛﺘﺘﺎب ﺑﺎﻷﺳﮫم اﻟﺟدﻳدة وﻳﺳﺮي ﻋﻠﻰ اﻹﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ھذه اﻷﺳﮫم
.اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺳﮫم اﻷﺻﻠﻴﺔ

 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻳﺟوز زﻳﺎدة رأس225 و224 و223  وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣواد16-5
 )أ( ﻷﻏﺮاض:ﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ ﺗطﺑﻴق ﺣﻘوق اﻷوﻟوﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﻴن اﻟﻘﺎﺋﻣﻴن
 أو )ب( ﻟﺘﺣوﻳل دﻳون اﻟﺷﺮﻛﺔ،إدﺧﺎل ﻣﺳﺎھم اﺳﺘﺮاﺗﻴﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﺮﻛﺔ
 أو )ج( ﺗﺣوﻳل اﻟﺳﻧدات أو اﻟﺻﻛوك اﻟﻣﺻدرة ﻣن،إﻟﻰ راس ﻣﺎل
 وﺑﺷﺮط اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ﺟﻣﻴﻊ اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن،اﻟﺷﺮﻛﺔ إﻟﻰ أﺳﮫم
اﻟﮫﻴﺋﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺘﺻﺔ واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس اﻟﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل
.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.

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.

 ﻳﺟوز أﻳﺿﺎ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ﻋن طﺮﻳق إﺻدار ﻗﺮار ﺧﺎص زﻳﺎدة رأس اﻟﻣﺎل16-6
اﻟﻣﺻدر اﻟﺧﺎص ﺑﮫﺎ دون ﺗﻔﻌﻴل ﺣﻘوق اﻷوﻟوﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﻴن اﻟﻘﺎﺋﻣﻴن
 ﻟﺘطﺑﻴق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺣﻔﻴﺰ،اﻟﻣﺷﺎر اﻟﻴﮫم أﻋﻼه ﻓﻲ اﻹﻛﺘﺘﺎب ﺑﺎﻷﺳﮫم اﻟﺟدﻳدة
ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﻣﻠك أﺳﮫم ﻓﻴﮫﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺮارات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺎدرة
.ﻋن اﻟﮫﻴﺋﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺘﺻﺔ ﺑﮫذا اﻟﺷﺄن

 وﻳﻌﺮض ﻣﺟﻠس اﻹدارة أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺣﻔﻴﺰ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﻣﻠك أﺳﮫم16-7
ﻓﻴﮫﺎ )"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﮫم اﺛﺎﺑﺔ وﺗﺣﻔﻴﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴن"( ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ
 وﻻ ﻳﺟوز ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة.ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺮار ﺧﺎص
 ﻛﻣﺎ ﻳﺟوز زﻳﺎدة.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﮫم اﺛﺎﺑﺔ وﺗﺣﻔﻴﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴن
( ﺳﻧوات ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﺰﻳد ﻋن5) رأﺳﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻣدة ﺧﻣس
( ﻋﺷﺮة ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر ﻟﻐﺮض ﺗطﺑﻴق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ%10)
 وﻳﺣدد ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن وﻗت ﻵﺧﺮ وﻗت.اﺳﮫم اﺛﺎﺑﺔ وﺗﺣﻔﻴﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴن
وﻋدد وﺷﺮوط ﺗﺧﺻﻴص اﻷﺳﮫم ﻟﺘطﺑﻴق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﮫم اﺛﺎﺑﺔ وﺗﺣﻔﻴﺰ
.اﻟﻌﺎﻣﻠﻴن

اﻟﺑﺎب اﻟﺜﺎﻟث

PART THREE

ﻓﻲ ﺳﻧدات اﻟﻘﺮض

LOAN DEBENTURES

(17) اﻟﻣﺎدة

Article (17)
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.

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.

، ﻟﻠﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ﺑﻘﺮار ﺧﺎص، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون17-1
ّ  أن ﺗﻘﺮر إﺻدار ﺳﻧدات ﻗﺮض ﻣن أ،وﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﮫﻴﺋﺔ
ي ﻧوع أو
ﺻﻛوك إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﻴم ﻣﺘﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻛل إﺻدار ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺑﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘداول وﺳواء ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺑﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺣول إﻟﻰ أﺳﮫم ﻓﻲ
 وﻳﺑﻴن اﻟﻘﺮار اﻟﺧﺎص ﻗﻴﻣﺔ اﻟﺳﻧدات أو اﻟﺻﻛوك وﺷﺮوط.اﻟﺷﺮﻛﺔ
ً وﻟﮫﺎ أن ﺗﺻدر ﻗﺮارا،إﺻدارھﺎ وﻣدى ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﮫﺎ ﻟﻠﺘﺣوﻳل إﻟﻰ أﺳﮫم
ﺑﺘﻔوﻳض اﻟﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣوﻋد إﺻدار
( ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ1) اﻟﺳﻧدات أو اﻟﺻﻛوك ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﺟﺎوز ﺳﻧﺔ
.اﻟﺘﻔوﻳض

 أي ﺳﻧد أو ﺻك ﺗﺻدره اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻳظل إﺳﻣﻴ ًﺎ ﺣﺘﻰ اﻛﺘﻣﺎل ﺳداد ﻗﻴﻣﺘﻪ17-2
 وﻳُﻣﻧَﺢ ﻷﺻﺣﺎب.وﻻ ﻳﺟوز إﺻدار اﻟﺳﻧدات أو اﻟﺻﻛوك ﻟﺣﺎﻣﻠﮫﺎ
اﻟﺳﻧدات أو اﻟﺻﻛوك اﻟﺘﻲ ﺗﺻدر ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﺮض واﺣد ﺣﻘوﻗ ًﺎ ﻣﺘﺳﺎوﻳﺔ
ً وﻳﻘﻊ ﺑﺎط
.ﻼ ﻛل ﺷﺮط ﻳﺧﺎﻟف ذﻟك

PART FOUR
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BOARD OF DIRECTORS

ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة
(18) اﻟﻣﺎدة

Article (18)
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.

18.2

In all cases, the majority of the Board Directors,
including the Chairperson, shall be UAE
Nationals.

( أﻋﺿﺎء ﺗﻧﺘﺧﺑﮫم7)  ﻳﺘوﻟﻰ إدارة اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻣﺟﻠس إدارة ﻣﻛون ﻣن ﺳﺑﻌﺔ18-1
 وﻳﻌﻴّن ﻣﺟﻠس اﻹدارة.اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﺑﺎﻟﺘﺻوﻳت اﻟﺳﺮي اﻟﺘﺮاﻛﻣﻲ
.ﻣﻘﺮر ًا ﻟﻪ ﻣن ﻏﻴﺮ أﻋﺿﺎﺋﻪ

 ﺑﻣﺎ، أن ﺗﻛون أﻏﻠﺑﻴﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة، ﻓﻲ ﺟﻣﻴﻊ اﻷﺣوال، وﻳﺟب18-2
. ﻣن ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ،ﻓﻴﮫم رﺋﻴس ﻣﺟﻠس اﻹدارة
(19) اﻟﻣﺎدة

Article (19)
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.

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻳﺟوز ﻟﻠﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ أن ﺗﻌﻴّن ﻋدد ًا2)144 وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺣﻛم اﻟﻣﺎدّة
.ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ذوي اﻟﺧﺑﺮة ﻣن ﻏﻴﺮ اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن ﻓﻲ اﻟﺷﺮﻛﺔ

(20) اﻟﻣﺎدة

Article (20)
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:
(i)

the approval of the Supreme Petroleum Council for
his/her nomination to the Board of Directors;

(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);

ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺷﺮﻛﺔ ﺑﻘواﻋد ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷﺮﻛﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة
:وﻳﺘﻌﻴّن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﻳﻘدم ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ

(iii) an undertaking to abide by the Law and these
Articles and to exercise his/her duties as a prudent
person;
(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;
(v) an acknowledgement that he/she is not in violation
of Article 149 of the Law;
(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
(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.

( ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺑﺘﺮول ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻣﺟﻠس إدارة1)
اﻟﺷﺮﻛﺔ؛
( اﻟﺳﻴﺮة اﻟذاﺗﻴﺔ ﻣوﺿﺣ ًﺎ ﺑﮫﺎ اﻟﺧﺑﺮات اﻟﻌﻣﻠﻴﺔ واﻟﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻊ ﺗﺣدﻳد2)
ﻣﺳﺘﻘل(؛/ﻏﻴﺮ ﺗﻧﻔﻴذي/ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﮫﺎ )ﺗﻧﻔﻴذي

 وأﻧﻪ،اﻟﺘﺰاﻣﮫﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ/( إﻗﺮار ﺑﺈﻟﺘﺰاﻣﻪ3)
ﺳوف ﻳﺑذل ﻋﻧﺎﻳﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﺣﺮﻳص ﻓﻲ أداء ﻋﻣﻠﻪ؛
ﺗﺰاول اﻟﻌﻣل ﻓﻴﮫﺎ أو/( ﺑﻴﺎن ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﺷﺮﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺰاول4)
ّ ﺗﺷﻐل ﻋﺿوﻳﺔ ﻣﺟﺎﻟس إداراﺗﮫﺎ وﻛذﻟك أ/ﻳﺷﻐل
ي ﻋﻣل ﻳﻘوم ﺑﻪ ﺑﺻورة
ﻣﺑﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺑﺎﺷﺮة ﻳﺷﻛل ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ؛
( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون؛149) ( إﻗﺮار ﺑﻌدم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﻣﺎدة5)
( ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻣﺜﻠﻲ اﻟﺷﺧص اﻹﻋﺘﺑﺎري ﻳﺘﻌﻴّن إرﻓﺎق ﻛﺘﺎب رﺳﻣﻲ ﻣن6)
اﻟﺷﺧص اﻹﻋﺘﺑﺎري ﻣﺣدد ﻓﻴﻪ أﺳﻣﺎء ﻣﻣﺜﻠﻴﻪ اﻟﻣﺮﺷﺣﻴن ﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻣﺟﻠس
اﻹدارة؛ و
( ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺳﺎھم أو ﻳﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻴﺘﮫﺎ وﻋدد7)
.اﻷﺳﮫم أو اﻟﺣﺻص ﻓﻴﮫﺎ
(21) اﻟﻣﺎدة

Article (21)
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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.

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.

 وﻓﻲ.( ﺳﻧوات3)  ﻳﺘوﻟﻰ ﻛل ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻟﻣدة ﺛﻼث21-1
 وﻳﺟوز إﻋﺎدة إﻧﺘﺧﺎب. ﻳﻌﺎد ﺗﺷﻛﻴل ﻣﺟﻠس اﻹدارة،ﻧﮫﺎﻳﺔ ھذه اﻟﻣدة
.أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟذﻳن اﻧﺘﮫت ﻣدة ﻋﺿوﻳﺘﮫم

 ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﻳﻌﻴّن أﻋﺿﺎء ﺟدد ﻓﻲ اﻟﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﺧﻠو ﻓﻲ أﺛﻧﺎء21-2
اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺮض ھذا اﻟﺘﻌﻴﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﻓﻲ أول
 ﻓﺈذا ﺑﻠﻐت أو ﺗﻌدت اﻟﻣﺮاﻛﺰ.اﺟﺘﻣﺎع ﻟﮫﺎ ﻹﻗﺮار ﺗﻌﻴﻴﻧﮫم أو ﺗﻌﻴﻴن ﻏﻴﺮھم
،اﻟﺷﺎﻏﺮة ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺳﻧﺔ رﺑﻊ ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو أﻛﺜﺮ
وﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة دﻋوة اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﻟﻼﺟﺘﻣﺎع ﺧﻼل
( ﻳوﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻐﺮ آﺧﺮ ﻣﻧﺻب ﻹﻧﺘﺧﺎب30) ﺛﻼﺛﻴن
 ﻳﻛﻣل ﻋﺿو ﻣﺟﻠس، وﻓﻲ ﺟﻣﻴﻊ اﻷﺣوال.ﻣن ﻳﻣﻸ اﻟﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺷﺎﻏﺮة
.اﻹدارة اﻟﺟدﻳد ﻣدة ﺳﻠﻔﻪ وﻳﻛون ھذا اﻟﻌﺿو ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﻧﺘﺧﺎب ﻣﺮة أﺧﺮى

(22) اﻟﻣﺎدة

Article (22)
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.

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.

 ﻳﻧﺘﺧب ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﺑﻴن أﻋﺿﺎﺋﻪ رﺋﻴس ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻧﺎﺋﺑﺎ22-1
 ﻳﻣﺜل رﺋﻴس ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺷﺮﻛﺔ أﻣﺎم.ﻟﺮﺋﻴس ﻣﺟﻠس اﻹدارة
 وﻳﻘوم. وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻧﻔﻴذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻹدارة،اﻟﻘﺿﺎء
ﻧﺎﺋب رﺋﻴس ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﻘﺎم رﺋﻴس ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻧد ﻏﻴﺎﺑﻪ أو ﻗﻴﺎم
.ﻣﺎﻧﻊ ﻟدﻳﻪ

 ﻳﺣق ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﻳُﺷﻛل ﻣن ﺑﻴن أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻟﺟﻧﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻳﻌﮫد اﻟﻴﮫﺎ22-2
ﺑﺎﻟﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺮاﻗﺑﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺷﺮﻛﺔ وﺗﻧﻔﻴذ ﻗﺮارات ﻣﺟﻠس
.اﻹدارة

(23) اﻟﻣﺎدة

Article (23)
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.

 ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﺷﺮﻛﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣﺎل23-1
واﻟﺘﺻﺮﻓﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷﺮﻛﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
 وﻻ ﻳﺣد ﻣن ھذه اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﺻﻼﺣﻴﺎت إﻻ ﻣﺎ ﻧص.ﻟﺘﺣﻘﻴق أﻏﺮاﺿﮫﺎ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧون أو ﻗﺎﻧون اﻟﺘﺄﺳﻴس أو ھذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﻣﺎ ورد
 وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻳُﺧوﱠ ل ﻣﺟﻠس اﻹدارة.ﺑﻘﺮار ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ
 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻘد154 ﺻﺮاﺣ ًﺔ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻧظﺎم وﻷﻏﺮاض اﻟﻣﺎدّة
( ﺳﻧوات وﻛذﻟك ﺑﻴﻊ أو رھن٣) اﻟﻘﺮوض ﻵﺟﺎل ﺗﺰﻳد ﻋﻠﻰ ﺛﻼث
ﻋﻘﺎرات وأﺻول اﻟﺷﺮﻛﺔ وإﺑﺮاء ذﻣﺔ ﻣدﻳﻧﻲ اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻣن اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫم
.وإﺟﺮاء اﻟﺻﻠﺢ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺣﻛﻴم ورﻓﻊ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ وﺗﺳوﻳﺘﮫﺎ
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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 اﻹدارة اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺋون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻴﺔ23-2
 ﻛﻣﺎ ﻳﺿﻊ ﻣﺟﻠس.ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷﺮﻛﺔ وﻣﺳﺘﺣﻘﺎﺗﮫم اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ/وﺷﺋون ﻋﻣﺎل
اﻹدارة ﻻﺋﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻧظﻴم أﻋﻣﺎﻟﻪ واﺟﺘﻣﺎﻋﺎﺗﻪ وﺗوزﻳﻊ اﻻﺧﺘﺻﺎﺻﺎت
.واﻟﻣﺳﺋوﻟﻴﺎت

(24) اﻟﻣﺎدة

Article (24)
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.

ﻳﺟوز ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﻳﺻدر ﻗﺮاراً ﺑﻣﻧﺢ ﺣق ﺻﻔﺔ ﺗﻣﺜﻴل اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد
أو أﻳ ًﺎ ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وذﻟك ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺷﺮوط/ﻟﻠﺮﺋﻴس اﻟﺘﻧﻔﻴذي و
.واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺿﻣﻧﮫﺎ ذﻟك اﻟﻘﺮار وأﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون

(25) اﻟﻣﺎدة

Article (25)
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.

( أرﺑﻊ اﺟﺘﻣﺎﻋﺎت ﺳﻧوﻳ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺳﻲ4) ﻳﻌﻘد ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ّ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ أو ﻓﻲ أ
.ي ﻣﻛﺎن آﺧﺮ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻳواﻓق ﻋﻠﻴﻪ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
وﻳﺟوز أن ﺗُﻌﻘد اﺟﺘﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن طﺮﻳق وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ
.أو اﻟﻣﺮﺋﻴﺔ

(26) اﻟﻣﺎدة

Article (26)
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.

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.

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.

 ﻻ ﻳﻛون اﺟﺘﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺻﺣﻴﺣﺎً وﻣﻛﺘﻣل اﻟﻧﺻﺎب إﻻ ﺑﺣﺿور26-1
 وﻳﺟوز ﻟﻌﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﻳﻧﻴب ﻋﻧﻪ ﻏﻴﺮه ﻣن.أﻏﻠﺑﻴﺔ أﻋﺿﺎﺋﻪ
 ﻳﻛون ﻟﮫذا، وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ.أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺘﺻوﻳت
 وﻻ ﻳﺟوز أن ﻳﻧوب ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن أﻛﺜﺮ ﻣن.اﻟﻌﺿو ﺻوﺗﺎن
ﻋﺿو واﺣد ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺟوز اﻟﺘﺻوﻳت
.ﺑﺎﻟﻣﺮاﺳﻠﺔ

 وﺗﺻدر ﻗﺮارات ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺄﻏﻠﺑﻴﺔ أﺻوات أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة26-2
 رﺟﺢ اﻟﺟﺎﻧب اﻟذي ﻣﻧﻪ، وإذا ﺗﺳﺎوت اﻷﺻوات.اﻟﺣﺎﺿﺮﻳن واﻟﻣﻣﺜﻠﻴن
.اﻟﺮﺋﻴس أو ﻣن ﻳﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻪ

 ﺗﺳﺟل ﺗﻔﺎﺻﻴل اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺘﻲ ﻧظﺮ ﻓﻴﮫﺎ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﻓﻲ26-3
ﻣﺣﺎﺿﺮ اﺟﺘﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻟﺟﺎﻧﻪ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻘﺮر ﻣﺟﻠس
اﻹدارة أو اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﻳﺔ ﺗﺣﻔظﺎت ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو
 وﻳﺟب ﺗوﻗﻴﻊ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة.آراء ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻋﺑﺮوا ﻋﻧﮫﺎ
اﻟﺣﺎﺿﺮﻳن أو أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺿﺮ اﺟﺘﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة
 ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﺳل ﻧﺳﺦ ﻣن ھذه اﻟﻣﺣﺎﺿﺮ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس،ﻗﺑل اﻋﺘﻣﺎدھﺎ
 وﺗﺣﻔظ ﻣﺣﺎﺿﺮ.اﻹدارة أو أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﺎن ﺑﻌد اﻋﺘﻣﺎدھﺎ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮫﺎ
 وﻓﻲ.اﺟﺘﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻟﺟﺎﻧﻪ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻘﺮر ﻣﺟﻠس اﻹدارة
 ﻳُﺜﺑت إﻋﺘﺮاﺿﻪ،ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻧﺎع أﺣد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﺘوﻗﻴﻊ
.ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺿﺮ وﺗُذﻛﺮ أﺳﺑﺎب اﻻﻋﺘﺮاض ﻓﻲ ﺣﺎل إﺑداﺋﮫﺎ
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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.

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.

 دون اﻹﺧﻼل ﺑﺈﻟﺘﺰام ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﺣد اﻻدﻧﻲ ﻟﻌدد إﺟﺘﻣﺎﻋﺎﺗﻪ26-4
 ﻳﺟوز ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻗﺮاراﺗﻪ،اﻟواردة أﻋﻼه
( ﻣواﻓﻘﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ1) :ﺑﺎﻟﺘﻣﺮﻳﺮ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎه
( ﺗﺳﻠﻴم2) و،وﺟود ﺣﺎﻟﺔ طﺎرﺋﺔ ﺗﺳﺘدﻋﻲ إﺻدار اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻣﺮﻳﺮ
أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻣﺮﻳﺮ ﻣﻛﺘوب ﺧطﻴ ًﺎ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ
.ﻣﺻﺣوﺑ ًﺎ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺘﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ

ً  ﻳُﺧَ وﱠ ل ﻛ26-5
ﻼ ﻣن رﺋﻴس ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻣﻘﺮر واﻟﻣﺳﺘﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻌﺎم
 ﺳواء ﻣﻧﻔﺮدﻳن أو ﻣﺟﺘﻣﻌﻴن ﺑﺘﻘدﻳم ﻧﺳﺦ ﻣﺻدق ﻋﻠﻴﮫﺎ،ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ
ّ ﻟﻣﺳﺘﺧﺮﺟﺎت ﻣن ﻣﺣﺿﺮ أ
ي اﺟﺘﻣﺎع ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة وذﻟك ﺑﺘوﻗﻴﻊ ﺗﻠك
اﻟﻣﺳﺘﺧﺮﺟﺎت واﻹﺷﺎرة إﻟﻰ إﻧﮫﺎ ﻧﺳﺧﺔ طﺑق اﻷﺻل ﻣن اﻟﻣﺣﺿﺮ
ّ  وﻳﺟوز ﻷ.اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻊ ذﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺻدﻳق ﻋﻠﻴﮫﺎ
ي طﺮف ﻳﺘﻌﺎﻣل ﻣﻊ
اﻟﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌوﻳل ﺑﺷﻛل ﻣطﻠق ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣﺻدق ﻋﻠﻴﮫﺎ
.ﺑﺎﻋﺘﺑﺎرھﺎ ﻧﺳﺧﺔ طﺑق اﻷﺻل ودﻗﻴﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺘﻧد اﻷﺻﻠﻲ

(27) اﻟﻣﺎدة

Article (27)
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.

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.

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.

 ﻳﻧظﺮ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣوﺟود ﻟدى أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس27-1
 وﻳﺻدر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻗﺮاره ﺑﺣﺿور أﻏﻠﺑﻴﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس.اﻹدارة
 وﻻ ﻳﺟوز ﻟﻌﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ذو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ.اﻹدارة
.اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺘﺻوﻳت ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻘﺮار

 ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻳﻛون ھﻧﺎك أي ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ27-2
اﻟﺟﮫﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻣﺜﻠﮫﺎ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠق ﺑﺻﻔﻘﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻛون اﻟﺷﺮﻛﺔ أﺣد
 أي ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻷي ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻳﻌﺮض.أطﺮاﻓﮫﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻹﺗﺧﺎذ ﻗﺮار ﺑﺷﺄﻧﻪ وﻛﻣﺎ ﻳﺟب ان ﺗﺘم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ
 أن ﻳُﺑﻠﻎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة.ﺑﺷﻛل ﺳﻧوي ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻌﻴﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ
 وﻻ ﻳﺟوز ﻟﻪ اﻹﺷﺘﺮاك ﻓﻲ،ذﻟك وأن ﻳﺜﺑت إﻗﺮاره ﻓﻲ ﻣﺣﺿﺮ اﻟﺟﻠﺳﺔ
اﻟﺘﺻوﻳت اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺷﺄن ھذه اﻟﺻﻔﻘﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ و
.اﻟﺘﻲ ﻳﻛون اﻟﺷﺮﻛﺔ طﺮﻓﺎً ﻓﻴﮫﺎ

 إذا ﺗﺧﻠّف ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن إﺑﻼغ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن ﺗﻌﺎرض27-3
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟدﻳﻪ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ أو ﺗﻌﺎﻣل ﺗﻛون اﻟﺷﺮﻛﺔ أﺣد أطﺮاﻓﮫﺎ ﺟﺎز
ّ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ أو ﻷ
ي ﻣن ﻣﺳﺎھﻣﻴﮫﺎ ﻋﻧدﺋ ٍذ اﻟﺘﻘدم ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺘﺻﺔ ﻹﺑطﺎل
ّ ﺗﻠك اﻟﺻﻔﻘﺔ أو اﻟﺘﻌﺎﻣل وإﻟﺰام ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﺧﺎﻟف ﺑﺄداء أ
ي
 و اﻟﺘﻲ ﻳﻛون اﻟﺷﺮﻛﺔ.رﺑﺢ أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺗﺣﻘﻘت ﻟﻪ ﻣن اﻟﺘﻌﺎﻗد ورده ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ
.طﺮﻓﺎً ﻓﻴﮫﺎ

(28) اﻟﻣﺎدة

Article (28)
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:ﻳﺷﻐﺮ ﻣﻧﺻب ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع أي ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

The position of a Board Director shall become vacant in
the event of the following occurring to such Board
Director:
(i)

death, incapacity or inability for any other reason to
carry on the duties of a Board Director;

(ii)

conviction of any dishonouring offense;

ّ ( اﻟوﻓﺎة أو اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﺎرض ﻣن ﻋوارض اﻷھﻠﻴﺔ أو اﻟﻌﺟﺰ ﺑﺄ1)
ي ﺻورة
 أو،أﺧﺮى ﻋن أداء ﻣﮫﺎم ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة
 أو،( اﻹداﻧﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺟﺮﻳﻣﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ2)
( اﻹﻓﻼس أو اﻟﺘوﻗف ﻋن دﻓﻊ اﻟدﻳون اﻟﺘﺟﺎرﻳّﺔ ﺣﺘﻰ ﻟو ﻟم ﻳﻘﺘﺮن ذﻟك3)
 أو،ﺑﺈﺷﮫﺎر اﻹﻓﻼس

(iii) bankruptcy or ceasing to pay commercial debts,
even if bankruptcy is not declared;

( اﻹﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺻب ﺑﻣوﺟب إﺷﻌﺎر ﺧطﻲ ﻳُﺮﺳل ﻟﻠﺮﺋﻴس ﻣﺟﻠس4)
 أو،اﻹدارة ﺑﮫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ

(iv) resignation from the Board of Directors by written
notice sent to the Chairperson to this effect;

 أو،( ﺻدور ﻗﺮار ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﺑﺎﻟﻌﺰل5)

(v) dismissal by a resolution of the General Assembly;

( ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ3) ( اﻟﻐﻴﺎب ﻋن ﺣﺿور إﺟﺘﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺛﻼث6)
 ﺧﻼل ﻣدة ﻣﺟﻠس اﻹدارة دون ﻋذر،( ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺘﻘطﻌﺔ5) أو ﺧﻣس
 أو،ﻳﻘﺑﻠﻪ ﻣﺟﻠس اﻹدارة

(vi) absence for three (3) successive or five (5) nonsuccessive Board of Directors meetings without an
excuse that is approved by the Board of Directors;
or

. ﻣن اﻟﻘﺎﻧون149 ( ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدّة7)

(vii) the membership is not in compliance with Article
149 of the Law.

(29) اﻟﻣﺎدة

Article (29)
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.

 وﻟﻪ أن، وﻳﺷﻣل ذﻟك اﻟﺮﺋﻴس اﻟﺘﻧﻔﻴذي،ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴّن اﻹدارة
 وﻻ ﻳﺟوز ﻷﻋﺿﺎء،ﻳﺣدد ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﮫم وﺷﺮوط ﺧدﻣﺎﺗﮫم ورواﺗﺑﮫم وﻣﻛﺎﻓﺂﺗﮫم
ّ اﻹدارة اﻟﻌﻣل ﻷ
.ي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى إﻻ إذا ﺳُﻣﺢ ﻟﮫم ﺑذﻟك ﻣن ِﻗﺑَل ﻣﺟﻠس اﻹدارة

(30) اﻟﻣﺎدة

Article (30)
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.

 ﻻ ﻳﻛون أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس، ﻣن ھذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ31 ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدّة
اﻹدارة ﻣﺳﺋوﻟﻴن ﻣﺳﺋوﻟﻴﺔ ﺷﺧﺻﻴﺔ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠق ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺷﺮﻛﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
ﻗﻴﺎﻣﮫم ﺑواﺟﺑﺎﺗﮫم ﻛﺄﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة وذﻟك ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﻻ ﻳﺘﺟﺎوزون ﻓﻴﻪ ﺣدود
.ﺳﻠطﺎﺗﮫم
(31) اﻟﻣﺎدة

Article (31)
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.

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

 رﺋﻴس ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأﻋﺿﺎؤه ﻣﺳؤوﻟون ﺗﺟﺎه اﻟﺷﺮﻛﺔ واﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن31-1
 وﻋن ﻛل،واﻟﻐﻴﺮ ﻋن ﺟﻣﻴﻊ أﻋﻣﺎل اﻟﻐش وإﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻣـﺎل اﻟﺳﻠطﺔ
 وﻳﺑطل ﻛل ﺷﺮط ﻳﻘﺿﻲ ﺑﻐﻴﺮ،ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون وھذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
.ذﻟك

 ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﻴﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻴﮫﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻴﻊ أﻋﺿﺎء31-2
 أﻣﺎ إذا،ﻣﺟﻠس اﻹدارة إذا ﻧﺷﺄ اﻟﺧطﺄ ﻋن ﻗﺮار ﺻدر ﺑﺈﺟﻣﺎع اﻵراء
ﻛﺎن اﻟﻘﺮار ﻣﺣل اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺻﺎدر ًا ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﻴﺔ ﻓﻼ ﻳُﺳﺄل ﻋﻧﻪ اﻟﻣﻌﺎرﺿون
 ﻓﺈذا ﺗﻐﻴب أﺣد،ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧوا ﻗد أﺛﺑﺘوا إﻋﺘﺮاﺿﮫم ﺑﻣﺣﺿﺮ اﻟﺟﻠﺳﺔ
اﻷﻋﺿﺎء ﻋن اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺻدر ﻓﻴﮫﺎ اﻟﻘﺮار ﻓﻼ ﺗﻧﺘﻔﻲ ﻣﺳؤوﻟﻴﺘﻪ إﻻ
إذا ﺛﺑت ﻋدم ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮار أو ﻋﻠﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻊ ﻋدم إﺳﺘطﺎﻋﺘﻪ اﻹﻋﺘﺮاض
.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.
(32) اﻟﻣﺎدة

Article (32)
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.

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.

ّ  ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ﺗﻘدﻳم ﻗﺮوض ﻷ32-1
ي ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻋﻘد
 وﻳﻌﺘﺑﺮ ﻗﺮﺿ ًﺎ،ﻛﻔﺎﻻت أو ﺗﻘدﻳم أﻳﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﺘﻌﻠق ﺑﻘﺮوض ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮫم
ّ ﻣﻘدﻣ ًﺎ ﻟﻌﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻛل ﻗﺮض ﻣﻘدم إﻟﻰ زوﺟﻪ أو أﺑﻧﺎﺋﻪ أو أ
ي
.ﻗﺮﻳب ﻟﻪُ ﺣﺘﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

 ﻻ ﻳﺟوز ﺗﻘدﻳم ﻗﺮض إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻣﻠك ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو زوﺟﻪ32-2
ّ أو أﺑﻧﺎؤه أو أ
 ﺣﺘﻰ اﻟدرﺟﺔ، ﺳواء ﻣﺟﺘﻣﻌﻴن أو ﻣﻧﻔﺮدﻳن،ي ﻣن أﻗﺎرﺑﻪ
.( ﻋﺷﺮﻳن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣن رأس ﻣﺎﻟﮫﺎ20%) اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

(33) اﻟﻣﺎدة

Article (33)
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.

33.2

Subject to Article 33.3, the Company shall not:

 ﻳﺣظﺮ ﻋﻠﻰ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أن ﻳﺳﺘ ّﻐل أﻳ ًﺎ ﻣﻧﮫم ﻣﺎ اﺗﺻل ﺑﻪ ﻣن33-1
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺣﻛم ﻋﺿوﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو وظﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﺗﺣﻘﻴق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻪ أو ﻟﻠﻐﻴﺮ أﻳ ًﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺘﻴﺟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ
 ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻸطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ،ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ أو ﻏﻴﺮھﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
ّ أن ﻳﻛون ﻟﮫم ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺑﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺑﺎﺷﺮة ﻣﻊ أ
ي طﺮف ﻳﻘوم
ﺑﻌﻣﻠﻴﺎت ﻳﺮاد ﺑﮫﺎ إﺣداث ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
.ﺑﺎﻟﺷﺮﻛﺔ أو اﻟﺘﻲ أﺻدرﺗﮫﺎ اﻟﺷﺮﻛﺔ

: ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ،3-33  ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺔ اﻟﻣﺎدة33-2

(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.
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( ﻋﻘد أي ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة1)
( ﺧﻣﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ اﻟﻣﺻدر؛5%) ﻓﻴﻣﺎ ﻻ ﻳﺟﺎوز
( ﻋﻘد أي ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ2)
( ﺧﻣﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن رأﺳﻣﺎل5%) اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ
.اﻟﺷﺮﻛﺔ اﻟﻣﺻدر
وﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘد ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺟﺎوز
( ﺧﻣﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ اﻟﻣﺻدر إﻻ ﺑﻌد ﺗﻘﻴﻴﻣﮫﺎ%5)
.ﺑواﺳطﺔ ﻣﻘﻴم ﻣﻌﺘﻣد ﻟدى اﻟﮫﻴﺋﺔ
 ذا، ﺳواء ﻛﺎن أم ﻟم ﻳﻛن ﻣن اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ،وﻻ ﻳﺣق ﻟطﺮف
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﻳﺘم إﺑﺮاﻣﮫﺎ ﻣﻊ اﻟﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺻوﻳت ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻳﺘﻌﻠق
. ﺳواء ﻓﻲ إﺟﺘﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ،ﺑﺘﻠك اﻟﺻﻔﻘﺔ
وﻳﺘﻌﻴّن ﻋﻠﻰ ﻣدﻗق ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷﺮﻛﺔ أن ﻳﺷﺘﻣل ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺳﻧوي ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺎن ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻣت ﺑﻴن
اﻟﺷﺮﻛﺔ وأﻳ ًﺎ ﻣن اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ُأﺗُﺧذت
.ﺑﺷﺄﻧﮫﺎ

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.

 ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻻ ﺗﻧطﺑق1-46  و2-33  و3-27  و2-27  و1-27  إن اﻟﻣواد33-3
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﻘﺎت أو اﻟﻘﺮارات اﻟﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺑﺮﻣﮫﺎ اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻣﻊ
أو ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ أو ﺗﺣت ﺳﻴطﺮة اﻟﻣؤﺳس أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ/اﻟﻣؤﺳس و
 أو أي ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ،اﻹﺗﺣﺎدﻳﺔ أو اﻟﻣﺣﻠﻴﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺑﺎﺷﺮ
ﻳﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﻴﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗﻌﻴﻴن
 وﻳﺘم اﺳﺘﺜﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﺻﻔﻘﺎت واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت.اﻟﻣؤﺳس ﻟﻌﺿو ﻣﺟﻠس اﻻدارة
ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﻧﻴﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون وﻣن أي ﻗواﻋد أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﮫﺎ ﻗﺮار رﺋﻴس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮫﻴﺋﺔ
.2016  ﻟﺳﻧﺔ.م.ر/7 رﻗم

(34) اﻟﻣﺎدة

Article (34)
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.

 وﺗﺘﻛون ﻣﻛﺎﻓﺄة أﻋﺿﺎء،ﻻ ﻳﺟوز ﺻﺮف ﺑدل ﺣﺿور ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
(%10) ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﻣن اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﺟﺎوز
 ﻛﻣﺎ ﻳﺟوز ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌوﻳض،ﻋﺷﺮة ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻻرﺑﺎح ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻣﻌﻧﻴﺔ
.أي ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻋن ﻣﺻﺎرﻳﻔﻪ

(35) اﻟﻣﺎدة

Article (35)
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 renominated or be proposed as a Board Director
candidate within three (3) years from the date of
dismissal or removal.

ﻳﻛون ﻟﻠﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﺣـق ﻋﺰل ﻛل أو ﺑﻌض أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻧﺘﺧﺑﻴن
ً وﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ واﻧﺘﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﺟدد ﺑد
.ﻻ ﻣﻧﮫم وﻓﻘﺄ ﻟﻘواﻋد ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷﺮﻛﺎت
وﻻ ﻳﺟوز ﺗَﺮﺷﱡﺢ أو إﻋـﺎدة ﺗﺮﺷﻴﺢ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟذﻳن ﺗم ﻋﺰﻟﮫم إﻻ
.( ﺛﻼث ﺳﻧــوات ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺰل3) ﺑﻌد ﻣﺿﻲ

PART FIVE

اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس

The General Assembly

ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ
(36) اﻟﻣﺎدة

Article (36)
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.

ﺗﻧﻌﻘد اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ أﺻوﻻً ﻓﻲ أﺑوظﺑﻲ ﺑﺣﺿور ﻣﺳﺎھﻣﻴن ﻳﻣﺜﻠون ﻣﺎ ﻳﺰﻳد
 ﻓﺈذا ﻟم ﻳﺘواﻓﺮ اﻟﻧﺻﺎب ﻓﻲ،( ﺧﻣﺳﻴن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ%50) ﻋن
ﺛﺎن ﻳﻌﻘد ﺑﻌد ﻣﺿﻲ
ٍ  وﺟب دﻋوة اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﺟﺘﻣﺎع،اﻹﺟﺘﻣﺎع اﻷول
( ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺮ ﻳوﻣ ًﺎ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ15) ( ﺧﻣﺳﺔ أﻳﺎم وﻻ ﺗﺟﺎوز5) ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن
ً اﻹﺟﺘﻣﺎع اﻷول وﻳُﻌﺘﺑﺮ اﻹﺟﺘﻣﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﺣﻴﺣ ًﺎ
أﻳﺄ ﻛﺎن ﻋدد اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن
.اﻟﺣﺎﺿﺮﻳن
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(37) اﻟﻣﺎدة

Article (37)
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.

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.

37.3

Shareholders lacking legal capacity shall be
represented by their legal representatives.

37.4

Individuals representing legal entities are
exempt from the foregoing percentile limitation
in Article 37.2.

 وﻳﻛون ﻟﻪ، ﻟﻛل ﻣﺳﺎھم اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﺿور اﺟﺘﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ37-1
.ﻋدد اﻷﺻوات اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻌدد أﺳﮫﻣﻪ
 وﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺎھم أن ﻳﻧﻴب ﻋﻧﻪ ﻏﻴﺮه ﻣن ﻏﻴﺮ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ37-2
 وﻳﺟب.ﺣﺿور اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﺑﻣﻘﺘﺿﻰ ﺗوﻛﻴل ﺧﺎص ﺛﺎﺑت ﺑﺎﻟﻛﺘﺎﺑﺔ
( ﺧﻣﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ5%) أﻻ ﻳﻛون اﻟوﻛﻴل ﺣﺎﺋﺰا ﺑﮫذه اﻟﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣن
.ﻣن أﺳﮫم رأس ﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ

. وﻳﻣﺜل ﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷھﻠﻴﺔ وﻓﺎﻗدﻳﮫﺎ اﻟﻧﺎﺋﺑون ﻋﻧﮫم ﻗﺎﻧوﻧ ًﺎ37-3
 ﻣﻣﺜﻠو اﻷﺷﺧﺎص2-37  وﻳﺳﺘﺜﻧﻲ ﻣن ھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺑﻴﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة37-4
.اﻻﻋﺘﺑﺎرﻳﺔ
(38) اﻟﻣﺎدة

Article (38)
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.

ﺗوﺟﻪ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن ﻟﺣﺿور اﺟﺘﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﺑﺈﻋﻼن ﻓﻲ
،ﺻﺣﻴﻔﺘﻴن ﻳوﻣﻴﺘﻴن ﻣﺣﻠﻴﺘﻴن ﺗﺻدران ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻹﻧﺟﻠﻴﺰﻳﺔ وﺑﻛﺘب ﻣﺳﺟﻠﺔ
 وذﻟك،( ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺮ ﻳوﻣ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل15)وذﻟك ﻗﺑل اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﻟﻼﺟﺘﻣﺎع ﺑـ
ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﮫﻴﺋﺔ وﺗﻘدﻳم ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
 وﻳﺟب أن ﺗﺘﺿﻣن اﻟدﻋوة ﺟدول أﻋﻣﺎل ذﻟك اﻻﺟﺘﻣﺎع وﺗﺮﺳل.اﻟﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ
.ﺻورة ﻣن أوراق اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﮫﻴﺋﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺘﺻﺔ

(39) اﻟﻣﺎدة

Article (39)
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;

( ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﮫﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ1)
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;

، ﻛﻠﻣﺎ رأى وﺟﮫﺎً ﻟذﻟك أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت،( ﻣﺟﻠس اﻹدارة2)
( ﻋﺷﺮﻳن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن رأس20%) أو إذا طﻠب ﻣﺳﺎھم أو أﻛﺜﺮ ﻳﻣﻠﻛون
 وﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة دﻋوة،اﻟﻣﺎل ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻋﻘد اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ
( ﺧﻣﺳﺔ أﻳﺎم ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳم اﻟطﻠب؛5) اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺧﻼل

(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 اﻹدارة ﺗوﺟﻴﻪ اﻟدﻋوة ﻟﻌﻘد3)
اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﻓﻲ اﻻﺣوال اﻟﺘﻲ ﻳوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻴﮫﺎ دﻋوﺗﮫﺎ أو ﺧﻼل
ﺧﻣﺳﺔ أﻳﺎم ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳم ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت طﻠب ﺗوﺟﻴﻪ اﻟدﻋوة ﻟﻣﺟﻠس
اﻹدارة وﻟم ﻳﻘم ﺑذﻟك؛ أو

(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:

 ﻣﺟﻠس، وﺑﻌد ﺧﻣﺳﺔ أﻳﺎم ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ طﻠﺑﮫﺎ، ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ،( اﻟﮫﻴﺋﺔ4)
:اﻹدارة 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;

( ﺛﻼﺛون ﻳوﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﻻﻧﻌﻘﺎدھﺎ )وھو30) إذا ﻣﺿﻰ
ﻣﺿﻲ أرﺑﻌﺔ أﺷﮫﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﮫﺎء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ( دون أن ﻳﻘوم ﻣﺟﻠس
اﻹدارة ﺑدﻋوﺗﮫﺎ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد؛

(b) if the number of Board Directors is less than the
minimum required for its quorum;

)ب( إذا ﻧﻘص ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﺻﺣﺔ
اﻧﻌﻘﺎده؛

(c) discovery of any violation of the Law or these
Articles, or any defect in the management of the
Company; or

ّ )ج( إذا ﺗﺑﻴن ﻟﮫﺎ ﻓﻲ أ
ي وﻗت وﻗوع ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻟﻠﻘﺎﻧون أو ﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺮﻛﺔ
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 اﻹدارة ﻋن دﻋوﺗﮫﺎ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد رﻏم طﻠب ﻣﺳﺎھم
.( ﻋﺷﺮﻳن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ% 20) أو أﻛﺜﺮ ﻳﻣﺜﻠون

()أ

()د

(40) اﻟﻣﺎدة

Article (40)
The following matters shall be included on the agenda
of the annual General Assembly:

:ﻳدﺧل ﻓﻲ ﺟدول أﻋﻣﺎل اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻣﺎﻋﮫﺎ اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻵﺗﻴﺔ

(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 اﻹدارة ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﺷﺮﻛﺔ وﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل1)
اﻟﺳﻧﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﺘﺻدﻳق ﻋﻠﻴﮫﻣﺎ؛

(ii)

to consider and approve the balance sheet and the
account of profits and losses;

( ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺷﺮﻛﺔ وﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋﺮ واﻟﺘﺻدﻳق ﻋﻠﻴﮫﻣﺎ؛2)

(iii) to elect the Board Directors if necessary;

( إﻧﺘﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻧد اﻻﻗﺘﺿﺎء؛3)

(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 اﻹدارة ﺑﺷﺄن ﺗوزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح؛5)

(vi) to consider the proposals of the Board of Directors
concerning the remuneration of the Board Directors
and to determine such remuneration;

( اﻟﻧظﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺄة أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة6)
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 اﻹدارة أو إﺑﺮاء ذﻣﺘﮫم ورﻓﻊ دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﻴﺔ7)
ﻋﻠﻴﮫم ﺣﺳب اﻷﺣوال؛ و

(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 ﻋﻠﻴﮫم8)
.ﺣﺳب اﻷﺣوال
(41) اﻟﻣﺎدة

Article (41)
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 اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ41-1
أﺳﻣﺎءھم ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻹﻟﻛﺘﺮوﻧﻲ اﻟذي ﺗﻌده اﻹدارة ﻟﮫذا اﻟﻐﺮض ﻓﻲ
.ﻣﻛﺎن اﻻﺟﺘﻣﺎع ﻗﺑل اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻻﻧﻌﻘﺎد ذﻟك اﻻﺟﺘﻣﺎع ﺑوﻗت ﻛﺎف
وﻳﺟب أن ﻳﺘﺿﻣن اﻟﺳﺟل اﺳم اﻟﻣﺳﺎھم أو ﻣن ﻳﻧوب ﻋﻧﻪ وﻋدد اﻷﺳﮫم
اﻟﺘﻲ ﻳﻣﻠﻛﮫﺎ أو ﻋدد اﻷﺳﮫم اﻟﺘﻲ ﻳﻣﺜﻠﮫﺎ وأﺳﻣﺎء ﻣﺎﻟﻛﻴﮫﺎ ﻣﻊ ﺗﻘدﻳم ﺳﻧد
 وﻳﻌطﻰ اﻟﻣﺳﺎھم أو اﻟﻧﺎﺋب ﺑطﺎﻗﺔ ﻟﺣﺿور اﻻﺟﺘﻣﺎع ﻳذﻛﺮ ﻓﻴﮫﺎ.اﻟوﻛﺎﻟﺔ
 وﻳﺳﺘﺧﺮج ﻣن ھذا اﻟﺳﺟل.ﻋدد اﻷﺻوات 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.
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.

ﺧﻼﺻﺔ ﻣطﺑوﻋﺔ ﺑﻌدد اﻷﺳﮫم اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠت ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻣﺎع وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺿور
وﻳﺘم إﻟﺣﺎﻗﮫﺎ ﺑﻣﺣﺿﺮ اﺟﺘﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﺑﻌد ﺗوﻗﻴﻌﮫﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻛل
.ﻣن رﺋﻴس اﻻﺟﺘﻣﺎع وﻣﻘﺮر اﻟﺟﻠﺳﺔ وﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

 وﻳﻘﻔل ﺑﺎب اﻟﺘﺳﺟﻴل ﻟﺣﺿور اﺟﺘﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻌﻠن41-2
،رﺋﻴس اﻻﺟﺘﻣﺎع اﻛﺘﻣﺎل اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻣﺣدد ﻟذﻟك اﻻﺟﺘﻣﺎع أو ﻋدم اﻛﺘﻣﺎﻟﻪ
ّ وﻻ ﻳﺟوز ﺑﻌد ذﻟك ﻗﺑول ﺗﺳﺟﻴل أ
ي ﻣﺳﺎھم أو ﻧﺎﺋب ﻋﻧﻪ ﻟﺣﺿور ذﻟك
اﻻﺟﺘﻣﺎع ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺟوز اﻻﻋﺘداد ﺑﺻوﺗﻪ أو ﺑﺮأﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺘﻲ ﺗطﺮح
.ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺟﺘﻣﺎع

(42) اﻟﻣﺎدة

Article (42)
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.

ﻳﻐﻠق ﺳﺟل اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘداول واﻟﻣﻘﺎﺻﺔ واﻟﺘﺳوﻳﺎت وﻧﻘل
.اﻟﻣﻠﻛﻴﺔ وﺣﻔظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻌﻧﻴﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق

(43) اﻟﻣﺎدة

Article (43)
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.

ﺗﺳﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﺎب اﻟواﺟب ﺗوﻓﺮه ﻟﺻﺣﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ وﻋﻠﻰ
.اﻷﻏﻠﺑﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘﺮارات أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون
(44) اﻟﻣﺎدة

Article (44)
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.

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.

44.3

The chairperson of the General Assembly shall
appoint a teller for the meeting.

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.

 ﻳﺮأﺳﮫﺎ، وﻋﻧد ﻏﻴﺎﺑﻪ، ﻳﺮأس اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ رﺋﻴس ﻣﺟﻠس اﻹدارة44-1
ﻧﺎﺋب رﺋﻴس ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟذي ﻳﻌﻴّﻧﻪ ﻣﺟﻠس
.اﻹدارة ﻟذﻟك

 ﺗُﻌﻴّن اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎب اﻟﻣذﻛورﻳن ﻋن ﺣﺿور اﻻﺟﺘﻣﺎع44-2
اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﻣن ﺑﻴن اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن رﺋﻴﺳ ًﺎ ﻟﻼﺟﺘﻣﺎع ﻛﻣﺎ ﺗُﻌﻴّن اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ
.اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ ﻣﻘﺮر ﻟﻼﺟﺘﻣﺎع
. وﺗﻌﻴّن اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﺟﺎﻣﻌﺎً ﻟﻸﺻوات44-3
 وﺗدون اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻣﺣﺎﺿﺮ اﺟﺘﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ وإﺛﺑﺎت اﻟﺣﺿور44-4
ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺣﻔظ ﻟﮫذا اﻟﻐﺮض وﺗوﻗﻊ ﻣن ﻗﺑل رﺋﻴس اﻻﺟﺘﻣﺎع اﻟﻣﻌﻧﻲ
وﻣﻘﺮر اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﻲ اﻷﺻوات وﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻳﻛون اﻟﻣوﻗﻌون
.ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﺋوﻟﻴن ﻋن ﺻﺣﺔ اﻟﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻴﮫﺎ

(45) اﻟﻣﺎدة

Article (45)
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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.

ﻳﻛون اﻟﺘﺻوﻳت ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﺑﺎﻟطﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴّﻧﮫﺎ رﺋﻴس اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ إﻻ
 وإذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣﺮ.إذا ﻗﺮرت وواﻓﻘت اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ طﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻧﺔ ﻟﻠﺘﺻوﻳت
 ﻓﺎن ذﻟك ﻳﻛون،ﺑﺈﻧﺘﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﺑﻌﺰﻟﮫم أو ﺑﻣﺳﺎءﻟﺘﮫم
.ﺑﺎﻟﺘﺻوﻳت اﻟﺳﺮي اﻟﺘﺮاﻛﻣﻲ

(46) اﻟﻣﺎدة

Article (46)
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.

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.

 ﻻ ﻳﺟوز ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺘﺻوﻳت ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات46-1
اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺑﺮاء ذﻣﺘﮫم ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﻴﺔ ﻋن إدارﺗﮫم أو
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠق ﺑﻣﻧﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﮫم أو اﻟﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ أو ﺑﺧﻼف
 وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛون ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻳﻣﺜل،ﻗﺎﺋم ﺑﻴﻧﮫم وﺑﻴن اﻟﺷﺮﻛﺔ
.ﺷﺧﺻﺎ اﻋﺘﺑﺎرﻳﺎ ﻳﺳﺘﺑﻌد أﺳﮫم ذﻟك اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺘﺑﺎري

 ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻣن ﻟﻪ ﺣق ﺣﺿور إﺟﺘﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ أن ﻳﺷﺘﺮك46-2
ﻓﻲ اﻟﺘﺻوﻳت ﺳواء ﺑﺻﻔﺘﻪ اﻟﺷﺧﺻﻴﺔ أو ﻋن ﻣن ﻳﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل
.اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠق ﺑﻣﻧﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﺑﺧﻼف ﻗﺎﺋم ﺑﻴﻧﻪ وﺑﻴن اﻟﺷﺮﻛﺔ

(47) اﻟﻣﺎدة

Article (47)
The General Assembly may, through a Special
Resolution, decide to do the following:
(i)

increase the share capital in any way or reduce the
share capital;

(ii)

approve the dissolution of the Company or its
merger with another company;

(iii) sell or otherwise dispose of all or substantially all of
the business ventures, undertakings or assets of
the Company;

ﻳﺟوز ﻟﻠﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺮار ﺧﺎص أن ﺗﻘﺮر اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻣﺎ
:ﻳﻠﻲ
ّ ( زﻳﺎدة رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺄ1)
.ي طﺮﻳﻘﺔ أو ﺗﺧﻔﻴﺿﻪ
.( اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ ّل اﻟﺷﺮﻛﺔ أو إدﻣﺎﺟﮫﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى2)
ّ ( ﺑﻴﻊ أو اﻟﺘﺻﺮف ﺑﺄ3)
 ﻓﻲ ﺟﻣﻴﻊ أو ﺟﺰء ﻛﺑﻴﺮ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ أو،ي وﺟﻪ
 اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﺷﺮﻛﺔ أو أﻋﻣﺎﻟﻪ أو أﺻوﻟﻪ ﺳواء.ﻣﺷﺎرﻳﻌﮫﺎ أو أﺻوﻟﮫﺎ
·ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل أو ﺟﺰء ﻛﺑﻴﺮ ﻣﻧﻪ
.( إطﺎﻟﺔ ﻣدة اﻟﺷﺮﻛﺔ4)

(iv) extend the term of the Company;

( إﺻدار ﺻﻛوك أو ﺳﻧدات ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺮﻛﺔ5)

(v) issue sukuk or bonds by the Company;
(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;
(vii) amend these Articles, subject to the following
restrictions:

 ﺗﻘدﻳم ﻣﺳﺎھﻣﺎت طوﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﻳد ﻋن،( ﻣﺎﻟﻴﺘﻴن2) ( ﺷﺮﻳطﺔ ﻣﺿﻲ ﺳﻧﺘﻴن6)
(2) ( إﺛﻧﻴن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﻣﺘوﺳط اﻷرﺑﺎح اﻟﺻﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺘﻴن%2)
اﻟﻣﺎﻟﻴﺘﻴن اﻟﺳﺎﺑﻘﺘﻴن

( ﺗﻌدﻳل اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻻ ان ﺣﻘﮫﺎ ھذا ﻟﻴس ﻣطﻠﻘ ًﺎ واﻧﻣﺎ ھو ﻣﻘﻴد ﺑﺎﻟﻘﻴود7)
:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

(a) the amendments should not increase the
Shareholders’ obligations; and
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أﻻ ﺗؤدي اﻟﺘﻌدﻳﻼت إﻟﻰ زﻳﺎدة أﻋﺑﺎء اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن؛ و

()أ

(b) the amendments should not cause transfer of
the head office out of Abu Dhabi.

)ب( أﻻ ﺗؤدي اﻟﺘﻌدﻳﻼت إﻟﻰ ﻧﻘل ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺳﻲ إﻟﻰ ﺧﺎرج
.أﺑوظﺑﻲ
(48) اﻟﻣﺎدة

Article (48)
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.

ﻳﻛون ﻣﺎﻟك اﻟﺳﮫم اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﻳوم اﻟﻌﻣل اﻟﺳﺎﺑق ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ھو
.ﺻﺎﺣب اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺘﺻوﻳت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ

(49) اﻟﻣﺎدة

Article (49)
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.

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.

 ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘﺮارات اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟﺑﻪ واﻟﻧظﺎم49-1
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﺧﺘص اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺮ ﻓﻲ ﺟﻣﻴﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
 ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ2-49  و ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻣﺎدة،ﺑﺎﻟﺷﺮﻛﺔ
.اﻟﻣداوﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺟدول اﻷﻋﻣﺎل

 اﺳﺘﺜﻧﺎء ًا ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻳﻛون ﻟﻠﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﺣق اﻟﻣداوﻟﺔ49-2
 أو إذا طﻠﺑت اﻟﮫﻴﺋﺔ،ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺧطﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻛﺘﺷف أﺛﻧﺎء اﻻﺟﺘﻣﺎع
( ﻋﺷﺮة ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن رأس ﻣﺎل10%) أو ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن ﻳﻣﺜل
اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وذﻟك ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺟدول أﻋﻣﺎل اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ
 إدراج ﻣﺳﺎﺋل ﻣﻌﻴﻧﺔ ﻓﻲ ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل وﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس،اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ
اﻹدارة إﺟﺎﺑﺔ اﻟطﻠب وإﻻ ﻛﺎن ﻣن ﺣق اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ أن ﺗﻘﺮر
 وﻟﻠﮫﻴﺋﺔ أن ﺗﺻدر ﻗﺮاراً ﺗﺣدد ﻓﻴﻪ اﻟﺷﺮوط،ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ھذه اﻟﻣﺳﺎﺋل
.اﻟواﺟب ﻣﺮاﻋﺎﺗﮫﺎ ﻹدراج ﺑﻧد ﺟدﻳد إﻟﻰ ﺟدول أﻋﻣﺎل اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ

PART SIX

اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎدس

AUDITORS

ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
(50) اﻟﻣﺎدة

Article (50)
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.

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.

 وﺗﻘدر، ﻳﻛون ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ﻣدﻗق ﺣﺳﺎﺑﺎت أو أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻴّﻧﻪ اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ50-1
أﺗﻌﺎﺑﻪ ﺑﻧﺎء ًا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺟدﻳد ﻣن
 وﻳﺘوﺟب.ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻧﻪ وﺗﺣدد اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ أﺗﻌﺎب ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺮاﻗﺑﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴن ﻟﮫﺎ
وﻳﺷﺘﺮط ﺑﻪ أن ﻳﻛون ﻣﺳﺟﻼ ﻟدى اﻟﮫﻴﺋﺔ وﻣﺮﺧص ﻟﻪ ﺑﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻣﮫﻧﺔ
.ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ

 ﻳﺘوﻟﻰ ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﮫﺎﻣﻪ ﻣن ﻧﮫﺎﻳﺔ إﺟﺘﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ اﻟﺘﻲ50-2
.ﻳﺘم ﺗﻌﻴﻴﻧﻪ ﻓﻴﮫﺎ إﻟﻰ ﻧﮫﺎﻳﺔ إﺟﺘﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

21

50.3

The appointment of the Auditor shall not exceed
three (3) years starting from the date of
publication of these Articles.

 ﻻ ﺗﺰﻳد ﻣدة ﺗﻌﻴﻴن ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺗﺑدأ ﻣﻧذ ﺗﺎرﻳﺦ50-3
.ﻧﺷﺮ ھذا اﻟﻧظﺎم
(51) اﻟﻣﺎدة

Article (51)
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.

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.

ً  ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺳﺘﻘ51-1
.ﻼ ﻋن اﻟﺷﺮﻛﺔ وﻣﺟﻠس إدارﺗﮫﺎ
ً وﻻ ﻳﺟوز ﻟﻪ أن ﻳﻛون ﺷﺮﻳﻛ ًﺎ أو وﻛﻴ
ﻼ ﻷﺣد ﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺷﺮﻛﺔ أو ﻷﺣد
 ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺟوز.أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻗﺮﻳﺑ ًﺎ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻟﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أن ﻳﻛون ﻣﺳﺎھﻣ ًﺎ أو أن ﻳﺷﻐل ﻣﻧﺻب ﻋﺿو ﻣﺟﻠس
ّ اﻹدارة أو أ
.ي ﻣﻧﺻب ﻓﻧﻲ أو إداري أو ﺗﺷﻐﻴﻠﻲ أو ﺗﻧﻔﻴذي ﻓﻲ اﻟﺷﺮﻛﺔ

 وﻋﻠﻰ اﻟﺷﺮﻛﺔ أن ﺗﺘﺧذ ﺧطوات ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻣن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣدﻗق51-2
 وأن ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻘوم ﺑﮫﺎ ﻣن ﺗﺿﺎرب،اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
.اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
(52) اﻟﻣﺎدة

Article (52)
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.

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:

 ﻳﻛون ﻟﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺻﻼﺣﻴﺎت وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻘﻴد ﺑﺎﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت52-1
 وﻟﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹطﻼع ﻓﻲ.اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻴﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
ﻛﺎﻓﺔ اﻷوﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻴﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺷﺮﻛﺔ وﺳﺟﻼﺗﮫﺎ وﻣﺳﺘﻧداﺗﮫﺎ وﻏﻴﺮ
ذﻟك ﻣن وﺛﺎﺋق وﻟﻪ أن ﻳطﻠب اﻹﻳﺿﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮاھﺎ ﻻزﻣﺔ ﻷداء ﻣﮫﺎﻣﻪ
 وإذا ﻟم ﻳﺘﻣﻛن.وﻟﻪ ﻛذﻟك أن ﻳﺘﺣﻘق ﻣن ﻣوﺟودات اﻟﺷﺮﻛﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫﺎ
 ﻳُﺜﺑت ذﻟك ﻛﺘﺎﺑ ًﺔ ﻓﻲ،ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن اﺳﺘﻌﻣﺎل ھذه اﻟﺻﻼﺣﻴﺎت
 ﻓﺈذا ﻟم ﻳﻘم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺘﻣﻛﻴن اﻟﻣدﻗق.ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳُﻘدم إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة
 وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻗق أن ﻳﺮﺳل ﺻورة ﻣن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ،ﻣن أداء ﻣﮫﻣﺘﻪ
.اﻟﮫﻴﺋﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺘﺻﺔ وأن ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ

 ﻳﺘوﻟﻰ ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗدﻗﻴق ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷﺮﻛﺔ وﻓﺣص اﻟﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ52-2
وﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋﺮ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻷطﺮاف
 وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘدﻳم،ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺘﺄﻛد ﻣن ﺗطﺑﻴق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون وھذا اﻟﻧظﺎم
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻧﺘﺎﺋﺞ ھذا اﻟﻔﺣص إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ وإرﺳﺎل ﺻورة ﻣﻧﻪ
 اﻟﺘﺄﻛد، ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻧد إﻋداد ﺗﻘﺮﻳﺮه.إﻟﻰ اﻟﮫﻴﺋﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺘﺻﺔ
:ﻣﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ

(i)

the overall accuracy of the accounting records kept
by the Company; and

 و،( ﻣدى ﺻﺣﺔ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺣﺘﻔظ ﺑﮫﺎ اﻟﺷﺮﻛﺔ1)

(ii)

the extent of conformity of Company records with
accounting records.

.( ﻣدى ﺗطﺎﺑق ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻴﺔ2)

52.3

Subsidiaries of the Company and their auditors
shall provide any information or clarifications as

ّ  ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ وﻣدﻗﻘﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮫﺎ ﺑﺘﻘدﻳم أ52-3
ي ﻣﻌﻠوﻣﺎت
.أو ﺗوﺿﻴﺣﺎت ﻳطﻠﺑﮫﺎ ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻷﻏﺮاض اﻟﺘدﻗﻴق
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requested by the Auditor for the purposes of the
audit.
(53) اﻟﻣﺎدة

Article (53)
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.

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.

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.

 ﻳﻘدم ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻳﺷﺘﻣل ﻋﻠﻰ53-1
. ﻣن اﻟﻘﺎﻧون250 و246 و245 ّاﻟﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻴﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد
وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺣﺿﺮ اﺟﺘﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﻟﻴﺘﻠو ﺗﻘﺮﻳﺮه ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن ﻣوﺿﺣ ًﺎ أﻳﺔ ﻣﻌوﻗﺎت أو ﺗدﺧﻼت ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﺟﮫﺘﻪ
 وأن ﻳﺘﺳم ﺗﻘﺮﻳﺮه ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﺣﻴﺎدﻳﺔ وأن ﻳدﻟﻲ،أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﻳﺔ أﻋﻣﺎﻟﻪ
ﺑﺮأﻳﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﻪ وﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺷﺮﻛﺔ
.وﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷﺮﻛﺔ وﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ وأﻳّﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺑﮫﺎ

 وﻋﻠﻰ ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أن ﻳذﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه وﻓﻲ اﻟﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ53-2
ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺧﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻗﺎﻣت ﺑﮫﺎ اﻟﺷﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻷﻏﺮاض ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺘﻣﻊ “إن وﺟدت” وأن ﻳﺣدد اﻟﺟﮫﺔ اﻟﻣﺳﺘﻔﻴدة ﻣن
.ھذه اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟطوﻋﻴﺔ

 ﻳﻛون اﻟﻣدﻗق ﻣﺳﺋوﻻ ﻋن ﺻﺣﺔ اﻟﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﺑوﺻﻔﻪ53-3
 وﻟﻛل ﻣﺳﺎھم أﺛﻧﺎء ﻋﻘد اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ،وﻛﻴﻼ ﻋن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن
.اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ أن ﻳﻧﺎﻗش ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻣدﻗق وأن ﻳﺳﺘوﺿﺣﻪ ﻋﻣﺎ ورد ﻓﻴﻪ

PART SEVEN

اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ

THE FINANCE OF THE COMPANY

ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺷﺮﻛﺔ
(54) اﻟﻣﺎدة

Article (54)
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.

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.

 ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﻳﺣﺘﻔظ ﺑدﻓﺎﺗﺮ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﻧﺘظﻣﺔ ﺣﺳب اﻷﺻول54-1
ﻹﻋطﺎء ﺻورة ﺻﺣﻴﺣﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻋن وﺿﻊ أﻋﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ وﻟﺘﻔﺳﻴﺮ
 ﺗﺣﻔظ ھذه اﻟدﻓﺎﺗﺮ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻴﺔ اﻟﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﮫﺎ.ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮫﺎ
ّ  وﻻ ﻳﺣق ﻷ.واﻟﻣطﺑﻘﺔ دوﻟﻴﺎ
ي ﻣﺳﺎھم ﻓﻲ اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻓﺣص دﻓﺎﺗﺮ
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﻠك إﻻ ﺑﻣوﺟب ﺗﻔوﻳض ﺑﮫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس
.اﻹدارة

 ﺗﺑدأ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ أول ﻳﻧﺎﻳﺮ وﺗﻧﺘﮫﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻳوم ﻣن ﺷﮫﺮ54-2
.دﻳﺳﻣﺑﺮ ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ

(55) اﻟﻣﺎدة

Article (55)
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 اﻹدارة أن ﻳﻌد ﻋن ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺑل اﻻﺟﺘﻣﺎع اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺟﻣﻌﻴّﺔ
اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﺑﺷﮫﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣدﻗﻘﺔ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ وﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح
 وﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أﻳﺿﺎ أن ﻳﻌد ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﺷﺮﻛﺔ ﺧﻼل.واﻟﺧﺳﺎﺋﺮ
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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.

اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ وﻋن ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺳﻧﺔ ذاﺗﮫﺎ واﻟطﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﮫﺎ
 ﺗﺮﺳل ﺻورة ﻣن اﻟﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋﺮ.ﻟﺘوزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺻﺎﻓﻴﺔ
(7) وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻠﻴﮫﻣﺎ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﮫﻴﺋﺔ ﺧﻼل
 وﻳﺟب ﻧﺷﺮ اﻟﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ.ﺳﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻣن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ
ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ وﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺻﺣﻴﻔﺘﻴن ﻳوﻣﻴﺘﻴن ﺗﺻدر أﺣدھﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
( ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺮ ﻳوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ15) اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وذﻟك ﺧﻼل
.اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻋﻠﻴﮫﺎ وﺗودع ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﮫﺎ ﻟدى اﻟﮫﻴﺋﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺘﺻﺔ

(56) اﻟﻣﺎدة

Article (56)
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 اﻹدارة أن ﻳﻘﺘطﻊ ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺻﺎﻓﻴﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻳﺣددھﺎ
 وﻳﺘم اﻟﺘﺻﺮف،ﻻﺳﺘﮫﻼك ﻣوﺟودات اﻟﺷﺮﻛﺔ أو اﻟﺘﻌوﻳض ﻋن اﻧﺧﻔﺎض ﻗﻴﻣﺘﮫﺎ
ﻓﻲ ھذه اﻷﻣوال ﻓﻘط ﺑﻧﺎء ًا ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻻ ﻳﺟوز ﺗوزﻳﻌﮫﺎ ﻋﻠﻰ
.اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن

(57) اﻟﻣﺎدة

Article (57)
The annual net profits of the Company shall be
distributed after deducting all general expenses and
other costs as follows:
(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;

(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

(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

ﺗوزع اﻷرﺑﺎح اﻟﺳﻧوﻳﺔ اﻟﺻﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم ﺟﻣﻴﻊ اﻟﻣﺻﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ
-:واﻟﺘﻛﺎﻟﻴف اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲ
( ﻋﺷﺮة ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺗﺧﺻص ﻟﺣﺳﺎب10%) ( ﺗﻘﺘطﻊ1)
 وﻳوﻗف ھذا اﻻﻗﺘطﺎع ﻣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع اﻻﺣﺘﻴﺎطﻲ.اﻻﺣﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
.( ﺧﻣﺳﻴن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ50%) ﻗدرا ﻳوازي
 ﺗﻌﻴّن اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻻﻗﺘطﺎع؛،وإذا ﻧﻘص اﻻﺣﺘﻴﺎطﻲ ﻋن ذﻟك

( ﻋﺷﺮة ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺻﺎﻓﻲ10%) ( ﺗﺧﺻص ﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﺰﻳد ﻋﻠﻰ2)
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻣﻧﺘﮫﻴﺔ ﻛﻣﻛﺎﻓﺄة ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وذﻟك ﺑﻌد ﺧﺻم
 وﻳﻘﺘﺮح ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة.ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﮫﻼﻛﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎطﻴﺎت
 وﺗﺧﺻم ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة،وﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﻟﻠﻧظﺮ ﻓﻴﮫﺎ
اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻛون ﻗد ُو ّﻗﻌت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻣن اﻟﮫﻴﺋﺔ أو اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻣﺧﺘﺻﺔ ﺑﺳﺑب ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻠﻘﺎﻧون أو ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
 وﻟﻠﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﻋدم ﺧﺻم ﺗﻠك اﻟﻐﺮاﻣﺎت.ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻣﻧﺘﮫﻴﺔ
أو ﺑﻌﺿﮫﺎ إذا ﺗﺑﻴّن ﻟﮫﺎ أن ﺗﻠك اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻟﻴﺳت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻘﺻﻴﺮ أو ﺧطﺄ
ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة؛ و

( ﻳوزع اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن أو ﻳﺮﺣل ﺑﻧﺎء ًا3)
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ أو ﻳﺧﺻص ﻹﻧﺷﺎء اﺣﺘﻴﺎطﻲ
.ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺮره اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
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reserve, all in accordance with the General
Assembly resolutions.
(58) اﻟﻣﺎدة

Article (58)
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.

ﻳﺘم اﻟﺘﺻﺮف ﻓﻲ اﻟﻣﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎطﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﻷوﺟﻪ اﻟﺘﻲ
، ﻻ ﻳﺟوز ﺗوزﻳﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن.ﺗﺣﻘق ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﺮﻛﺔ
وإﻧﻣﺎ ﻳﺟوز اﺳﺘﻌﻣﺎل ﻣﺎ زاد ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺻف رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع ﻟﺘﺄﻣﻴن ﺗوزﻳﻊ
( ﻋﺷﺮة ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع ﻋﻠﻰ10%) أرﺑﺎح ﻻ ﺗﺰﻳد ﻋﻠﻰ
.اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺘوزﻳﻊ ھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ

(59) اﻟﻣﺎدة

Article (59)
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 اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﻴن طﺑﻘ ًﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘداول واﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
واﻟﺘﺳوﻳﺎت ﻓﻲ ﻧﻘل ﻣﻠﻛﻴﺔ وﺣﻔظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻌﻴّﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق
.اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣدرج ﻓﻴﻪ أﺳﮫم اﻟﺷﺮﻛﺔ

PART EIGHT

اﻟﺑﺎب اﻟﺜﺎﻣن

DISPUTES

اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
(60) اﻟﻣﺎدة

Article (60)
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.

ّ ﻻ ﻳﺘﺮﺗب ﻋﻠﻰ أ
ي ﻗﺮار ﻳﺻدر ﻋن اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﺳﻘوط دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﻴﺔ
 وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳﺋوﻟﻴﺔ ﻗد ﻋﺮض.اﻟﻣدﻧﻴﺔ ﺿد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺻﺎدﻗت
 وﻣﻊ. ﻓﺈن دﻋوى اﻟﻣﺳﺋوﻟﻴﺔ ﺗﺳﻘط ﺑﻣﺿﻲ ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﻴﺔ،ﻋﻠﻴﻪ
، إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﻰ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻳﻛون ﺟﺮﻳﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋﻴﺔ،ذﻟك
.ﻓﻼ ﺗﺳﻘط دﻋوى اﻟﻣﺳﺋوﻟﻴﺔ إﻻ ﺑﺳﻘوط اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﻴﺔ

PART NINE

اﻟﺑﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ

DISSOLUTION OF THE COMPANY

ﻓﻲ ﺣل اﻟﺷﺮﻛﺔ وﺗﺻﻔﻴﺘﮫﺎ
(61) اﻟﻣﺎدة

Article (61)
The Company shall be dissolved for any of the following
reasons:

:ﺗﺣل اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻷﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

(i)

expiry of the Company’s term unless it is renewed
in accordance with the provisions of these Articles;

( اﻧﺘﮫﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺟدد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟواردة ﺑﮫذا اﻟﻧظﺎم1)
اﻷﺳﺎﺳﻲ؛

(ii)

fulfilment of the objectives for which the Company
was established;

( اﻧﺘﮫﺎء اﻟﻐﺮض اﻟذي أﺳﺳت اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻣن أﺟﻠﻪ؛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;

( اﻧدﻣﺎج اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى؛4)

25

(v) the issuance of a court order dissolving the
Company; or

( ﺻدور ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﺣل اﻟﺷﺮﻛﺔ؛ أو5)

(vi) the depletion of all or most of the Company’s
assets, making it impossible to beneficially invest
the remainder.

( ھﻼك ﺟﻣﻴﻊ أﻣوال اﻟﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﻌظﻣﮫﺎ ﺑﺣﻴث ﻳﺘﻌذر إﺳﺘﺜﻣﺎر اﻟﺑﺎﻗﻲ6)
.إﺳﺘﺜﻣﺎر ًا ﻣﺟدﻳ ًﺎ
(62) اﻟﻣﺎدة

Article (62)
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 اﻷﻗل ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر%50 إذا ﺗﻛﺑدت اﻟﺷﺮﻛﺔ ﺧﺳﺎﺋﺮ ﺗﻘدر ﺑـ
( ﺛﻼﺛﻴن ﻳوﻣ ًﺎ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﮫﻴﺋﺔ30) وﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺧﻼل
ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟدورﻳﺔ أو اﻟﺳﻧوﻳﺔ دﻋوة اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﻟﻺﻧﻌﻘﺎد واﻟﻧظﺮ
ﻓﻲ اﺳﺘﻣﺮار اﻟﺷﺮﻛﺔ أو ﺣﻠﮫﺎ ﻗﺑل اﻷﺟل اﻟﻣﻌﻴّن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أن
.ﻳﺻدر ﻗﺮار اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﺑﻣوﺟب ﻗﺮار ﺧﺎص

(63) اﻟﻣﺎدة

Article (63)
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.

ً ﺑﻧﺎءا، ﺗﻌﻴّن اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ،ﻋﻧد اﻧﺘﮫﺎء ﻣدة اﻟﺷﺮﻛﺔ أو ﺣﻠﮫﺎ ﻗﺑل اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد
. طﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺻﻔﻴﺔ وﺗﻌﻴّن ﻣﺻﻔﻴﺎ أو أﻛﺜﺮ وﺗﺣدد ﺳﻠطﺘﮫم،ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣﺟﻠس اﻹدارة
وﺗﻧﺘﮫﻲ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺘﻌﻴﻴن اﻟﻣﺻﻔﻴن وﺗﺑﻘﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ
.ﻗﺎﺋﻣﺔ طوال ﻣدة اﻟﺘﺻﻔﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺘم إﺧﻼء ﻋﮫدة اﻟﻣﺻﻔﻴن

PART TEN

اﻟﺑﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ

FINAL PROVISIONS

اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
(64) اﻟﻣﺎدة

Article (64)
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.

 وﻟﻐﺮض ﺗﺣﻔﻴﺰ،ﻳﺟوز ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺗﻧﻔﻴذ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﮫم اﺛﺎﺑﺔ وﺗﺣﻔﻴﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴن
ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷﺮﻛﺔ واﺳﺘﻘطﺎب واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻴن ﻣوھوﺑﻴن ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺎﻟﺷﺮﻛﺔ
ﻓﺈﻧﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻳﺔ ﺗﺧﺻﺻﺎت ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣوظﻔﻴن اﻟذﻳن ﻳﻛوﻧوا ﻣﺳﺎھﻣﻴن
 ﻳﺣق ﻟﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷﺮﻛﺔ ﺗطﺑﻴق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻴﺎر ﺷﺮاء أﺳﮫم اﻟﺷﺮﻛﺔ،ﻣؤﺳﺳﻴﻴن
:طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷﺮوط واﻹﺟﺮاءات 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 ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ10%) ( ﻳﺟوز زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺷﺮﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﺰﻳد ﻋن1)
( ﺳﻧوات وذﻟك ﻟﻐﺮض ﺗطﺑﻴق5) ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر ﻛل ﺧﻣس
ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﻴﺎر ﺷﺮاء أﺳﮫم اﻟﺷﺮﻛﺔ وﻳﺣدد ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋدد اﻷﺳﮫم
.اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻛل ﻣوظف وﺳﻌﺮ ﺧﻴﺎر اﻟﺷﺮاء وﻓﺘﺮة اﻟﺧﻴﺎر

(ii)

( ﻻ ﻳﺟوز ﺗطﺑﻴق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻴﺎر ﺷﺮاء أﺳﮫم اﻟﺷﺮﻛﺔ إﻻ ﺑﻌد إﻗﺮاره ﻣن ﻗﺑل2)
.اﻟﺟﻣﻌﻴّﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻴّﺔ ﻟﻠﺷﺮﻛﺔ ﺑﻘﺮار ﺧﺎص

The Employees Share Option Plan shall not be
applied unless approved by the General Assembly
through a Special Resolution.

(65) اﻟﻣﺎدة

Article (65)
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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.

 ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻴﻣﺎ ﻟم ﻳﺮد ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ، أدﻧﺎه69 دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة
.ﻧص ﺧﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺘﺄﺳﻴس أو ھذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
(66) اﻟﻣﺎدة

Article (66)
The Company shall be bound by the Corporate
Governance Rules which shall be considered as an
integral part of these Articles.

 وﻳﻌﺘﺑﺮ ﺟﺰءاً ﻻ ﻳﺘﺟﺰأ ﻣن اﻟﻧظﺎم،ﻳﺳﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻗواﻋد ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷﺮﻛﺎت
ً اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣﻛﻣ
.ﻼ ﻟﻪ
(67) اﻟﻣﺎدة

Article (67)
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.

 ﻳﻐﻠب ﺟﺎﻧب،ﻋﻧد وﺟود ﺗﻌﺎرض ﺑﻴن ﻧﺻوص اﻟﻣواد ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺟﻠﻴﺰﻳﺔ
.اﻟﻧص اﻟﻌﺮﺑﻲ

(68) اﻟﻣﺎدة

Article (68)

. ﻣن اﻟﻘﺎﻧون207 اﻟﺷﺮﻛﺔ ﻣﺳﺘﺜﻧﺎة ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد

The Company is exempted from Article 207 of the Law.

(69) اﻟﻣﺎدة

Article (69)
These Articles of Association shall be deposited and
published in accordance with the Law.

.ﻳودع ھذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻳﻧﺷﺮ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون

اﻟﺘوﻗﻴﻌﺎت

Signatures
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