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الـرؤيـة

أن نكون شركة رائدة تقدم
خدمات عالمية المستوى في
مجال بيع الوقود ومتاجر التجزئة.

عتبر أدنوك للتوزيع شــركة رائدة في مجال تشــغيل محطّ ات خدمة بيع بالتجزئة
ُت َ
فــي دولة اإلمارات العربية المتحدة بحصة ســوقية تبلغ  ٪67تقريباً من عدد
محطّ ات الوقود بالســوق ،وذلك حتى تاريخ  31ديســمبر  .2017باإلضافة إلى أننا
حصة في قطاع
نعــد العالمة التجارية األولى لبيع الوقود بالتجزئــة ولدينا أكبر ّ
بيع الوقود بالجملة في الســوق اإلماراتي.

الـرسـالـة

تقديم خدمات مميزة للعمالء وتوفير
مختلف الخيارات التي تلبي احتياجاتهم
متبعين نهجاً تجارياً يرتكز على األداء.

نمتلــك  359محطّ ة بيع وقود بالتجزئة في إمارتي أبوظبي والشــارقة حيث
الموزع الحصري للوقود في لكتــا اإلمارتين ،وكذلك في إمارات عجمان
عتبــر
ّ
ُن َ
والفجيــرة ورأس الخيمــة وأم القيوين .كما نقوم بتشــغيل  235متجر تجزئة تحت
اســم واحة أدنوك ،ما يجعلنا أكبر سلســلة لمتاجر التجزئة في دولة اإلمارات من
حيث عدد المتاجر.
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كما أننا نقوم بتأجير المســاحات في معظــم محطّ ات الوقود التابعة لنا
لصالــح بعض العالمات التجارية العالمية ،منها على ســبيل المثال ال الحصر
«ماكدونالدز» و»ســتاربكس» و»كنتاكي فرايد تشــيكن» ،ونقوم أيضاً بتشغيل
المعتمدة من الحكومة في إمارة
مراكــز فحص المركبات والتي تعتبر الوحيــدة
َ
أبوظبي ،إلى جانب توفير مجموعة من الخدمات الرئيســية األخرى مثل غســيل
الســيارات والتشــحيم وتغيير اإلطارات وذلك في العديد من مواقعنا.
والموزع الرائــد للوقود للعمالء التجاريين
المروج
إضافــة إلى ذلك ،نحن نعتبر
ّ
ّ
ونحتل ماكنة
والصناعييــن والحكوميين فــي جميع أنحاء دولة اإلمارات،
ّ
التزود بالوقود
أيضــا بتقديم خدمات
بــارزة خصوصاً في أبوظبي ،كما نقوم ً
ّ
والخدمــات ذات الصلة في مطار أبوظبي الدولي وســتة مطارات تجارية أخرى
بدولة اإلمارات.
األولي بشــهر ديســمبر  ،2017تم
ومتابعة لنجاحنا الذي ّ
ً
تحقق في الطرح العام ّ
إدراج أســهم الشركة في ســوق أبوظبي لألوراق المالية حيث يجري التداول بها
من خالل الرمز الخاص .ADNOCDIST
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المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه هللا

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

المـقــدمــة

المـراجـعـة المـاليـة

مـراجـعـة الشـركـة

مـراجـعـة األعـمـال

البيـانـات المـاليـة

أبرز النواحي التشغيلية والمالية

األولي الذي تم في شهر
الطرح العام ّ
ديسمبر  2017هو األكبر من نوعه في
أبوظبي على مدى العشرة أعوام الماضية.

شهدت أدنوك للتوزيع عاماً
حافال بالنجاحات ،حيث زادت نسبة الربحية فيما
ً
استمر هامش األرباح باالرتفاع ،كما قامت الشركة بافتتاح  24محطّ ة خدمة
جديدة بدولة اإلمارات في العام  ،2017منها  10محطّ ات أدنوك إكسبرس.
حصة الشركة في السوق المحلي إلى حوالي  67بالمئة مع عدد
وقد وصلت ّ
محطّ ات إجمالي بلغ  359محطّ ة خدمة.

اإليرادات

إجمالي الربح

*

*

(مليون درهم إماراتي)

(مليون درهم إماراتي)

17,670.1

2016
2017

%11.8

19,756.3

ربـح الفتـرة

4,226.5

2016
2017

% 4.7

4,426.1

2,125.5

2016
2017

% 7.3

2,281.0

توزيع األربـاح

صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

1,804.2مليون

 735.0مليون

 3,381.5مليون

ربـح السهـم

توزيع األربـاح للسهم الواحد

العائد على حقوق الملكية

*

(درهم إماراتي)

(درهم إماراتي)

*

(درهم إماراتي)

0.144درهم

0.0588درهم

% 63.4

كميات الوقود
المباعة في العام
الوقود
كمية
بلغ إجمالي
ُ
 2017نحو  9,98مليار ليتر ،مما يمثّ ل زيادة
بنسبة قدرها  ٪2,2مقارنة بالعام 2016
باستثناء نتائج معامالت شركة إمارات في دبي*.

المؤجرة
العقارات
َّ
معدالت اإلشغال بنسبة  2,8بالمئة خالل
ارتفعت
ّ
معدل التأجير بنسبة  25بالمئة
زاد
حيث
العام،
ّ
منذ العام .2012

تزويد الطائرات بالوقود
المكون من  75مركبة
نفذ أســطول الشركة
ّ
ّ
لتزويد الطائرات بالوقود ما يقارب 108,000
عملية تزويد بالوقود في سبعة مطارات
بدولة اإلمارات.

معامالت البيع بالتجزئة
ارتفعت المعامالت المرتبطة بالوقود بنسبة 7,5
بالمئة لتصل إلى  164,8مليوناً  ،بينما ارتفعت
المعامالت األخرى في غير الوقود بنسبة 2,0
في المئة لتصل إلى  47,8مليوناً .
تقنية سمارت
تم تطوير نظام سمارت الجديد ما يسمح
التزود بالوقود في
بالدفع اآللي والسلس عند
ّ
أكثر من  200محطّ ة.
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األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالاكت واإلطفاءات* (مليون درهم إماراتي)

للمحراكت
زيوت فويجر
ّ
حاليا إلى  19دولة وذلك بعد
يتم تصديرها ًّ
توقيع اتفاقيات في لك من اليمن وإثيوبيا خالل
العام .2017
فحص المركبات
تم فحص  653,000مركبة في مراكزنا
لفحص المركبات والتي يبلغ عددها  21مركزاً
(اختبارات جديدة).

* أنظر إلى اﻟﺼﻔﺤﺔ  :٢١العوامل الرئيسية التي تؤثر على النتائج والمقارنة مع عمليات العام .2017

الصحة والسالمة والبيئة
حافظت أدنوك للتوزيع خالل العام  2017على
التزامها الراسخ بأعلى المعايير العالمية في
مجاالت الصحة والسالمة والبيئة.
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المـقــدمــة

المـراجـعـة المـاليـة

مـراجـعـة األعـمـال

مـراجـعـة الشـركـة

البيـانـات المـاليـة

رسالـة رئيـس مجلـس اإلدارة

نقلـة نوعيـة
لتعـزيـز القيمـة

باسمي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة ،أرفع أسمى آيات
الشكر والعرفان والتقدير إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه هللا ،وإلى مقام سيدي
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة ،وذلك لرؤيتهم الحكيمة ولتوجيهاتهم
السديدة ودعمهم الالمحدود والمتواصل لقطاع الطاقة والذي اكن له
أبلغ األثر في ما نراه اليوم من نماءٍ وتقدم وازدهار.
ويطيب لي أن أقدم لكم التقرير السنوي
األول لشركة أدنوك للتوزيع بعد أن أصبحت
ّ
عام
درجة ،وذلك بعد ٍ
شركة مساهمة ُم َ
فعال
متميز اتسم
ٍ
بأداء مالي وتشغيلي ّ
لمجموعة من
وقوي ،وتنفيذ الشركة
ٍ
الخطوات المهمة التي شملت تعزيز الفريق
األولي الذي
اإلداري والقيام بالطرح العام ّ
ّ
شك نقلة نوعية ضمن المسيرة العريقة
إقباال كبيراً وحظي بكثير من
وشهد
للشركة
ً
االهتمام من المستثمرين الدوليين.
وفي عام  2017استمرينا في تحقيق النمو
وجهود تطوير األعمال .ويعود الفضل الكبير
في هذا إلى دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة
ِ
مساهمنا الرئيسي ،إلى
والمساندة الكبيرة من
جانب تفاني والتزام كوادرنا ،ووالء عمالئنا.
األولي ،أصبحنا اآلن نقارن
وعقب الطرح العام ّ
كفاءة أداء مختلف أقسام وعمليات الشركة مع
نظرائنا من الشراكت العالمية ،هذا إلى جانب
حرصنا الشديد على االمتثال ألعلى المعايير
يخص الشفافية والحوكمة والتي
الدولية في ما ّ
تعد ضوابط حيوية جداً من المهم االلتزام بها
على الدوام.
ّ
ويبشــر العام المقبل بالكثير من الفرص
الجديدة والواعدة ،إن اكن بالنســبة لتحقيق
مهمة
بالتوســع وتنفيذ مبادرات
أهدافنا
ّ
ّ
تتيح المزيد من الخيارات لعمالئنا ،أو بالنســبة
لالســتمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية .وأنا
على ثقــة تامة أنه من خالل التركيز الدائم على
المتميز ،ستســتمر أدنوك للتوزيع في
األداء
ّ
تحقيق النمو واالزدهار.

6

وبعد ٍ
حافل باإلنجازات حققنا خالله نقلة
عام
ٍ
نوعية غير مسبوقة في األعمالّ ،أود وبالشراكة
مع الزمالء في مجلس اإلدارة واإلدارة العليا،
أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى لك من
أن
ّ
«سوق أبوظبي لألوراق المالية» ،وعمالئنا الكرام،
واكفة موظّ فينا على تفانيهم وجهودهم التي
ساهمت في تنفيذ عملية الطرح العام بلك
تمكين االنطالقة الناجحة نحو
سالسة ،وكذلك
ِ
والتطور.
النمو
من
المرحلة التالية
ّ
وباعتبارنا شركة رئيسة ضمن إحدى أكبر
المجموعات العاملة في قطاع الطاقة
العالمي ،فإننا سنمضي ُق ُدماً لتحقيق هدفنا
بتعزيز ماكنتنا المرموقة دولياً كشركة تتمتع
والتميز في العمليات التشغيلية،
بحسن اإلدارة،
ّ
وباإلماكنات المالية القوية.
كما نتطلّ ع إلى مواصلة التعاون مع لك من
والموردين
مستثمرينا المحلّ يين والدوليين
ّ
والعمالء ،بينما نمضي في إدارة األعمال وفق
رواداً متميزين،
أرقى المعايير الدولية لنكون ّ
سواء في مجال الوقود أو في أنشطتنا األخرى.

د .سلطان أحمد الجابر
رئيس مجلس اإلدارة
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المـقــدمــة

المـراجـعـة المـاليـة

مـراجـعـة األعـمـال

مـراجـعـة الشـركـة

رسالة الرئيس التنفيذي باإلنابة ونائب الرئيس التنفيذي

وجهـة تجـزئـة بـارزة
ال تنحصـر بالوقـود

بداية أن أشير إلى أن النجاح
أود
ً
الكبير والزخم اإليجابي الذي
تمتعت به أدنوك للتوزيع خالل
ّ
العام  2017ما هو إال دليل قوي
على ماكنتها وقدرتها على
المضي قدماً في تحقيق النقلة
النوعية التي تسعى إليها.

سنتذكر باستمرار العام
المؤكد أننا
ومن
ّ
ّ
 2017أكحد أكثر الفترات التي شهدت إنجازات
نوعية في تاريخ الشركة الممتد منذ  45سنة.
تمر بها أدنوك
ومن شأن النقلة النوعية التي ّ
للتوزيع بعد إدراجها في سوق أبوظبي
لألوراق المالية أن توفر لها العديد من الفرص
الكبيرة وفي الوقت نفسه تضع أمامها بعض
التحديات الجديدة والمثيرة.
ّ
وضمن هذا اإلطار تبرز أمامنا العديد من
المسؤوليات المرتبطة بالملكية العامة ،كما
للتمتع بالمرونة
يجب أال نغفل األهمية الكبرى
ّ
التمكن من االلتزام بالمعايير
الاكفية وذلك ألجل
ّ
الجديدة المتعلّ قة بالشفافية واإلفصاح
وحوكمة الشراكت والتي أصبحت اآلن من
المتطلّ بات األساسية لدى الشركة بعد إدراجها
في السوق المالية .وبالتالي فإن الثقافة التي
تغيرات أساسية
تسود في شركتنا يجب أن تشهد ّ
أيضاً لمواكبة عملية التغيير والتطابق معها في
اكفة النواحي ،وأنا على ثقة اكملة بقدرتنا على
التحدي وتحويله إلى فرص مثمرة.
مواجهة هذا
ّ
األولي شلك
على الرغم من أن الطرح العام ّ
عالمة فارقة وخطوة رئيسية في تاريخ الشركة
وتطلب إنجازه الكثير من الوقت والموارد ،إال أنه
اكنت هناك العديد من المبادرات البارزة والناجحة
األخرى خالل العام  2017والتي برزت كمحطّ ات
منيرة ضمن المسيرة الطويلة والغنية لشركة
أدنوك للتوزيع.
فعبر افتتاح  24محطّ ة خدمة جديدة ،وتوسعة
نطاق انتشار زيوت فويجر ليشمل أسواقاً جديدة،
وتوحيد عالمتنا التجارية مع مجموعة أدنوك ،تم
التحديات
التأكيد على قدرتنا في التغلّ ب على
ّ
اللوجستية المختلفة وتنفيذ مشاريع رئيسية
ضخمة حسب الميزانية الموضوعة لها وفي
المحدد .واألمر األبرز واألهم في هذا
الوقت
ّ
المجال هو عدم اإلخالل أبداً بالتزامنا الصارم
بميثاق أدنوك « %100صحة وسالمة وبيئة».
إن لك هذه المبادرات قد ّ
شكت حجر أساس
لتحقيق النجاح المستقبلي .وعالوة على هذا،
المشتركة لمبيعات التجزئة بقطاع
فإن خدماتنا
َ
الوقود والمنتجات األخرى تمنحنا فرصة مهمة
للتوسع من الناحيتين التجارية والجغرافية على
ّ
حد سواء.
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تحقق في العام  2017بإرساء البنية التحتية المتينة
ســاهم النجاح الذي ّ
ِ
البناء،
ومنحها قدرة أكبر على مواصلة
لشــركة أدنوك للتوزيع
التطور ّ
ّ
إضافة لمتابعة العمل على تحســين القدرة على االختيار وتوفير الخدمات
المميزة وتعزيز مســتويات المالءمة لصالح جميع العمالء ،حيث يمكن للك
ّ
من يزور شــبكتنا من محطّ ات الوقود ومتاجر التجزئة أن يستمتع بالتجربة
نقدمه له من منتجات
الرائعة ويشــعر بالرضى والسعادة
التامين لقاء ما ّ
ّ
متنوعة عالية الجودة وخدمات راقية .ومن شــأن هذا األمر أن يساهم في
ّ
النهاية بتحسين أدائنا المالي بشلك عام.
التقدم الذي أحرزناه في خطط زيادة
وفي ظل
ّ
التوسع االستراتيجي في
عبر
السوق
من
حصتنا
ّ
ّ
لك من إمارة دبي والمملكة العربية السعودية،
يتمتع
ال يزال سوقنا الرئيسي في دولة اإلمارات
ّ
بفرص كبيرة الختبار عدد من المبادرات الجديدة
بهدف منح العمالء تجربة أفضل ،إضافة بالطبع
إلى السعي لتعزيز الربحية.
وهناك نقطة أساسية يجب أن نشير إليها وهي
أننا ملتزمون أيضاً بإيجاد مصادر دخل جديدة،
وبالتالي فإننا نبذل لك الجهود لتقييم اكفة
مجاالت عملنا لضمان مساهمة لك منها في
تحقيق النجاح التجاري والمالي لشركتنا.
عدان
إن ماكنة ونموذج عمل أدنوك للتوزيع ُي ّ
عنصران استراتيجيان بالنسبة لمختلف األفرقاء
المهتمين بالشركة ومن ضمنهم بالطبع العمالء
ّ
والمستثمرين وأصحاب المصلحة اآلخرين .كما أن
هناك مجموعة من العوامل األساسية األخرى
التي ساهمت بإرساء أسس متينة لفريق إدارتنا
الجديد في سعيه نحو تحقيق أهدافنا الطموحة
تقدمنا المستمر نحو األفضل
والحفاظ على ّ
على الدوام ،ومن بين هذه العوامل موقعنا
الريادي في السوق وبنيتنا التحتية المتاكملة
المتميزة
لتوزيع الوقود وعالمتنا التجارية
ّ
والمعروفة والدعم الذي نحظى به من أدنوك
بشلك عام.
وفــي الختام ،أود التأكيد أننا قمنا بتحديد
مبادراتنا االستراتيجية لعام  2018بوضوح
نركز من خاللها على تقديم خدمات
تــام حيث ّ
جديــدة فيما يتعلّ ق بالوقود ،باإلضافة إلى
تعزيز كفاءة متاجرنا للتجزئة بهدف تحســين
تجربــة العمالء ،وكذلك تخفيض التلكفة في
جميع جوانب أعمالنا.
نتمتع بالزخم الكبير
وأنا على ثقة اكملة بأننا
ّ
والخبرات الالزمة والدعم الوفير للمضي في
البناءة وتنفيذ استراتيجيتنا للعام
هذه المسيرة ّ
 2018بنجاح كبير بإذن هللا.

المهندس سعيد مبارك الراشدي
الرئيس التنفيذي باإلنابة

تتوقف أهدافنا عند النجاح الكبير الذي
وال
ّ
حققناه في العام  ،2017إذ لدينا رؤية
ّ
واضحة حول ما نصبو ألن تصبح عليه أدنوك
متميزة بمختلف
للتوزيع كشركة عالمية
ّ
أنشطتها وعملياتها.
مقسمة إلى
وتتركز هذه الرؤية في استراتيجية
ّ
َّ
خمسة أجزاء – تشمل أعمال الوقود وغير الوقود،
وتجربة العمالء ،واالستفادة القصوى من تخفيض
والتوسع على الصعيد الدولي ،وتعزيز
التاكليف،
ّ
العالقات أكثر واالرتقاء بها إلى مستويات أعلى
– ستدفعنا ألن نصبح أفضل سلسلة في مجال
بيع الوقود ومتاجر التجزئة وأكثرها موثوقية في
دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد عملت بصفتي نائب الرئيس التنفيذي الجديد
لشركة أدنوك للتوزيع مع زمالئي الكرام لتحديد
أهداف واضحة وثابتة سنسعى من خاللها إلى
تحسين األداء وزيادة هامش الربح وتعزيز الكفاءة
من ناحية اللكفة ،باإلضافة إلى رفع مستوى
القيمة لصالح اكفة المساهمين .وقد تم هذا
األمر دون المساومة أبداً على مستوى تجربة
عمالئنا والتزامنا الصارم بميثاق أدنوك «%100
صحة وسالمة وبيئة» ،أو حتى فيما يتعلّ ق بقيمة
عالمتنا التجارية.
وبالنظر إلى نطاق أعمالنا الحافل باإلنجازات
نتمتع بثقة كبيرة بالقدرة على
المتعددة ،فإننا
ّ
ّ
تحقيق هذه األهداف الطموحة التي نضعها
ألنفسنا .وضمن هذا اإلطار ،نسعى إلحداث نقلة
نوعية في عملية إعادة تزويد المركبات بالوقود
واالنتقال بها إلى مستوى أعلى ،إضافة إلى منح
العمالء خيارات أكثر من أي وقت مضى.
عامة أفضل
كما إننا نسعى ألن ّ
نقدم تجربة ّ
لعمالء متاجر التجزئة وذلك من خالل تحسين إدارة
فئات المنتجات وتقديم المزيد من األطعمة
الطازجة ورفع كفاءة سلسلة اإلمداد لدينا .ومن
المتوقع أن يتم في المستقبل القريب توفير ما
ّ
جنبا إلى جنب مع مجموعة من العالمات
ّ
نقدمه ً
العالمية ضمن قطاع التجزئة .ونحن نسعى من
خالل خدمات البيع بالتجزئة للوقود وغيرها من
المنتجات األخرى إلى تشجيع العمالء على البقاء
لفترة أطول في محطّ اتنا ودفعهم لإلقبال على
شراء على منتجاتنا وخدماتنا.

ومن جهتها ،أثبتت أنشطتنا المرتبطة بغاز البترول
المسال ومواد التشحيم نجاحاً جيداً غير أنه
باإلماكن تحسينها واالستفادة منها بشلك أكبر.
كما نقوم حالياً بإجراء تجربة لمشروع تقديم غاز
البترول المسال إلى منازل العمالء مباشرة وذلك
منصة رقمية جديدة .ونحن نرى كذلك
من خالل ّ
فرصاً كبيرة جداً لمنتجات مواد التشحيم من خالل
قوة العالمة التجارية لشركة أدنوك.
االرتاكز على ّ
وقد يستغرق تنفيذ هذه االستراتيجية بالاكمل
بعض الوقت ،لكني على ثقة من أنها ستساهم
تتمتع
في تعزيز ماكنتنا ومعرفتنا كشركة
ّ
بالكفاءة التشغيلية وحسن اإلدارة ،وبأنها
كذلك شركة مرموقة لتوظيف المهارات ،وتلتزم
بمسؤولية عالية تجاه المجتمعات التي تنشط
فيها وتسهم بتطويرها أكثر ،إلى جانب كونها
تشك استثماراً قوياً بالنسبة لمختلف المساهمين.
ّ

جون اكري
نائب الرئيس التنفيذي

البيـانـات المـاليـة

المـقــدمــة

المـراجـعـة المـاليـة

مـراجـعـة األعـمـال

مـراجـعـة الشـركـة

البيـانـات المـاليـة

تاريخنا

والتميـز
الجـودة
ّ
على مـر العقـود

2017 - 2010
2011

2009 - 2000
1999 - 1990
1989 - 1980
1979 - 1970

1982

أدنــوك للتوزيع تبدأ عمليات إعادة تزويد الطائرات
بالوقود في مطار أبوظبي الدولي.

1973

تأسست شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)
ّ
للتوزيع في عهد المغفور له بإذن هللا ،الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان ،وذلك بموجب مرسوم أميري
متخصصة في تسويق
أكول شركة حكومية إماراتية
ّ
وتوزيع المنتجات البترولية .وتحت رعاية الشيخ زايد
رحمه هللاُ ،أقيم في  1يونيو  1973حفل استقبال
لالحتفال بتسلم شركة بترول أبوظبي الوطنية
لمهام التوزيع رسمياً من ِقبل الشراكت األجنبية
التي اكنت تتولّ ى عمليات التوزيع».

1975

صدور تقرير عن القســم التجاري في السفارة
يقدم لمحة عن بدايات شــركة أدنوك
البريطانية ّ
للتوزيع ،ورد فيه «لقد باتت هذه الشــركة اآلن
ـغل أسطولها الخاص بها من الناقالت البرية ،
تشـ ّ
كمــا أصبحت تمتلك حقل صهاريج عائم في عرض
البحر[ ،و] بارجتين راين لنقل المشــتقات المكررة من
الخزان إلى الشــاطئ .وستبدأ قريباً بإنشاء مركز
ّ
توزيع خاص بها».

1976

الشــركة تبدأ ببيع اسطوانات الغاز المسال
لالستهالك المنزلي.

1979

أدنــوك للتوزيع تفتتح مصنعاً لمزج وتعبئة الزيوت
في ساس النخل بأبوظبي.
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1993

أدنــوك للتوزيع تنال عضوية المعهد األمريكي
للبتــرول ،وتحصل من المعهد على أول اعتماد
لمنتجاتها من الزيوت.

2000

الفني
تبدأ الشــركة بتشغيل مراكز الفحص ّ
للمركبات بالتنسيق مع شرطة أبوظبي.

2006

تبدأ محطّ ات الخدمة التابعة ألدنوك للتوزيع بتوفير
لمحراكت االحتراق
وقود (إي – بلس 91أوكتان)
ّ
لتكمل بذلك أنواع الوقود الخصوصي التي
العالي،
ّ
المتوسط ،والسوبر
توفرها ( 95أوكتان) لالحتراق
ّ
( 98أوكتان) لالحتراق المنخفض.

1983

1999

ارتفــاع عدد محطّ ات تعبئة الوقود في المناطق
النائية ضمن خطة الشــركة لتوسيع شبكتها
لتغطّ يــة إمارة أبوظبي بالاكمل .وقد تم إيالء عناية
خاصــة إلدخال التكنولوجيا الحديثة وإضافة خدمات
ّ
جديــدة في بعض المحطّ ات من بينها خدمات بيع
وإصالح اإلطارات.

أدنوك للتوزيع توافق على استحواذ 75
محطّ ة خدمة من شركة «إمارات «في خمس
مناطق هي :الشارقة ورأس الخيمة وعجمان
وأم القيوين والفجيرة.

2017

تدشين مفهوم محطّ ات أدنوك إكسبرس .وهي
حلوال إضافية
تقدم
عبــارة عن منافذ متاكملة ّ
ً
للتــزود بالوقود في المناطق الحضرية المزدحمة.

2008

2015

انطالق المرحلة التجريبية لمشــروع محفظة
الذكية
أدنوك الذكيــة .وتجهيز محطاّ ت أدنوك
ّ
بقارئات إلكترونية تتيح للعمالء إدارة حســابات
محفظــة أدنوك والدفع إلكترونياً .

األولي
أدنوك للتوزيع تســتكمل بنجاح الطرح العام ّ
الخاص بها  ،وتدرج أســهمها في بورصة أبوظبي
تحت رمز .ADNOCDIST

أدنوك للتوزيع تطلق صفحاتها على فيســبوك
وتويتر باللغتيــن العربية واإلنجليزية.
الشــركة تحصل على شهادة المنظّ مة الدولية
للمقاييس ( )ISO9002من معهد المعايير
البريطانية ،وتلى ذلك الحصول على شــهادة
 ISO9001-2008في عام .2003

1984

2013

أدنوك للتوزيع توافق على اســتحواذ  25محطّ ة
خدمة في الشارقة من شركة «إينوك».

تبدأ الشــركة بإنشاء مرافق خاصة للغاز الطبيعي
المضغــوط في محطّ ات الخدمة التابعة لها ،والتي
تســتخدمها المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

أدنوك للتوزيع تلكّ ف ببناء وحدة إلنتاج الشــحوم
في مصنع ســاس النخل ،وقد اكنت تعد آنذاك
الوحدة الثانية من نوعها على مســتوى العالم
لتصنيع الشحوم عالية الجودة.

أدنــوك للتوزيع تعلن عن افتتاح واحة أدنوك
رقم .200

2014

1998

مؤسســية جديدة،
أدنوك للتوزيع تطلق هوية
ّ
وتطــرح خيارات متاكملة في مجال التجزئة(الوقود
وغيره من المنتجات والخدمات).

أدنوك للتوزيع تصبح عضواً وشــرياكً استراتيجياً
للجمعية الدولية للنقل الجوي ،وعضواً مشــاراكً
في مجموعة التفتيش المشــتركة ( ،)JIGوالتي
المشتركة
الخاصة بتشــغيل المرافق
تنظّ م المعايير
َ
ّ
لتخزين ومناولة الوقود في المطارات الرئيســية
حول العالم.

2016

أدنوك للتوزيع تطلق حســاباتها الرسمية على
إنستغرام ويوتيوب.

قســم الطيران في أدنوك للتوزيع ينال جائزة
الجودة من (قيادة إدارة النقل العســكرية
األمريكيــة) تقديراً لخدماته المتميزة.

2009

أدنوك للتوزيع والشــراكت األخرى التابعة لمجموعة
يوقعون وثيقة أدنوك لالستدامة.
أدنوك ّ

أدنـوك للتوزيـع  -التقريـر السنـوي 2017
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المـقــدمــة

المـراجـعـة المـاليـة

مـراجـعـة األعـمـال

مـراجـعـة الشـركـة

البيـانـات المـاليـة

استراتيجيتنا

لقد اعتمدنا اســتراتيجية من خمسة محاور تهدف في جوهرها
إلى زيادة ربحيتنا من خالل تعزيز ماكنتنا الرائدة في الســوق بدولة
تنوع مجموعة منتجاتنا ،وتوســعة
اإلمارات العربية المتحدة ،وزيادة ّ
نطاق انتشارنا الجغرافي.

1

االستفادة من ماكنتنا
اكلشركة الرائدة في
مجال بيع الوقود
بالتجزئة في اإلمارات

2

ترشيد نفقاتنا
التشغيلية والرأسمالية

3

تطوير عمليات متاجر
البيع بالتجزئة والمنتجات
األخرى من غير الوقود

4

االستفادة من ماكنة
عالمة أدنوك التجارية
المتطورة
وبنيتنا التحتية
ّ

5

تعزيز عالقاتنا
طويلة األمد

12

متميزة تتيح لنا القدرة على تقديم الخدمات
نتمتع بماكنة
إننا
ّ
ّ
لقاعدة عريضة من العمالء ،مما يسهم بتعزيز رضى مختلف
شرائح العمالء ويزيد من والئهم لعالمتنا التجارية ،وفي الوقت
يؤدي إلى زيادة اإليرادات والربحية من عمليات بيع الوقود.
ذاته ّ

التزود بالوقود بشلك ذاتي ،وهو خيار غير متوفر بالوقت
ّ
الراهن في أسواقنا ،أو الحصول على الخدمة المتاكملة
التزود بالوقود مقابل رسوم خدمة عادلة.
والراقية إلعادة
ّ

المتطورة من عوامل النجاح
عد استخدام التكنولوجيا
ّ
ُي ّ
الرئيسية التي تتيح لنا االستفادة من موقعنا في السوق.
وكمثال على ذلك ،تتيح تقنية سمارت «خدمة أدنوك الذكية»
المضخات و
المصممة خصيصاً لتناسب أعمالنا تشغيل
ّ
ُ
تدخل من
وإنجاز عمليات الدفع بلك سهولة ويسر دون أي ّ
عامل تزويد الوقود ،كما إنها تمنحنا الفرصة لتقليل التعقيدات
التشغيلية المرتبطة بمعامالت الدفع إلى جانب تحويل
الخاصة بنا إلى نموذج ’أدنوك –
خدمة وقود التجزئة
محطّ ات
ّ
ّ
يشك نموذجاً مختلطاً
يقدم للعمالء خيار إعادة
فلكس‘ الذي
ّ
ّ

كما نعكف على تطوير برنامج والء خاص بعمالئنا إلى جانب
تقديم خدمات رقمية جديدة توفر لعمالئنا خدمات سهلة
ومريحة  .إضافة لهذا ،نخطّ ط لطرح خدمة قائمة على
تطبيقات تتيح للعمالء استخدام هواتفهم الذكية فلطلب
الوقود وتحديد زمن محدد لتنفيذ العملية ودفع قيمة
منصة رقمية ليتم تعبئته بصورة مباشرة في
الوقود عبر ّ
مركباتهم في المناطق التي تشملها الخدمة ضمن المدن
والضواحي التابعة لها  ،إلى جانب تسليم أسطوانات غاز
ستخدم في أغراض الطهي المنزلي
البترول المسال التي ُت
َ
مباشرة إلى منازل العمالء.

توجــد فرص كبيرة لترشــيد عملياتنا بهدف تقليل تاكليف
التوريد والنفقات التشــغيلية والنفقات الرأســمالية وجعلها
متوافقة مع تلك الســائدة لدى شراكت بيع الوقود
بالتجزئة و متاجــر التجزئة الدولية .وبعد العام ،2018
ســنبدأ بتخفيض النفقات الرأســمالية للك موقع من مواقع
محطّ ــات الخدمة الجديدة بنســبة تصل إلى  40بالمئة عبر
اتباع نهج صارم في هندســة القيمة.

عدة يمكن من خاللها ترشــيد أعداد العاملين في
طرقاً ّ
محطات الخدمة وتقليل النفقات التشــغيلية األخرى ،دون
المســاس بجودة الخدمة التــي نقدمها لعمالئنا وقد قمنا
على ســبيل المثال بتحديد محطّ ــات الخدمة ومتاجر التجزئة
تبرر فيها المســتويات الحالية للعمليات ،أو مســتوى
التي ال ّ
معينة ،أعداد الموظفين الذين
العمليات في ســاعات
ّ
يعملون بها حالياً .

وقد أبرمنا فــي العام  2017اتفاقيات توريد جديدة مع
أدنوك بهدف ضبط في أســعارنا للبنزين ووقود الديزل
وغاز البترول المســال  .كما أوضحت التحاليل المكثّ فة
التي أجريناها لعمليات محطّ ــات الخدمة ومتاجر التجزئة

كمــا نعتزم توفير موظّ فيــن للعمل في المواقع الجديدة
لبيع الوقود بالتجزئــة متاجر التجزئة عن طريق إعادة
توزيع الموظّ فين الحاليين بشــل أساسي ،وليس من خالل
التوظيف اإلضافي.

نمتلك  235متجراً من متاجر واحة أدنوك المتخصصة في
البيع بالتجزئة مما يجعلنا أكبر شركة لمتاجر البيع بالتجزئة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة من ناحية عدد المتاجر،
التي تنتشر في مواقع متعددة تفوق أي شركة تجزئة أخرى.

مع المعايير الدولية ضمن هذا القطاع.

ومن شأن المبادرات الهادفة إلى االستفادة من هذه الماكنة
الرائدة في السوق أن تجعل مبيعات وربحية متاجر التجزئة
متطابقة أكثر مع ما يحققه منافسونا اإلقليميون ،وكذلك

مشغلي
وضمن هذا االطار نجري اآلن مناقشات مع بعض
ّ
متاجر التجزئة ذات العالمات التجارية المرموقة وصلت إلى
مراحل متقدمة بشأن دعم تشغيل متاجر البيع بالتجزئة
الخاصة بنا ،وعالوة على ذلك ستسهم مبادرات التسعير
ّ
والتعهيد الخارجي االستراتيجي في تحقيق أهدافنا المتعلّ قة
بزيادة اإليرادات والربحية.

ترتبط العالمة التجارية ألدنوك بالجودة والموثوقية في
مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج
قوة عالمتنا التجارية
بشلك عام .ويمكننا عبر االستفادة من ّ
بالتوسع في أسواقنا الحالية والدخول إلى مناطق
االستمرار
ّ
جغرافية جديدة ،من بينها دبي والمملكة العربية السعودية.

يشهد عام  2018افتتاح أول ثالث محطّ ات خدمة للشركة
في دبي وإضافة مواقع أخرى في المستقبل .كما يوفر
سوق بيع الوقود بالتجزئة في المملكة العربية السعودية
للتوسع .ونعتزم دخول هذا السوق من خالل
جذابة
فرصاً ّ
ّ
نموذج لحقوق االمتياز منخفض المخاطر الفتتاح أول محطّ ة
خدمة تحمل العالمة التجارية ألدنوك في العام .2018
التكيف مع
ويساعد اعتماد نموذج لحقوق االمتياز في
ّ
نتمكن
التوسع أكثر فيه ،بحيث
السوق المحلّ ي ثم من بعدها
ّ
ّ
من تقييم ديناميكيات السوق مع الحد من اإلنفاق الرأسمالي
قصير األجل والمخاطر المرتبطة بدخول السوق.

يعتمد عمالؤنا من الشراكت علينا بسبب جودة وموثوقية
قوة هذه
منتجاتنا وخدماتنا .ونحن نعتزم االستفادة من ّ
العالقات أكثر ،ومن سمعتنا الجيدة في مجال جودة
المنتجات  ،وذلك بهدف زيادة إيراداتنا  .ويشمل هذا األمر
استعادة حصة مبيعاتنا التي فقدناها بسبب مشغلّ ي

المصرح لهم ،ويأتي ذلك بعد إقرار
«السوق الرمادية» غير
َّ
لوائح توزيع الوقود الجديدة مؤخراً والتي تحظر على
المصرح لهم بيع الوقود في دولة اإلمارات
الموزعين غير
ّ
َّ
العربية المتحدة.

ومن بين العوامل التي تسهم في تحقيق النمو والتوسع
ّ
السكن وارتفاع
في أسواقنا الحالية الزيادة في أعداد
الناتج المحلّ ي اإلجمالي والدخل المتاح ،باإلضافة إلى زيادة
المشاريع التجارية والصناعية الضخمة وزيادة حجم أساطيل
مركبات نقل الراكب والمركبات الثقيلة على الطرقات.
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معلومات سوق األسهم

بدأ تداول أسهم شركة أدنوك للتوزيع في سوق أبوظبي لألوراق المالية في
 13ديسمبر  2017تحت الرمز  .ADNOCDISTوقد تم طرح هذه األسهم
بسعر  2,50درهم إماراتي للسهم الواحد وأغلق السعر بنهاية السنة عند
 2,65درهم للسهم .لتصل القيمة السوقية للشركة بتاريخ  31ديسمبر
 2017إلى  33,1مليار درهم.

أدنوك للتوزيع
األولي
اإلدراج ّ
2017/12/13

2017

2.50

أدنوك للتوزيع (درهم إماراتي)

ّ
المؤشر العام لسوق أبوظبي لألوراق المالية
المدرجة (مليار)
عدد األسهم
َ
رسملة السوق (مليار درهم إماراتي)

رسملة السوق (مليار دوالر أمريكي)

وحتى تاريخ  31ديســمبر  ،2017اكنت مجموعة
أدنوك تحتفظ بملكية  90,0بالمئة من األســهم
المدرجة لشــركة أدنوك للتوزيع ،بينما تمتلك
ّ
مؤسسات أخرى في دولة اإلمارات العربية
ّ
المتحــدة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي
نســبة  5,4بالمئة من األسهم ،فيما يمتلك
المســتثمرون الدوليون نسبة  3,0بالمئة من
األســهم ،ويمتلك نسبة  1,6بالمئة الباقية
المساهمون األفراد.
تجدر اإلشــارة إلى أن عدد المساهمين األفراد
قد تجاوز  11,000مساهم حتى تاريخ
 31ديسمبر .2017
طريقة شراء األسهم
حدث
م
مستثمر
رقم
لديه
يمكن ألي مســتثمر
ُ َّ
ومسجل لدى سوق أبوظبي لألوراق
()NIN
َّ
المالية ،التقدم بطلب لشــراء وبيع األسهم من
والمسجلة
المرخصة
خالل شراكت الوساطة
ّ
ّ
في السوق.
سمح بالتداول في سوق أبوظبي لألوراق
ُي َ
المعتمدين فقط،
المالية من خالل الوســطاء
َ
ويمكنكم االتصال بالوســيط الخاص بكم أو زيارة
الموقع اإللكتروني ( www.adx.aeاألسئلة
الشــائعة) للدخول إلى الالئحة الاكملة لشراكت
الوســاطة ،كما يمكنم الحصول على مزيد من
المعلومات عبر االتصال بخدمة عمالء سوق
أبوظبي لألوراق المالية على الرقم .800239

ويراعي مجلس اإلدارة عند تقديم التوصيات
لمساهمينا حول توزيع األرباح ،متطلّ بات إدارة
النقد الالزم لنفقات التشغيل ومصروفات
المتوقعة.
الفوائد والنفقات الرأسمالية
َّ

كما يراعي مجلس اإلدارة ظروف الســوق ،وبيئة
العمل ضمن أسواقنا ،ورؤيته ألعمال الشركة
بشــل عام .ويعتمد أي مستوى أو توزيع لألرباح
على عوامل أساســية مثل األرباح المستقبلية
وخطّ ة عمل الشركة باإلضافة لعدد من
لمقررات مجلس
العوامل األخرى ،كما يخضع
ّ
اإلدارة وموافقة المساهمين في اجتماع
الجمعية العمومية.

مجموعة أدنوك

	مؤسسات في اإلمارات
ّ
العربية المتحدة ودول
مجلس التعاون الخليجي

%5.4

	مساهمون أفراد

%1.6

مستثمرون دوليون

12.5

10,099,871

45,577,156

1,312,643

9.0

السوق
سوق أبوظبي لألوراق المالية

رمز بلومبيرغ
ADNOCDIS:UH

تغطية المحلّ لين
• ألفا مينا

القطاع
قطاع الطاقة

تاريخ اإلدراج في سوق األوراق المالية
 13ديسمبر 2017

• بنك أوف أمرياك ميريل لينش

العملة
درهم (درهم إماراتي)

ّ
المؤشر العام لسوق أبوظبي
تاريخ اإلضافة إلى
والمؤشر الفرعي لقطاع الطاقة
لألوراق المالية
ّ
 20ديسمبر 2017

• أرقام اكبيتال

جهة التسجيل
سوق أبوظبي لألوراق المالية

رمز سوق أبوظبي لألوراق المالية
ADNOCDIST

• سيتي ريسيرش

• المجموعة المالية هيرميس

• أبوظبي األول لألوراق المالية

• غولدمان ساكس ألبحاث األسهم

• إتش إس بي سي لألبحاث العالمية

إدارة المقاصة والتسوية واإليداع والتسجيل
وخدمات التسجيل:

رمز أدوات رويترز
ANOD.AD

• مورغان ستانلي لألبحاث

هاتف+97126277777 :
الرقم المجاني لسوق أبوظبي لألوراق المالية:
(800 ADX )239
البريد اإللكترونيcsd@adx.ae :

%3.0

األداء اليومي لسهم أدنوك للتوزيع

(أسعار األسهم المبينة هي وقت اإلغالق)
األعلى  2.74درهم
 2.65درهم

 2.50درهم

 2.65درهم

45.6
مليون

األدنى  2.55درهم

سعر
اإلدراج

حجم التداول

8.3
مليون

12/13
2017

14

31.3

33.1

8.5

الرقم التعريفي الدولي األوراق المالية
AEA006101017
%90.0

2.65

4,384.36

%6.0

%0.3

متوسط
ّ
( 12يوم تداول)

األعلى
2017/12/13

األدنى
2017/12/24

سعر السهم

عند إدراجها في ســوق األوراق المالية ،اكن رأس
المال المدفوع للشــركة  1مليار درهم إماراتي
مقســم إلى  12,5مليار سهم ،حيث اكنت
ّ
القيمة االسمية للك سهم  0,08درهم.

سياسة توزيع األرباح
وفقاً لسياسة توزيع األرباح التي تم اإلعالن
األولي ،سيوصي
عنها في تاريخ الطرح العام ّ
مجلس إدارة أدنوك للتوزيع ،بأن يوافق
خاصة بإجمالي
المساهمون على توزيع أرباح ّ
عرض هذه
 735,0مليون درهم إماراتي.
ُ
وست َ
التوصية على المساهمين في اجتماع الجمعية
المقرر عقده في  8أبريل
العمومية السنوي
َّ
 2018ليتم الدفع خالل فترة وجيزة في حالة
الموافقة على المبلغ.

هيلك ملكية األسهم

آخر سعر
2017

4,398.44

12.5

%
التغير
ّ

حجم التداول اليومي (عدد األسهم)

12/13
2017

12/14
2017

16
مليون
3.9
مليون

12/17
2017

12/18
2017

9.4
مليون

12/19
2017

13.2
مليون

12/20
2017

9.5
مليون

12/21
2017

1.3
مليون

2.2
مليون

1.7
مليون

12/24
2017

12/25
2017

12/26
2017

7.5
مليون

12/27
2017

2.8
مليون

12/28
2017
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المـراجـعـة المـاليـة

نعرض عليكم فيما يلي مناقشات وتحليالت لنتائجنا المالية وفقاً لقوائمنا
المدققة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .*2017
المالية
َّ
وعليه ،ينبغي قراءة المعلومات المالية التالية بالتزامن مع بياناتنا المالية
المدققة ،بما في ذلك اإليضاحات ذات الصلة.
َّ

البيانات المالية الرئيسية

*

(بالمليون درهم إماراتي ،ما لم يذكر خالف ذلك)

إيضاحات

اإليرادات

حققت أدنوك للتوزيع في  2017نجاحاً كبيراً ،
ّ
تحسن في مستوى الربحية والحفاظ
رافقه
ّ
على هوامش ربح جيدة.
يوضح الجدول التالي نتائج عملياتنا كما هي
المدققة .وتشتمل
واردة في بياناتنا المالية
َّ
كميات المبيعات
نتائج العام  2016على ّ
والعمليات المنسوبة لمحطات مؤسسة
المتكررة*.
اإلمارات العامة للبترول « إمارات» غير
ّ
حجم المبيعات
بلغ إجمالي حجم مبيعات الوقود 9،981.8
مليون ليتر في العام  ،2017بانخفاض قدره
 ٪3.4مقارنة بالعام  .2016وباستثناء تأثير
صفقة مؤسسة اإلمارات العامة للبترول
المتوقع أن يزيد حجم
« إمارات «  ،اكن من
َّ
المبيعات في العام  2017بنسبة  ٪2.2مقارنة
وتعزى هذه الزيادة باألساس
بالعام السابقُ .
إلى ارتفاع حجم مبيعات منتوج الديزل في
قطاع الشراكت ،باإلضافة إلى الزيادة في حجم
البنزين المباع بقطاع التجزئة.
اإليرادات
حققت الشركة إيرادات بلغت  19,756.3مليون
ّ
درهم في  ، 2017أي بزيادة قدرها ٪11.8
مقارنة بالعام  .2016وباستبعاد تأثير صفقة
مؤسسة اإلمارات العامة للبترول « إمارات «،
ستسجل زيادة بنسبة
اكنت إيرادات العام 2017
ّ
وتعزى تلك الزيادة
 ٪17.2مقارنة بالعام السابقُ .
في اإليرادات بشلك أساسي الى ارتفاع أسعار
النفط في العام  2017مقارنة بالعام ،2016
باإلضافة إلى زيادة حجم المبيعات بنسبة .٪2.2

اجمالي الربح
ارتفع إجمالي الربح في  2017بنسبة ٪4.7
مقارنة بعام  2016ليصل إلى  4,426.1مليون
درهم .وباستبعاد تأثير صفقة مؤسسة اإلمارات
العامة للبترول «إمارات» ،اكن إجمالي األرباح في
 2017أعلى بنسبة  ٪7.7مقارنة بعام 2016
بسبب انخفاض تلكفة السلع المباعة نتيجة
المبرمة مع
المكررة
التفاقية توريد المنتجات
َ
ّ
أدنوك ،عالوة على التأثير اإليجابي على مخزوننا
نتيجة الزيادة في أسعار النفط.
مصاريف التوزيع والمصاريف اإلدارية
بلغت مصاريف التوزيع والمصاريف اإلدارية
 2,723.3مليون درهم ف  ،2017أي بزيادة
قدرها  ٪6.8مقارنة بعام  .2016وباستبعاد
تأثير صفقة مؤسسة اإلمارات العامة للبترول
«إمارات» ،اكنت مصاريف التوزيع والمصاريف
اإلدارية في  2017لتزيد بنسبة  ٪8.6مقارنة
بالعام السابق .وتعزى هذه الزيادة بشلك
رئيسي لتأثير عمليات تشغيل قطاع الطيران
المدنــي اعتباراً من  1أكتوبر  2017نتيجة الجتزاء
أعمال التوريد لقطاع الطيران المدني ،وارتفاع
قيمة اإلهالك الناتج عن إعادة تنظيم نطاق
أدنوك للتكرير ،ودفع ماكفأة األداء للموظّ فين
المتكررة لتغيير
والمخصصات غير
لعام 2016
ّ
ّ
العالمة التجارية.
األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالاكت واإلطفاءات وأرباح الفترة
بلغت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالاكت واإلطفاءات  2,281.0مليون
درهم ،بزيادة قدرها  ٪7.3عن عام .2016
وباستبعاد تأثير صفقة مؤسسة اإلمارات
المتوقع
العامة للبترول « إمارات « ،اكن من
ّ
أن ترتفع األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالاكت واإلطفاءات بنسبة  ٪9.8في
 2017مقارنة بالعام السابق.

حققت الشركة في  2017أرباحاً بلغت 1,804.2
ّ
مليون درهم ،بزيادة قدرها  ٪1.3عن عام
 .2016وعدا تأثير عمليات إمارات دبي ،اكن
المتوقع أن تزيد أرباح  2017بنسبة ٪4.1
من
ّ
بمعدل
عن العام السابق .وارتفع ربح العام
ّ
أقل من األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالاكت واإلطفاءات لعام  2017بسبب
ارتفاع تاكليف االستهالك وتاكليف التمويل
نتيجــة الترتيبات التي ُو ِضعت فيما يتعلّ ق بالطرح
العام األولي.
النفقات الرأسمالية
تتكون النفقات الرأسمالية بشلك رئيسي من:
ّ
( )1النفقات الرأسمالية المتعلّ قة بتطوير وإنشاء
محطّ ات خدمية جديدة ومشاريع محطّ ات
الوقود وتاكليف الصيانة المرسملة المتعلّ قة
والمعدات
بعقاراتنا وممتلاكتنا )2( ،شراء اآلالت
ّ
و( )3نفقات رأسمالية أخرى متعلّ قة بممتلاكتنا،
منها التحسينات الهيلكية ورفع مستوى البنية
التحتية للتكنولوجيا وتحسينات أخرى.

19,756.3

17,670.1

األرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والفوائد واالستهالاكت
واإلطفاءات ()EBITDA

2,281.0

2,125.5

%7.3

ربح الفترة

إجمالي الربح

4,426.1

1,804.2
1,457.7

1,237.9

%17.8

2,847.9

9,482.8

%70.0-

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
مجموع حقوق الملكية

صافي الدين المحمل للفائدة

1

رأس المال الموظف

العائد على رأس المال الموظف بعد الضريبة (%)ROCE
العائد على حقوق الملكية (%)ROE

نسبة التعزيز المالي (صافي الدين إلى صافي الدين +
حقوق الملكية)% ،

0.142

4,047.0

2,693.7

–

%21.3

%18.3

8,551.0
%63.4

نسبة صافي الدين لألرباح قبل خصم الفوائد والضريبة
واالستهالاكت والضرائب

1,778.5

%2.4

1,781.0

3,381.5

االستثمارات الرأسمالية

4,226.5

%4.7

%1.3

ربح السهم (درهم/للسهم)

%1.4

%16.4–

9,719.7

%12.0-

%18.8

%237.3

%16.3

1

1.18

–

–

1

%48.6

–

–

مالحظة  :1يمثّ ل صافي الدين إجمالي الدين ناقصاً النقد ومرادفات النقد .وألغراض احتساب صافي الدين والنسب المتعلّ قة به ،يشتمل النقد ومرادفاته على وديعة
ألجل بقيمة  130مليون درهم.
اإليرادات* (درهم إماراتي)

إجمالي

19.76مليار

األرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والفوائد
واالستهالاكت واإلطفاءات* (درهم إماراتي)

الربح* (درهم إماراتي)

 4.43مليار

تفصيل اإليرادات

 2.28مليار

تفصيل األرباح قبل خصم الفوائد والضريبة
والفوائد واالستهالاكت واإلطفاءات

تفصيل إجمالي الربح

بلغت النفقات الرأسمالية للشركة 1,457.7
مليون درهم إماراتي في  2017بزيادة بنسبة
 17.8بالمئة مقارنة بعام  .2016وباستبعاد
النفقات الرأسمالية المتعلّ قة بعملية إعادة
تنظيم نطاق أدنوك للتكرير ،فقد شهدت
نفقاتنا الرأسمالية انخفاضاً بنسبة  %39مقارنة
بالعام السابق ليصل إجمالي نفقاتنا الرأسمالية
إلى  761.5مليون درهم إماراتي.

تجزئة (الوقود وغير الوقود)

%69.6

تجزئة (الوقود وغير الوقود)

%64.8

تجزئة (الوقود وغير الوقود)

%55.0

الشراكت

%20.5

الشراكت

%17.4

الشراكت

%26.3

الطيران
أخرى
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1,820.3
0.144

الخدمات المرتبطة

* أنظر إلى اﻟﺼﻔﺤﺔ  :٢١العوامل الرئيسية التي تؤثر على النتائج والمقارنة مع عمليات العام .2017

2017

2016

%11.8

أرباح تشغيلية

وتعزى هذه الزيادة باألساس الى ارتفاع
هوامش الربحية من منتجات الوقود والترتيبات
التجارية الجديدة المتعلّ قة بالطيران المدني
حيز التنفيذ
وغاز البترول المسال ،والتي دخلت ّ
في الربع الرابع من العام  ،2017عالوة على
زيادة حجم مبيعات الوقود في العام .2017

كما في السنة المنتهية في  31ديسمبر

التغيير

%0.9
%8.6
%0.4

الخدمات المرتبطة

الطيران

أخرى

%4.2

%12.2
%1.4

الخدمات المرتبطة
الطيران

أخرى

%3.7

%15.3
%0.3-
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المـقــدمــة

المـراجـعـة المـاليـة

مـراجـعـة األعـمـال

مـراجـعـة الشـركـة

البيـانـات المـاليـة

المـراجـعـة المـاليـة
تتمة

أربـاح

ربـح

تشغيليـة* (مليون درهم إماراتي)

1,778.5

2016

% 2.4+

2017

1,820.3

1,820.3مليون

النفقات الرأسمالية

*

 761.5مليون
تفصيل النفقات الرأسمالية

(بدون النفقات الرأسمالية المتعلّ قة بعملية إعادة تنظيم نطاق
أدنوك للتكرير)

مليون درهم إماراتي

ة
مشاريع محطات خدم 

417.1

مشاريع الغاز الطبيعي

60.2

مشاريع صناعية
آالت ومعدات

أسطول التوزيع

البنية التحتية للتكنولوجيا

أثاث ومعدات مكتبية

ربـح

الفتـرة* (مليون درهم إماراتي)

2016
2017

% 1.3+

1,781.0

1,804.2

1,804.2مليون

التدفق النقدي والتمويل
بلغ صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية
 3,381.5مليون درهم في  ،2017مقارنة
بمبلغ  4,047.0مليون درهم في  .2016ويعزى
التغيرات في صافي
االنخفاض في  2017إلى
ّ
رأس المال العامل.
األولي وإدراج أسهمنا
بالتزامن مع الطرح العام ّ
في سوق أبوظبي لألوراق المالية ،قامت
الشركةفي نوفمبر  2017بالدخول في تسهيالت
ائتمانية مع بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع ،وبنك
أميراك ميريل لينش الدولي المحدود ،وسيتي بنك
إن إيه ،فرع لندن ،وبنك أبوظبي األول ،وبنك إتش.
إس.بي.سي الشرق األوسط المحدود ،لتوفير
لمدة
تسهيل ائتماني غير مضمون «التسهيل» ّ
خمس سنوات بقيمة  1,500.0مليون دوالر
متجدد لفترة خمس
أميركي ،وتسهيل ائتماني
ّ
سنوات بقيمة  750مليون دوالر أميركي (أو ما
يعادله بدرهم اإلمارات في لك حالة).

154.5
67.1
7.5

46.1
9.0

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

السهـم* (درهم إماراتي)

*

2016
2017

% 1.4+

0.144درهم

0.142

0.144

ولقد عمدنا إلى سحب صافي العائدات
الناتجة عن التســهيل طويل األجل باكمل قيمته
باإلضافة إلى النقد المتوفر واألرصدة لدى
البنوك لسداد مساهمة رأسمالية الى أدنوك
بمبلغ  6,304.4مليون درهم ،وفي دفع أرباح
اســتثنائية مرحلية الى أدنوك بمبلغ 2,134.7
مليون درهم.
ونعتزم المحافظة على نســبة ال تزيد عن
الضعفين بين «صافي الدين» إلى «األرباح
قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالاكت
واإلطفاءات» .واكنت نسبة «صافي الدين
الحامل للفائدة» إلى «األرباح قبل خصم
الفوائد والضرائب واالستهالاكت واإلطفاءات»
قــد بلغت  1.18ضعفاً  ،كما بلغ النقد ومرادفات
يتضمن
النقد  5,540.2مليون درهم (بما
ّ
الوديعــة ألجل بقيمة  130مليون درهم) ،في
لك حالة ،بحلول  31ديســمبر  .2017وباستثناء
المقيد الخاص بعمليات الطيران المدني،
النقــد
ّ
اكنت نســبة «صافي الدين» الى «صافي الربح
بعد خصم الفوائد والضرائب واالستهالاكت
واالطفاءات»  1.7ضعفاً  .يرجى مالحظة أنه
تعهدات مالية في تســهيالتنا االئتمانية.
ال توجد ّ

(درهم إماراتي)

 3.38مليار
نسبة صافي الدين لألرباح قبل خصم الفوائد
والضريبة واالستهالاكت والضرائب

x1.18
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2.69مليار
نسبة التعزيز المالي

(صافي الدين إلى صافي الدين  +حقوق الملكية)

%48.6

%21.3

العائد على حقوق الملكية

%63.4

العوامل الرئيسية التي تؤثر على النتائج والمقارنة مع عمليات العام 2017
اتفاقيات توريد الوقود مع أدنوك
المكررة مع أدنوك
أبرمنا اتفاقية توريد المنتجات
ّ
حيز التنفيذ في  1أكتوبر ،2017
التي دخلت ّ
وافقنا بموجبها على شراء جميع منتجاتنا
المكررة من أدنوك ،ويتم تطبيق
النفطية
ّ
كميات الوقود
معادالت تسعير جديدة على ّ
المترتبة
المشتراة من أدنوك .إن اآلثار الدقيقة
ّ
تتوقف
لهذا التسعير الجديد على نتائج عملياتنا
ّ
على مزيج الوقود الذي نقوم بشرائه وإعادة
يرجى الرجوع إلى
بيعه .للمزيد من المعلوماتُ ،
اإليضاح رقم  8من البيانات المالية.
اتفاقية توريد غاز البترول المسال مع أدنوك
أبرمنا كذلك اتفاقية توريد غاز البترول المسال
حيز التنفيذ في  1أكتوبر
مع أدنوك دخلت ّ
 ،2017واتفقنا بموجبها على شراء جميع
احتياجاتنا من غاز البترول المسال من أدنوك.
وذلك نظير سعر البيع الرسمي لشركة
أدنوك ،شريطة أن يكون السعر الذي ندفعه
لشركة أدنوك نظير سعر غاز البترول المسال
عتزم توزيعه في أسطوانات مدعومة –
الم َ
ُ
طالما بقيت أسعار تلك اإلسطوانات منظَّ مة
وخاضعة للقانون  -مساوياً لسعر التجزئة
المنظَّ م ألسطوانات غاز البترول المسال
ناقصاً  ٪108من مصاريفنا التشغيلية التي
نتكبدها في توزيع تلك اإلسطوانات .للمزيد
ّ
من المعلومات يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم
 8من البيانات المالية.
مرحلة ما قبل الطرح العام –
الهيلكية الجديدة لرأس المال
في نوفمبر  ،2017وتمهيداً إلدراج أسهمنا
في سوق أبوظبي لألوراق المالية ،أبرمنا
اتفاقية تسهيل ائتماني غير مضمون لمدة
خمس سنوات بقيمة  1,500.0مليون دوالر
متجدد لفترة خمس
أميركي ،وتسهيل ائتماني
ّ
سنوات بقيمة  750مليون دوالر أميركي (أو
ما يعادله بالدرهم اإلماراتي في لك حالة).

* أنظر إلى اﻟﺼﻔﺤﺔ  :٢١العوامل الرئيسية التي تؤثر على النتائج والمقارنة مع عمليات العام .2017

صافي الدين المحمل

للفائدة* (درهم إماراتي)

العائد على رأس المال الموظف بعد الضريبة

كما عمدنا إلى سحب التسهيل ألجل باكمل
قيمته واستخدمنا صافي عائداته ،إلى جانب
النقد المتوفر واألرصدة البنكية ،في إعادة
سداد المساهمة الرأسمالية الى أدنوك بمبلغ
 6,304.4مليون درهم اإلمارات ،باإلضافة الى
دفع أرباح استثنائية مرحلية إلى أدنوك بمبلغ
 2,134.7مليون درهم.
اجتزاء أعمال التوريد لقطاع الطيران المدني
في سبتمبر  2017أتممنا عملية اجتزاء أعمال
التوريد لقطاع الطيران المدني والتي تم
بمقتضاها نقل اكفة عقود بيع وتوريد وقود
الطائرات لقطاع الطيران المدني ،واكفة
المستحقات ذات الصلة ،ومخزون وقود
ّ
النفاثة الى أدنوك .وكما هو وارد في
الطائرات ّ
اإليضاح رقم ( )1واإليضاح رقم ( )3من البيانات
المالية ،تسري تلك البيانات علىى جميع الفترات
المقدمة لعملية اجتزاء أعمال التوريد لقطاع
ّ
الطيران المدني.
وقد قمنا فيما يتعلّ ق بتلك العملية ،بإبرام
اتفاقية لخدمات الطيران تقوم أدنوك بموجبها
بتعويضنا على أساس التلكفة زائد  %8نظير
تقديم خدمات البيع والتسويق وخدمات توزيع
الوقود وإعادة تزويد الطائرات بالوقود الى
عمالء أدنوك في قطاع الطيران المدني،
ونظير تشغيل وصيانة بعض األصول المتعلّ قة
بتوزيع وقود الطيران المنقولة الى إحدى
شراكت أدنوك.

المتحققة من تقديم
وقد تم تبيان اإليرادات
ّ
الخدمات بموجب اتفاقية خدمات الطيران،
ونفقات التشغيل المرتبطة بتلك الخدمات في
نتائج عملياتنا اعتباراً من تاريخ  1أكتوبر .2017

ويواصل قطاع الطيران التعامل مع مبيعات
التزود بالوقود والخدمات ذات
الوقود وإعادة
ّ
الصلة وتقديمها الى عمالئنا االستراتيجيين
بدال من العمل بصفة وكيل
بشلك مباشر ً
ألدنوك كما هو الحال بالنسبة لعمالء قطاع
الطيران المدني.
إعادة تنظيم نطاق شركة أدنوك للتكرير
بتاريخ  30سبتمبر  ،2017أبرمنا اتفاقية
شراء أصول مع شركة أبوظبي لتكرير النفط
(تكرير) ،التي تزاول العمل تحت اسم شركة
أدنوك للتكرير وهي شركة تابعة مملوكة
بالاكمل لشركة أدنوك ،قمنا بموجبها بشراء
بعض األصول المتعلّ قة بتخزين الوقود
وتوزيعه على أساس القيمة الدفترية .وقد
تم تبيان نفقات االستهالك المتعلّ قة باألصول
المنقولة من شركة تكرير في نتائج عملياتنا
اعتباراً من  1أكتوبر .2017
كميات الوقود والعمليات المتعلّ قة
تأثير ّ
بصفقة مؤسسة اإلمارات العامة للبترول
المتكررة في العام 2016
«إمارات» غير
ّ
خالل النصف األول من العام  2016تم توريد
الوقود إلى  59محطّ ة من محطّ ات خدمة
مؤسسة االمارات العامة للبترول «إمارات
دبي» ،وتم تبيان عمليات التوريد تلك في
نتائج قطاع التجزئة خالل ذلك الربع األول،
كما تم تبيان نتائج تلك المبيعات في القطاع
التجاري خالل الريع الثاني للعام  .2016يرجى
العودة إلى قسم مراجعة القطاع أدناه
للمزيد من المعلومات.
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المـراجـعـة المـاليـة

مـراجـعـة الشـركـة

مـراجـعـة األعـمـال

البيـانـات المـاليـة

مـراجـعـة األعـمـال

أسـواقنـا

تنشط أدنوك للتوزيع في المقام األول في مجال أعمال وقود التجزئة لوسائل
النقل ،والوقود بالجملة ،باإلضافة إلى متاجر التجزئة (الواقعة في محطّ ات الخدمة
أو بجوارها) الموجودة في أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة.

أعمال التجزئة
التجزئة

الوقود
المشغل الرائد
أدنوك للتوزيع هي
ّ
لمحطات بيع الوقود بالتجزئة في
دولة اإلمارات بحصة سوقية تبلغ
( )%67من أسواق الدولة.
كما تقدم الشركة خدمات توفير الغاز
البترولي المسال والغاز الطبيعي
المضغوط ومواد التشحيم.
المنتجات االخرى
تشمل خدمات الشركة في مجال
المنتجات األخرى متاجر البيع بالتجزئة
الموجودة ضمن محطّ ات الخدمة،
لحقة
الم َ
باإلضافة إلى الخدمات ُ
بمحطات الخدمة مثل غسيل السيارات
وتغيير مواد التشحيم.
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ضمن هذا اإلطار ،نتمتّ ع بماكنة قوية بشلك
خاص في لك من أبوظبي واإلمارات الشمالية.
كما تشمل خدماتنا توفير زيوت المحراكت
ومواد التشحيم بدولة اإلمارات وعلى
المستوى الدولي ،إضافة إلى غاز البترول
المسال و الغاز الطبيعي المضغوط للمركبات
العاملة بالغاز الطبيعي في دولة اإلمارات.
تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة ثاني أكبر
اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي بعد
المملكة العربية السعودية ،وذلك من حيث
الناتج المحلّ ي اإلجمالي.

وبفضل تنويع اقتصادها بعيداً عن االعتماد
على قطاع النفط والغازُ ،ينظَ ر إلى دولة
اإلمارات بكونها أقل عرضة لتأثيرات تقلّ بات
أسعار منتجات الطاقة مقارنة ببعض الدول
المجاورة في مجلس التعاون الخليجي ،ويعود
الفضل بهذا إلى نمو القطاعات غير النفطية
وخاصة القطاعات التجارية والمالية
فيها،
ّ
والعقارية والسياحية.

وتمثّ ل أبوظبي ،عاصمة اإلمارات العربية
المتحدة ،مركزاً رئيسياً للنشاط السياسي
والصناعي والثقافي في الدولة ،وتلعب
ونموها
تطور اإلمارات
دوراً هاماً في مسار
ّ
ّ
االقتصادي .وتحتوي إمارة أبوظبي حوالي 95
بالمئة من احتياطات النفط باإلمارات وحوالي
 92بالمئة من احتياطات الغاز فيها.

عد دولة اإلمارات العربية المتحدة من
كما ُت ّ
أفضل وجهات االستثمار الخارجي على مستوى
دول مجلس التعاون الخليجي ،وذلك بفضل
لمعدالت النمو االقتصادي
االرتفاع النسبي
ّ
فيها ،وتنامي مستويات الدخل المتاح المخصص
معدالت التضخم المعتدلة ،والنمو
لإلنفاق
ّ
ّ
السكن (حوالي  10مليون
التسارع في عدد
نسمة تقريباً في العام .)2017

األعمال التجارية
الخدمات المصاحبة

العقارات اإليجارية
نؤجر أكثر من  600عقار في
إننــا ّ
محطّ ــات الخدمة التابعة لنا لصالح
مستأجرين من جهات مختلفة
مشغلي المطاعم وشراكت
تشمل
ّ
تقديم الخدمات المصرفية وشراكت
تأمين السيارات.
فحص المركبات
الخاصة
عد مراكز فحص المركبات
ُت ّ
ّ
بنا والبالغ عددها  21مركزاً الجهة
رخصة لتوفير خدمات
الم َّ
الوحيدة ُ
فحص المركبات نيابة عن شرطة
أبوظبي والتي تعتبر إلزامية لفحص
سالمة المركبات سنوياً .

الشراكت

الوقود
يتكون سوق بيع الوقود بالجملة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
بشلك أساسي من مبيعات وقود
الديزل والبنزين إلى العمالء التجاريين
والصناعيين والحكوميين.
مواد التشحيم
ستخدم مواد التشحيم (زيوت
ُت
َ
المحراكت) بواسطة العمالء
وشحوم
ّ
التجاريين والصناعيين وشراكت األعمال
البحرية والجهات الحكومية وذلك في
المركبات المختلفة التي تستخدمها
هذه الجهات باإلضافة إلى غيرها من
والمعدات األخرى.
المحراكت واآلالت
ّ
ّ

الطيران

يستفيد عمالؤنا في قطاع الطيران
المدني من مرافقنا المتطورة إلعادة
تزويد الطائرات بالوقود وغيرها
من الخدمات ذات الصلة وذلك
في سبعة مطارات بدولة اإلمارات
العربية المتحدة.
الخاصة
وقد تم نقل جميع العقود
ّ
ببيع وتوريد وقود الطائرات إلى
شركة أدنوك العام الماضي .سنواصل
القيام بدورنا في تقديم خدمات بيع
وتسويق وتوزيع الوقود وعمليات
إعادة التزويد بالوقود للطائرات لصالح
عمالئنا في قطاع الطيران المدني
وفقاً لهذه الترتيبات.

الخليج العربي

اإلمارات
الشمالية
دبي

مدينة
أبوظبي
ُعمـان

أبوظبي

السعودية
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مـراجـعـة األعـمـال

أعمال التجزئة

تشمل أعمال التجزئة في أدنوك للتوزيع قطاع
الوقود (البنزين ووقود الديزل والغاز الطبيعي
المضغوط وغاز البترول المسال) وقطاع متاجر
البيع بالتجزئة وخدمات العناية بالسيارات مثل
خدمة غسيل السيارات وتغيير زيت المحراكت.

محطات خدمة العناية بالسيارات
2016
2017

359
26

% 7.2+

متاجر البيع بالتجزئة
335
359

2016
2017

235

% 4.0+

226
235
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أعمال التجزئة

لمحة عامة عن األعمال
تشمل أعمال التجزئة لدى أدنوك للتوزيع قطاع
الوقود (البنزين ووقود الديزل والغاز الطبيعي
المضغوط وغاز البترول المسال) وقطاع متاجر
البيع بالتجزئة وخدمات العناية بالسيارات مثل
خدمة غسيل السيارات وتغيير مواد التشحيم.
مدرة للنقد
ّ
وتتميز األعمال الرئيسية بكونها ّ
فضال عن استقرار هوامش
بصورة كبيرة
ً
ربح وقود الوحدات المنظَّ مة ،باإلضافة إلى
الكميات
اإلماكنيات الهائلة للنمو من حيث زيادة
ّ
وتعزيز ماكنة العالمة التجارية من خالل مواقع
استراتيجية مميزة.
قطاع التجزئة
الوقود – البنزين ووقود الديزل والغاز الطبيعي
المضغوط والغاز البترولي المسال
بفضل امتالك وتشغيل  359محطّ ة خدمة لوقود
التجزئة ،نكون بذلك العالمة التجارية األولى ضمن
قطاع وقود التجزئة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة بحصة سوقية تبلغ  67بالمئة من
أسواق الدولة بناء على عدد محطّ ات الخدمة
كما في تاريخ  31ديسمبر  .2017تعتبر أدنوك
المشغل الوحيد لمحطّ ات خدمة وقود
التوزيع
ّ
التجزئة في لك من إمارتي أبوظبي والشارقة،
نشغل ما يزيد عن  80بالمئة من محطّ ات
كما
ّ
الخدمة في اإلمارات الشمالية .وتشمل منتجاتنا
مشتقات البنزين بمختلف فئاته ( 91و 95و98
ّ
أوكتان) ووقود الديزل وغاز البترول المسال والغاز
الطبيعي المضغوط وزيوت أدنوك للمحراكت
المستخدمة والتي تحمل العالمة التجارية فويجر.
كميات المنتجات المباعة من خالل محطّ ات
ُعد ّ
المسال،
الخدمة (البنزين ،وقود الديزل ،غاز البترول ُ
الغاز الطبيعي المضغوط ومواد التشحين) من بين
مستمرة
األعلى في العالم ،وقد شهدت زيادة
ّ
على مدار السنوات الخمس الماضية لتصل إلى
 6,829.6مليون ليتر في العام .2017
بعد إلغاء الدعم على وقود التجزئة في اإلمارات
العربية المتحدة منذ شهر أغسطس ،2015
حققنا أرباح ثابتة ومستمرة نتيجة لتطبيق
سياسة ثابتة لتسعير الوقود يمكن التنبؤ بها
لمدة خمس سنوات
وإبرام اتفاقية توريد وقود ّ
مع أدنوك ،الشركة األم .
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كما إننا نستفيد من وجود مجموعة من العوائق
الكبيرة التي تحد وتصعب من الدخول إلى
أسواقنا وذلك نتيجة لعالقتنا مع الشركة األم
وما نمتلكه من بنية تحتية واسعة لتوزيع الوقود،
وهي عوامل تتطلب من الشراكت األخرى الكثير
من الوقت واالستثمارات والموافقات الحكومية
من أجل إنشاء بنية تحتية مثلها.
نمونا الحالي والمستقبلي على عدد من
يعتمد ّ
العوامل التي تتعلق باألسواق واألعمال التجارية:
النمو القائم على السوق
ّ
	•زيادة عدد
السكن مع ارتفاع الدخل المتاح
	•نمو الناتج المحلّ ي اإلجمالي في دولة
اإلمارات العربية المتحدة

	•زيادة أحجام أساطيل سيارات ّ
الركب

يؤدي إلى زيادة
	•أوقات رحالت أطول ،مما ّ
عدد األميال المقطوعة

	•زيادة الطلب على الوقود الممتاز

النمو القائم على األعمال
	•«أدنوك فلكس» النموذج المختلط إلعادة
التزود بالوقود
ّ
التوسع االستراتيجي في أسواق دبي
	•
ّ
والمملكة العربية السعودية

الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال
تشير تقديرات السوق إلى أن عدد المركبات
العاملة بالغاز الطبيعي في دولة اإلمارات
العربية المتحدة قد وصل إلى حوالي 7,500
مركبة .وتبلغ نسبة سيارات األجرة من بين هذه
تشك المركبات
المركبات  71بالمئة تقريباً  ،بينما
ّ
الخاصة بشركة أدنوك والمركبات الحكومية
ّ
تشك المركبات التجارية
نسبة  17بالمئة ،فيما
ّ
الخاصة نسبة  11بالمئة ،أما نسبة
والمركبات
ّ
 1بالمئة الباقية فتعود إلى الحافالت .ومن
المتوقع أن يرتفع عدد المركبات العاملة بالغاز
ّ
الطبيعي بأكثر من الضعف في العام 2022
يؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي
مما ّ
يقل سعره في الوقت الحالي
المضغوط ،والذي ّ
عن البنزين بنسبة  30بالمئة.
عد غاز البترول المسال في األساس غازاً
ُي ّ
للطهي في دولة اإلمارات كما يجري استخدامه
في بعض األعمال التجارية والصناعية األخرى.
ونحن نبيع غاز البترول المسال في أسطوانات
رطال بشلك أساسي للعمالء من
سعة  25و50
ً
ّ
السكن وذلك ألغراض االستخدام في الطهي
بكميات كبيرة
المنزلي ،كما إنه ُيباع غير
ّ
معبأ ّ
للعمالء في القطاع السكني والشراكت.

ووفقاً للتوقعات سيرتفع الطلب على غاز
البترول المسال في دولة اإلمارات إلى  1مليار
وتشير التقديرات إلى
ليتر في العام ُ ،2017
إماكنية وصول الطلب في العام  2022إلى 1.5
مليار ليتر ،ويرجع ذلك في األساس إلى نمو
الطلب على الغاز البترولي المسال ب نتيجة
لالستخدامات التجارية وإلغاء القيود التنظيمية
الحكومية على هذا القطاع.

ونسعى لالستفادة من الفرص التي توفرها
متاجر التجزئة واالستفادة منها في زيادة
اإليرادات من خالل تحسين تشكيلة من المنتجات
التي تركز على احتياجات العمالء وتطبيق
استراتيجيات تسعير أكثر وضوحاً  ،إلى جانب
توفير منتجات يحتاجها معظم العمالء في
محطات التزود بالوقود وفي متاجر التجزئة.
العناية بالسيارات
تندرج خدمات غسيل السيارات وتغيير زيت
نقدمها
المحرك ضمن الخدمات األخرى التي ّ
لسائقي السيارات في الكثير من محطّ ات
الخدمة  .باإلضافة إلى هذا ،يجري تقديم العديد
من الخدمات عبر شراكئنا ومستأجرينا ،ومن
ضمنها على سبيل المثال ال الحصر خدمات
صيانة وإصالح المركبات وتغيير اإلطارات.

زيوت المحراكت
نقوم بتسويق العديد من منتجات زيوت
المحراكت ومواد التشحيم تحت العالمة التجارية
الخاصة بنا .وقد نالت جودة منتجات مواد
فويجر
ّ
التشحيم فويجر اعتراف معهد البترول األمريكي،
مصنعي السيارات األوروبية ،والسلطات
ورابطة
ّ
العسكرية األمريكية وقوات الدفاع البريطانية.
متاجر التجزئة
نتولّ ى تشغيل  235متجر تجزئة تابعاً لواحة
البقالة والمرطّ بات
تقدم منتجات ّ
أدنوك ّ
والوجبات الخفيفة والحلويات والتبغ وخدمات
متعددة .وتقع جميع متاجر التجزئة في
أخرى
ّ
محطّ ات الخدمة التابعة لنا ،مما يجعلنا أكبر
شركة لمتاجر البيع بالتجزئة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة من حيث عدد المتاجر.
ولالستفادة من ماكنتنا الرائدة في السوق،
نقوم حالياً بتنفيذ عدد من المبادرات من أجل
تحسين مستوى الخدمة وإتاحة المزيد من
الخيارات وتعزيز سبل الراحة وزيادة الخدمات
المقدمة لعمالئنا ،وكذلك بهدف تعزيز إيرادات
وربحية الشركة.
من بين عوامل النمو الرئيسية لمتاجر التجزئة
الخاصة بنا:
ومرافق العناية بالسيارات
ّ
النمو القائم على السوق
	•نمو المتاجر

	•نمو المبيعات للك متجر

قطاع الخدمات المصاحبة
إدارة العقارات
يتولّ ى قطاع الخدمات المصاحبة إدارة وتأجير
الخاصة
مساحات التجزئة في محطّ ات الخدمة
ّ
بنا .ويشغل المستأجرون عندنا أكثر من 600
يقدمون من خاللها منتجات
وحدة عقارية ،حيث ّ
المطاعم سريعة الخدمة باإلضافة إلى مجموعة
من الخدمات األخرى مثل الخدمات المصرفية
وتأمين السيارات إلى عمالئنا في قطاعي بيع
الوقود ومتاجر التجزئة.

وتضم قائمة المستأجرين الرئيسيين عدداً من
العالمات التجارية العالمية المعروفة مثل
ماكدونالدز وستاربكس وكنتاكي فرايد تشيكن
وبرجر كينج وكوستا وتيم هورتنز.
فحص المركبات
الخاصة بنا والبالغ
عد مراكز فحص المركبات
ُت ّ
ّ
رخصة
الم َّ
عددها  21مركزاً الجهة الوحيدة ُ
لتوفير خدمات فحص المركبات نيابة عن شرطة
أبوظبي والتي تعتبر إلزامية لفحص سالمة
المركبات ولذي يتم إجراؤه سنوياً
تشمل محراكت النمو في قطاع الخدمات
المصاحبة:
النمو القائم على السوق
	•زيادة اإليجار للك موقع

	•النمو في عدد التعامالت واالعمال
والنشاطات
	•زيادة أحجام أساطيل السيارات

النمو القائم على األعمال
	•نموذج التأجير وفق مبدأ مشاركة اإليرادات
	•ترشيد األسعار

أدنوك للتوزيع هي
أكبر شركة لمتاجر البيع
بالتجزئة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة
من حيث عدد المتاجر

النمو القائم على األعمال
	•توسيع الشبكة

	•برنامج إعادة تنشيط متاجر التجزئة
تتيح متاجر التجزئة فرصاً جيدة لزيادة إيراداتنا
التسوق اإلضافي،
وذلك من خالل االستفادة من
ّ
التسوق األسبوعي
حيث يقوم العمالء بتكملة
ّ
األساسي في متاجر التجزئة التابعة لواحة
للتزود بالوقود في إحدى
التوقف
أدنوك أثناء
ّ
ّ
محطّ ات الخدمة.
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أعمال التجزئة

لمحة عامة عن العمليات
إن تواجدنا الفعلي القوي في السوق ،باإلضافة
قوة وسمعة عالمة أدنوك التجارية وما
إلى ّ
نمتلكه من بنية تحتية قوية لتوزيع الوقود ،قد
وضع الشركة في موقع جيد يسمح لها بتحقيق
والتوسع االستراتيجي على
المزيد من النمو
ّ
المستويين المحلي والدولي .إلى جانب هذا،
قمنا بطرح المزيد من اإلجراءات بهدف زيادة
إيراداتنا وربحيتنا الناتجة عن العديد من خدمات
نقدمها لعمالئنا.
الوقود والخدمات االخرى التي ّ
قطاع التجزئة
الوقود – البنزين ووقود الديزل والغاز الطبيعي
المضغوط وغاز البترول المسال
يتمتع بمهارات عالية
نمتلك فريق إداري متميز
ّ
متوسط سنوات خبرة أعضائه عن  25عاماً
يزيد
ّ
من العمل في أسواق وقود التجزئة والنفط
يتمتع فريقنا
والغاز واألسواق ذات الصلة .كما
ّ
دليال واضحاً على
اإلداري بسجل إنجازات ي يقدم
ً
فعاليته في تنفيذ المبادرات الرامية لتحسين
الكفاءة التشغيلية وزيادة هوامش األرباح.

أدى ارتفاع هوامش
ّ
ربح الوقود وكفـاءة
التلكفة إلى تحقيـق
زيـادة في الربحيـة

معامالت التزويد بالوقود

(مليون)

2016
2017

% 7.5+

164.8مليون
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153.2

164.8

ُتركز عمليات الوقود في قطاع التجزئة على
اربع محاور أساسية تتمثل في زيادة المبيعات
خفض النفقات التشغيلية ،إدارة النفقات
الرأسمالية والتوزيع األمثل للقوى العاملة في
مواقع العمل .وسنواصل خالل عام  2018تركيزنا
على هذه المحاور بفضل هندسة القيمة مع
مراعة عدم المساس بماكنة عالمة أدنوك
التجارية .وبالنسبة للنفقات الرأسمالية ،على
تؤدي التغييرات
سبيل المثال ،فمن
َّ
المتوقع أن ّ
الطفيفة في مواصفات محطّ ات الخدمة إلى
حدوث انخفاض كبير في تاكليف البناء.
المعدالت السائدة في الشراكت
وبالمقارنة مع
ّ
نتميز
العاملة في مجال بيع الوقود ،فإننا
ّ
بالمحافظة على مستوى عالي من اﻟﻜﻔﺎءة
ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ العام  2017وذلك
ّ
إﻧﺘﺎجية وقود سنوية ﻟﻞﻜ ﻣﺤﻄّ ﺔ بلغت 18.8
ﻣﻠﻴﻮن ليتر .كما إننا نحافظ على التزامنا بإرساء
وتطبيق أكثر نظم الصحة والسالمة صرامة
في جميع مجاالت عملنا .وضمن هذا اإلطار،
وفيات خالل
يسرنا أن نعلن عن عدم تسجيل أي ّ
ّ
عام اكمل تم خالله إجراء أكثر من  164.8مليون
معاملة تزويد بالوقود.

المستمرة والتي تهدف
وفي إطار الجهود
ّ
لتعزيز الكفاءة في مختلف المجاالت ،قمنا بإجراء
توصلنا
تحليل شامل لعمليات محطّ ات الخدمة
ّ
عبره إلى تحديد فرص كبيرة فيما يتعلّ ق بترشيد
مستويات التوظيف وتقليل نفقات التشغيل
األخرى ،دون أن يؤثر ذلك على تجربة العميل
في الحصول على خدمة ميسرة وسريعة .وقد
قمنا على سبيل المثال بتحديد عدد من محطّ ات
تبرر فيها المستويات الحالية
الخدمة التي ال ّ
للعمليات ،أو مستويات العمليات في ساعات
معينة ،عدد الموظفين العاملين فيها حالياً . .
ّ
واعترافاً بشهرة عالمتنا التجارية وريادتها في
قطاع بيع الوقود بالتجزئة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة تم منحنا جائزة «العالمة
التجارية للعام» في فئة محطّ ات الوقود ضمن
جوائز العالمات التجارية العالمية في لندن،
وهذه السنة الثالثة على التوالي التي تحصل
فيها أدنوك للتوزيع على هذه الجائزة البارزة.

الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال
المخصصة
التوسع في البنية التحتية
بعد
ّ
ّ
للغاز الطبيعي المضغوط وتركيز ت جهودنا
التسويقية  ،القى خيار الوقود األخضر قبوال
وترحيباً كبيراً من جانب عمالؤنا مما ساعد
في زيادة المبيعات بمقدار  27.39مليون متر
مكعب قياســي ،أي بزيادة قدرها  21بالمئة عن
العام السابق.
كما زادت أعداد السيارات العاملة بالغاز
الطبيعي في أبوظبي بنحو الثلث في العام
 ،2017وأصبح أكثر من  70بالمئة من أسطول
سيارات األجرة في أبوظبي يستخدم اآلن الغاز
الطبيعي المضغوط كوقود أساسي .ونحن
نقوم حالياً بتوفير الخدمة للعمالء عبر شبكة
تتكون من  21محطّ ة للغاز الطبيعي المضغوط،
وهو العدد األكبر في مجلس التعاون الخليجي.
يشتري عمالؤنا حالياً أسطوانات غاز البترول
الخاصة بنا أو من
المسال من محطّ ات الخدمة
ّ
موزعين خارجيين نقوم نحن بتزويدهم بهذه
ّ
األسطوانات .وفي إطار استراتيجيتنا لزيادة
اإليرادات من خالل توفير الخدمات التي تقدمها
محطّ ة الخدمة في ماكن إقامة العميل،
بدأنا في استخدام تطبيق يتيح لعمالئنا شراء
أسطوانات غاز البترول المسال عبر اإلنترنت
وتوصيلها مباشرة إلى منازلهم.

معامالت التزويد بغير الوقود

(مليون)

2016
2017

متوسط حجم السلة

% 2.0+

 47.8مليون

46.9

47.8

ولتفادي األخطار التي ترافق استخدام ونقل
أسطوانات غاز البترول المسال ،وضعت الحكومة
تقيد استخدام األسطوانات في المنازل
لوائح ّ
التي لديها إماكنية الوصول إلى غاز البترول
المعبأ ،وهي تنظر أيضاً في مسألة
المسال غير
ّ
الخاصة.
حظر نقل األسطوانات في المركبات
ّ
لذا نعتبر أن هذه اإلجراءات ستسهم بتحسين
مستويات السالمة المرتبطة بغاز البترول
المسال وستوفر لنا أيضاً فرصاً إضافية لزيادة
اإليرادات من بيع وتوريد غاز البترول المسال.
متاجر التجزئة
بهدف زيادة اإليرادات وتعزيز مستويات الربحية
الخاصة قمنا بتبني مجموعة
في متاجر التجزئة
ّ
من المبادرات ،فيما تستمر جهودنا التي تركز
على تقليل التاكليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة.
وقد شملت هذه المبادرات تحسين وزيادة
المنتجات وترشيد األسعار وتعزيز خدمات العمالء
ومخطّ طات المتاجر .كما باشرنا بإعادة تدريب
موظّ في المتاجر مع تحفيزهم وتشجيعهم
تبني عقلية تركز ز على العمالء ،إلى
على ّ
جانب استحداثنا لنظام القسائم اإللكترونية عبر
النقالة بحيث يمكنهم
اإلنترنت لعمالء الهواتف ّ
النقالة أثناء
إعادة شحن الرصيد في هواتفهم ّ
تواجدهم في متاجر التجزئة لدينا ،وذلك في
سعي منا إلى زيادة إقبال العمالء على زيارة
متاجر التجزئة التابعة للشركة.
العناية بالسيارات
قمنا مؤخراً بزيادة األسعار في مرافق غسيل
السيارات البالغ عددها  121مرفقاً لتكون أكثر
المعتمدة لدى منافسينا
توافقاً مع األسعار
َ
على المستوى اإلقليمي .كما وفرنا مرافق
لغسيل الشاحنات والحافالت وشاحنات البيك أب
في اإلمارات الشمالية.

(درهم إماراتي)

2016
2017

14.95

15.47 % 3.5+

15.47درهم
قطاع الخدمات المصاحبة

إدارة العقارات
حقق نشاط تأجير العقارات نمواً بنسبة 25
ّ
الممتدة بين عامي 2012
بالمئة في الفترة
ّ
و ،2017مدفوعاً بشلك جزئي بزيادة عدد
معدالت
فضال عن زيادة
محطّ ات الخدمة،
ّ
ً
اإلشغال خالل هذه الفترة .وقد ّ
شكت أربعة
ّ
أنواع رئيسية من المستأجرين  -وهي
محلت
ومقدمي خدمات
المأكوالت والمرطّ بات،
ّ
الصراف اآللي وشراكت التأمين
السيارات ،وأجهزة
ّ
 معظم إيرادات عقود اإليجار في العام .2017الخاصة
كما باشرنا بتحويل طبيعة عقود اإليجار
ّ
بشراكت مطاعم الوجبات السريعة في محطات
الخدمة من نموذج التأجير فقط إلى نموذج
التأجير ومشاركة العائدات ،مما يساهم في
زيادة اإليرادات وتعزيز الربحية .وتم خالل العام
بيع المساحات اإلعالنية في  359محطّ ة خدمة
يقع العديد منها في أماكن بارزة ذات مواقع
متميزة في جميع أنحاء أبوظبي ،في سعينا
لالستفادة من القيمة اإلعالنية والترويجية لهذه
المواقع في العام .2018
فحص المركبات
جرى فحص  653،000مركبة (اختبارات جديدة)
المعتمدة من الحكومة
في مراكز الفحص
َ
والبالغ عددها  21مركزاً موزعة في عدد من
محطات الخدمة  .وفي يونيو  ،2017قمنا
بزيادة األسعار بعد الحصول على موافقة
أدى إلى تحقيق إيرادات
شرطة أبوظبي ،مما ّ
إضافية خالل النصف الثاني من العام 2017
وسيظهر تأثير العام بأكمله في .2018

التحلّ ي بالذاكء
خدمة أدنوك الذكية ()SMART
إن االبتــار أمر حيوي للحفاظ على تجربة
مميزة لعمالئنا عند زيارتهم لمحطات
بناء عليه ،أدخلنا
الخدمة التابعة لناً .
تتضمن
خدمة أدنوك الذكية ،والتي
ّ
تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو
( )RFIDالتي تسمح بتفعيل عمل
المضخات وإتمام المدفوعات بسالسة
ّ
دون أي مساعدة من الموظّ ف في
محطّ ة الخدمة ،وذلك في حوالي 58
الخاصة بنا،
بالمئة من محطّ ات الخدمة
ّ
ونحن نعتزم تطبيق هذه التقنية في
باقي محطّ ات الخدمة في عام .2018
كما قمنا بتوسيع مرافق تثبيت الشريحة
الذكية وذلك ألجل تسهيل عملية تثبيت
الشرائح الذكية المدعمة بتقنية تحديد
الهوية بموجات الراديو ()SMART RFID
على مركبات العمالء ،وقمنا أيضاً بطرح
خيارات الدفع غير النقدي المرتبطة
بمحفظة أدنوك.
وتعمل الخدمة الذكية الجديدة على
تسريع وتعزيز عمليات إعادة تزويد
السيارات بالوقود ،مما يقلّ ل من احتمال
حدوث تأخير في أوقات الذروة أثناء
السفر أو خالل فترات االزدحام المرتفع.
بطاقات الوالء
قوة العالمة
نعتزم االستفادة من ّ
التجارية ألدنوك ،ومما نمتلكه من بنية
تحتية واسعة للتوزيع وما لدينا من
مبتكرة ،في مواصلة إطالق
تكنولوجيا
َ
المزيد من المبادرات التي تركز على
العمالء .كما نخطّ ط إلطالق برنامج جديد
لوالء العمالء في العام  2018بهدف
تعزيز الوالء للعالمة التجارية وتحقيق
إيرادات إضافية.
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أعمال التجزئة

األداء المالي*
قطاع التجزئة
اإليرادات
حقق قطاع التجزئة في عام  2017إيرادات
ّ
بلغت  13,746.3مليون درهم ،أي بزيادة قدرها
 ٪11.8مقارنة بعام  .2016وباستبعاد تأثير
صفقة مؤسسة اإلمارات العامة للبترول «
إمارات « ،اكنت إيرادات قطاع التجزئة في 2017
أعلى بنسبة  ٪15.6عن عام .2016

بلغت إيرادات قطاع وقود التجزئة 12,990.9
مليون درهم في  ،2017بزيادة قدرها ٪12.1
مقارنة بعام  .2016وباستبعاد صفقة مؤسسة
اإلمارات العامة للبترول « إمارات «  ،ازدادت
إيرادات قطاع وقود التجزئة في  2017بنسبة
 ٪16.3عن العام  ،2016بما ُيعزى باألساس إلى
ارتفاع أسعار النفط مقارنة بعام .2016
أما إيرادات قطاع التجزئة لغير الوقود فقد
بلغت  755.4مليون درهم في  ،2017بزيادة
وتعزى باألساس
قدرها  ٪5.6مقارنة بعام ُ 2016
إلى زيادة اإليرادات في متاجر التجزئة.
اجمالي الربح
في  2017بلغ إجمالي ربح قطاع التجزئة
 2,869.3مليون درهم إماراتي ،بزيادة قدرها
 ٪4.9مقارنة بعام  .2016وباستبعاد تأثير
سجل إجمالي ربح قطاع
عمليات إمارات دبيّ ،
التجزئة في  2017زيادة بنسبة  ٪8.2مقارنة
وتعزى باألساس لألثر اإليجابي الذي
بعام ُ ،2016
شهده الربع الرابع والناجم عن اتفاقيتنا الجديدة
المبرمة مع أدنوك.
لتوريد الوقود
َ

اإليرادات

إجمالي الربح – الوقود

إجمالي الربح – غير الوقود

2017

2016

نسبة التغيير

13,746.3

12,299.8

%11.8

266.1

238.0

%11.8

2,603.2

2,497.4

%4.2

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالاكت واإلطفاءات ()EBITDA

1,253.6

1,064.1

%17.8

النفقات الرأسمالية

437.8

852.4

%48.6-

األرباح التشغيلية

901.3

810.4

%11.2

اإليرادات

إجمالي الربح

2017

183.7

2016

154.6

نسبة التغيير

%18.8

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالاكت واإلطفاءات ()EBITDA

183.7

154.6

%18.8

84.5

45.1

%87.4

النفقات الرأسمالية

21.8

األرباح التشغيلية

32

اإليرادات
حقق قطاع الخدمات المرتبطة في 2017
ّ
إيرادات بلغت 183,7مليون درهم بزيادة قدرها
 %18,8مقارنة بعام  ،2016ونتجت الزيادة بشلك
أساسي عن ارتفاع رسوم فحص المركبات
المطبقة اعتباراً من يونيو .2017
ّ
األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالاكت واالطفاءات
وصلت األربــاح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالاكت واإلطفاءات لقطاع الخدمات
المرتبطــة في  2017إلى  84,5مليون درهم،
بزيادة نســبتها  %87,4مقارنة بعام .2016
ونتجت هذه الزيادة بشــل أساسي عن ارتفاع
رسوم فحص المركبات.

2017

% 6.0+

 660.7مليون

نتميز بامتالكنا لنموذج استثنائي للبيع بالتجزئة،
ّ
حيث يستفيد قطاع وقود التجزئة من هوامش
ومحددة
أرباح خاضعة للقوانين والنظم
َّ
إضافة إلى ضمان عقد توريد من الشركة األم،
يخفض بشلك كبير من المخاطر المرتبطة
مما ّ
بالسلع .ولدينا خططاً طموحة لتوسيع شبكتنا
من محطّ ات الخدمة أكثر ،بما في ذلك في
دبي والمملكة العربية السعودية ،على مدى
السنوات الخمس المقبلة .ونحن نخطّ ط الفتتاح
ثالث محطّ ات خدمة جديدة في مواقع رئيسية
في دبي ،وافتتاح محطّ ة خدمة واحدة في
المملكة العربية السعودية باعتماد نموذج
حقوق االمتياز وذلك خالل عام .2018
وبالنظر إلى المستقبل ،نعتزم االستفادة من
موقعنا الرائد في مجال وقود التجزئة لتقديم
مجموعة من الخدمات الجديدة التي من شأنها
تعزيز والء العمالء ومستويات رضاهم ،إلى
نقدم
جانب زيادة اإليرادات والربحية .وسوف ّ
على سبيل المثال في العام  2018نموذج
التزود بالوقود الخاص بنا «أدنوك فلكس»
ّ
والذي يستطيع العميل من خالله أن يختار إما
التزود بالوقود ذاتياً دون مساعدة من
إعادة
ّ
الموظّ فين ،أو الحصول على الخدمة الاكملة
المتميزة مقابل رسم خدمة.
ّ
إجمالي الربح في قطاع التجزئة

(مليون درهم إماراتي)

2016

قطاع التجزئة

623.2

660.7

(درهم إماراتي)

 2,869.3مليون
تفصيل إجمالي الربح في
قطاع التجزئة

إجمالي الربح في قطاع الخدمات المرتبطة

قطاع الخدمات المرتبطة
البيانات المالية الرئيسية (مليون درهم إماراتي)

قطاع الخدمات المرتبطة

إيرادات مبيعات متاجر التجزئة

قطاع الشراكت
البيانات المالية الرئيسية (مليون درهم إماراتي)

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالاكت واإلطفاءات وأرباح الفترة
حقق قطاع التجزئة أرباحاً قبل خصم
في ّ 2017
الفوائد والضرائب واالستهالاكت واإلطفاءات
بلغت  1,253.6مليون درهم ،بزيادة قدرها
 ٪17.8مقارنة بعام  .2016وباستثناء تأثير
عمليات إمارات دبي ،اكنت األرباح قبل خصم
الفوائد والضرائب واالستهالاكت واإلطفاءات
للعام  2017أعلى بنسبة  ٪20.4مقارنة بعام
 ،2016وتعود هذه الزيادة بشلك أساسي
الرتفاع هوامش أرباح الوقود.

التوقعات
ّ

63.1

25.1
0.6

* أنظر إلى اﻟﺼﻔﺤﺔ  :٢١العوامل الرئيسية التي تؤثر على النتائج والمقارنة مع عمليات العام .2017

%151.4

%3,361.6

2017

% 18.8+

183.7مليون

كما سنواصل الجهود لتوسيع شبكة الغاز
الطبيعي المضغوط في جميع أنحاء دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،مع إضافة  13محطّ ة جديدة للغاز
الطبيعي المضغوط بحلول نهاية العام .2018
التغير في أساليب الحياة
المتوقع أن يساهم
ومن
ّ
ّ
وعادات اإلنفاق لدى العمالء في تحقيق نمو مطّ رد
في قطاع متاجر التجزئة في اإلمارات العربية
المتحدة ،والذي تشير األبحاث إلى أنه ال يزال دون
مستوى التغلغل في أسواق التجزئة في الدولة.
وثمة عوامل أخرى نعتقد أنها ستساهم في
ّ
الخاصة  ،من
زيادة المبيعات في متاجر التجزئة
ّ
بينها تزايد نسبة تواجد و مشاركة المرأة في ماكن
العمل؛ عدم توفر الوقت الاكفي للتسوق ،تزايد
عدد األسر المؤلّ فة من شخصين بالغين ؛ وقلّ ة
األسبوعي في
المتاح للتخطيط للتسوق
ّ
الوقت ُ
التسوق
متاجر السوبرماركت؛ واالتجاه المتزايد نحو
ّ
في متاجر تجزئة مالئمة؛ وتعود مجتمع الوافدين
كبير الحجم المتواجد في دولة اإلمارات العربية
التسوق من متاجر التجزئة المالئمة
المتحدة على
ّ
في بلدانهم األصلية.
إجمالي الربح في قطاع التجزئة للوقود
(مليون درهم إماراتي)

2016
2017

% 4.2+

2,497.4

2,603.2

 2,603.2مليون

إجمالي الربح في قطاع التجزئة لغير الوقود

(مليون درهم إماراتي)

2016

«التميز»
كما نثق في قدراتنا على مواصلة نهج
ّ
من خالل اختيار سائقي المركبات ألنواع الوقود
المتميزة من أجل الحصول على أداء أفضل من
ّ
المركبات .وتسهم مبيعات أنواع الوقود الممتازة
في تحقيق هوامش ربح أعلى ،وبالتالي سوف
نستمر في تشجيع العمالء على االنتقال إلى
هذه األنواع عالية الجودة من الوقود.

(مليون درهم إماراتي)

154.6

2016

183.7

2017

إجمالي الربح – الوقود

إجمالي الربح – غير الوقود

%90.7
%9.3

% 11.8+

 266.1مليون

238.0

266.1

ضمــن هذا اإلطارُ ،نجري مباحثات وصلت إلى
ـغلي المتاجر
مراحل متقدمة مع عدد من مشـ ّ
الحاملة للعالمات التجارية المرموقة حول
الخاصة بنا على
دعم تشــغيل متاجر التجزئة
ّ
أســاس المشاركة  .ويشمل هذا الدخول في
ترتيبات لتقاسم اإليرادات والتاكليف مع
عدد من العالمات التجارية ا العالمية للســلع
االستهالكية والشراكت المحلّ ية ذات الخدمات
المشغلين
عالية الجودة .تســاهم خبرة هؤالء
ّ
في تســعير المنتجات وترويجها وتحديد فئات
المنتجات وإدارة سالســل التوريد في تشجيع
عــدد متزايد من عمالء محطات وقود التجزئة
ـوق أكثر وإنفاق المزيد في متاجر
على التسـ ّ
التجزئة التابعة للشركة.
قطاع الخدمات المرتبطة
إدارة العقارات
سنستمر في العام  2018بعملية تحويل عقود
بعض المستأجرين  -وبشلك أساسي مطاعم
الوجبات السريعة  -إلى عقود إيجار طويلة
األجل مع نموذج مشاركة اإليرادات ،حيث
سيدفع المستأجرون إيجاراً أساسياً باإلضافة
حققة في محطّ ات
الم َّ
إلى نسبة من اإليرادات ُ
الخدمة التابعة للشركة .وعلى الرغم من كوننا
ال نزال في المراحل األولى من هذه العملية،
تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة
إال إننا ّ
نتوقع أن ّ
اإليرادات .كما سيتم تحقيق إيرادات إضافية من
خالل تنويع قاعدة المستأجرين لتشمل أيضاً
أجهزة البيع اآللي وغيرها من األعمال الجديدة.
فحص المركبات
سيكون لزيادات أسعار عمليات فحص
المركبــات التي تم تطبيقها في يونيو 2017
تأثيراً إيجابياً مســتمراً على اإليرادات في العام
يؤدي النمو
 2018ومــا بعده .كما
ّ
نتوقع أن ّ
في أســاطيل المركبات إلى زيادة الطلب على
عمليــات فحص المركبات مع زيادات مقابلة
في إيرادات فحص المركبات.
متميزة في
كمــا نخطّ ط أيضاً إلضافة خدمات
ّ
مخصصة
ات
ممر
مراكــز فحص المركبات  ،مثل
ّ
ّ
للعمالء من كبار الشــخصيات وخدمات الفحص
المتوقع أيضاً أن تحقق
المتنقلــة ،والتي من
ّ
ّ
إيرادات إضافية .عالوة على هذا ،نخطّ ط
إلطالق عمليات فحص المركبات في اإلمارات
فضال عن زيادة قدراتنا عبر منح
الشــمالية،
ً
التراخيص ألطراف ثالثة إلجراء عمليات فحص
المركبات بالنيابة عنا.
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مـراجـعـة األعـمـال

األعمال التجارية

يحتل قطاع األعمال التجارية في شركة أدنوك
للتوزيع موقع الريادة في سوق منتجات الشراكت
التي تبيع لشراكت أخرى في دولة اإلمارات العربية
ومورد
كمسوق
المتحدة والذي يمتاز بحدة التنافس
ّ
ّ
بكميات تجارية عالية،
كررة
ّ
ّ
وموزع لمنتجات بترولية ُم ّ
من بينها وقود الديزل والبنزين وغاز البترول المسال
وغيرها من المنتجات األخرى.
حجم انتاج زيوت المحراكت

(مليون ليتر)

2016
2017

حجم انتاج الوقود التجاري

% 40.0+

45.5مليون

32.5

45.5

(مليون ليتر)

2016
2017

% 7.3-

2,432.9

2,255.1

2,255.1مليون
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مـراجـعـة الشـركـة

البيـانـات المـاليـة

مـراجـعـة األعـمـال

األعمال التجارية

لمحة عامة عن األعمال
كمسوق
تحتل أدنوك للتوزيع ماكنة رائدة
ّ
كررة
ومورد
ّ
الم َّ
وموزع للمنتجات البترولية ُ
ّ
بكميات كبيرة ،من بينها وقود الديزل والبنزين
ّ
وغاز البترول المسال وغيرها من المنتجات،
إلى العمالء التجاريين والصناعيين والحكوميين
في األسواق التجارية بدولة اإلمارات العربية
المتحدة .كما نقوم بتصدير زيوت المحراكت التي
الموزعين
تحمل العالمة التجارية «فويجر» إلى
ّ
في  19دولة على مستوى العالم ،من بينها
دول خليجية وأفريقية وآسيوية.

تحتل أدنوك للتوزيع
كمسوق
ماكنة رائدة
ّ
وموزع إلى العمالء
ومورد
ّ
ّ
التجاريين والصناعيين
والحكوميين

يتكون قسم وقود الطائرات من عنصرين :بيع
ّ
وقود الطائرات والخدمات للعمالء االستراتيجيين؛
وتوفير خدمات وقود الطائرات للشراكت
نقدم خدمات الصيانة لنظم
التجارية ،حيث ّ
الوقود باإلضافة إلى خدمات التزويد بالوقود.

قطاع الشراكت

نمونا في هذا القطاع على عدد
ويعتمد ّ
من العوامل:

الوقود –وقود الديزل والبنزين
وغاز البترول المسال
يرتبط الطلب على مبيعات الوقود بالجملة في
اإلمارات العربية المتحدة ارتباطاً وثيقاً باألداء
االقتصادي للدولة.

النمو القائم على السوق
ّ
السكن والنمو االقتصادي
	•تزايد عدد

	•التغييرات في اللوائح المنظمة لتوزيع
وبيع الوقود

زيوت المحراكت
يغطّ ي يفي انتاجنا من زيزت المحراكت والتي
تحمل العالمة التجارية فويجر معظم متطلّ بات
مشغلي األساطيل التجارية وقطاعات البناء
ّ
والتصنيع واألعمال البحرية وتوليد الطاقة.
محراكت السيارات
وتشمل منتجاتنا زيوت
ّ
والمحراكت البحرية ،وسوائل أنظمة علب
ّ
التروس ونقل الحركة للسيارات ،والزيوت ومواد
التشحيم للقطاع الصناعي.

	•النمو في االستثمار األجنبي المباشر
	•المستوى العالي لالستثمارات الثابتة
	•النمو في عدد وحجم أساطيل
المركبات الثقيلة

المعدات الثقيلة
	•زيادة استخدام
ّ
النمو القائم على األعمال
	•االستفادة من عالقات العمالء على
المدى الطويل

نشغل مصنعاً لخلط زيوت المحراكت في
ونحن
ّ
أبوظبي بطاقة سنوية تبلغ  55مليون ليتر،
وينتج أكثر من  125نوعاً من مواد التشحيم
ُ
والزيوت بدرجات مختلفة.

موزعي
حصة من السوق من ّ
	•اكتساب ّ
«السوق الرمادي»
التوسع في تصدير زيوت المحراكت
	•
ّ

قطاع الطيران

حجم إنتاج وقود الديزل

(مليون ليتر)

2016
2017

% 2.7+

1,787.4

1,835.8

1,835.8مليون
حجم إنتاج وقود الطيران

(مليون ليتر)

2016
2017

% 7.1+

 811.1مليون
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757.6

811.1

نقوم ببيع وقود الطيران لعمالء استراتيجيين
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ونستفيد
متطورة للغاية لتوفير خدمات إعادة
من مرافق
ّ
التزود بالوقود وتفريغ الوقود وغيرها من
ّ
الخدمات ذات الصلة لعمالء الطيران المدني
لدى شركة أدنوك (من بينهم عمالء من قطاع
الطيران التجاري والطيران الخاص على المستويين
الدولي واإلقليمي) في سبعة مطارات تجارية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
نمونا على عوامل السوق التالية:
يعتمد ّ
النمو القائم على السوق
	•حركة الطيران
	•قدرة المطارات االستيعابية

لمحة عامة عن التشغيل
قطاع الشراكت
الوقود – وقود الديزل والبنزين
وغاز البترول المسال
اعتمدت حكومة اإلمارات العربية المتحدة خالل
العام  2017لوائح جديدة لتوزيع الوقود حظرت
مصرح بها بواسطة
بموجبها بيع أي منتجات غير
َّ
مسجلين ،كما تضع اشتراطات
موزعين غير
أي ّ
ّ
متعلّ قة بالصحة والسالمة وفق معايير دولية
المرخصة لتوزيع المنتجات
مخصصة للشراكت
َّ
ّ
البترولية في الدولة .وسيوفر القانون الجديد،
المتوقع بدء العمل فيه العام  ،2018فرصاً
َّ
قوة عالمة أدنوك التجارية
من
لالستفادة
ّ
والعالقات المتينة مع العمالء من أجل زيادة
حصتنا في سوق وقود الديزل التجاري.
ّ
غاز البترول المسال
بموجب اتفاقية توريد غاز البترول المســال
الجديدة التــي أبرمناها مع أدنوك اعتباراً من
 1أكتوبر  ،2017نقوم بشــراء جميع إمدادات
تعوضنا
الغاز المســال من أدنوك بتلكفة ّ
عن توزيع أســطوانات غاز البترول المسال
المدعومة في أبوظبي.
زيوت المحراكت
تجاوز الطلب على زيوت المحراكت في دولة
اإلمارات العربية المتحدة  120مليون ليتر في
حصة السوق لشركة
العام  ،2017حيث بلغت ّ
أدنوك للتوزيع نحو  30بالمئة .ونحن نرى إننا
قادرون على تطوير أعمالنا في مجال زيوت
المحراكت من خالل اعتماد استراتيجيات أكثر
تركيزاً وفعالية.

وشملت المبادرات الرئيسية األخرى تحسين
الكفاءة في سلسلة توريد المواد الخام ،وتعزيز
العمليات في مصنع مزج زيوت المحراكت ومواد
التشحيم الخاص بنا ،واستكشاف إماكنية تصنيع
بعض منتجات زيوت المحراكت و مواد التشحيم
في أسواق دولية مختارة.
قطاع الطيران
وقود وخدمات الطيران
لقد أتممنا في شهر سبتمبر عملية اجتزاء
أعمال التوريد لقطاع الطيران المدني ،والتي
تم بموجبها تم نقل جميع عقود بيع وتوريد
وقود الطائرات ضمن قطاع الطيران المدني إلى
المستحقات ذات الصلة
شركة أدنوك ،إلى جانب
ّ
ومخزونات وقود الطائرات.
وتوافقاً مع هذه العملية ،أبرمنا اتفاقية
خدمات طيران مع شركة أدنوك لمواصلة
عمليات المبيعات والتسويق وخدمات توزيع
الوقود وإعادة تزويد الطائرات بالوقود لصالح
عمالء الطيران المدني التابعين لشركة أدنوك.
المكون من
نفذ أسطولنا
وخالل العام ّ ،2017
ّ
أكثر من  75مركبة لتزويد الطائرات بالوقود أكثر
من  100,000عملية خدمة للتزويد بالوقود
لصالح عمالء الطيران المدني وذلك في سبعة
مطارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
واكن معظمها في مطار أبوظبي الدولي.

المعدات األصلية بإجراء مراجعات
مصنعي
يقوم
ّ
ّ
مستمرة لمواصفات الجودة واألداء الخاّ صة
ّ
بالزيوت ومواد التشحيم المالئمة لالستخدام
مع منتجاتهم .ونحن في طليعة الشراكت التي
اثبتت منتجاتها توافقها ومالئمتها مع هذه
المخصص
عتبر برنامجنا
المتطلّ بات
المتغيرةُ .
وي َ
ّ
ّ
لتعزيز اعتماد زيوت المحراكت ،من خالل الحصول
على الموافقات والتوصيات الالزمة من
للمعدات ،من المبادرات
المصنعين األصليين
ّ
ّ
والمستمرة لتعزيز قدرتنا التنافسية
األساسية
ّ
وزيادة المبيعات.
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األعمال التجارية

األداء المالي*
قطاع الشراكت
اإليرادات
بلغت إيرادات قطاع الشراكت في  2017بأكمله
 4.049.8مليون درهم ،أي بزيادة قدرها ٪6.0
مقارنة بعام  .2016وعدا تأثير عمليات إمارات
دبي ،ازدادت إيرادات قطاع الشراكت في 2017
بنسبة  ٪18.6مقارنة بعام  ،2016وتعود هذه
الزيادة باألساس إلى ارتفاع أسعار النفط ،وزيادة
حجم المبيعات.

إجمالي األرباح
بلغ إجمالي ربح قطاع الشراكت  771.7مليون
درهم في  ،2017بانخفاض قدره  ٪10.4مقارنة
بعام  .2016وباستبعاد تأثير عمليات إمارات
دبي ،انخفض إجمالي ربح قطاع الشراكت في
 2017بنسبة  ٪7.0مقارنة بعام  ،2016ويرجع
ذلك بشلك أساسي إلى انخفاض هوامش ربح
الوقود في  2017مقارنة بعام  2016نتيجة
للضغوط التنافسية.
األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالاكت واإلطفاءات
بلغت أرباح قطاع الشراكت قبل خصم الفوائد
والضرائب واالستهالاكت واإلطفاءات 599.4
مليون درهم في  ،2017بانخفاض قدره ٪11.0
مقارنة بعام  .2016وباستبعاد تأثير عمليات
إمارات دبي ،انخفضت نسبة األرباح قبل خصم
الفوائد والضرائب واالستهالاكت واإلطفاءات
في  2017بنسبة  ،٪8.0ويرجع ذلك باألساس
إلى انخفاض هوامش أرباح الوقود الناجم عن
الضغوط التنافسية.

وتعزى هذه الزياده إلى زيادة حجم المبيعات
ُ
وارتفاع أسعار النفط في  2017مقارنة مع
تضمنت
 .2016وخالل الربع الرابع من عام ،2017
ّ
المتحققة
إيرادات قطاع الطيران كذلك اإليرادات
ّ
نتيجة اتفاقية خدمات الطيران مع أدنوك.
إجمالي األرباح
حقق قطاع الطيران إجمالي ربح بلغ 539,0
ّ
مسج ًال زيادة قدرها
مليون درهم في ،2017
ّ
 %27,9مقارنة بعام  2016نتيجة الزيادة في
حجم المبيعات واألثر االيجابي على مخزون
الشركة الناتج من ارتفاع سعر النفط.
األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالاكت واإلطفاءات
في  ،2017بلغت األرباح قبل خصم الفوائد
والضرائب واالستهالاكت واإلطفاءات 349,5
مليون درهم
محققة زيادة بنسبة  %15,2مقارنة
ّ
بعام  2016وذلك نتيجة ارتفاع حجم المبيعات
إلى جانب األثر االيجابي على مخزون الشركة
الناجم عن زيادة أسعار النفط.

اإليرادات
في  2017بلغت إيرادات قطاع الطيران
 1,696,9مليون درهم بزيادة قدرها %27,7
مقارنة بعام .2016

البيانات المالية الرئيسية (مليون درهم إماراتي)

اإليرادات

2017

2016

نسبة التغيير

4,049.8

3,819.4

%6.0

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالاكت واإلطفاءات ()EBITDA

599.4

673.8

–%11.0

النفقات الرأسمالية

0.9

1.1

–%19.6

إجمالي الربح

األرباح التشغيلية

771.7
580.6

861.2

658.1

–%10.4
–%11.8

قطاع الطيران
البيانات المالية الرئيسية (مليون درهم إماراتي)

اإليرادات

2017

2016

نسبة التغيير

1,696.9

1,328.5

%27.7

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالاكت واإلطفاءات ()EBITDA

349.5

303.4

%15.2

النفقات الرأسمالية

16.2

29.2

إجمالي الربح

األرباح التشغيلية

38

539.0

335.0

421.3

294.1

* أنظر إلى اﻟﺼﻔﺤﺔ  :٢١العوامل الرئيسية التي تؤثر على النتائج والمقارنة مع عمليات العام .2017

%27.9
%13.9

–%44.6

قطاع الشراكت

من المتوقع أن تكون مشاريع البنية التحتية
واسعة النطاق القائمة في مختلف أنحاء دولة
المحرك األساسي
اإلمارات العربية المتحدة
ّ
المتوق َعين في قطاع
لزيادة للنمو والربحية
ّ
يؤدي انتعاش
أن
ع
المتوق
الشراكت  .كما من
َّ
ّ
نشاط البناء إلى زيادة انتشار المركبات
والمعدات الثقيلة ،مما سيزيد الطلب على
ّ
الوقود التجاري.
عتبر إكسبو  2020أحد هذه المشاريع ،حيث
ُ
وي َ
سيقام هذا الحدث على مدى ستة أشهر بين
توقع أن يجذب
وي َّ
أكتوبر  2020وأبريل ُ 2021
نحو  25مليون زائر دولي إلى اإلمارات العربية
المتحدة .ويجري حالياً إنشاء موقع المعرض الذي
فدان بين دبي وأبوظبي.
تبلغ مساحته ّ 1000

كما توجد إماكنات كبيرة لنمو أعمالنا
والتوسع في مجال مبيعات زيوت المحراكت
ومواد التشحيم والزيوت األساسية عبر زيادة
قوة وسمعة
الصادراتُ .
عد االستفادة من ّ
وت ّ
عالمة أدنوك التجارية من األمور األساسية
الالزمة لهذا األمر .وتمثّ ل الصادرات حالياً نسبة
 10بالمئة من إجمالي مبيعات زيوت المحراكت
ومواد التشحيم .ونحن نرى أن بإماكننا تحسين
ماكنتنا في مجال التصدير من خالل االستمرار
في بناء شرااكت مع موزعين في األسواق
الجديدة وزيادة صادراتنا.

يسهم تواجدنا في سبعة مطارات تجارية
توقعات السوق ويعطينا
بالدولة في دعم ّ
التوقعات
أسساً للتفاؤل .كما تدعم هذه
ّ
عالقاتنا القوية القائمة منذ فترة طويلة مع
الشراكء االستراتيجيين ،باإلضافة إلى جودة
نتمتع بها ،وكذلك
منتجاتنا والبنية التحتية التي
ّ
التقدير الذي تحظى به عالمة أدنوك التجارية
في جميع أنحاء المنطقة.

قطاع الطيران

يعتمد نمو قطاع وقود الطائرات ،إلى حد كبير،
على حدوث نمو متناسب في حركة الطيران
وقدرة المطارات االستيعابية والحركة السياحية.

قطاع الطيران

قطاع الشراكت

التوقعات
ّ

كما تعمل أدنوك للتوزيع على زيادة مبيعات
بالكمية
البنزين للعمالء من الشراكت ،مقارنة
ّ
الحالية البالغة  55مليون ليتر ،وذلك من خالل
تقديم أسعار جملة تنافسية لمنتجات البنزين
لصالح الشراكت صاحبة األساطيل الكبيرة من
المركبات مثل شراكت سيارات األجرة وشراكت
تأجير السيارات ،باإلضافة إلى غيرها من الهيئات
الحكومية األخرى في دبي واإلمارات الشمالية.

ولما اكنت دولة اإلمارات العربية المتحدة تواصل
التطور لكي تصبح مركزاً
جهودها الرامية إلى
ّ
عالمياً للطيران ووجهة سياحية دولية ،فمن
المتوقع أن ينمو الطلب على وقود الطائرات
َّ
بشلك كبير.

توجد فرص كبيرة ألعمال
زيوت التشحيم وأعمال
النفط األساسي مع
زيادة الصادرات

قطاع الشراكت
إجمالي الربح

(مليون درهم إماراتي)

2016

% 10.4-

2017

 771.7مليون

861.2

771.7

قطاع الطيران
إجمالي الربح

(مليون درهم إماراتي)

2016
2017

% 27.9+

 539.0مليون

421.3

539.0
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التـزامنـا

يتميز مجلس إدارتنا بالتزامه الاكمل بأعلى
ّ
المؤسسية وذلك
الخاصة بالحوكمة
المعايير
ّ
ّ
انطالقاً من مبدأ اتباع أفضل الممارسات
المعتمدة في هذا المجال.
العالمية
َ
آلية اعتماد نظام حوكمة في الشركة
يلتزم مجلس اإلدارة بمعايير حوكمة الشراكت
التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
كما يمتثل المجلس لمتطلّ بات حوكمة الشراكت
العامة
المطبقة على الشراكت المساهمة
ّ
ّ
المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية،
َ
وكما هو منصوص عليها في قواعد الحوكمة
المؤسسي الصادرة بتاريخ 28
ومعايير االنضباط
ّ
أبريل  2016بموجب القرار الوزاري رقم ( /7ر.م)
لعام  .2016وتقوم الشركة بتقديم التقارير
حول التزامها بقواعد الحوكمة إلى مساهميها
وهيئة األوراق المالية والسلع.
يتوجب أن تكون غالبية
بناء على ذلك،
ّ
ً
أعضاء المجلس من المدراء غير التنفيذيين،
وأن يكــون ما ال يقل عن ثلث المجلس من
األعضاء المستقلّ ين وذلك تماشياً مع المعايير
المنصوص عليها في قواعد الحوكمة.
عرف قواعد الحوكمة عضو مجلس اإلدارة
ُ
وت ّ
المســتقل بكونه من األعضاء الذين ال تربطهم أي
مادية أو معنوية
تؤدي إلى منفعة ّ
عالقــة قد ّ
سواء أاكن ذلك
ممكن أن تؤثّ ر على قراراته،
ً
مع الشــركة ذاتها أم مع أي من أعضاء اإلدارة
مدقق حساباتها ،أو الشركة األم
التنفيذية ،أو
ّ
المالكة ألغلبية األسهم ،أو الشراكت التابعة أو
الشقيقة أو الشريكة.
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يتألّ ف مجلس إدارتنا بالاكمل من مدراء غير
تنفيذيين من ضمنهم ثالثة أعضاء مستقلّ ين
الصديقي ،بيدرو ميرو رويج،
هم :جاسم محمد
ّ
وديفيد إيمانويل بو.
شك مجلس اإلدارة لجنتين دائمتين وهما
وقد ّ
لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والماكفآت.
لجنة التدقيق
تساعد لجنة التدقيق المجلس على تأدية
مسؤولياته المتعلّ قة باإلقرار المالي وعمليات
التدقيق والرقابة الخارجية والداخلية ،ويشمل
هذا مراجعة ومراقبة سالمة بياناتنا المالية
السنوية والمرحلية ،ومراجعة ومراقبة نطاق
األعمال غير المتعلّ قة بالتدقيق التي يقوم
المدققون الخارجيون ،وتقديم المشورة
بها
ّ
مدققين خارجيين ،واإلشراف على
بشأن تعيين
ّ
العالقة مع المدققين الخارجيين ،ومراجعة
فعالية وكفاءة عمليات التدقيق الخارجي،
وكذلك مراجعة فعالية وظيفة مراجعة المراقبة
الداخلية بالشركة.
موضح في
وتتطلّ ب قواعد الحوكمة ،كما هو
ّ
ميثاق لجنة التدقيق ،أن تضم لجنة التدقيق ثالثة
أعضاء على األقل من المدراء غير التنفيذيين،
وأن يكون عضوان على األقل من المستقلّ ين.
ويجب تعيين رئيس اللجنة من أحد األعضاء
المستقلّ ين .إضافة إلى ذلك ،يجب أن يكون
لدى أحد األعضاء على األقل خبرة حديثة وثيقة
الصلة في التدقيق والمحاسبة.
ضمن هذا اإلطار ،من الجدير ذكره أن لجنة
التدقيق قد اتخذت خطوات الزمة لضمان
المدققين الخارجيين للشركة وعدم
استقاللية
ّ
ارتباطهم مطلقاً بشركتنا ،وذلك حسبما تقتضي
قواعد الحوكمة ،كما حصلت على تأكيد
مدققينا يفيد بامتثالهم للتوجيهات
خطّ ي من
ّ
المتعلّ قة باالستقاللية والصادرة عن جهات
المحاسبة والتدقيق المعنية.

لجنة الترشيحات والماكفآت
تساعد لجنة الترشيحات والماكفآت المجلس
على تأدية مسؤولياته المتعلّ قة بتأليف
وتشكيل المجلس وأية لجان تابعه له .وهي
مسؤولة عن تقييم رصيد مهارات ومعارف
وخبرات وحجم وهيلكية وتشكيل مجلس اإلدارة
فضال عن مراقبة استقاللية المدراء
ولجانه،
ً
غير التنفيذيين المستقلّ ين .كما أنها مسؤولة
عن المراجعة الدورية لهيلكية المجلس وتحديد
ّ
المحتملين للتعيين كمدراء أو أعضاء
المرشحين
َ
لجان بحسب مقتضى الحاجة.
إضافة إلى ذلك ،تساعد لجنة الترشيحات
والماكفآت المجلس في تحديد مسؤولياته
المتعلّ قة بالماكفآت ،بما في ذلك تقديم
التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن سياسة
الخاصة بماكفآت المدراء التنفيذيين،
الشركة
ّ
ووضع المبادئ العامة والمعايير وإطار الحوكمة
المعتمدة لدينا ،إلى جانب
لسياسة الماكفآت
َ
ِ
المخصصة
المزايا
زم
وح
الفردية
تحديد الماكفآت
ّ
ألعضاء اإلدارة العليا.
موضح
وتقتضي قواعد الحوكمة ،كما هو
ّ
في ميثاق لجنة الترشيحات والماكفآت ،أن
تضم لجنة الترشــيحات والماكفآت ثالثة مدراء
غيــر تنفيذيين على األقل ،وأن يكون عضوان
يتوجب
منهم على األقل من المســتقلّ ين .كما
ّ
اختيار رئيس لجنة الترشــيحات والماكفآت من بين
أعضاء اللجنة المستقلّ ين.
لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى مراجعة تقرير
حوكمة الشركة لعام .2017
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مجلس اإلدارة

معالي الدكتور سلطان
أحمد الجابر

عبدهللا سالم
الظاهري

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

يشــغل معالي الدكتور سلطان أحمد
الجابــر ،وزير دولة ،منصب الرئيس التنفيذي
ألدنوك ومجموعة شراكتها منذ فبراير
 .2016واكن معاليه في الفترة من
ينايــر  2014وحتى فبراير  ،2016الرئيس
التنفيذي لقطاع الطاقة في شــركة
مبادلــة للتنمية .ومعاليه وزير دولة منذ
مارس  .2013كما يشــغل منصب رئيس
لك من شــركة مصدر،
مجلس اإلدارة في ٍ
وموانئ أبوظبي ،والمجلس الوطني
لإلعالم ،والعديد من الشراكت األخرى
التابعــة ألدنوك .ومعاليه أيضاً عضو مجلس
إدارة شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم.

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت.

يشغل السيد /عبد العزيز عبدهللا
الهاجري منصب مدير دائرة الغاز والتكرير
والبتروكيماويات في «أدنوك» منذ مايو
 .2016تولى في الفترة بين أكتوبر 2007
ومايو  2016موقع الرئيس التنفيذي
لشركة أبوظبي للدائن البالستيكية
المحدودة (بروج)؛ المشروع المشترك
بين أدنوك وشركة بورياليس ايه جي.
كما شغل الهاجري مناصب رئيس مجلس
إدارة أو عضــو مجلس إدارة في العديد من
الشراكت األخرى التابعة ألدنوك.

رئيس مجلس اإلدارة
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شغل السيد /عبدهللا سالم الظاهري
منصب مدير دائرة التسويق والمبيعات
والتجارة في أدنوك منذ عام .2016
واكن رئيســاً تنفيذياً لشركة أدنوك للتوزيع
طوال الفترة من  2009إلى  .2016كما
يتقلّ د الظاهري مناصب رئيس مجلس
إدارة أو عضــو مجلس إدارة في العديد من
الشراكت التابعة لـ «ادنوك» .وهو أيضاً
عضو مجلس إدارة في لجنة الترشيحات
والماكفآت في مؤسسة اإلمارات
لالتصاالت «اتصاالت» ،وعضو مجلس
إدارة في لجنة الترشيحات والماكفآت في
الشركة اإلسبانية للبترول .وهو عضو
مجلــس إدارة في لجنة التدقيق في مجلس
أبوظبي للجودة والمطابقة.

عبدالعزيز عبدهللا
الهاجري

مطر حمدان
العامري

جاسم محمد
الصديقي

السيد بدرو
ميرو رويج

دايفد ايمانويل بو

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو لجنة التدقيق.

رئيس لجنة الترشيحات والماكفآت.

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت.

رئيس لجنة التدقيق.

يشغل الســيد مطر حمدان العامري منصب
مدير الشــؤون المالية واالستثمارات في
أدنوك منذ عام  .2012كما شــغل العامري
مناصــب رئيس مجلس إدارة أو عضو
مجلس إدارة في العديد من الشــراكت
التابعة ألدنوك.

عضو لجنة التدقيق.

يشــغل السيد بيدرو ميرو منصب الرئيس
التنفيذي لشركة «سيبسا» منذ سبتمبر
 ،2013ومنصب نائب رئيس مجلس إدارتها
منذ يونيو  .2014تولى الســيد ميرو موقع
الرئيس التنفيذي للعمليات في «سيبسا»
من أغسطس  2011حتى سبتمبر .2013
وهو رئيس مجلس أمناء مؤسسة
«سيبسا» ،وعضو في مجلس أمناء
«مؤسسة أميرة أستورياس» ومؤسسة
الطاقة واالستدامة البيئية «فونسيم».

الســيد دايفد إيمانويل بو هو رئيس قسم
االستثمارات المباشرة في مجلس أبوظبي
لالستثمار ،حيث يتخصص في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا .قبل ذلك،
اكن بو مدير صندوق في جهاز أبوظبي
لالســتثمار .السيد بو عضو أيضاً في مجلس
إدارة شركة أبوظبي لالستثمار.

الصديقي
يشغل السيد جاسم محمد
ّ
منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
لـ «مجموعة أبوظبي المالية» منذ يناير
 .2011وهو عضو مجلس إدارة في بنك
أبوظبي األول .كما ّ
يترأس مجلس إدارة
لك من «شعاع اكبيتال» وشركة «إشراق
ٍ
العقارية» .وهو أيضاً عضو مجلس إدارة
في شركة التطوير واالستثمار السياحي.
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اإلدارة التنفيذية

سعيد مبارك الراشدي

نائب الرئيس التنفيذي

جون اكري

المدير المالي التنفيذي

المستشار القانوني وسكرتير عام الشركة

مدير تنفيذي – العمليات

انضم المهندس سعيد مبارك الراشدي إلى فريق عمل
أدنوك للتوزيع منذ عام  ،1995حيث تقلّ د مناصب عدة
حتى أصبح الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع منذ
مارس  ،2016ونائب الرئيس األول للشؤون الفنية منذ عام
 .2012ومنذ عام  2008حتى  2012شغل الراشدي موقع
نائب الرئيس األول للعمليات .وهو اليوم عضو مجلس إدارة
شركة أبوظبي إلدارة الموانئ البترولية (إرشاد) ،التابعة
لشركة أدنوك ،والمشغل الحصري للموانئ البترولية في
لك
أبوظبي .وهو عضو مجلس اللجان االستشارية في ٍ
من شركة أدنوك للتكرير الرائدة في تكرير النفط وإحدى
شراكت أدنوك ،وشركة ناقالت أبوظبي الوطنية (أدناتكو)،
التابعة لشركة (أدنوك) والمتخصصة في نقل النفط الخام
والمنتجات البترولية إلى مختلف أنحاء العالم .ويحمل
الراشدي شهادة باكلوريوس في الهندسة الكهربائية من
جامعة ايفانسفيل األمريكية ،وماجستير في إدارة األعمال
من جامعة اإلمارات.

التحق السيد جون اكري بفريق عمل أدنوك للتوزيع كنائب
للرئيس التنفيذي في سبتمبر  .2017قبل انضمامه لى
«ادنوك للتوزيع» ،تقلّ د اكري مناصب قيادية عدة في شركة
«بي بي» النفطية منذ عام  ،1994اكن أحدثها منصب
نائب رئيس أول حيث اكن مستشار أول الستراتيجية التسويق
والتوزيع المستقبلية للشركة منذ فبراير  .2017من عام
 2015وحتى فبراير  ،2017شغل اكري منصب نائب رئيس
أول للمبيعات والتسويق في شركة «بي بي» في أمرياك
الشمالية .وفي الفترة من  2013إلى  ،2015اكن اكري رئيساً
لمنتجات ويست كوست في شركة «بي بي» ،وتولى القيادة
االستراتيجية والتشغيلية لعمليات التسويق والتوزيع في
منطقة الساحل الغربي للواليات المتحدة األمريكية والتي
تضم خدمات التكرير والتجزئة لاكفة المنتجات .وبين 2012
و 2013اكن اكري رئيساً تنفيذياً لقطاعات الطيران والزيوت
والخدمات البحرية والنقل البحري والقطاع الصناعي والطاقة
في شركة «بي بي» .وهو حائز على شهادة باكلوريوس في
الهندسة الكيميائية من لكّ ية دبلن الجامعية.

انضم الســيد /بيتري بنتي إلى أدنوك للتوزيع مديراً مالياً
تنفيذيــاً في نوفمبر  .2017قبل انضمامه إلى «أدنوك
للتوزيــع» ،اكن بنتي منذ أكتوبر عام  2008المدير المالي
لشــركة بترول اإلمارات الوطنية «إينوك» المتخصصة
فــي النفط والغاز والمملوكة لحكومة دبي .واكن بينتي
بين عامي  2004و 2008مديراً مالياً لشــركة «نسته»
المتخصصة في تكرير وتســويق المنتجات النفطية .كما
شــغل بين عامي  1998و 2004منصب المدير المالي
لشــركة الخطوط الجوية الفنلندية ،التي تعد أكبر شركة
طيران في فنلندا .وهو حاصل على شــهادة ماجستير
فــي االقتصاد وإدارة األعمال من جامعة توركو لالقتصاد
وإدارة األعمال في فنلندا.

انضم الســيد إيان بلومنشتاين إلى شركة أدنوك للتوزيع
بمنصب المستشــار القانوني وسكرتير عام الشركة في
ديســمبر عام  .2017وقبل انضمامه للشركة عمل السيد
ِ
كمحام وشريك في
عاما
بلومنشــتاين ألكثر من ً 25
العديد من شــراكت المحاماة الدولية ،بما في ذلك شركة
الثام آند واتكينز إل.إل.بي وشــركة شيرمان آند ستيرلينغ
إل.إل.بي.

انضم الســيد /صالح خميس حميد إلى «أدنوك للتوزيع»
عام  ،1993وقد شــغل منصب مدير تنفيذي  -العمليات
(نائب رئيس أول للعمليات ســابقاً ) منذ فبراير .2012
وشــغل قبل ذلك منصب نائب الرئيس لشؤون الصحة
والســامة واألمن والبيئة ونائب الرئيس لشؤون الصيانة
والخدمات الفنية ،ومديراً للقســم الهندسي والمشاريع
في «أدنوك للتوزيع».

يحمل الســيد بلومنشتاين شهادة جامعية من لكية
الحقوق بجامعة هارفارد وشــهادة الباكلوريوس من
جامعة ميتشيغان.

يحمل حميد شــهادة باكلوريوس علوم في الهندسة
االلكترونية من جامعة أركنســاس في ليتل روك بالواليات
المتحدة األمريكية ،وشــهادة ماجستير في إدارة
المشــاريع من جامعة جورج واشنطن ،وماجستير تنفيذي
في إدارة األعمال من جامعة زايد.

الرئيس التنفيذي باإلنابة

ناصر علي الحمادي

خوسيه أرامبورو

بيتري بنتي

عبد هللا حمد المنذري

ايان بلومنشتاين

مريم العيدروس

صالح خميس حميد

ستيفن ساوندرز

مدير تنفيذي – قطاع التجزئة

مدير تنفيذي – القطاع التجاري

مديــر تنفيذي – التكنولوجيا وتطوير األعمال

مدير تنفيذي – الموارد البشرية

مدير تنفيذي – التسويق

انضم الســيد /ناصر علي الحمادي إلى «أدنوك للتوزيع»
عام  ،1988حيث شــغل منصب مدير تنفيذي -قطاع
التجزئة (نائب رئيس أول للتجزئة ســابقاً ) منذ أكتوبر
 ،2017ليشــرف على أعمال التجزئة للمنتجات البترولية
وغيــر البترولية ،وعمل قبل ذلك بمنصب نائب رئيس أول
للقطــاع التجاري منذ إبريل  2011ولغاية أكتوبر ،2017
ـؤوال خالل تلك الفترة عن أعمال «ادنوك للتوزيع»
اكن مسـ ً
في قطاعي الشراكت والطيران.

انضم السيد جوسيه أرامبورو إلى «أدنوك للتوزيع» كمدير
تنفيذي  -القطاع التجاري (نائب رئيس أول للقطاع التجاري
سابقاً ) في اكتوبر  .2017وفي الفترة من  2012ولغاية
سبتمبر  2017شغل أرامبورو عدداً من المناصب العليا في
شركة «كومبانيا اسبانوال دي بتروليوس» (سيبسا) ،الشركة
المتخصصة في حلول الطاقة المتاكملة والتي تغطي اكفة
مراحل سلسلة القيمة في صناعة النفط ،حيث عمل مديراً
ومسؤوال عن قطاعات الزيوت والغاز البترولي
للتخصصات،
ً
المسال وأعمال الطيران والبتومين بين مايو  2014وسبتمبر
 ،2017ومديراً للزيوت في «سيبسا للبترول للقطاع التجاري»
من ديسمبر  2012حتى مايو  ،2014ومديراً لتطوير األعمال
في «سيبسا كيمياك» بين مارس وديسمبر  ،2012ومديراً
تجارياً لقطاع البوليستر والمختبر في «سيبسا كيمياك» من
يونيو  2008حتى مارس .2012

انضم الســيد عبد هللا المنذري إلى شركة أدنوك للتوزيع
بصفــة مدير تنفيذي – التكنولوجيا وتطوير األعمال في
يناير  .2018واكن يشــغل سابقاً منصب مدير الجودة
العالمية في شــركة بروج للبتروكيماويات ،ويتمتع
عاما من الخبرة الدولية في أوروبا والصين
بأكثــر من ً 18
وسنغافورة والواليات المتحدة.

ُعينت الســيدة مريم العيدروس بمنصب مدير تنفيذي –
الموارد البشــرية في فبراير  ،2018واكنت قد انضمت إلى
شــركة أدنوك للتوزيع عام  2002وشغلت منصب محلل
التخطيط المؤسســي ،ثم ُعينت بمنصب مدير التخطيط
وإدارة األداء عام  ،2008ثم نائب رئيس قســم إدارة
االســتراتيجية والمخاطر عام  .2012كما عملت السيدة
العيدروس بصفة أمين ســر الشركة في الفترة من عام
 2015إلى عام .2017

انضم الســيد ستيفن ساوندرز إلى شركة أدنوك للتوزيع
فــي يناير  2018وتم تعيينه في منصب مدير تنفيذي –
التســويق في فبراير  .2018وشغل السيد ساوندرز قبل
عددا من المناصب الرفيعة في أقســام التكرير
ذلك
ً
والتســويق والتوزيع في شركة بريتش بتروليوم ،أحدثها
سوقا
منصب رئيس التســويق ألغراض دخول الشركة
ً
جديدة .وفي عام  ،2015شــغل منصب رئيس قسم
التســويق في بريتش بتروليوم فيويلز نورث أميراك،
ثم شــغل من عام  2009إلى عام  2015منصب مدير
استراتيجية الوقود.

يحمل الحمادي شهادة باكلوريوس آداب من جامعة اإلمارات.

يحمل السيد المنذري درجة ماجستير في إدارة األعمال من
لكية إم.آي.تي سلوان لإلدارة وشهادة ماجستير في اإلدارة
الهندسية من جامعة والية اكليفورنيا ،ودرجة باكلوريوس
في الهندسة الكيميائية من لكية كولورادو للمناجم.

تحمل الســيدة عيدروس شهادة باكلوريوس في نظم
المعلومــات اإلدارية من جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

يحمل الســيد ساوندرز درجة ماجستير في التنمية الدولية
من جامعة لندن وباكلوريوس في اقتصاديات التســويق
الغذائي من جامعة ريدينغ.

يحمل جوسيه أرامبورو شهادة باكلوريوس علوم من
جامعة اوتونوما مدريد.
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مـوظّ ـفـونـا

نفخر ونعتز في أدنوك للتوزيع بكوادرنا
المتميزة  .و نعتبر التواصل المفتوح مع
موظّ فينا من األمور الحيوية لفهم همومهم
واحتياجاتهم المتعلّ قة بماكن العمل.
ومن هذا المنطلق ،نسعى دوماً لتشجيع
الموظّ فين على تحقيق التوازن الصحي بين
العمل والحياة الشخصية وذلك من خالل
التطور المهني
التواصل معهم وإتاحة فرص
ّ
ضمن جميع المستويات .وبالتالي نعمل
على الدوام إلطالق مجموعة من الحمالت
متعددة،
التوعوية المنتظمة بشأن مواضيع
ّ
وصوال إلى
بدءاً من السالمة في ماكن العمل
ً
التنوع الثقافي.
ّ
ونحن ملتزمون بتعزيز قدرات موظّ فينا عبر
متقدمة إلى جانب
إقامة دورات تدريبية
ّ
تزويدهم بالمهارات الالزمة حتى يكونوا على
التطورات الحاصلة في هذا
اطالع تام بجميع
ّ
القطاع من األعمال .ويتسم موظّ فونا بسعهيم
للتميز ضمن بيئة عمل داعمة توفر لهم التدريب
ّ
والتعليم بشلك دائم.
يتضمن عملنا أيضاً تطوير العالقات مع أشخاص
ّ
متنوعة
ينحدرون من ثقافات وخلفيات
ّ
التنوع في فريق
نثمن
ّ
ومختلفة .وبالتالي نحن ّ
معدالت
لرفع
باستمرار
عملنا ،كما نسعى
ّ
توظيف النساء ضمن عملياتنا.
ويتوافق النهج الذي نتبعه فيما يتعلّ ق بمسائل
العمل وحقوق اإلنسان مع القوانين واللوائح
المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة
والمعايير الدولية ذات الصلة .كما أننا نتحلّ ى
التحيز في التعامل مع موظّ فينا،
بالنزاهة وعدم
ّ
التأكد من أن الظروف السائدة
مما يساعدنا على
ّ
التنوع
تعزز
في ماكن العمل والمجتمع كلك ّ
ّ
والقبول به مع الحفاظ على كرامة الجميع .إلى
نشدد على التعامل مع اكفة
جانب هذا ،فإننا
ّ
والموردين بطريقة ّبناءة
والمستهلكين
العمالء
ّ
تدعم االندماج المناسب وقبول اآلخر وتاكفح
المبرر.
التمييز غير
ّ
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المـؤسسيـة
إدارة المخـاطـر
ّ

التوطين

عد أولوية
إن تطوير رأس مالنا البشري ُي ّ
استراتيجية في الشركة ،وذلك في إطار التزامنا
الموضحة في رؤية
بتحقيق أهداف التوطين
َّ
اإلمارات .2021
وتعتبر كوادرنا المواطنة هي الثروة الحقيقية
ُ
ً للشركة .وبالتالي نضع أمامهم فرص تطوير
مخصصة لهم لمساعدتهم في تحقيق اكمل
ّ
قدراتهم ككوادر مهنية متخصصة ومتمكنة
تتمتع بالكفاءة والمهارة العالية فيهذا القطاع
من األعمال .ويجري تعيين المواطنين اإلماراتيين
كمتدربين في مختلف إدارات الشركة بحيث
ّ
الخاصة
التطور المهني
يمكنهم إتمام برامج
ّ
ّ
بهم بنجاح.

وتعمل في الشركة أكثر من  400موظّ فة في
إدارات مختلفة اكلشؤون اإلدارية والهندسة
والتسويق وخدمة العمالء والشؤون المالية.
كما يوجد أيضاً عدد آخر من الموظّ فات اللواتي
يعملن في محطّ ات الخدمة في مختلف
أنحاء الدولة .وقد احتفت الفعالية باإلنجازات
حققتها المرأة في النواحي االجتماعية
التي ّ
واالقتصادية والثقافية والسياسية .كما اكنت
هذه الفعالية بمثابة دعوة لتسريع العمل على
التنوع
تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز
ّ
عامة.
في الشركة بصورة ّ

تمكين المرأة

وفي إطار االحتفاء السنوي بيوم المرأة
اإلماراتية في  28أغســطس ،نظّ مت شركة
خاصة لالحتفاء بهذا
أدنــوك للتوزيع فعالية ّ
مقرها الرئيســي بحضور أعضاء
اليوم في
ّ
اإلدارة العليا وعدد كبير من الموظّ فين.

الجديــر ذكره في هذا اإلطار أنه قد تم وضع
أهداف إدارة المخاطر وهيلكية إدارة المخاطر
وتحديد أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة
ولجنة التدقيق وفريق اإلدارة ووظيفة التدقيق
الداخلي بما يتوافق مع معايير اآليزو .31000
حوكمة المخاطر

يهــدف تركيزنا على تمكين المرأة إلى إيجاد
تنوعاً  ،باإلضافة إلى تحقيق
فريــق عمل أكثر ّ
زيادة في الكفاءات والقدرات التنافسية
المتوفــرة لدينا .وقد أطلقت أدنوك عدداً من
المبادرات على مستوى المجموعة لتعزيز
مشاركة المرأة في قطاع النفط والغاز،
ويشــمل هذا إنشاء شبكة للمرأة بهدف تمكين
الموظّ فات وتوفير الدعم الالزم لهن.
وفي إطار التزامها بتمكين المرأة ،تســعى
أدنوك إلى تشــجيع زيادة تمثيل المرأة في
اإلدارة العليا للشركة وزيادة عدد الموظّ فات
اإلماراتيات الجدد .

التعرف االســتباقي على
درك أدنوك للتوزيع أن
ُت ِ
ّ
المخاطر وإدارتها بشلك مالئم يعد جانباً أساسياً
وبناء عليه،
يدخل في صلب عمل الشركة.
ً
فعالة إلدارة المخاطر،
نلتزم تماماً باعتماد آلية ّ
يتم من خاللها تحديد مســتويات عدم الوضوح
فــي بيئة العمل والحد منها ،إضافة إلى تعزيز
الحصول على الفرص واالستفادة منها وذلك
التعرف على المخاطر وفهمها وإدارتها
عبر
ّ
وفقاً
محدد إلدارة المخاطر واعتماد
إلطار
ّ
أفضل المعايير العالمية.

في إطار سعيه لتحقيق أهداف إدارة المخاطر
يتعهد مجلس اإلدارة بما يلي:
في الشركة،
ّ
	•اإلفصاح صراحة عن آلية إدارة المخاطر،
داخلياً وخارجياً  ،بما يضمن تعزيز صورة
وماكنة أدنوك للتوزيع أمام المساهمين
تتمتع بالشفافية الاكملة ،وبما
كمؤسسة
ّ
ّ
يرسخ الوعي والفهم إلطار إدارة المخاطر
على المستويات المناسبة في المؤسسة.

يهدف تركيزنا على
زيادة تمكين المرأة
إلى خلق قوة عاملة
أكثر تنوعاً

	•تولّ ي مسؤولية إنشاء نظام إدارة المخاطر
واإلشراف على تنفيذه ومراجعته.
	•العمل بشلك مستمر على تحديد المخاطر
وإدارتها ومراقبتها واإلبالغ عنها ،مع جعل
مسؤوال عن إدارة المخاطر
فريق اإلدارة
ً
المحددة والتعامل معها بفعالية.
ّ

ولضمان فعالية آلية إدارة المخاطر  ،سوف يقوم
مجلس اإلدارة بما يلي:
	•اعتماد العملية والعناصر الرئيسية الموثَّ قة
بموجب حوكمة إطار إدارة المخاطر.
	•تحديد المخاطر من خالل عملية ذات
أهداف محددة لتقييم تأثير المخاطر على
تحقيق أهداف الشركة.
	•امتالك هيلكية واضحة ومحددة
المسؤوليات.

المؤسسية
آلية وهيلكية إدارة المخاطر
ّ

فيمــا تتبنى أدنوك للتوزيع آلية إدارة
المؤسسية ،نتوقع تعزيز مستويات
المخاطر
ّ
الوعي بالمخاطر والحوكمة في مختلف
المؤسسة ،باإلضافة إلى تحديد أسس
أنحاء
ّ
المحاسبة والملكية في إدارة المخاطر بشلك
واضح وتحسين اإلجراءات والضوابط الداخلية.
وفي هذا اإلطار ،تنظّ م الشركة بصورة
وتجري استبيانات ومقابالت
منتظمة ورش عمل ُ
ومناقشات جماعية بشأن تقييم المخاطر ،كما
عد إدارة المخاطر من البنود الثابتة في أجندة
ُت ّ
اجتماعات فريق اإلدارة .
المؤسسة
وقد تم إبالغ جميع إدارات
ّ
بالمخاطر االستراتيجية الرئيسية التي تم
تحديدها خالل ورش العمل واالجتماعات،
والمقررة
وذلك إلى جانب اإلجراءات الحالية
َّ
للحد من هذه المخاطر.
المخاطر الرئيسية وأوجه عدم
الوضوح في بيئة األعمال
مخاطر اإلمداد
المورد الوحيد لمعظم منتجات
ـد أدنوك
ُتعـ ّ
ّ
الوقود لشــركة أدنوك للتوزيع .وتواجه سلسلة
الخاصة بالشركة العديد من العوامل
اإلمداد
ّ
الخارجية المرتبطة بالمخاطر والتقلبات في
بيئة األعمال ،ومن ضمن هذا على ســبيل
المثــال ال الحصر الكوارث البيئية والتأثيرات
الجيوسياسية والعوامل االقتصادية وغيرها
من تلك التي تؤثّ ر على ديناميكيات الســوق
والبيئة الداخلية.

مخاطر تكنولوجيا المعلومات
تعتمد الشــركة على مجموعة واسعة من
األنظمة التكنولوجيــة لتنفيذ عملياتها
التجاريــة .ونظراً لهذا األمر ،فإن خادم البيانات
بالمقر الرئيســي للشركة والتطبيقات ذات
ّ
الصلة هــي عرضة للعديد من التهديدات
الخارجية مثل المتســلّ لون(الهاكرز) والهجمات
اإللكترونية والفيروســات الحاسوبية والبرامج
الضارة .كما إن مركــز بياناتنا ُعرضة لتهديدات
ّ
المصرح به والحريق
داخلية مثــل الدخول غير
َّ
وغيرها من الكوارث الطبيعية.
و للحد من هــذه المخاطر ،قمنا بتطوير
واعتماد موقع الســترداد البيانات في حاالت
متطور جداً كنســخة
زود بخادم
ّ
الكوارث ُم َّ
بالمقر الرئيســي ،مع
احتياطية لمركز البيانات
ّ
توافر تطبيقــات للمهام الحرجة بهدف ضمان
استمرارية التشــغيل السلس للعمليات.
مخاطر تشغيلية أخرى
ّ
يتم تحديد المخاطر التشغيلية في
سجلت
المخاطر التي تخضع لمراجعة منتظَ مة .وقد
قمنا بوضع العديد من السياسات واإلجراءات
والتوجيهات والضوابط واألنظمة الداخلية
حسنة لمراقبة المخاطر التشغيلية والحد منها.
الم َّ
ُ
تحديات وفرص استراتيجية أخرى
ّ
التحديات االستراتيجية التي تواجهها
تجري دراسة
ّ
أدنوك للتوزيع  -مثل ضغوط التسعير ،والعوامل
االقتصادية اللكّ ية والجزئية ،والمخاطر المالية
– بعناية قصوى إلى جانب الفرص االستراتيجية
المتاحة أمام الشركة .وتتم خالل عمليات
تخطيط األعمال وفي مرحلة وضع الميزانية
المالية مناقشة جميع الخطوات الالزمة للحد
التحديات وكيفية
من اآلثار السلبية لهذه
ّ
المحتملة.
االستفادة من مزايا الفرص
َ
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نعمـل معـاً علـى
تحسيـن جـودة الحيـاة

نسعى من خالل تواجدنا في مختلف المجتمعات
ّ
والسكن
إلى تحقيق الفائدة لصالح كوادرنا
والمجتمع المحلّ ي بشلك عام .ويسعدنا القول
نحقق هذا الهدف من خالل إيجاد فرص
إننا ّ
العمل ،وتقديم الدعم لمبادرات التنمية وتوفير
للموردين المحلّ يين.
الفرص
ّ
نحن نستمع ونهتم

بميزة أساسية تتمثّ ل باالستماع
ّ
نتمتع كشركة ّ
لعمالئنا والمجتمعات التي نعمل فيها
واالستجابة لمتطلّ باتهم والتعاون معهم في
بناء عليه ،قمنا بإنشاء قنوات
شتى المجاالتً .
رسمية للتفاعل مع الجمهور ونحن نستخدم
متنوعة من التقنيات للتفاعل مع
مجموعة
ّ
بدءا من القيام
ف،
المستهد
الرئيسي
الجمهور
َ
ً
بزيارات ميدانية للمواقع ،مروراً بإقامة ورش
وصوال إلى توزيع
عمل وعقد اجتماعات،
ً
المنشورات التوعوية والتثقيفية.
التقدم بالشاكوى في أي وقت
ويمكن للعمالء
ّ
عبر مركز التفاعل مع العمالء ،حيث نقوم بعدها
التحقق
بالتأكد من هذه الشاكوى والعمل على
ّ
ّ
منها .ويتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لضمان
التعامل السريع مع اشاكوى والحد من اآلثار
السلبية التي قد تتركها.
إلى جانب هذاُ ،نجري استطالعات دورية للرأي
ونستخدم المتسوقين السريين ونقوم بإجراء
للتعرف على
ماكلمات تفاعلية مع العمالء
ّ
تهمهم.
ّ
التوقعات واألولويات التي ّ
دعم التنمية االجتماعية

مزود للوقود في دولة اإلمارات
باعتبارنا أكبر ّ
العربية المتحدة ،نلتزم بإجراء تقييمات دورية
توقعاته .كما
الحتياجات مجتمعنا
والتعرف على ّ
ّ
نهدف إلى تزويد مجتمعاتنا بمجموعة واسعة
من الخدمات ذات الجودة العالية  ،عالوة على
مساهمتنا في عمليات االستثمار االجتماعي
وبرامج التنمية المجتمعية.
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مبادرات 2017
شهر رمضان الكريم
تركزت أنشطتنا في رمضان  2017على تعزيز
ّ
المبادرات الخيرية والمسؤولة اجتماعياً  .وقد
شمل هذا األمر السعي لتحسين سالمة الطرق،
مؤسسات دعم المجتمع ،وإطالق
ومساعدة
ّ
حمالت إفطار الصائمين ،إلى جانب العديد من
األنشطة األخرى التي اكنت تهدف إلى زيادة
الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة.
وتم من خالل حملة الشركة التي حملت عنوان
إال بسالمتكم» توزيع المياه
«ما يحلى رمضانّ ،
والتمور في خمسين محطّ ة خدمة على الطرق
السريعة بدولة اإلمارات ،وعملت على تذكير
السائقين بضرورة االلتزام بقواعد ولوائح المرور
أثناء اإلفطار بحيث يصلوا إلى وجهاتهم بسالمة.
لمؤسسة
كما إننا من الشراكء االستراتيجيين
ّ
خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية التي
قدمت  1.7مليون وجبة بالتعاون مع  542أسرة
ّ
إماراتية كجزء من مشروع إفطار صائم.
كما قمنا بدعم عمل المؤسسة من خالل توزيع
ما ال يقل عن  8,000أسطوانة غاز مسال بسعر
رمزي لألسر اإلماراتية المساهمة في إعداد
قدمنا الدعم
وجبات اإلفطار للمحتاجين .كما ّ
للعديد من الجمعيات الخيرية المدنية اإلماراتية
المؤسسات
األخرى ،ومنها على سبيل المثال
ّ
الخيرية التي يديرها نادي عجمان الرياضي ونادي
المليحة الرياضي ،باإلضافة إلى توزيع وجبات
اإلفطار على العمالء في محطّ ات الخدمة في
عجمان والفجيرة.
وفي األيام األخيرة من شهر رمضان الكريم
لعام  ،2017قمنا بتنظيم رحلة العمرة الثامنة
بالتعاون مع نادي خورفاكن للمعاقين وذلك
لتمكين خمسة أشخاص من «أصحاب الهمم» من
أداء مناسك العمرة خالل الشهر الفضيل.
تحسين السالمة المرورية
لعبنا دوراً رئيسياً في دعم مبادرة أسبوع المرور
الخليجي في العام  2017بدورته السنوية
الثالثة والثالثين تحت شعار «حياتك أمانة».

وتمكنا من خالل شبكتنا من محطّ ات الخدمة
ّ
على مستوى الدولة في المساعدة على زيادة
المحددة،
الوعي حول أهمية االلتزام بالسرعة
َّ
وتجنب استخدام الهواتف المتحركة أثناء
ّ
القيادة ،وربط حزام األمان أثناء القيادة وعدم
المخصصة لذوي
إيقاف السيارات في األماكن
ّ
الخاصة .كما شاركت محطّ ات الخدمة
االحتياجات
ّ
لدينا في حملة «حياتك أهم» التي نظّ متها
وزارة الداخلية في دولة اإلمارات وسعت من
خاللها إلى تعزيز الوعي حول أهمية السالمة
على الطرق والقيادة المسؤولة.
التبرعات
دعم الحمالت الخيرية لجمع
ّ
سعينا خالل الفترة الماضية إلى تقديم الدعم
لمجموعة من الحمالت الخيرية العاملة على
التبرعات في دولة اإلمارات العربية
جمع
ّ
تبرعات المجتمعات
خالل
من
وذلك
المتحدة،
ّ
المحلّ ية عبر متاجر واحة أدنوك في محطّ ات
الخدمة .وقد تمثّ لت المبادرة األخيرة التي قامت
بها الشركة بعملية توفير صناديق المساعدة من
الهالل األحمر اإلماراتي وجمعية عجمان الخيرية
خالل شهر رمضان المبارك.
تعزيز القيمة المحلّ ية المضافة
تهدف استراتيجية أدنوك الجديدة لتعزيز القيمة
المحلّ ية المضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع
الخاص في دولة اإلمارات وخلق شرااكت وفرص
جديدة والمساهمة في تعزيز النمو االقتصادي
واالجتماعي وتحسين تبادل المعرفة وتوفير
وظائف إضافية للمواطنين في القطاع الخاص
لدعم التوطين.
وتشجع االستراتيجية الشراكت العالمية على
مزيد من التعاون مع الشراكت المحلية ،بما
فيها الصغيرة والمتوسطة لزيادة المساهمة
في تعزيز القيمة المحلية المضافة .كما
تسهم هذه االستراتيجية في تحسين القدرات
التنافسية للشراكت المحلية من خالل تشجيعها
على االرتقاء باألداء والكفاءة وجودة الخدمات.
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الصحـة والسالمـة والبيئـة

إن الحفاظ على صحة وسالمة موظّ فينا
وعمالئنا وتمكينهم من التعامل بكفاءة
والتحديات يمثل أولوية دائمة
مع المخاطر
ّ
لشركة أدنوك للتوزيع.
وفي هذا اإلطار ،تم تصميم شبكة محطّ ات
الخاصة بنا بما يتوافق مع المعايير
الخدمة
ّ
المعتمدة للصحة والسالمة والبيئة،
الدولية
َ
مثل معيارا  OHSAS 18001و،ISO 14001
كما أنها مطابقة لمواصفات الهيئات االتحادية
والمحلّ ية ذات العالقة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.
إلــى جانب هذا ،نحرص على تطبيق أعلى معايير
الســامة واألمن في مختلف أنحاء شبكتنا.
وبناء عليه ،قامت الشــركة بتجهيز مرافقها
ً
حلوال للحفاظ
بأحــدث التقنيات ،وقد ابتكرت
ً
على أعلى مســتويات الجاهزية للتعامل مع
حاالت الطوارئ .وتتوافق هذه الجهود مع
ســعينا لتحقيق هدفنا الرئيسي المتمثّ ل بحماية
رفاهية ّ
سكن دولة اإلمارات العربية المتحدة
والبيئة البحرية للدولة.
وقد أظهرت مبادرات السالمة التي أطلقناها
خالل العام تركيزاً قوياً والتزاماً مستمراً بحماية
كوادرنا .إال أن تحقيق السالمة واألمن والوصول
إلى بيئة خالية من األخطار هو مسؤولية
مشتركة تتطلب تضافر جميع الجهود  .ونحن
نستفيد من هذه المبادرات والحمالت في
تثقيف عمالئنا وموظّ في محطّ ات الخدمة
معدالت الحوادث واألخطار في
بهدف تقليل
ّ
جميع ماكتبنا ومرافقنا التشغيلية.

كفـاءة
الموظفيـن
ومشـاركتهـم
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جوائز الصحة والسالمة والبيئة
قمنا في شهر مايو بتنظيم حفل لتكريم
الفائزين بجائزة أدنوك السنوية الداخلية للصحة
والسالمة والبيئة .وقد حضر هذا الحدث سعيد
مبارك الراشدي ،الرئيس التنفيذي باإلنابة ،إلى
جانب عدد من كبار المدراء وفرق المشاريع
وموظّ في الشركة الفائزين بالجوائز.
تدريب اإلدارة العليا
في إطار سعي الشركة لتعزيز معايير الصحة
والسالمة المهنية ،نظّ مت دائرة الموارد
البشرية ووحدةالصحة والسالمة والبيئة دورتين
تدريبيتين ألعضاء اإلدارة العليا بالشركة حول
األولية في العمل وأساسيات
اإلسعافات ّ
ماكفحة الحرائق .وقد تم تنظيم هاتين الدورتين
بالتعاون مع جاهزية  -مدينة توازن للسالمة
واألمن وإدارة الكوارث ،وهو مركز للتدريب
المهني والتدريب على السالمة واألمن
وماكفحة الحرائق.
سالمة الطرق
تعاوننا في العام  2017مع وزارة الداخلية بدولة
اإلمارات العربية المتحدة لدعم حملتها للتوعية
المرورية «سعادتهم في سالمتك» ،حيث
نظّ مت الشركة العديد من األنشطة والفعاليات
التي هدفت إلى توعية السائقين بمختلف
جوانب السالمة على الطرق .وقد تم عرض
رسائل توعية على مداخل تسع محطّ ات خدمة
تابعة لشركة أدنوك للتوزيع تخدم أربعة طرق
سريعة جرى استهدافها في الحملة.
المدمجة مع
محطّ ات الخدمة
َ
الدفاع المدني في أبوظبي
بالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع المدني
بأبوظبي ،أكملنا عملية دمج شبكة محطّ ات
الخاصة بنا مع نظام عمليات الدفاع
الخدمة
ّ
المدني ،وذلك بهدف تحسين معايير السالمة.
وسوف تسهم هذه الخطوة في تقليل أوقات
االستجابة خالل حاالت الطوارئ .ويتيح النظام
والمتطور لفريق العمليات المركزي في
الحديث
ّ
الدفاع المدني الوصول إلى اكميرات المراقبة
المثبتة في محطّ ات الخدمة ،والتواصل
األمنية
ّ
مباشرة مع الموظّ فين ،وتقديم التوجيهات
إليهم لحين وصول وحدات الدفاع المدني.

استمرارية األعمال
أجرينا في العام  2017عملية واسعة النطاق
للتحقق من برنامج استمرارية العمل .وقد
ّ
شارك في هذه العملية أكثر من  70موظفاً
في سبعة مواقع جغرافية تتواجد فيها شركة
أدنوك للتوزيع.
تضمن سيناريو «عملية المها» عدم
ولقد
ّ
القدرة على الوصول إلى مستودع المصفح
أدى إلى إيقاف عمليات غاز البترول المسال
مما ّ
لفترة طويلة .وقد نجحت الفرق المعنية في
بيان وجود ترتيبات بديلة لضمان استمرارية
التشغيل الناجح .وقبل إجراء التمرين ،قمنا
بتنظيم عدد من الجلسات التدريبية واجتماعات
التخطيط للتمرين بهدف رفع مستوى الوعي
وضمان الفهم الواضح لنظام إدارة استمرارية
أعمال أدنوك للتوزيع وتطابقه مع المعايير
الوطنية والعالمية.
األمن والمراقبة الرقمية
لضمان الحفاظ على أعلى معايير السالمة
واألمن ،إضافة لتلبية متطلّ بات مختلف
السلطات األمنية ،قمنا بالمبادرات التالية:
•	تركيب اكميرات مراقبة تلفزيونية ،وأنظمة
ذكية للمراقبة واألمن ومراقبة الدخول  ،و
مخاطبة الجمهور
• ربط محطّ ات الخدمة بمركز مراقبة مركزي
والتحكم
•	ربط نظام األمن بمركز المتابعة
ّ
في أبوظبي (.)MCC

التوعية بالصحة والسالمة والبيئة
بهدف تشجيع العمالء والموظّ فين على التركيز
على السالمة ،قمنا بإعداد  10مقاطع فيديو
قصيرة لنشرها على مواقع التواصل االجتماعي
(يوتيوب ،فيسبوك) وعلى شبكة اإلنترنت
الداخلية للشركة .كما واصلنا إصدار منشورات
مهمة متعلّ قة بالصحة
أسبوعية تتناول قضايا
ّ
والسالمة والبيئة.

أداء السالمة
اكن أداؤنا الخاص بالسالمة متميزاً وملحوظاً
تمكنا من اإليفاء بجميع
خالل العام  ،2017إذ
ّ
الخاصة بالسنة ،وهي
مؤشرات األداء الرئيسية
ّ
على النحو التالي:

التزام  %100بمعايير الصحة
والسالمة والبيئة

معدل تكرار اإلصابات المسببة
1
لهدر الوقت
0.17

2015

0.14

2016

0.10

2017

إجمالي اإلصابات القابلة للتسجيل

2

0.27

2015

0.24

2016

تلتزم أدنوك وجميع شراكت المجموعة
بأعلى معايير الصحة والسالمة والبيئة
بالحفاظ على صحة وسالمة موظفيها
والمجتمعات التي تعمل بها وباحترام قوانين
البيئة والحفاظ عليها.
أطلقت أدنوك عام  2017مبادرة على
مستوى المجموعة حول أهمية خلق
ثقافة االلتزام بمعايير الصحة والسالمة
والبيئة  ، ٪100وتمكين الموظفين لاللتزام
بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة
والبيئة ألدنوك .وتقر أدنوك للتوزيع
بالتزامها الصارم بمعايير الصحة والسالمة
والبيئة.٪100

0.13

2017

الوفيات

3

2015
2016
2017

0
2

0

 .1إصابات العمل ×  / 1,000,000ساعة عمل
 .2اإلصابات المسجلة ×  / 1,000,000ساعة عمل
 .3عدد أحداث سالمة العمليات في المستوى 1/2
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مـراجـعـة الشـركـة

االستـدامـة

مع تزايد الطلب العالمي على الموارد ،ومن
كمؤسسة مسؤولة ،ندرك أنه
منطلق موقعنا
ّ
تقع على عاتقنا مسؤولية تقليل الضغط الواقع
على البيئة من خالل إيجاد حلول مستدامة
لتحقيق النمو .لذا فقد اعتمدنا االستدامة
والتوسع
البيئية كجزء من استراتيجيات النمو
ّ
نتمتع بها.
العامة لدينا ،وكقيمة تجارية رئيسية
ّ

بدءا من مرحلة المشتريات
ويتمثّ ل هدفناً ،
وصوال إلى اإلنتاج والمبيعات ،في تقليل
ً
التغير
أثر أنشطتنا على البيئة ،بما في ذلك
ّ
المناخي .ونحن نقوم بهذا من خالل مواءمة
عملياتنا التجارية مع أدائنا البيئي ،إلى جانب
السعي لتحقيق االستخدام األكثر فعالية
وكفاءة للموارد.

الطاقة
تحدياً
إن رفع كفاءة استخدام الطاقة
ّ
يشك ّ
متنامياً بالنسبة لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
التوسع الذي تشهده شبكتنا من محطّ ات
ومع
ّ
الخدمة و متاجر التجزئة ،فإن زيادة استهالك
الطاقة  -سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة –
عتبر أمراً حتمياً  ،لذا فإن الكفاءة في استهالك
ُي َ
عد أولوية قصوى بالنسبة لنا.
الطاقة ُت ّ

الطاقة المباشرة هي الطاقة التي تستهلكها
أنشطتنا ،بما في ذلك أثناء القيام بعمليات
توزيع منتجاتنا وتقديم خدماتنا ،وكذلك الوقود
الذي يستهلكه أسطول مركباتنا؛ و

الطاقة غير المباشرة تتألّ ف من الطاقة التي
يتم استهالكها بواسطة الغير من الذين يخدمون
أنشطتنا ،باإلضافة إلى الطاقة والكهرباء التي
يتم توفيرها من موارد خارجية ،مثل هيئة مياه
وكهرباء أبوظبي.

المياه
لقد بدأنا احتســاب بيانات استهالك المياه
الخاصة بنا ،وذلك عوضاً
وفقاً لفواتيــر المرافق
ّ
عن اعتمــاد التقديرات كما كنا نفعل في
السنوات السابقة.
النفايات
نتميز بالتزامنا بمتطلّ بات الهيئة التنظيمية
ّ
والخاصة بالمناولة اآلمنة والتخلّ ص اآلمن من
ّ
النفايات التي يتم توليدها عبر عملياتنا ،ونحن
أول شركة في مجموعة أدنوك تكمل عملية
تسجيل الخدمة اإللكترونية مع تدوير (مركز إدارة
النفايات  -أبوظبي).
وقد أنتجنا في العام الماضي  950طناً من
النفايات غير الخطيرة .وجرى نقل هذه النفايات
إلى مواقع طمر النفايات وفقاً للمتطلّ بات
المستخدم إلى
التنظيمية .كما تم إرسال الورق
َ
متخصص ألجل إعادة تدويره ،مما
مزود خدمات
ّ
ّ
وفر على الشركة نحو  750كيلوجراماً من الورق
في العام  2017وهي الكمية التي اكن سيتم
هدرها في حالة عدم تدويرها.
استعادة البخار
ثمة خطوة رئيسية أخرى قمنا بها من أجل حماية
ّ
جراء عملياتنا
البيئة وتقليل األثر الواقع عليها ّ
المرتبطة بالوقود تمثّ لت بتركيب أنظمة
متطورة الستعادة البخار في مختلف أنحاء
ّ
الخاصة بنا ومستودعات
شبكة محطّ ات الخدمة
ّ
التخزين لدينا.
والتسرب إلى الفضاء
التبخر
يتميز البنزين بقابلية
ّ
ّ
ّ
خالل عملية النقل وأثناء تعبئة ناقالت النفط
يؤدي إلى
والمركبات في محطّ ات الخدمة ،مما ّ
وقوع أضرار بيئية خطيرة باإلضافة إلى خسائر
في الطاقة وأخرى مالية.

الغاز الطبيعي للمركبات
عتبر مشروع «الغاز الطبيعي للمركبات» أحد
ُي َ
مشاريعنا الرئيسية الهادفة لتحقيق االستدامة
– بحيــث يتم تقديم وقود بديل للمركبات يقلّ ل
الضارة مقارنة
بشلك كبير من انبعاثات الغازات
ّ
بوقود السيارات .ونحن نعمل على تشجيع
التحول الستخدام الغاز
أصحاب السيارات على
ّ
الطبيعي المضغوط ،وهو الوقود األكثر جدوى
من الناحية االقتصادية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،وبالتالي اإلسهام بفعالية في
تحسين الواقع البيئي من خالل خفض االنبعاثات
الضارة
السامة .وسيتم التقليل من االنبعاثات
ّ
ّ
التي تســهم في تلويث الهواء بشلك كبير إذا ما
تحولت المزيد من السيارات إلى استخدام الغاز
ّ
الطبيعي النظيف.
ويجري تحويل المركبات العاملة بالغاز الطبيعي
وفقاً ألعلى المواصفات األوروبية والمعايير
الدولية .ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع
الجهات الحكومية والهيئات االستشارية ذات
الصلة ،كما يتوافق هذا المشروع مع رؤية
أبوظبي االقتصادية  2030الساعية إلى خفض
انبعاثات الكربون.
وتكتسب مشاريع الغاز الطبيعي المضغوط
زخماً كبيراً في النقل العام والتجاري
والمجتمعي .كما من شأن إنشاء شبكة توزيع
من «المحطّ ات األم» و»المحطّ ات الفرعية»
تشمل  17محطّ ة خدمة في أبوظبي والعين
والشارقة ،المساعدة على ضمان إمداد الغاز
الطبيعي المضغوط لجميع أنحاء دولة اإلمارات.
وتتميز هذه الشبكة بكونها مستقلّ ة عن
ّ
الخاصة بالدولة.
شبكة خطوط أنابيب الغاز
ّ

ويتم من خالل هذه المبادرة التقاط واستعادة
يحقق انخفاضاً
البخار من ناقالت الوقود ،مما ّ
معدل انبعاث الهيدروكربونات
كبيراً في
ّ
واستهالك الطاقة والتآلك.
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المـقــدمــة

تقرير مجلس اإلدارة

يسـر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره السنوي مصحوبـاً بالبيانـات الماليـة المقتطعة المدققـة لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع«( .الشركة»)
وشركتها التابعة (يشار إليهما معاً بـ «المجموعة») للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2017

إلى السادة المساهمين في شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
ش.م.ع .أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

األنشطة الرئيسية

الـرأي

إن األنشطة الرئيسية للمجموعة هي تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمنتجات المصاحبة لها.
نظرة على األعمال

خالل السنة ،حققت المجموعة إيرادات بمبلغ  19.756.294ألف درهم ( 17.670.071 :2016ألف درهم) .بلغ ربح السنة  1.804.207ألف درهم
( 1.780.960 :2016ألف درهم).
تم تخصيص أرباح السنة كما يلي:
ألف درهم

مجموع الدخل الشامل للسنة

محول إلى إحتياطي قانوني
أنصبة أرباح مدفوعة

أرباح مستبقاة في  31ديسمبر 2017

1,845,017
1,804,207

( )166,667

( )2,134,688
1,347,869

في  25فبراير  ،2018قرر مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أنصبة أرباح على المساهمين بمبلغ  0.0588للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر .2017
بالنيابة عن مجلس اإلدارة

الدكتور سلطان أحمد الجابر
رئيس مجلس اإلدارة
 25فبراير 2018
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مـراجـعـة األعـمـال

تقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

أرباح مستبقاة في  1يناير 2017

المـراجـعـة المـاليـة

مـراجـعـة الشـركـة

البيـانـات المـاليـة

قمنــا بتدقيق البيانات المالية المقتطعة لشــركة بترول أبوظبي الوطنية
للتوزيع ش.م.ع«( .ادنوك للتوزيع» أو «الشــركة») وشركتها التابعة
(يشــار إليها معاً بـ «المجموعة») ،والتي تشــمل بيان المركز المالي
المقتطع كما في  31ديســمبر  ،2017ولك من بيان الربح أو الخســارة
والدخل الشــامل المقتطع وبيان التغيــرات في حقوق الملكية المقتطع
وبيــان التدفقات النقدية المقتطع للســنة المنتهية في ذلك التاريخ،
واإليضاحات حول البيانات المالية المقتطعة والتي تشــمل ملخص
للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،إن البيانــات المالية المقتطعة المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من
جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي للمجموعة كما في  31ديســمبر
 ،2017وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للســنة المنتهية في ذلك
التاريخ وفقاً للسياســات المحاسبية المدرجة في إيضاح  3حول البيانات
المالية المقتطعة.
أساس الـرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا بموجب
تلك المعايير موضحة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق
البيانات المالية المقتطعة من تقريرنا .كما أننا مستقلون عن المجموعة
وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين «قواعد السلوك
للمحاسبين المهنيين» إلى جانب متطلبات السلوك األخالقي األخرى
في دولة اإلمارات العربية المتحدة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية
المقتطعة للمجموعة ،هذا ،وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى.
ونعتقد بأن ّبينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها اكفية ومالئمة لتوفر
أساسا لرأينا.

التأكيد على أمر – أساس اإلعداد

نلفت اإلنتباه إلى اإليضاحين أرقام  1و  3حول البيانات المالية المقتطعة،
التي توضح أساس إعداد هذه البيانات المالية المقتطعة .تم إعداد
البيانات المالية المقتطعة على أساس اإلقتطاع من البيانات المالية
الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017و  31ديسمبر2016
إلقتطاع المبيعات ،تلكفة المبيعات ،الذمم المدينة /الدائنة والمخزون
لقسم الطيران المدني.
إن رأينا غير معدل فيما يتعلق بهذا األمر.
أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني ،هي األكثر أهمية في
تدقيقنا للبيانات المالية المقتطعة للفترة الحالية .لقد قمنا بمناقشة أمور
التدقيق الرئيسية مع لجنة التدقيق ،ولكنها ال تشمل جميع األمور التي
تم مناقشتها مع لجنة التدقيق .في الصفحات التالية ،قمنا بتوضيح أمور
التدقيق الرئيسية التي حددناها ،وقمنا بإدراج ملخص إجراءات التدقيق التي
أجريناها لمعالجة تلك األمور.
تم تناول هذه االمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المقتطعة كلك،
وفي تكوين رأينا حولها ،وال نبدي رأيا منفصال بشأن هذه األمور.
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أمور التدقيق الرئيسية

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية

دقة واكتمال اإليرادات المعترف بها من مبيعات التجزئة ونظم تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة
حققت المجموعة إيرادات من مبيعات التجزئة بمبلغ  13.746.259ألف
درهم للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017السنة المنتهية في 31
ديسمبر  12.299.777 :2016ألف درهم).
تم تقييم اإلعتراف باإليرادات من مبيعات التجزئة أكمر تدقيق رئيسي نظرا
لدرجة تعقيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات والعمليات المستخدمة.
تم عرض السياسات المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق باإلعتراف باإليرادات
في إيضاح رقم  3حول البيانات المالية المقتطعة.

تضمنت إجراءات التدقيق تقييم ضوابط عملية إيرادات التجزئة وأنظمة
تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة .قمنا بإختبار تصميم وفعالية التشغيل
للضوابط ذات الصلة بعملية إيرادات التجزئة وشملت إختبار ضوابط دقة
واكتمال اإليرادات المعترف بها من مبيعات التجزئة .لقد حصلنا على فهم
لعمليات اإليرادات الهامة بما في ذلك متابعة األداء ذات العالقة من البداية
إلى النهاية لعمليات البيع بالتجزئة وتحديد الضوابط ذات الصلة (بما في ذلك
أنظمة تكنولوجيا المعلومات والواجهات والتقارير).
قمنا باإلستعانة بأخصائيي تكنولوجيا المعلومات الختبار الضوابط العامة
لتكنولوجيا المعلومات ،واجهات النظام ،تقارير البيانات  /المعلومات ،وضوابط
تطبيق محددة حول أنظمة إيرادات التجزئة.
باإلضافة إلى ذلك ،قمنا أيضاً بإجراءات التدقيق التالية:
• قمنا بإجراءات تحليليه جوهرية مفصلة لتدفقات اإليرادات الهامة؛ و

•	قمنا بإجراءات محددة لضمان دقه واكتمال إيرادات التجزئة ومعايير االعتراف
باإليرادات المطبقة بما يتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

عمليات الطيران المدني المقتطعة
تعكس البيانات المالية المقتطعة المركز المالي للمجموعة كما في 31
ديسمبر  2017و  31ديسمبر  2016وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية
للسنوات المنتهية في ذلك التاريخ باستثناء المبيعات وتلكفة المبيعات،
مصاريف التوزيع واإلدارية ،الذمم المدينة /الذمم الدائنة والمخزون
المتعلقة بقسم الطيران المدني كما هو مبين في إيضاح رقم  1حول
البيانات المالية المقتطعة.
تم تقييم عملية اإلقتطاع أكمر تدقيق رئيسي حيث أنها تتضمن تعديالت
يدوية مما يزيد من خطر حدوث خطأ بشري.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم الضوابط على عملية تشغيل
الطيران المدني المقتطع .قمنا بتصميم وإختبار فعالية التشغيل للضوابط
ذات الصلة لتقييم الحاجة إلى عمليات الطيران المدني المقتطع .تضمن ذلك
إختبار ضوابط دقة واكتمال عمليات الطيران المدني المقتطع.

أمور التدقيق الرئيسية

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية

إنخفاض قيمة الممتلاكت واآلالت والمعدات
تبلغ القيمة المدرجة للموجودات المتعلقة بعمليات الغازولين النفطي
المسال المصنفة ضمن ممتلاكت وآالت ومعدات بمبلغ  261.715مليون
درهم كما في  31ديسمبر .2017
تقوم المجموعة بمراجعة مؤشرات إنخفاض القيمة ،وحيثما توجد
مؤشرات إلنخفاض القيمة ،يتم إجراء مراجعة إلنخفاض القيمة من خالل
تحديد القيمة القابلة لإلسترداد مع األخذ باإلعتبار القيمة العادلة للعقار
قيد النظر (أنظر إيضاح  4حول البيانات المالية المقتطعة).
تم تقييم تقدير المبالغ القابلة لإلسترداد للموجودات أكمر تدقيق رئيسي
نتيجة درجة التعقيد المتضمن في التقييم وأهمية األحاكم والتقديرات
التي وضعتها اإلدارة.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم الضوابط على تحليل إنخفاض
القيمة واإلحتسابات .قمنا بإختبار تصميم وفعالية التشغيل للضوابط ذات
الصلة لتقييم الحاجة إلى مخصص انخفاض القيمة .تضمن ذلك إختبار ضوابط
دقة واكتمال نماذج إحتساب انخفاض القيمة.
باإلضافة إلى ذلك ،قمنا أيضاً بإجراءات التدقيق التالية:
•	قمنا ياإلستعانة باألخصائيين الداخليين لدينا لتقييم مدى االمتثال للمعايير
المحاسبية وتقييم تقدير األصول؛

•	تقييم فيما إذا اكن األسلوب والمنهج المستخدم من قبل اإلدارة إلحتساب
القيمة في اإلستخدام للك وحدة منتجة للنقد تتوافق مع المعيار
المحاسبي الدولي رقم  36إنخفاض قيمة الموجودات؛
•	الحصول على وتحليل تقييمات إنخفاض القيمة المقدمة من قبل اإلدارة
للموجودات المعنية لتحديد ما إذا اكنت معقولة ومعززة بالمستندات؛
•	تحليل معدالت الخصم والمتوسط المرجح لتلكفه راس المال التي تم
إحتسابها من قبل اإلدارة للمقارنة والتحقق من إحتسابات اإلدارة؛
•	التحقق مــن معقولية معدالت النمو وافتراضات التدفقات النقدية
الرئيسية األخرى؛

•	القيام بتحليل الحساسية حول االفتراضات الرئيسية التي استخدمتها
اإلدارة للتأكد من مدي التغيير في االفتراضات التي قد تكون مطلوبة
بشلك فردي أو جماعي للقيام بتغيير إضافي في إنخفاض القيمة.

باإلضافة إلى ذلك ،قمنا أيضاً بإجراءات التدقيق التالية:
•	التحقق من اتفاقية التحويل وضمان أن عملية اإلقتطاع قد تمت وفقاً
لشروط اإلتفاقية؛

•	القيام بإجراءات محددة على المبالغ المقتطعة للتأكد من دقة واكتمال
المبالغ والمعلومات المقتطعة؛

•	قمنا بإجراءات تدقيق للتأكد من صحة األرصدة والمعامالت والتأكد من أن
أرصدة ومعامالت الطيران المدني قد تم إستبعادها من البيانات المالية
المقتطعة؛ و
•	اإلستعانة بأخصائيي تكنولوجيا المعلومات لدينا الختبار دقة التقارير
التي يتم إعدادها من قبل النظام (المعلومات التي تنتجها المنشأة)
المستخدمة في عملية اإلقتطاع.
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معلومات أخرى

إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى .تتكون المعلومات األخرى
من تقرير مجلس اإلدارة ،الذي حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات،
والمالمح التشغيلية والمالية الهامة ،رسالة رئيس مجلس اإلدارة ،رسالة
الرئيس التنفيذي ،ورسالة نائب الرئيس التنفيذي والمعلومات األخرى في
التقرير السنوي ،الذي نتوقع الحصول عليها بعد ذلك التاريخ .إن المعلومات
األخرى ال تتضمن البيانات المالية المقتطعة وتقرير تدقيقنا حولها.
إن رأينا حول البيانات المالية المقتطعة ال يشمل المعلومات األخرى ،وال نعبر
بأي شلك عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.
تتمثل مسؤوليتنا بالنســبة ألعمال تدقيقنا للبيانات المالية المقتطعة
في االطالع على المعلومات األخرى ،وفي ســبيل ذلك نقوم بتحديد
جوهريا مع البيانات
فيما إذا اكنت هــذه المعلومات األخرى غير متوافقة
ً
المالية المقتطعــة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال
أخطاء مادية .إذا اســتنتجنا
التدقيق ،أو إذا اتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن
ً
وجود أي أخطــاء مادية في المعلومات األخرى ،فإنه يتعين علينا اإلفصاح
ـتنادا إلى األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق بهذه المعلومات
عن ذلك ،اسـ ً
األخــرى التي حصلنا عليهــا قبل تاريخ هذا التقرير .ليس لدينا ما ُن ِ
فصح عنه
في هذا الشأن.
مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة
في إعداد البيانات المالية المقتطعة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية المقتطعة وعرضها
بصورة عادلة وفقاً للسياسات المحاسبية المدرجة في إيضاح  3حول
البيانات المالية المقتطعة ،وطبقاً ألحاكم النظام األساسي للمجموعة
واألحاكم السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ()2
لسنة  ،2015وكذلك من وضع نظام الرقابة الداخلية التي تجدها اإلدارة
ضرورية لتمكنها من اعداد البيانات المالية المقتطعة بصورة عادلة خالية
من أخطاء جوهرية ،سواء اكنت ناشئة عن احتيال أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية المقتطعة ،ان اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة
المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة واالفصاح متى اكن مناسباً ،
عن المسائل المتعلقة باالستمراريـــة واعتماد مبــــدأ االستمراريـــــة
المحاسبي ،ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها ،أو ال
يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.
ويعتبر القائمين على الحوكمة مسؤولين عن االشراف على مسار إعداد
التقارير المالية للمجموعة.
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مسؤوليـات مدقق الحسابـات حـول
تدقيق البيانات المالية المقتطعة

إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا اكنت البيانات المالية
المقتطعة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية ،سواء اكنت ناشئة
عن احتيال أو عن خطأ ،وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا .ان التأكيد
عال من التأكيد ،وال يضمن أن عملية التدقيق التي
المعقول هو مستوى ٍ
دائما أي خطأ جوهري
تمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف
ً
ّ
في حال وجوده .وقد تنشأ االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ ،وتعتبر
جمع فيما إذا اكن من المتوقع تأثيرها على
جوهرية بشلك فردي أو ُم ّ
بناء على هذه البيانات
المستخدمين
قبل
من
المتخذة
القرارات االقتصادية
ً
المالية المقتطعة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،فإننا نمارس
التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق .كما
نقوم أيضا:
•	بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات المالية
المقتطعة ،سواء اكنت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،بالتصميم والقيام
بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة
تدقيق اكفية ومناسبة توفر أساسا لرأينا .ان مخاطر عدم اكتشاف
خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ ،حيث يشمل
االحتيال التواطؤ ،التزوير ،الحذف المتعمد ،سوء التمثيل أو تجاوز نظام
الرقابة الداخلي.

•	باالطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل
تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،ولكن ليس بغرض إبداء
رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.
•	بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات
المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.

•	بتقييم العرض الشــامل للبيانات الماليــة المقتطعة وهيلكها والبيانات
المتضمنة فيها ،بمــا في ذلك اإليضاحات ،وفيما إذا اكنت البيانات
المالية المقتطعة تظهــر العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة
تحقق العرض العادل.

•	باستنتاج مدى مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي،
وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،في حال وجود حالة
جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكواك
جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار .وفي حال االستنتاج
بوجود حالة جوهرية من عدم اليقين ،يتوجب علينا لفت االنتباه
في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية
المقتطعة ،أو ،في حال اكنت هذه اإليضاحات غير اكفية يتوجب علينا
تعديل رأينا .هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم
الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،قد تؤدي االحداث أو
الظروف المستقبلية بالمجموعة إلى توقف أعمال المجموعة على
أساس مبدأ االستمرارية.

نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال ال
الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة ،بما في ذلك أي خلل جوهري
في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.
كما نقوم باطالع القائمين على الحوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد
السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية ،والتواصل معهم بخصوص جميع
تأثيرا
العالقات وغيرها من المسائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد تؤثر
ً
ً
مناسبا.
معقول على استقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة متى اكن
ً

من األمور التي يتم التواصل بشأنها مع القائمين على الحوكمة ،نقوم
بتحديد األمور التي اكن لها األثر األكبر في تدقيق البيانات المالية المقتطعة
للفترة الحالية ،والتي تعد أمور تدقيق رئيسية .نقوم باإلفصاح عن هذه
االمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون االفصاح
العلني عنها ،أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية ،ان ال يتم اإلفصاح عن
امر معين في تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد
تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.
افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى

ووفقا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية
عالوة على ذلك،
ً
المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015نفيد:
	.1أننا قد حصلنا على اكفة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛
	.2أنه تم إعداد البيانات المالية المقتطعة ،من جميع جوانبها الجوهرية
بما يتطابق مع األحاكم السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية
المتحدة رقم ( )2لسنة 2015؛

	.3أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛

	.4أن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتوافق مع
الدفاتر الحسابية للمجموعة؛

	.5كما هو مبين في إيضاح رقم  1حول البيانات المالية المقتطعة ،لم تقم
المجموعة بشراء أو اإلستثمار في أسهم خالل السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2017؛

	.6يبين اإليضاح رقم  8حول البيانات المالية المقتطعة أهم المعامالت
واألرصدة مع األطراف ذات العالقة مع الشروط واألحاكم التي قد تم
بموجبها إبرام تلك المعامالت؛

	.7كما هو مبين في إيضاح رقم  1حول البيانات المالية المقتطعة ،تم
إعداد هذه البيانات المالية المقتطعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير
المالية ،باستثناء استبعاد بعض الموجودات ،المطلوبات ،اإليرادات
والمصاريف المتعلقة بأنشطة البيع والشراء للقسم ،وكذلك التدفقات
النقدية ذات الصلة التي تم تحويلها إلى الشركة األم .باستثناء ما هو
وبناء على المعلومات التي توفرت لنا ،لم يلفت إنتباهنا
مذكور أعاله،
ً
أي أمر يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد إرتكبت خالل السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  2017أي مخالفات لألحاكم السارية للقانون
االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  2015أو لعقد
تأسيس الشركة مما قد يؤثر جوهرياً على أنشطتها أو مركزها المالي
كما في  31ديسمبر 2017؛ و

	.8كما هو مبين في اإليضاح رقم  1حول البيانات المالية المقتطعة،
قامت المجموعة بمساهمات اجتماعية بلغت  2.595ألف درهم خالل
السنة المنتهية في  31ديسمبر .2017

باإلضافة إلى ذلك ،طبقاً للمعلومات التي توفرت لنا ،لم يلفت إنتباهنا
أي أمر يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد إرتكبت خالل السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر  2017أي مخالفات لألحاكم السارية للقانون رقم  15لسنة
 2017بشأن إنشاء الشركة مما قد يؤثر جوهرياً على أنشطتها أو مركزها
المالي كما في  31ديسمبر .2017
ديلويت آند توش (الشرق األوسط)

موقع من قبل:

راما بادمانابها أشاريا
رقم القيد 701
 25فبراير 2018
أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة
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المـقــدمــة

بيان المركز المالي المقتطع

المـراجـعـة المـاليـة

مـراجـعـة األعـمـال

البيـانـات المـاليـة

مـراجـعـة الشـركـة

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل المقتطع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

كما في  31ديسمبر 2017

إيضاحات

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

الموجودات

إيضاحات

إيرادات

الموجودات غير المتداولة

ممتلاكت وآالت ومعدات

دفعات مقدمة لمقاولين

موجودات غير متداولة أخرى

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة

مخزون

5

5,313,897

14

13,462

6

100,558

5,427,917
1,344,014

ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى

7

نقد وأرصدة لدى البنوك

9

2,785,452

10

74,819

8

مستحق من جهات ذات عالقة

موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

4,373,773
127,021
–

4,500,794
1,093,818

2,211,541

1,656,831
3,833,454
–

361,634

6,702,641
6,777,460

12,205,377

353,390

6,937,493
6,937,493

17

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

19,756,294

17,670,071

تاكليف مباشرة

18

( )15,330,201

( )13,443,563

مصاريف توزيع وإدارية

19

( )2,723,334

( )2,549,782

خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف تشغيلية أخرى

21

( )75,428

( )59,252

إجمالي الربح
إيرادات أخرى

الربح التشغيلي

20

إيرادات فوائد

1,820,315

( )18,771

ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر

23

160,995

1,778,469
2,491
–

1,804,207

1,780,960

1,804,207

1,780,960

0.144

0.142

–

مجموع الدخل الشامل للسنة
األساسي والمخفض

192,984

2,663

تاكليف تمويل

العائد للسهم:

4,426,093

4,226,508

–

11,438,287

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

11

رأس المال

12

المساهمة في رأس المال

13

إحتياطي قانوني
أرباح محتجزة

مجموع حقوق الملكية

قرض طويل األجل

14

مخصص ماكفآت نهاية الخدمة للموظفين

15

مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة

16

ذمم دائنة تجارية وأخرى

مستحق لجهات ذات عالقة

8

مجموع المطلوبات المتداولة

500,000

1,347,869

مجموع المطلوبات

سعيد مبارك الراشدي
الرئيس التنفيذي باإلنابة

تشلك اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المقتطعة.

6,304,418
333,333

1,845,017
9,482,768

5,479,201

–

5,703,138

236,926

223,937

1,158,821

2,495,549

236,926

1,115,047
603,546

3,654,370

1,718,593

12,205,377

11,438,287

9,357,508

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

64

–

2,847,869

المطلوبات غير المتداولة

الدكتور سلطان أحمد الجابر
رئيس مجلس اإلدارة

1,000,000

1,000,000

1,955,519

بيتري بينتي
المدير المالي التنفيذي

تشلك اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المقتطعة.
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المـقــدمــة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المقتطع

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

رأس المال
ألف درهم

مجموع الدخل الشامل للسنة

1,000,000
–

تنازل عن مبلغ مستحق إلى جهة ذات عالقة (إيضاحات  8و )12

–

محول إلى إحتياطي قانوني (إيضاح )13

–

مساهمة إضافية في رأس المال (إيضاح )12
الرصيد في  1يناير 2017

مجموع الدخل الشامل للسنة

–

1,000,000
–

محول إلى إحتياطي قانوني (إيضاح )13

–

تسديد مساهمة في رأس المال (إيضاح )12
الرصيد في  31ديسمبر 2017

–
1,000,000

أنصبة أرباح مدفوعة (إيضاح )24

–

المساهمة
في رأس المال
ألف درهم

–

–

–

6,304,418
–

6,304,418
–

–

–

( )6,304,418
–

إحتياطي
قانوني
ألف درهم

أرباح محتجزة/
(خسائر متراكمة)
ألف درهم

329,489

()34,818,193 ( )36,147,682

–

–

–

3,844
333,333
–

166,667
–

–
500,000

1,780,960

المجموع
ألف درهم

1,780,960

36,215,583 36,215,583
–

( )3,844
1,845,017

1,804,207

( )166,667

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

ربح السنة

تعديالت لـ:

إستهالك ممتلاكت وآالت ومعدات

6,304,418

خسائر إنخفاض قيمة ذمم مدينة – صافي مبالغ مستردة

9,482,768

أرباح من إستبعاد ممتلاكت وآالت ومعدات

–

1,804,207
–

( )2,134,688 ( )2,134,688
–
1,347,869

2017
ألف درهم

( )6,304,418
2,847,869

ماكفآت نهاية الخدمة للموظفين المحملة

خسارة إنخفاض القيمة لبضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة
شطب مخزون

تاكليف تمويل
إيرادات فوائد

التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل
زيادة في مخزون

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

زيادة( /نقص) في ذمم مدينة تجارية وأخرى

زيادة في مستحق إلى جهات ذات عالقة

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

ماكفآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
دفعات لشراء ممتلاكت وآالت ومعدات

دفعات لتحويل ممتلاكت وآالت ومعدات من جهة ذات عالقة
مبالغ مدفوعة لدفعات مقدمة لمقاولين

عائدات من إستبعاد ممتلاكت وآالت ومعدات

460,653

347,076

26,314

29,485

22,417
( )73

3,488
2,774

18,771

( )2,663

2,335,888

( )256,458

( )577,127
( )8,244

109,552

1,817,184

1,027

11,964
–

( )2,491
2,187,155

( )264,774

1,078,792

( )32,696
( )24,980

1,174,308

3,381,492

4,046,987

( )39,303

( )736,983

( )696,227
( )24,955
383

2,663

( )70,818

( )1,040,151
–

( )100,199
3,135
–

2,491

( )1,134,724

5,478,541

–

( )6,304,418

–

دفعات لتاكليف معاملة – تسهيل متجدد

( )13,810

أنصبة أرباح مدفوعة

( )2,134,688

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

( )3,104

3,420,795

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

تسديد مساهمة في رأس المال

22,238

4,117,805

( )1,485,119

عائدات من قرض طويل األجل

( )2,974,375

–

–

–

صافي (النقص) /الزيادة في النقد ومرادفات النقد

( )1,078,002

2,912,263

النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة (إيضاح )9

2,655,452

3,733,454

النقد ومرادفات النقد في بداية السنة
معامالت غير نقدية

مستحقات لممتلاكت وآالت ومعدات

3,733,454

821,191

207,978

77,712

ممتلاكت وآالت ومعدات محولة إلى موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

74,819

–

تحويل الخسائر المتراكمة إلى مستحق إلى جهة ذات عالقة (إيضاح )12

–

دفعات مقدمة لمقاولين محولة إلى ممتلاكت وآالت ومعدات
مساهمة إضافية في رأس المال (إيضاح )12

66

1,804,207

زيادة في وديعة ألجل بتاريخ إستحقاق ألكثر من ثالثة أشهر

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

2016
ألف درهم

1,780,960

( )30,000

فوائد مستلمة

تشلك اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المقتطعة.

مـراجـعـة الشـركـة

بيان التدفقات النقدية المقتطع

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

الرصيد في  1يناير 2016

المـراجـعـة المـاليـة

مـراجـعـة األعـمـال

البيـانـات المـاليـة

51,418
–

120,077
6,304,418

36,215,583

تشلك اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المقتطعة.
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المـقــدمــة

المـراجـعـة المـاليـة

مـراجـعـة األعـمـال

مـراجـعـة الشـركـة

البيـانـات المـاليـة

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

1

معلومات عامة

تأسست شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع«( .أدنوك للتوزيع»
أو «الشركة») سابقاً شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ،هي شركة
تأسست بموجب القانون رقم ( )13لسنة  1973الصادر عن صاحب السمو
حاكم إمارة أبوظبي باإلنابة.
في  22نوفمبر  ،2017صدر القانون رقم  15لسنة «( 2017قانون
التأسيس الجديد») ليحل محل القانون رقم  13لسنة  1973المتعلق بإدراج
شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع ،.وهي شركة مساهمة
عامة مسجلة لدى السجل التجاري في أبوظبي بموجب رخصة تجارية رقم
 CN – 1002757الصادرة من قبل دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي.
أصبح النظام األساسي للشركة ساري المفعول اعتباراً من  22نوفمبر
 ،2017في نفس التاريخ تم إصدار قانون التأسيس الجديد وأصبح ساري
المفعول .إن مدة الشركة هي  100سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور
قانون التأسيس الجديد.
الحقاً لقرار شركة بترول أبوظبي الوطنية («أدنوك»« ،المساهم» أو
«الشركة األم») ،بصفتها المساهم الوحيد في الشركة ،بتاريخ  28يونيو
 ،2017وافقت أدنوك على إدراج جميع أسهم الشركة في سوق أبوظبي
لألوراق المالية والبيع من خالل عرض على الجمهور جزء من رأس مال الشركة
المحتفظ بها من قبل أدنوك.
إن عنوان المكتب الرئيسي المسجل للمجموعة هو ص .ب ،4188 .أبوظبي،
اإلمارات العربية المتحدة .إن أسهم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي
لألوراق المالية.
إن األنشطة الرئيسية للشركـة وشركتها التابعة ،شركة أدنوك الدولية
للتوزيع ذ.م.م( ،.يشار إليها معها بـ «المجموعة») هي تسويق المنتجات
البترولية والغاز الطبيعي والمنتجات المصاحبة لها.
تمتلك المجموعة محطات الوقود بالتجزئة التي تقع في إمارة أبوظبي
والشارقة ،حيث تعتبر المجموعة هي المزود الوحيد للوقود لها ،وفي
إمارات عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين.
تقوم المجموعة بتشغيل متاجر «واحة أدنوك» في معظم محطات
الخدمة التابعة لها ،وتقوم بتأجير متاجر بيع بالتجزئة وغيرها من المساحات
للمستأجرين ،مثل مطاعم الخدمة السريعة.
تقوم المجموعة أيضا بتسويق وتوزيع الوقود للعمالء من الشراكت
والحكومات في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة .باإلضافة إلى
ذلك ،تقدم المجموعة خدمات التزويد بالوقود والخدمات ذات الصلة في
ثمانية مطارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتمتلك وتدير شبكة
لتوزيع الغاز الطبيعي في أبوظبي.
اكنت المجموعة عبارة عن شركة تابعة مملوكة بالاكمل لـ أدنوك ،والتي
هي مملوكة بالاكمل لحكومة أبوظبي («المساهم النهائي») ،والمسجلة
في أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
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في  14سبتمبر  ،2017وافقت الشركة االم على تحويل أنشطه البيع
والشراء التي يقوم بها قسم الطيران المدني («القسم») إليها بحيث يتم
تسجيل جميع المبيعات ،تلكفه المبيعات ،الذمم المدينة والمخزون للقسم
من قبل الشركة االم .وفقاً لخطه التحويل ،فإن أنشطة البيع والشراء التي
يقوم بها القسم سوف تقوم بها الشركة االم ،بينما ستقوم شركة أدنوك
للتوزيع ،بصفتها وكيل للشركة األم ،بإدارة عمليات القسم ،وإعتباراً من 1
أكتوبر  ،2017سيتم تحميل الشركة األم نسبه مئوية من التاكليف المتكبدة
كما تم االتفاق عليه من قبل الطرفين.
تاريخياً  ،يتم تسجيل أنشطة البيع والشراء والمعامالت للقسم من قبل
الشركة ويتم إدراجها في البيانات المالية الموحدة .تعكس البيانات المالية
المقتطعة المدرجة في هذا التقرير المركز المالي للمجموعة كما في 31
ديسمبر  2017و  31ديسمبر  ،2016وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية
للفترة المنتهية في ذلك التاريخ باستثناء المبيعات وتلكفة المبيعات،
مصاريف التوزيع واإلدارية ،الذمم المدينة/الذمم الدائنة والمخزون للقسم.
لم تقم المجموعة بشراء أو اإلستثمار في أسهم خالل السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2017؛
قامت المجموعة بمساهمات اجتماعية بلغت  2.595ألف درهم خالل
السنة المنتهية في  31ديسمبر .2017
بيان التوافق
بناء على المعايير الدولية للتقارير
المقتطعة
المالية
البيانات
تم إعداد
ً
المالية ،بإستثناء بعض الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف
المتعلقة بأنشطة بيع وشراء القسم ،وكذلك التدفقات النقدية ذات
العالقة التي سوف يتم تحويلها إلى الشركة األم كما هو موضح ضمن
«أساس اإلعداد» في إيضاح .3
والمعدلة
 2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ
	1/2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها
وليس لها تأثير هام على البيانات المالية المقتطعة
تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية ،التي
أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير
 2017في هذه البيانات المالية المقتطعة.
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  7مبادرة اإلفصاح:

قامت الشــركة بتطبيق هذه التعديالت للمرة األولى في السنة
الحالية .تتطلب التعديالت أن تقوم المنشــأة بعرض اإلفصاحات التي
تمكن مســتخدمي البيانات المالية المقتطعة من تقييم التغييرات في
المطلوبات الناتجة من األنشــطة التمويلية ،بما في ذلك التغييرات
النقدية وغير النقدية.

تتكون مطلوبات المجموعة الناتجة من األنشطة التمويلية من القروض
(إيضاح  .)14تم عرض التسويات بين األرصدة االفتتاحية واألرصدة الختامية
لهذه البنود في إيضاح  .14تماشياً مع األحاكم اإلنتقالية للتعديالت ،لم
تفصح المجموعة عن معلومات المقارنة للفترة السابقة .باستثناء اإلفصاح
اإلضافي في إيضاح  ،14لم يكن لتطبيق هذه التعديالت أي تأثير على
البيانات المالية المقتطعة للمجموعة.
	2/2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد
لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
والمعدلة المصدرة التالية والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد:
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية

يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية الصادر في
نوفمبر  2009متطلبات جديدة حول تصنيف وقياس الموجودات المالية.
تم تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9الحقاً في أكتوبر 2010
ليتضمن متطلبات حول تصنيف وقياس المطلوبات المالية وإلغاء االعتراف
بها ،وفي نوفمبر  2013ليتضمن متطلبات جديدة حول محاسبة التحوط
العامة .تم إصدار نسخة أخرى معدلة حول المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  9في يوليو  2014ليتضمن بشلك أساسي أ) متطلبات إنخفاض القيمة
للموجودات المالية و ب) تعديالت محدودة لمتطلبات التصنيف والقياس
من خالل تقديم قياس «القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر» على
أدوات دين معينة بسيطة.
تم إصدار النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9والتي
تشمل متطلبات محاسبة األدوات المالية ،والتي تحل محل المعيار
المحاسبي الدولي رقم  39األدوات المالية :اإلعتراف والقياس .يتضمن
المعيار متطلبات في المجاالت التالية:
•	التصنيف والقياس :يتم تصنيف الموجودات المالية بالرجوع إلى نموذج
األعمال المحتفظ بها من خالله وخصائص التدفقات النقدية المتعاقد
عليها .يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9في نسخته الصادرة
في سنة  2014فئة «القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر»
لبعض أدوات الدين .يتم تصنيف المطلوبات المالية بطريقة مماثلة
ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،39ولكن هناك إختالفات في
متطلبات تطبيق قياس مخاطر االئتمان الخاصة بالمنشأة.
•	إنخفاض القيمة :تقدم نســخة  2014من المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  9نموذج «خســارة إئتمان متوقعة» لقياس إنخفاض قيمة
الموجــودات المالية ،لذلك لم يعد ضرورياً حصول حدث إئتماني قبل
اإلعتراف بخسارة اإلئتمان.
•	محاسبة التحوط :يقدم نموذج محاسبة تحوط جديد الذي تم تصميمه
ليكون متماشياً مع أنشطة إدارة المخاطر لدى المنشآت عند التحوط
للمخاطر المالية وغير المالية.
•	إلغاء اإلعتراف :تم إدراج متطلبات إلغاء اإلعتراف بالموجودات
والمطلوبات المالية من المعيار المحاسبي الدولي رقم .39

تتوقع اإلدارة بأن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )2014( 9سيتم
تطبيقه في البيانات المالية المقتطعة للمجموعة للفترة السنوية التي تبدأ
في  1يناير  .2018إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )2014( 9
قد يكون له تأثير هام على قياس انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
بناء على تقديرات الخسائر الناتجة عن عدم قدرة أو عجز العمالء
للمجموعة ً
عن تسديد الدفعات المطلوبة أو القيمة الزمنية لألموال .تواصل المجموعة
تقييم تأثير ذلك والتغييرات األخرى على البيانات المالية المقتطعة.
المعيـار الدولي إلعداد التقارير الماليـة
رقم  15إيرادات من عقود مع العمالء

أصدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15نموذج شامل
واحد للمنشآت الستخدامه في المحاسبة لإليرادات الناتجة من العقود
المبرمة مع العمالء .سيحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15
والتفسيرات المتعلقة به عندما تصبح فعالة ،محل اإلرشاد الحالي لإلعتراف
باإليرادات المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم  18اإليرادات؛
والمعيار المحاسبي الدولي رقم  11عقود المقاوالت .إن المبدأ األساسي
للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15هو أنه على المنشأة
اإلعتراف باإليرادات لتصف تحويل السلع أو الخدمات المتفق عليها إلى
العمالء بمبلغ يعكس البدل المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه
مقابل تلك السلع أو الخدمات .يقدم المعيار منهاج من خمس خطوات
لإلعتراف باإليرادات:
• الخطوة األولى :تحديد العقد (العقود) مع العمالء؛
• الخطوة الثانية :تحديد أداء اإللتزامات في العقد؛
• الخطوة الثالثة :تحديد سعر المعاملة؛

•	الخطوة الرابعة :توزيع سعر المعاملة على أداء اإللتزامات في العقد؛
•	الخطوة الخامسة :اإلعتراف باإليرادات عندما (أو متى) تلبي المنشأة
أداء اإللتزام

بموجب المعيار الدولي إلعداد للتقارير المالية رقم  ،15تعترف المنشأة
عندما (أو متى) تلبي أداء اإللتزام ،أي عند تحويل «السيطرة» على السلع
أو الخدمات الضمنية ألداء اإللتزام إلى العميل .تمت إضافة توجيه إرشادي
أكثر في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15للتعامل مع سيناريوهات
محددة .باإلضافة إلى ذلك ،يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15
إيضاحات شاملة .في أبريل  ،2016أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية
إيضاحات حول المعيار الدولي إلعداد للتقارير المالية رقم  15تتعلق بتحديد
التزامات األداء ،إعتبارات المدير مقابل الوكيل والترخيص ،وكذلك إرشادات
تطبيق الترخيص.
من المتوقع أن التأثير المحتمل لمعيار اإليرادات للمجموعة يكون على
قياس مبيعات العقود مع العمالء التي تمنح خصومات وحسومات ورسوم
تجهيز الشحنات األولية .تواصل المجموعة تقييم ذلك التأثير والتغييرات
األخرى على البيانات المالية المقتطعة.

أدنـوك للتوزيـع  -التقريـر السنـوي 2017
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المـقــدمــة

المـراجـعـة المـاليـة

مـراجـعـة األعـمـال

مـراجـعـة الشـركـة

البيـانـات المـاليـة

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
يتبع

2

والمعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ

	2/2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة
والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد (يتبع)
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16عقود اإليجار:

يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16نموذج شامل واحد
للك من المؤجرين
لتحديد ترتيبات عقود اإليجار والمعالجات المحاسبية ٍ
والمستأجرين .سوف يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16محل
إرشادات اإليجار الحالية بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم
17عقود اإليجار والتفسيرات المتعلقة به عندما يصبح ساري المفعول.

يميز المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16عقود اإليجار بين عقود
اإليجار والخدمة على أساس إذا اكن األصل المحدد مسيطر عليه من قبل
العميل .يتم إستبعاد التمييز بين عقود اإليجارات التشغيلية (خارج الميزانية
العمومية) وعقود اإليجارات التمويلية (ضمن الميزانية العمومية) في
محاسبة المستأجر وإستبدالها بنموذج بحيث يتم اإلعتراف بحق إستخدام
األصل واإللتزام المقابل لعقود اإليجار من قبل المستأجرين (بمعنى آخر ،أن
جميعها ضمن الميزانية العمومية) باستثناء عقود اإليجارات قصيرة األجل
وعقود اإليجارات ألصول منخفضة القيمة.
تتوقع اإلدارة أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16سوف يتم تطبيقه
في البيانات المالية للمجموعة للفترة السنوية التي تبدأ في  1يناير
 .2019أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16قد يكون له تأثير
هام على المبالغ واإلفصاحات المدرجة في البيانات المالية للمجموعة
فيما يتعلق بالموجودات المالية والمطلوبات المالية .ومع تطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  ،16سوف يتم اإلعتراف بإلتزامات عقود اإليجار
التشغيلي خارج الميزانية كما هو مبين في إيضاح  25كبند في الميزانية
العمومية كما يلي:
أ .اإلعتراف بها كحق استخدام األصل وااللتزام المتعلق بعقد اإليجار؛ و

ب	.سيتم استبدال مصاريف اإليجار بمصاريف اإلطفاء على حق إستخدام
األصل ورسوم تمويل الحد األدنى لدفعات اإليجار.
ومع ذلك ،فإنه من غير الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  16حتى تقوم المجموعة بمراجعة مفصلة.

3

ملخص بأهم السياسات المحاسبية

أساس اإلعداد
تم إعداد البيانات المالية المقتطعة على أساس اإلقتطاع من البيانات
المالية الموحدة للفترة المنتهية في  31ديسمبر  2017من خالل إقتطاع
المبيعات ،تلكفة مبيعات الذمم المدينة /الذمم الدائنة ومخزون القسم.
قد ال تكون البيانات المالية المقتطعة مؤشراً على األداء المستقبلي
للمجموعة ،وال تعكس بالضرورة ما اكنت ستكون عليه من نتائج اإلقتطاع
من العمليات ،المركز المالي والتدفقات النقدية ،فيما لو تم تحويل القسم
في السنوات السابقة.
تــم عرض البيانات المالية المقتطعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة
(الدرهم اإلماراتي) ،وهي العملة الوظيفية للشــركة وعملة العرض
للمجموعة .تم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف (ألف درهم) إال إذا أشــير
إلى غير ذلك.
تم إعداد البيانات المالية المقتطعة وفقاً لمبدأ التلكفة التاريخية .إن
التلكفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المحدد المقدمة
مقابل تبادل الموجودات.
إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة مبينة في الصفحات التالية:
أساس التوحيد
تتضمن البيانات المالية المقتطعة البيانات المالية للشركة والمنشأة
الخاضعة لسيطرة الشركة .تتحقق السيطرة عندما يكون لدى الشركة
السلطة على الجهة المستثمر فيها؛ التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من
المشاركة مع الجهة المستثمر بها؛ ولديها القدرة على استخدام سلطتها
على الجهة المستثمر بها للتأثير على عوائدها.
تقوم الشركة بإعادة تقييم فيما إذا اكن لديها سيطرة على الجهة
المستثمر بها أم ال في حال أشارت الوقائع والظروف إلى وجود تغيرات في
واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالث المدرجة أعاله.
يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات ،حقوق الملكية ،االيرادات،
المصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين أعضاء
المجموعة بالاكمل عند توحيدها.
عندما يكون ذلك ضرورياً  ،يتم إجراء التعديالت على البيانات المالية للشركة
التابعة لتتوافق مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

تفاصيل الشركة التابعة هي كما يلي:
نسبة الملكية

اسم الشركة التابعة

2017

2016

ماكن التأسيس

النشاط األساسي

شركة أدنوك الدولية للتوزيع ذ.م.م.

%100

%100

اإلمارات العربية المتحدة

واكالت تجارية
شراكت تجارية
اإلستثمار في المشروعات التجارية
وتأسيسها وإدارتها
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ممتلاكت وآالت ومعدات
تدرج الممتلاكت واآلالت والمعدات بالتلكفة ناقصاً اإلستهالك المتراكم
وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تشتمل التلكفة التاريخية
على المصاريف المنسوبة بشلك مباشر إلى امتالك األصل.
يتم إدراج التاكليف الالحقة في القيمة المدرجة لألصل أو اإلعتراف بها
أكصل منفصل حسبما يكون مالئماً فقط عندما يكون من المحتمل أن ينتج
فوائد اقتصادية مستقبلية للمجموعة من األصل المعني ويكون باإلماكن
قياس التلكفة بشلك موثوق .يتم إلغاء اإلعتراف بالقيم المدرجة لألجزاء
المستبدلة .يتم إدراج اكفة مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى في الربح أو
الخسارة خالل الفترة المالية التي حدثت فيها.
يتم احتساب االستهالك بإستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تلكفتها
على قيمها المتبقية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:
مباني

 25-5سنة

آالت وماكئن

 15-5سنة

أثاث ،تجهيزات ومعدات

 5سنوات

سيارات

خطوط أنابيب

 10-4سنة
 20-15سنة

يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها إذا اكن
ذلك مناسباً في تاريخ لك تقرير .يتم خفض القيمة المدرجة لألصل مباشرة
إلى القيمة الممكن استردادها إذا اكنت القيمة المدرجة لألصل أكبر من
قيمته الممكن استردادها .إن الربح أو الخسارة الناتجة من استبعاد أو
تقاعد أحد الممتلاكت واآلالت والمعدات يتم تحديدها اكلفرق بين عوائد
البيع والقيمة المدرجة لألصل ويتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.
تم منح األرض سابقاً من قبل حكومة أبوظبي بدون مقابل وتم تسجيلها
بقيمة إسمية تبلغ  1درهم للك قطعة أرض .من أجل اإلمتثال لقوانين
ملكية العقارات في دوله االمارات العربية المتحدة ،تم تحويل محفظة
العقارات العقارية للمجموعة إلى أدنوك بموجب قرارات ولي عهد أبوظبي
وحاكم اإلمارات الشمالية .لتوزيع اإللتزامات المرتبطة بتحويالت العقار،
ولضمان استمرار المجموعة في الوصول إلى العقارات ،أبرمت المجموعة
إتفاقيات تحويل اإللتزام وإعادة التأجير مع أدنوك .بموجب شروط اتفاقيات
تحويل العقار وإتفاقيات إعادة التأجير ،وافقت أدنوك على تأجير جميع
العقارات المحولة إليها إلى المجموعة على أساس التلكفة .تبلغ مدة لك
عقد إيجار أربع سنوات وسوف تجدد تلقائياً ما لم تقوم المجموعة بتقديم
إشعار بإنهاء الخدمة قبل سنة واحدة على األقل من تاريخ انتهاء اإلنتهاء
الفعلي .بموجب شروط اإلتفاقيات ،ستقوم المجموعة بتعويض أدنوك عن
أية مطالبات بيئية تتعلق بالعمليات على العقارات.
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
يتم إدراج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ضمن الممتلاكت واآلالت
والمعدات بالتلكفة .يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى فئة
األصول المناسبة ويتم استهالكها وفقا لسياسات المجموعة عند اكتمال
تشييد األصل وتشغيله وإتاحته لإلستخدام.

موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع
يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة كمحتفظ بها للبيع عند إماكنية
بدال من
تحصيل المبلغ المدرج لها وبصورة رئيسية من خالل عملية بيع ً
االستخدام المستمر .يتم اعتبار هذا الشرط بأنه قد تم تلبيته فقط عندما
محتمال بصورة كبيرة وعند توفر األصل للبيع مباشرة في وضعه
يكون البيع
ً
الحالي وهي خاضعة للشروط العادية والعرفية لبيع أصول مماثلة وأن
عملية البيع محتملة جداً  .ينبغي أن تكون اإلدارة ملتزمة بالبيع الذي ينبغي
مؤهال للبيع بالاكمل خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.
أن يكون
ً
يتم قياس الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة
المدرجة السابقة والقيمة العادلة ناقصاً تاكليف البيع ،أيهما أقل.
المخزون
يتم إدراج المخزون بالتلكفة وصافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .يتم
احتساب التلكفة بطريقة معدل التلكفة المرجح .تتضمن تلكفة البضاعة
الجاهزة وأعمال قيد التنفيذ من مواد خام ومواد إستهالكية وقطع
غيار وعمالة مباشرة ومواد ومصاريف غير مباشرة (إستناداً إلى القدرة
التشغيلية العادية) .تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر
ناقصاً تاكليف اإلنجاز المقدرة والتاكليف الالزمة إلجراء البيع.
انخفاض قيمة الموجودات الملموسة
تعمل المجموعة في نهاية لك فترة تقرير على مراجعة القيم المدرجة
لموجوداتها وذلك لتحديد إن اكن هنالك ما يشير إلى أن هذه الموجودات
قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة .إذا وجد ما يشير إلى ذلك يتم
تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل وذلك لتحديد خسائر إنخفاض القيمة
(إن وجدت) .في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل
محدد ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة
للنقد التي يعود إليها األصل نفسه .عندما يمكن تحديد أسس توزيع
معقولة وثابتة ،يتم توزيع األصول المشتركة إلى وحدات منتجة للنقد
محددة ،أو يتم توزيعهم إلى أصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد
التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها.
إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تلكفة البيع
وقيمة االستخدام ،أيهما أعلى .عند تقييم قيمة االستخدام ،يتم خصم
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام
معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية
لألموال والمخاطر الخاصة باألصل حيث لم يتم تعديل تقديرات التدفقات
النقدية المستقبلية بخصوصها.
في حال تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل (أو الوحدة المنتجة
للنقد) بما يقل عن القيمة المدرجة ،يتم تخفيض القيمة المدرجة لألصل (أو
الوحدة المنتجة للنقد) إلى القيمة القابلة لالسترداد .يتم االعتراف بخسائر
مباشرة في الربح أو الخسارة.
االنخفاض
ً
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المـقــدمــة

المـراجـعـة المـاليـة

مـراجـعـة األعـمـال

مـراجـعـة الشـركـة

البيـانـات المـاليـة

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
يتبع

3

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (يتبع)

انخفاض قيمة الموجودات الملموسة (يتبع)

في حالة اســترجاع خسائر انخفاض القيمة الحقاً  ،يتم زيادة القيمة المدرجة
لألصل (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى القيمة المعدلة القابلة لالســترداد،
بحيث ال تزيــد القيمة المدرجة المعدلة عن القيمة المدرجة لألصل (أو
الوحدة المنتجة للنقد) فيما لو لم يتم احتســاب خسائر انخفاض القيمة
في السنوات الســابقة .يتم تسجيل استرجاع خسائر انخفاض القيمة
ـرة في الربح أو الخسارة إال إذا اكن األصل قد تم إدراجه بمبلغ إعادة
مباشـ ً
التقييم وفي هذه الحالة يتم تســجيل استرجاع خسائر انخفاض القيمة
كزيادة في إعادة التقييم.
الموجودات المالية
لدى المجموعة الموجودات المالية التالية كما في  31ديسمبر :2017
«النقد ومرادفات النقد» ،ودائع ألجل ،ذمم مدينة تجارية وموجودات
متداولة أخرى (باستثناء مصاريف مدفوعة مقدماً ) ومستحق من جهات
ذات عالقة .يتم تصنيف هذه الموجودات المالية «كقروض وذمم مدينة».
يعتمد التصنيف على طبيعة والهدف من الموجودات المالية ويتم تحديد
التصنيف عند اإلعتراف المبدئي.
النقد ومرادفات النقد

يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد واألرصدة لدى البنوك في حسابات
جارية وإستثمارات قصيرة األجل ذات سيولة عالية بتواريخ إستحقاق أقل
من ثالثة أشهر قابلة للتحويل بسهولة إلى مبالغ نقدية معروفة وتخضع
لتغيرات غير جوهرية في القيمة.
قروض ومدينون

يتم تصنيف الذمم المدينة التجارية والموجودات المتداولة األخرى (بإستثناء
مصاريف مدفوعة مقدماً ) ومستحق إلى جهات ذات عالقة والتي لها
دفعات ثابتة أو محددة وال يتم تداولها في سوق نشطة «كقروض
ومدينين» .يتم قياس القروض والمدينين بالتلكفة المطفأة باستخدام
طريقة سعر الفائدة الفعلي ناقصاً أي انخفاض في القيمة .يتم اإلعتراف
بدخل الفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي باستثناء األرصدة المدينة
قصيرة األجل حيث يكون اإلعتراف بالفائدة غير مادي.
طريقة الفائدة الفعلية

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التلكفة المطفأة ألداة
الدين وتوزيع مصاريف الفوائد على مدى الفترة المعنية .إن معدل الفائدة
الفعلي هو المعدل الذي يخصم تماماً الدفعات النقدية المستقبلية
المتوقعة (بما في ذلك اكفة الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة
التي تشلك جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتاكليف المعاملة
واألقساط أو الخصومات األخرى) في إطار العمر الزمني المتوقع لاللتزام
المالي أو فترة أقصر ،إذا اكن ذلك مناسباً .
إنخفاض قيمة الموجودات المالية

يتم مراجعة الموجودات المالية ،لتحديد إن اكن هنالك ما يشير إلى إنخفاض
في قيمتها بنهاية لك فترة تقرير .يتم خفض قيمة الموجودات المالية
نتيجة لحدث أو عدة أحداث اكنت
عندما يكون هناك دليل موضوعي بأنه
ً
قد حدثت بعد اإلعتراف المبدئي لألصل المالي ،وتكون التدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة لألصل قد تأثرت.
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إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأصل مالي فقط عند إنتهاء الحقوق
التعاقدية المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو عندما تحول
المجموعة األصل المالي ،وبشلك جوهري اكفة مخاطر ومنافع الملكية
إلى منشأة أخرى .أما في حالة عدم قيام المجموعة بالتحويل أو اإلحتفاظ
بشلك جوهري بمخاطر ومنافع الملكية واستمرارها بالسيطرة على األصل
المحول فإن المجموعة تقوم بإلغاء اإلعتراف بحصتها المحتجزة في األصل
المحول والمطلوبات المتعلقة به التي قد يجب على المجموعة دفعها.
أما في حالة إحتفاظ المجموعة بشلك جوهري باكفة مخاطر ومنافع
الملكية لألصل المحول ،فإن المجموعة تستمر باإلعتراف باألصل المالي.
المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
يتم تصنيف أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية كمطلوبات مالية أو حقوق
ملكية بما يتماشى مع جوهر الترتيب التعاقدي وتعريفات اإللتزام المالي
وأداة حقوق الملكية.

أدوات حقوق الملكية

إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يبرهن على حصة متبقية في
موجودات منشأة بعد طرح اكفة مطلوباتها .يتم تسجيل أدوات حقوق
الملكية المصدرة من قبل المجموعة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل مصاريف
اإلصدار المباشرة.

مطلوبات مالية

تتكون المطلوبات المالية للمجموعة من ذمم دائنة تجارية وأخرى (بإستثناء
دفعات مقدمة من عمالء وقسائم ومبيعات البطاقة المدفوعة مقدماً
القائمة) والمستحق إلى جهات ذات عالقة ،والتي يتم قياسها مبدئياً
بالقيمة العادلة ،بعد خصم تاكليف المعاملة ،ويتم قياسها الحقاً بالتلكفة
المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية واالعتراف بمصاريف الفوائد
على أساس العائد الفعلي ،باستثناء الذمم الدائنة قصيرة األجل عندما
يكون اإلعتراف بالفائدة غير مادي.

إن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة الحتساب التلكفة المطفأة
للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترات المرتبطة بها .إن
معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم الدفعات النقدية
المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية أو خالل
فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسبا.
إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما وفقط عندما
يتم استيفاء االلتزام التعاقدي أو إلغائه أو انتهاء مدته.

اإلعتراف باإليرادات
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للبدل المقبوض أو المستحق وتمثل
المبالغ المستحقة للمنتجات والخدمات المقدمة في سياق األعمال
اإلعتيادية .يتم اإلعتراف باإليرادات ،صافي من الحسومات والخصومات
عندما يكون من المحتمل ان تتدفق المنافع االقتصادية المتعلقة
بالمعاملة إلى المجموعة ويمكن قياس مبلغ اإليرادات والتلكفة المرتبطة
بها بشلك موثوق.

بيع البضائع

يتم اإلعتراف ببيع البضائــع والمنتجات النفطية عندما يتم تحويل المخاطر
والمنافع الهامة لملكية البضائع إلى البائع ،والذي يتوافق بشــل عام مع
التســليم الفعلي للبضائع .ال يتم التســليم إال إذا تم إستالم البضائع من
قبل العميل.
تقديم الخدمات

يتم اإلعتراف باإليرادات من تقديم الخدمات عندما يتم تقديم الخدمات
وإماكنية تقدير نتائج المعامالت بشلك موثوق.
إيرادات التسليم

يتم اإلعتراف باإليرادات من نقل النفط عندما يتم تقديم الخدمات .وتستند
هذه اإليرادات إلى الكميات المنقولة والمقاسة وفقاً لإلجراءات المحددة
في لك عقد خدمة.
دخل التأجير

يتم اإلعتراف بدخل التأجير من عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط
الثابت على مدى فترة اإليجار ذات العالقة.
إيرادات فوائد

يتــم اإلعتراف بإيرادات الفوائد من األصــل المالي عندما يكون من المحتمل
أن تتدفق المنافع االقتصادية إلــى المجموعة ويمكن قياس مبلغ
اإليرادات بشــل موثوق .يتم احتساب إيرادات الفوائد على أساس زمني،
بالرجــوع إلى المبلغ األصلي المســتحق ومعدل الفائدة الفعلي المطبق،
وهــو المعدل الذي يخصم تماماً التدفقات النقدية المســتقبلية المقدرة
خــال العمر المتوقع لألصــل المالي إلى صافي القيمة المدرجة لألصل
عند اإلعتراف المبدئي.
إيرادات أخرى

يتم اإلعتراف باإليرادات األخرى عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع
االقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس مبلغ الدخل بشلك موثوق.
عقود اإليجار
المجموعة كمؤجر

يتم تحقيق إيراد اإليجار مـن اإليجارات التشغيلية وفقاً لطريقة القسط
بناء على فترة عقد اإليجار المتعلق بها .يتم إضافة التاكليف األولية
الثابت ً
المباشرة المتعلقة بالتفاوض وإعداد عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة
المدرجة لألصل المؤجر بحيث يتم االعتراف بها وفقاً لقاعدة القسط الثابت
وعلى أساس فترة التأجير.
الشركة كمستأجر

يتم االعتراف بدفعات اإليجارات التشغيلية كمصروف وفقاً لقاعدة القسط
وبناء على فترة التأجير ،إال عندما يكون هناك أساس منهجي أكثر
الثابت
ً
نموذجية للمخطط الزمني الذي يتم فيه استنفاذ المنافع االقتصادية من
األصل المؤجر .تدرج اإليجارات المحتملة الناشئة بموجب عقود اإليجارات
التشغيلية كمصروف في الفترة التي تم تكبدها فيها.

عمالت أجنبية
يتم تسجيل المعامالت بعمالت بخالف العملة المستخدمة وهي الدرهم
اإلماراتي (العمالت األجنبية) على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك
المعامالت .بنهاية لك فترة تقرير ،يتم إعادة تحويل البنود المالية المدرجة
بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة بنهاية فترة التقرير.
يتم إعادة تحويل البنود غير المالية المصنفة بالعمالت األجنبية والتي تظهر
بقيمتها العادلة على أساس أسعار الصرف السائدة عند تحديد القيمة
العادلة لها .ال يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية والتي
يتم قياسها وفقاً للتلكفة التاريخية.
يتم االعتراف بفروقات تحويل العمالت في الربح أو الخسارة وقت حدوثها.
ماكفآت موظفين
المقدرة إلستحقاقات الموظفين المتعلقة
يتم عمل مخصص لإللتزامات
ّ
بناء على الخدمات المقدمة
باإلجازات السنوية وتذاكر السفر المتعلقة بها ً
من قبل الموظفين حتى نهاية فترة التقرير .يتم احتساب مخصص االلتزامات
المقدرة لماكفأة الموظفين وفقاً لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية
المتحدة عن فترات خدمتهم حتى نهاية فترة التقرير.
فيما يتعلق بالموظفين من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تقوم
المجموعة بتقديم مساهمات إلى صندوق معاشات وماكفآت التقاعد
إلمارة أبوظبي («الصندوق») المحتسبة وفقاً ألنظمة الصندوق .فيما
يتعلق بالموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي ،تقوم المجموعة
بتقديم مساهمات إلى صناديق التقاعد أو الهيئات في بلدانهم .يتم
تسجيل التزامات المجموعة على مدى فترة الخدمة.
يتم اإلفصاح عن المخصص المتعلق باإلجازة السنوية وتذاكر السفر اكلتزام
متداول ،في حين يتم اإلفصاح عن المخصص المتعلق بماكفأة نهاية الخدمة
اكلتزام غير متداول.
المخصصات
يتــم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي
قانونى أو اســتنتاجي نتيجة لحدث سابق ،من المحتمل تدفق الموارد
مطلوبة لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير
االقتصادية التي ســتكون
ً
موثوق لمبلغ االلتزام.
4

أحاكم محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد

خالل تطبيق السياسات المحاسبية المبينة كما هو مبين في إيضاح رقم ،3
قامت إدارة المجموعة باتخاذ أحاكم وتقديرات وافتراضات معينة ليست
جلية الوضوح من مصادر أخرى .تعتمد التقديرات واالفتراضات المرتبطة
بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تعتبر ذات عالقة .قد تختلف النتائج
الفعلية عن هذه التقديرات.
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المـراجـعـة المـاليـة

البيـانـات المـاليـة

مـراجـعـة الشـركـة

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
يتبع

	4أحاكم محاسبية حساسة ومصادر رئيسية
للتقدير غير المؤكد (يتبع)

تلكفة تفكيك وإزالة ممتلاكت وآالت ومعدات

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ،16تتضمن تلكفة الممتلاكت واآلالت
والمعدات تقدير أولي لتاكليف وقف وإزالة الموجودات وترميم الموقع.
أخذت اإلدارة بعين اإلعتبار المتطلبات وقررت أن تفكيك وإزالة الموجودات
وترميم الموقع في المستقبل غير محتمل وأن تقدير التاكليف غير هام.

يتم مراجعة هذه التقديرات واإلفتراضات بشلك مستمر .يتم تسجيل
اإلختالف في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها إعادة مراجعة
هذه التقديرات وذلك في حالة أن التعديالت الناتجة عن إعادة التقييم
تؤثر على تلك الفترة فقط ،أو في فترة مراجعة التقديرات تؤثر في فترة
المراجعة والفترات المستقبلية إذا اكنت التعديالت تخص الفترة الحالية
والفترات المستقبلية .إن األحاكم والتقديرات الحساسة التي اتخذتها اإلدارة
تم تلخيصها كما يلي:

إنخفاض قيمة ممتلاكت وآالت ومعدات

بناء على تقييم التدفقات النقدية
يتــم تقييم الممتلاكت واآلالت والمعدات ً
لوحدات توليد النقد المســتقلة عندما يكون هناك مؤشر على إنخفاض
بناء على اإلتفاقات التعاقدية
فــي قيمتها .يتم تحديد التدفقات النقدية ً
والتقديرات على مدى العمر االفتراضي للموجودات والمخصومة
بإســتخدام نطاق معدل خصم يمثل معدل عائد على وحدات توليد النقد.
يتــم مقارنة صافي القيم الحالية مع القيم المدرجة لتقييم أي إنخفاض
محتمل في القيمة.

المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد
إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

تعكس رسوم اإلنخفاض في القيمة تقديرات الخسائر الناتجة عن إخفاق أو
عدم قدرة العمالء على أداء الدفعات المطلوبة أو القيمة الزمنية للنقود.
تستند الرسوم على أعمار الحسابات ،الجدارة االئتمانية للعميل والخبرة
السابقة للخسارة .قد يتطلب األمر إجراء تغييرات على مخصص إنخفاض
القيمة في حالة تحسن الوضع المالي للعمالء أو تراجعه .كما في 31
ديسمبر  ،2017بلغت مخصصات انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
للمجموعة  200.613ألف درهم ( 178.196 :2016ألف درهم).

خالل السنة ،قامت المجموعة بمراجعة الموجودات المتعلقة بعمليات غاز
البترول المسال المصنفة ضمن الممتلاكت واآلالت والمعدات والمدرجة
بقيمة تبلغ  261.715ألف درهم .تقوم المجموعة بتطبيق منهج القيمة
في اإلستخدام باستخدام التدفقات النقدية المتوقعة لتقدير القيمة
القابلة إلسترداد الممتلاكت واآلالت والمعدات .تم األخذ باإلعتبار معدل
نمو بنسبة  %2ومعدل خصم بنسبة  %9عند إحتساب التدفقات النقدية
المتوقعة .قررت اإلدارة أنه ال حاجة لإلعتراف بأي انخفاض في قيمة
بناء على مراجعتها.
الممتلاكت واآلالت والمعدات ً

األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية المقدرة لممتلاكت وآالت ومعدات

تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية المقدرة لممتلاكت
وآالت ومعدات في نهاية لك فترة تقرير سنوية وفقاً للمعيار المحاسبي
الدولي رقم  16ممتلاكت وآالت ومعدات .قررت اإلدارة أن توقعات السنة
الحالية ال تختلف عن التقديرات السابقة إستناداً على مراجعتنا.
5

ممتلاكت وآالت ومعدات
مباني
ألف درهم

التلكفة

 1يناير 2016
إضافات

تحويالت

إستبعادات
 1يناير 2017
إضافات

محول من جهة ذات عالقة
تحويالت

إستبعادات

إعادة تصنيف

محول إلى موجودات محتفظ
بها للبيع (إيضاح )10
 31ديسمبر 2017

آالت وماكئن
ألف درهم

سيارات
ألف درهم

226,005 1,114,130 2,819,029
–

696,241

( )2,704

–

166,341

( )2,443

–

34,461

( )8,198

252,268 1,278,028 3,512,566
–

255,004

638,746

( )47

1,239
–

–

441,223

217,633

( )3,473
( )275
–

–

–

17,954

( )7,936
–

–

262,286 1,933,136 4,407,508

أثاث وتجهيزات
ومعدات
ألف درهم

خطوط
أنابيب
ألف درهم

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
ألف درهم

337,829

37,134

5,782,776 1,248,649

227,746

10,549

563,713

47,683

–

–

–

( )1,862
–

124,675

( )1,357
( )964

( )2,971

683,096

–

–

–

3,525
–

–

( )840

50,368

المجموع
ألف درهم

مباني
ألف درهم

اإلستهالك المتراكم
 1يناير 2016

محمل للسنة

آالت وماكئن
ألف درهم

693,350 1,183,754
147,450

110,981

إعادة تصنيف

749

 1يناير 2017

799,642 1,329,250

إستبعادات

( )2,703

محمل للسنة

192,925

إعادة تصنيف

288

إستبعادات

( )47

( )2,260

( )2,429
136,553

( )3,200
( )355

سيارات
ألف درهم

167,723

229,161

25,848

–

1,408

103

–

22,753

( )8,199
182,277
23,240

( )7,910
–

–

القيمة المدرجة
 31ديسمبر 2017

64,679 1,000,496 2,885,092

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

–

478,386 2,183,316

–

197,607

69,991

64,080

( )1,845
292,804

–

( )15,207

7,005,509 1,351,251
779,679
–

779,679

696,227

( – )1,002,533
–

–

( )71,674

( )12,813
–

( )75,485

8,393,117 1,056,723

1,812
–

27,763

105,738
67

–

( )1,346

( )379

347,076
–

( )15,176

–

–

–

–

–
–

( )287

2,631,736
460,653

( )12,503
–

( )666

396,884

29,673

–

286,212

20,695

5,313,897 1,056,723

270,909

19,920

3,079,220

4,373,773 1,351,251

تم إنشاء مباني ومرافق المجموعة التي تقع في إمارة أبوظبي على قطع أراضي ممنوحة من قبل حكومة أبوظبي بدون مقابل .تم تسجيل هذه األراضي
بقيمة إسمية تبلغ  1درهم للك قطعة أرض .تم إنشاء المرافق التي تقع في اإلمارات األخرى على أراضي مستأجرة من أطراف ثالثة (إيضاح .)25
من أجل اإلمتثال لقوانين ملكية العقارات في دوله االمارات العربية المتحدة ،تم تحويل محفظة العقارات العقارية للمجموعة إلى أدنوك بموجب قرارات
ولي عهد أبوظبي وحاكم اإلمارات الشمالية .لتوزيع اإللتزامات المرتبطة بتحويالت العقار ،ولضمان استمرار المجموعة في الوصول إلى العقارات ،أبرمت
المجموعة إتفاقيات تحويل اإللتزام وإعادة التأجير مع أدنوك .بموجب شروط اتفاقيات تحويل العقار وإتفاقيات إعادة التأجير ،وافقت أدنوك على تأجير
جميع العقارات المحولة إليها إلى المجموعة على أساس التلكفة .تبلغ مدة لك عقد إيجار أربع سنوات وسوف تجدد تلقائياً ما لم تقوم المجموعة بتقديم
إشعار بإنهاء الخدمة قبل سنة واحدة على األقل من تاريخ انتهاء اإلنتهاء الفعلي .بموجب شروط اإلتفاقيات ،ستقوم المجموعة بتعويض أدنوك عن أية
مطالبات بيئية تتعلق بالعمليات على العقارات.
تم توزيع اإلستهالك المحمل كما يلي:
2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

رسوم توزيع وإدارية (إيضاح )19

456,950

344,471

مخزون أعمال قيد التنفيذ (إيضاح )6

1,006

592

تاكليف مباشرة (إيضاح )18

6

مخزون

بضاعة جاهزة

قطع غيار ومواد إستهالكية

مواد تشحيم خام ،مواد إستهالكية وأعمال قيد التنفيذ
اسطوانات غاز البترول المسال

ينزل :مخصص لتنزيل قيمة بضاعة جاهزة إلى صافي القيمة القابلة للتحقق

مخصص مواد خام بطيئة الحركة ومتقادمة ،قطع غيار مواد إستهالكية واسطوانات غاز البترول المسال

2,697

460,653

2,013

347,076

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

1,203,968

967,020

70,647

59,851

52,761

35,783

1,363,159

( )234

( )18,911

( )19,145

1,344,014

74

2,299,836

–

–

2,197

1,237,940 1,237,940

( – )1,135,338

خطوط
أنابيب
ألف درهم

–

محول إلى موجودات محتفظ
بها للبيع (إيضاح )10

932,640 1,522,416

أثاث وتجهيزات
ومعدات
ألف درهم

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

50,398

32,206

1,109,475

( )234

( )15,423
( )15,657

1,093,818
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
يتبع

6

مخزون (يتبع)

بلغت تلكفة المخزون المعترف به كمصروف ومدرج في «التاكليف المباشرة»  15.303.357ألف درهم ( 13.413.420 :2016ألف درهم) (إيضاح  .)18خالل
السنة ،تم اإلعتراف بشطب المخزون المباشر كمصروف بمبلغ  2.744ألف درهم ( 11.964 :2016ألف درهم).
تتضمن تلكفه المخزون مصاريف اإلستهالك المرسملة كمخزون أعمال قيد التنفيذ بمبلغ  1.006ألف درهم ( 592 :2016ألف درهم) (إيضاح .)5
فيما يلي حركة إنخفاض قيمة مخزون البضاعة الجاهزة للمجموعة إلى صافي القيمة القابلة للتحقق ومخصص المواد الخام البطيئة الحركة والمتقادمة،
قطع غيار ،مواد إستهالكية واسطوانات غاز البترول المسال:

في  1يناير

خسارة إنخفاض القيمة لمواد خام بطيئة الحركة ومتقادمة ،قطع غيار،
مواد إستهالكية واسطوانات غاز البترول المسال (إيضاح )21
في  31ديسمبر
7

ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى

ذمم مدينة تجارية

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

15,657

14,630

3,488

1,027

19,145

15,657

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

2,163,219
1,962,606

1,455,469

مصاريف مدفوعة مسبقاً

36,653

35,531

ذمم مدينة اخرى

96,097

مستحقات من موظفين

في  1يناير

إستردادات خالل السنة

محمل للسنة (إيضاح )21

( )200,613

( )178,196

116,185

109,503

2,211,541

1,656,831

56,328

معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة

2017
ألف درهم

أعمار الذمم المدينة التجارية:

2017
ألف درهم

لم تتجاوز فترة إستحقاقها

755,241

512,770

مبالغ مستحقة لـ  30يوم

مبالغ مستحقة من  31إلى  60يوم

مبالغ مستحقة من  61إلى  90يوم

مبالغ مستحقة من  91إلى  180يوم

مبالغ مستحقة من  181إلى  360يوم
مبالغ مستحقة ألكثر من  360يوم

299,671

137,672

131,719

99,023

266,027

106,208

81,913

159,855

268,180

1,962,606

48,577

247,784

303,435

1,455,469

2016
ألف درهم

مستحق من جهات ذات عالقة

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

أدنوك البرية (سابقاً شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو)

152,753
88,720

170,032
99,678

48,716

33,066

16,782

1,126

9,351

6,861

أدنوك لمعالجة الغاز (سابقاً شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة (جاسكو))

16,694

أدنوك للغاز الحامض (سابقاً شركة أبوظبي لتطوير الغاز (الحصن))

12,209

شركة تطوير حقل زاكوم (زادكو)

7,322

5,328

361,634

353,390

كما في  31ديســمبر  ،2017اكن لدى المجموعة تركيز هام لمخاطر االئتمان مع عميلين ( :2016عميلين) وهو ما يمثل  )%39 :2016( %46من الذمم
المدينة التجارية القائمة كما في ذلك التاريخ .إن اإلدارة على ثقة بأن هذا التركيز لن ينتج عن أي خســارة للمجموعة بعد األخذ بعين اإلعتبار التاريخ اإلئتماني
لهؤالء العمالء.

2016
ألف درهم

200,613

178,196

تمثل الجهات ذات العالقة الشركة األم وشراكتها التابعة ،أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة ،والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو
للسيطرة المشتركة أو التي تتأثر بشلك جوهري بهذه الجهات .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

شركة ابوظبي للعمليات البحرية (ادما  -اوبكو)

كما في  31ديسمبر  ،2017إن أعمار الذمم المدينة التجارية غير منخفضة القيمة هي كما يلي:

69,166

46,261

( )46,749

( )24,023

إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة العادلة للك فئة من الذمم المدينة المذكورة أعاله.

تتكون المستحقات من الموظفين من قروض السيارات ،قروض األثاث ،القروض الشخصية وسلف الموظفين.

يتم تكوين مخصص ألرصدة الذمم المدينة التجارية التي تجاوزت فترة إســتحقاقها إســتناداً إلى المبالغ غير القابلة لإلســترداد المقدرة بالرجوع إلى
الخبرة السابقة.

178,196

155,958

إن القيم المدرجة للذمم المدينة التجارية للمجموعة هي بدرهم اإلمارات العربية المتحدة والدوالر األمريكي وتقارب قيمها العادلة كما في  31ديسمبر .2017

شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)

إن معدل فترة االئتمان على المبيعات والخدمات هو من  30إلى  60يوما .ال يتم تحميل فوائد على الذمم المدينة التجارية واألخرى.

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

بشلك عام ،يتم شطب المبالغ المحملة لمخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية عندما ال يكون هناك أي توقعات واقعية لالسترداد.

8

1,633,665

ينزل :مخصص إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية

كما في  31ديسمبر  ،2017إنخفضت قيمة الذمم المدينة التجارية بقيمة مدرجة تبلغ  200.613ألف درهم ( 31ديسمبر  178.196 :2016ألف درهم) .إن
الحركة في مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية هو كما يلي:

أخرى

مستحق إلى جهات ذات عالقة

شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)

9,087

9,414

21,031

6,854

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

2,469,652

603,522

13,031

24

أخرى

6

شركة أدنوك للتكرير (سابقاً شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير))

12,860

–

2,495,549

603,546

–

إن المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة هي مقابل تقديم المنتجات والخدمات البترولية .إن هذه األرصدة غير مضمونة ،وال تحمل أية فوائد ولها معدل
فتره ائتمان من  60-30يوماً .
إن المبلغ المستحق لجهات ذات عالقة مستحق مقابل مشتريات المنتجات البترولية ،رسوم إستئجار السفن والموانئ ،رسوم إدارة ،تحويل ممتلاكت وآالت
ومعدات والمبالغ المتعلقة بتحويل أنشطه البيع والشراء التي يقوم بها قسم الطيران المدني .إن الرصيد أعاله غير مضمون ،وال يحمل أية فوائد ويستحق
الدفع عند الطلب.
لدى المجموعة مبلغ  1.052.359ألف درهم ( 629.398 :2016ألف درهم) محتفظ به لدى بنوك مملوكة من قبل حكومة أبوظبي.
كما في  31ديسمبر  ،2017لدى المجموعة قرض ألجل من بنوك مملوكة لحكومة أبوظبي بمبلغ  4.359.250ألف درهم.
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8

معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة (يتبع)

تم إدراج المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:
2017
ألف درهم

إيرادات – مجموعة أدنوك
مشتريات  -ادنوك

مصاريف إدارة  -ادنوك

رسوم إستئجار سفن وميناء – مجموعة ادنوك
تحويل ممتلاكت وآالت ومعدات

تحويل خسائر متراكمة (إيضاح )12

مساهمة إضافية في رأس المال (إيضاح )12

تسديد المساهمة في رأس المال (إيضاح )12
أنصبة أرباح مدفوعة (إيضاح )24
تقديم خدمات (إيضاح )17

مصاريف قابلة لإلسترداد (إيضاح )19

1,011,976

2016
ألف درهم

768,815

13,929,609

13,181,779

96,193

78,038

1,940

1,700

696,226

–

–

6,304,418

–

( )6,304,418

( )2,134,688
72,213

( )198,403

36,215,583
–

مساهمات التقاعد

( )238,399

باإلضافة إلى ذلك ،إذا تم تحديد في نهاية أي سنة أي خالل فترة الخمس سنوات األولى للعقد ،ألي درجة من البنزين ( 91 ULGأو  95أو  )98أو الديزل،
إن الفرق بين اإليرادات الفعلية للك لتر حققتها أدنوك للتوزيع على المبيعات في محطات الضخ والسعر المدفوع من قبل الشركة إلى الشركة األم عن
الكميات المباعة هو أقل من المستوى المحدد ،سوف تقوم الشركة األم بالدفع للشركة مبلغ يساوي الفرق للك لتر ،مضروباً في إجمالي الكميات المباعة
من الدرجة المتضررة .إن هذه اإلتفاقية سارية المفعول حتى  31ديسمبر  2022ما لم يتم إنهاؤها أو تمديدها وفقاً لشروط اإلتفاقية.
9

النقد ومرادفات النقد

يتكون النقد ومرادفات النقد في بيان التدفقات النقدية المقتطع من المبالغ التالية:

نقد محتفظ به من قبل أدنوك

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

1,578,582

3,038,987

نقد في الصندوق ولدى البنوك

1,206,870

794,467

نقد وارصدة لدى البنوك

2,785,452

3,833,454

2,655,452

3,733,454

وديعة ألجل بتاريخ إستحقاق ألكثر من  3أشهر

( )130,000

( )100,000

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

10,982

13,350

إن النقد المحتفظ به من قبل أدنوك هو أموال محتفظ بها من قبل أدنوك بالنيابة عن المجموعة وهي متوفرة عند الطلب .تحمل هذه األموال كما هو
متفق عليه من قبل األطراف ،فائدة تتراوح بين  %1.20إلى  %1.70سنوياً إعتباراً من ديسمبر .2017

11,554

14,080

يتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك على ودائع قصيرة األجل وودائع تحت الطلب بمبلغ  1.052مليون درهم ( 683 :2016مليون درهم) بمعدل فائدة يتراوح
من  %0.01إلى  %0.02 :2016( %0.05إلى  )%0.08سنوياً .

572

730

اختارت المجموعة إستخدام اإلعفاء بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  24إفصاحات الجهات ذات العالقة للمنشآت الحكومية ذات الصلة حول اإلفصاح
عن المعامالت واألرصدة القائمة ذات العالقة مع الجهات الحكومية ذات العالقة المملوكة من قبل حكومة أبوظبي غير الشركة األم والشراكت التي
تمتلكها وتسيطر عليها.
تقوم المجموعة في سياق أعمالها اإلعتيادية بتقديم خدمات توزيع النفط للشراكت المملوكة والمسيطر عليها من قبل حكومة أبوظبي.
في سبتمبر  ،2017أبرمت الشركة إتفاقية مع شركة أصول أدنوك للتوزيع ذ.م.م .لتشغيل وصيانة بعض األصول التي تم تحويلها إلى المنشأة ذات الغرض
الخاص من قبل تكرير إعتباراً من تاريخ  1أكتوبر  ،2017والتي ستقوم المنشأة ذات الغرض الخاص بتعويض الشركة على أساس عائد بنسبه  %8زيادة عن
المصاريف التشغيلية المتكبدة من قبل الشركة لهذه العمليات (« البدل العائد إلى المالك») وستقوم الشركة بتعويض المنشأة ذات الغرض الخاص عن
استخدام تلك األصول («البدل العائد إلى المشغل») .ووقعت الشركة والمنشأة ذات الغرض الخاص على خطاب رسوم إستخدام األصول والتأكيد على أن
البدل العائد إلى المالك سيكون نفس ومساوي للبدل العائد للمشغل.
في سبتمبر  ،2017أبرمت الشركة إتفاقية مع الشركة األم والمنشأة ذات الغرض الخاص لتقديم خدمات الدعم المتعلقة بأعمال تزويد الشركة األم بوقود
الطيران المدني وتشغيل وصيانة بعض األصول المملوكة للمنشأة ذات الغرض الخاص إبتداءاً من  30سبتمبر .سوف تقوم المنشأة ذات الغرض الخاص
بتعويض الشركة على أساس عائد بنسبه  %8زيادة عن المصاريف التشغيلية المتكبدة من قبل الشركة مقابل خدمات الدعم هذه والعمليات.
في نوفمبر  ،2017أبرمت الشركة إتفاقية مع الشركة األم تتعلق بتوريد غاز البوتان ،البروبان وغاز البترول المسال المختلط التي تحدد آلية تسعير تلك
المنتجات إعتباراً من  1أكتوبر  .2017وفقاً للترتيب الجديد ،السطوانات غاز البترول المسال ،ستقوم الشركة األم بتحميل الشركة حسب األسعار المنظمة مع
خصم  Cylinder OPEXكما هو محدد وفقاً لإلتفاقية وهامش متفق عليه ،في حين أن الشركة تاريخياً تقوم بالدفع حسب أسعار البيع الرسمية للشركة
األم .إن هذه اإلتفاقية سارية المفعول حتى  31ديسمبر  2022ما لم يتم إنهاؤها أو تمديدها وفقاً لشروط اإلتفاقية .سيتم تسجيل هذا التسديد كتخفيض
من سعر شراء اسطوانات غاز البترول المسال.
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باإلضافة إلى ذلك خالل فترة الخمس سنوات األولى للعقد فقط ،إلى حد ما أنه خالل أي فترة تحرير للفواتير يكون الفرق بين سعر العقد المستحق من
الشركة إلى الشركة األم ألي لتر من البنزين أو الديزل وسعر التجزئة ذات الصلة لنفس اللتر من البنزين أو الديزل ،أقل من المستوى المحدد ،يتم تخفيض سعر
العقد لتلك الفترة بحيث يكون الفرق مساويا لهذا المستوى المحدد.

–

–

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة هي كما يلي:

ماكفآت قصيرة األجل

في نوفمبر  ،2017أبرمت الشركة إتفاقية مع الشركة األم لتوريد منتجات النفط المكررة .بموجب هذا الترتيب ،يكون سعر العقد إعتباراً من  1أكتوبر 2017
المطبق على البنزين والديزل مساوياً لمجموع (أ) متوسط معدل بالت «  »Platt’s Averageكما هو محدد في اإلتفاقية ،باإلضافة إلى (ب) عالوة ثابتة.
بالنسبة إلى كيروسين اإلضاءة ووقود الطائرات ،يكون سعر العقد هو أسعار البيع الرسمية للشركة األم.

 10موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

في  2نوفمبر  ،2017أبرمت الشركة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقية تحويل األعمال المتعلقة بتحويل عمليات الغاز الطبيعي للشركة
باستثناء عمليات الغاز الطبيعي المضغوط وفقاً لشروط معينة .سيتم اإلنتهاء من تحويل األعمال بحلول  30يونيو  .2018تتوقع المجموعة أن تكون القيمة
العادلة ناقصا تلكفة بيع األعمال أعلى من إجمالي القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات ذات الصلة .وعليه ،لم يتم اإلعتراف بخسارة إنخفاض القيمة
عند إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها للبيع كما في  31ديسمبر .2017
 11رأس المال

بلغ رأس مال الشركة األصلي بموجب القانون رقم ( )13لسنة  1973مبلغ  30مليون درهم مقسم إلى  300.000سهم بقيمة  100درهم للسهم.
وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة األم المؤرخ في  17أكتوبر  ،1984تم زيادة رأس مال الشركة إلى  200مليون درهم مقسم إلى  2مليون سهم بقيمة
 100درهم للسهم.
وفقاً لقرار المجلس األعلى للبترول المؤرخ في  6أكتوبر  ،1998تم زيادة رأس مال الشركة إلى  600مليون درهم مقسم إلى  6مليون سهم بقيمة
 100درهم للسهم.
وفقاً لقرار المجلس األعلى للبترول المؤرخ في  9يوليو  ،2006تم زيادة رأس مال الشركة إلى  1.000مليون درهم.
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 11رأس المال (يتبع)

وفقا للنظام األساسي للشركة والذي أصبح ساري المفعول في  22نوفمبر  ،2017تم تعديل رأس المال المصرح به وعدد األسهم العادية كما يلي:
2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

في  1يناير

المصرح به:

 25.000.000.000سهم عادي بقيمة  0.8درهم للسهم
( 10.000.000 :2016سهم عادي بقيمة  100درهم للسهم)

2,000,000

1,000,000

الصادر والمدفوع بالاكمل:

 12.500.000.000سهم عادي بقيمة  0.8درهم للسهم
( 10.000.000 :2016سهم عادي بقيمة  100درهم للسهم)

1,000,000

1,000,000

 12مساهمة في رأس المال

في  10أكتوبر  ،2016وافق المجلس األعلى للبترول (اللجنة التنفيذية) على شطب المبالغ المستحقة لـ أدنوك والبالغة  42.520.001ألف درهم مقابل
الخسائر المتراكمة للشركة .تم إدراج مبلغ  6.304.418ألف درهم كمساهمة إضافية في رأس المال من أدنوك إلى الشركة .بتاريخ  13نوفمبر  ،2017وافق
مجلس اإلدارة على تسديد المساهمة في رأس المال البالغة  6.304.418ألف درهم إلى أدنوك.
 13إحتياطي قانوني

وفقاً ألحاكم القانون االتحادي لدولـة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015والنظام األساسي للشركة ،يتطلب من الشركة تحويل  %10من األرباح
إلى إحتياطي غير قابل للتوزيع .تستمر هذه التحويالت حتى يصبح اإلحتياطي مساوياً  )%33 :2016( %50من رأس المال المدفوع.
14

قرض طويل األجل

قرض ألجل

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

5,479,201

–

في  16أكتوبر  ،2017وقعت أدنوك للتوزيع خطاب تفويض («خطاب التفويض») مع مجموعة من البنوك حيث وافقت مجموعة البنوك على اإلكتتاب
بتسهيل إئتماني غير مضمون («التسهيل») لمدة  5سنوات ،بمبلغ  2.250مليون دوالر أمريكي .من المقرر أن يتم تقسيم التسهيل بعد ذلك إلى التزام
تسهيل ألجل بمبلغ  1.500مليون دوالر أمريكي وتسهيل متجدد بمبلغ  750مليون دوالر أمريكي .إن الغرض من هذا التسهيل هو ألغراض عامة للشركة
ورأس المال العامل بما في ذلك تسديد أرباح األسهم وتسديد الديون ودفع تاكليف المعامالت المرتبطة بالتسهيل .ال توجد أي تعهدات مالية متضمنة في
وثائق التسهيل.
تم رسملة تاكليف المعاملة المخصصة للتسهيل المتجدد وسيتم إطفاؤها على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلتفاقية .تم إدراج تاكليف المعاملة
بمبلغ  13.462ألف درهم كما في  31ديسمبر  2017كموجودات غير متداولة أخرى في البيانات المالية المقتطعة.
في  16نوفمبر  ،2017قامت المجموعة بسحب مبلغ  375.000ألف دوالر أمريكي و  4.128.750ألف درهم .تحمل التسهيالت فائدة متغيرة على أساس
ليبور بالدوالر األمريكي باإلضافة إلى  %0.875لجزء التسهيالت بالدوالر األمريكي وإيبور باإلضافة إلى هامش  %0.60لجزء التسهيالت بالدرهم .يتم تسديد
هذه التسهيالت عند استحقاقها النهائي وهي  5سنوات من تاريخ إتفاقية التسهيالت.
يوضح الجدول أدناه تفاصيل التغيرات في مطلوبات المجموعة الناتجة عن األنشطة التمويلية .إن المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية هي تلك التي
تكون التدفقات النقدية ،أو التدفقات النقدية المستقبلية مصنفة في التدفقات النقدية في البيانات المالية المقتطعة للمجموعة كتدفقات نقدية من
األنشطة التمويلية.

في  1يناير

التدفقات النقدية التمويلية
رسوم أخرى

()1

()2

( )1التدفقات النقدية من القروض البنكية وتسديد الديون طويلة األجل في بيان التدفقات النقدية.
( )2تتضمن الرسوم األخرى إطفاء تاكليف المعاملة للقرض ألجل.
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مخصص ماكفأة نهاية خدمة الموظفين

إن الحركة في المخصص المعترف به في بيان المركز المالي المقتطع هي كما يلي:

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

–

–

5,478,541

–

5,479,201

–

660

–

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

236,926

278,259

محمل للسنة (إيضاح )22

26,314

في  31ديسمبر

223,937

دفعات

( )39,303

29,485

( )70,818

236,926

بناء على االستحقاق في تاريخ التقرير وفقا ألحاكم قانون العمل في دولة االمارات العربية المتحدة
تعتقد اإلدارة ان عملية اإلحتساب التي تم إجراؤها ً
لن تكون مختلفة بشلك هام إذا ما تم إجراء تقييم اكتواري بإعتبار أنه من غير المحتمل أن يكون تأثير صافي معدل الخصم ومستويات الرواتب والمزايا
المستقبلية على القيمة الحالية لمزايا اإللتزام جوهرية.
16

ذمم دائنة تجارية وأخرى

ذمم دائنة تجارية

مستحقات تشغيلية

مستحقات رأسمالية

2017
ألف درهم

414,978

249,978
207,978

قسائم وبطاقات الدفع المسبق القائمة

82,362

دفعات مقدمة من عمالء

27,511

محتجزات عقود دائنة
ذمم دائنة أخرى

 17إيرادات

مبيعات بضائع

67,496

108,518

313,875

161,524
291,519
83,269

62,676

34,396

167,788

1,158,821

1,115,047

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

19,321,539

17,371,932

91,376

85,572

تقديم الخدمات

278,588

إيرادات التسليم

64,791

إيرادات إيجار

2016
ألف درهم

19,756,294

165,474
47,093

17,670,071

خالل الســنة المنتهية في  31ديســمبر  ،2016تشــمل مبيعات البضائع مبلغ  496مليون درهم من خالل محطات مملوكة من قبل مؤسسة اإلمارات العامة
للبترول («إمارات») .لم يتم تســجيل األصول ذات العالقة في هذه البيانات المالية المقتطعة حيث تم التخلي عن اإلســتحواذ المقترح لمحطات خدمة وقود
اإلمارات بالتجزئة في ســنة  .2016تم إدراج التاكليف المباشــرة ذات الصلة مصاريف التوزيع واإلدارية واإليرادات األخرى للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 2016بمبلــغ  328مليــون درهم 89 ،مليــون درهم و  31مليون درهم ،على التوالي ،في هذه البيانات المالية المقتطعة .لم يكن هناك بيع للبضائع من
خالل المحطات المملوكة من قبل اإلمارات للســنة المنتهية في  31ديســمبر  ،2017وبالتالي ال يوجد أي تاكليف مباشــرة ذات صلة ،مصاريف توزيع وإدارية
وإيرادات أخرى.
فيما يتعلق بتحويل أنشطة المبيعات والشراء للشركة ،فقد أبرمت الشركة إتفاقية خدمة («اتفاقية خدمة الطيران») ،والتي تقوم بموجبها الشركة األم
بتسديد التاكليف للشركة وتسديد هامش إضافي بنسبة  %8من مجموع التاكليف المتعلقة بالتوزيع والتاكليف اإلدارية للقسم المتكبدة من قبل الشركة
لمعالجة عمليات القسم وتوفير بعض الخدمات األخرى المتعلقة بتزويد الوقود لعمالئها في الطيران المدني .تم اإلعتراف بتلكفة عمليات المناولة
المتعلقة بالقسم باإلضافة إلى الهامش اإلضافي بمبلغ  72.213ألف درهم ( :2016ال شيء) إكيرادات في البيانات المالية المقتطعة (إيضاح .)8

أدنـوك للتوزيـع  -التقريـر السنـوي 2017

81

المـقــدمــة

المـراجـعـة المـاليـة

مـراجـعـة األعـمـال

البيـانـات المـاليـة

مـراجـعـة الشـركـة

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
يتبع

 18تاكليف مباشرة

مواد

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

15,303,357

13,413,420

رواتب وبدالت

11,463

15,154

ماكفآت نهاية خدمة الموظفين (إيضاح )15

تاكليف موظفين (إيضاح )22

12,684

إستهالك (إيضاح )5

2,697

نفقات عامة

19

مصاريف توزيع وإدارية

تاكليف موظفين (إيضاح )22
إستهالك (إيضاح )5

مصاريف توزيع وتسويق

15,330,201

1,824,276

1,836,494

456,950

120,176

تأمين

20

إيرادات أخرى

مكسب إستبعاد ممتلاكت وآالت ومعدات
إيرادات متنوعة

13,443,563

2017
ألف درهم

11,246

مصاريف قابلة لإلسترداد

2,013

2016
ألف درهم

إصالحات وصيانة ومواد إستهالكية

أخرى

12,976

96,102

258,265

( )198,403

2,723,334

2017
ألف درهم

73

192,911
192,984

344,471

150,262

180,438
80,299

( )238,399

2,549,782

2016
ألف درهم

3,104

157,891
160,995

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

خسائر إنخفاض القيمة لذمم مدينة تجارية (إيضاح )7

69,166

46,261

خسائر إنخفاض القيمة لمخزون متقادم (إيضاح )6

3,488

1,027

شطب مخزون

82

يتم توزيع تاكليف موظفين كما يلي:

2,774

75,428

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تاكليف مباشرة (إيضاح )18

1,679,268

1,672,740

26,314

29,485

177,025

1,882,607

192,331

1,894,556

1,824,276

1,836,494

12,684

12,976

45,647

1,882,607

45,086

1,894,556

تتمثل المزايا األخرى بشلك أساسي في النفقات الطبية والتدريب واإلجازات ومصاريف السفر والزي الموحد.
 23العائد األساسي والمخفض للسهم

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

16,831

179,386

تتضمن اإليرادات المتنوعة بشلك أساسي من الدخل الناتج عن تخزين البضائع باألمانة ومبيعات أصناف الخردة والزيوت المستعملة والبطاريات واإلطارات.
 21خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف تشغيلية أخرى

مزايا أخرى

مصاريف توزيع وإدارية (إيضاح )19

154,722

خدمات

 22تاكليف موظفين

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

الربح العائد لمالكي الشركة (ألف درهم)

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة (ألف)
العائد األساسي للك سهم (درهم)

2017

2016
(معاد بيانه)

1,804,207

1,780,960

12,500,000
0.144

12,500,000
0.142

وبناء على ذلك ،تم إعادة بيان
بتاريخ  22نوفمبر  ،2017تم تعديل عدد األسهم العادية المصرح بها إلى  25.000.000ألف سهم قيمة لك سهم  0.8درهم.
ً
المتوسط المرجح لعدد األسهم لغرض الربح األساسي للسهم للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2016
مساو للعائد األساسي للسهم.
ال يوجد أية أوراق مالية مخفضة ،وبالتالي فإن العائد المخفض للسهم
ٍ
 24أنصبة أرباح

وبناء على التفويض المقدم من الشركة األم ،على توزيع أنصبة أرباح مرحلية بمبلغ
وافق مجلس اإلدارة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  13نوفمبر ،2017
ً
 2.134.688ألف درهم.
بتاريخ  25فبراير  ،2018قرر مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أنصبة أرباح على المساهمين بقيمة  0.0588للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر .2017

11,964
59,252

أدنـوك للتوزيـع  -التقريـر السنـوي 2017
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المـقــدمــة

المـراجـعـة المـاليـة

مـراجـعـة األعـمـال

البيـانـات المـاليـة

مـراجـعـة الشـركـة

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
يتبع

 25إلتزامات

إن المعلومات المتعلقة بهذه القطاعات هي كما يلي:

بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها في تاريخ التقرير ولم يتم تكبدها بعد  300.9مليون درهم ( 534.5 :2016مليون درهم).
أبرمت المجموعة العديد من إتفاقيات عقود اإليجار التشغيلية المتعلقة بقطع أراضي والتي تم إنشاء بعض محطات الوقود عليها .إن الحد األدنى لدفعات
عقود اإليجار بموجب إتفاقيات عقود اإليجار مبينة أدناه.

خالل سنة

في السنة الثانية حتى الخامسة
أكثر من خمس سنوات

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

3,200

3,200

23,310

16,950
43,460

23,030

15,850
42,080

 26تقرير القطاع

إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة والمبينة أدناه تم وضعها وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  8القطاعات التشغيلية.
بناء على التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي يتم مراجعتها
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  8أن يتم تحديد القطاعات التشغيلية ً
بشلك منتظم من قبل مجلس اإلدارة ،على أنه صانع القرار التشغيلي الرئيسي ،وذلك لتوزيع الموارد للقطاع وتقييم أدائه .تركز المعلومات التي يتم رفعها
إلى مجلس اإلدارة لغرض توزيع الموارد وتقييم أداء القطاع على األداء المالي للك قطاع من قطاعات األعمال فقط .لم يتم تقديم أية معلومات تتضمن
موجودات ومطلوبات القطاع إلى مجلس اإلدارة.
ألغراض التشغيل ،يتم تنظيم المجموعة إلى أربعة قطاعات تشغيلية رئيسية:
 .1قطاع الشراكت ،الذي يتضمن بيع المنتجات البترولية والمنتجات الثانوية.

 .2قطاعات التجزئة ،التي تتضمن بيع المنتجات البترولية من خالل خدمات محطات الخدمة والمتاجر التي تخدم المستهلكين.

القطاع التجاري
ألف درهم

 31ديسمبر 2017

إيرادات

تاكليف مباشرة
إجمالي الربح

4,049,801

( )3,278,108
771,693

مصاريف توزيع وإدارية

( )219,458

خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف
تشغيلية أخرى

( )36,511

إيرادات أخرى

إيرادات فوائد

تاكليف تمويل

ربح( /خسارة) السنة
إستهالك  -صافي

 31ديسمبر 2016
إيرادات

تاكليف مباشرة
إجمالي الربح

64,876

–

–

580,600
18,783

3,819,446

( )2,958,198
861,248

قطاع التجزئة
ألف درهم

قطاع الطيران
ألف درهم

13,746,259

1,696,871

2,869,348

538,997

( )1,157,874 ( )10,876,911
( )2,054,410
86,490

( )100
–

–

901,328

352,302

( )201,702
8,056

( )10,314
–

–

335,037
14,491

أخرى
ألف درهم

غير موزعة
ألف درهم

263,363

–

246,055

–

( )17,308

( )236,340
30,819

( )22,241
–

–

18,293

55,598

–

( )11,424
2,743

( )31,051
–

2,735,362

421,346

208,552

–

–

مصاريف توزيع وإدارية

( )181,907

( )2,027,003

( )119,637

( )221,235

	.4تم تجميع الخدمات المشتركة والغاز الطبيعي لقطاعات التشغيل كتقارير قطاعية «أخرى» للمجموعة .تتضمن الخدمات المشتركة إدارة الممتلاكت
وخدمات فحص المركبات.

خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف
تشغيلية أخرى

( )25,909

( )40

( )7,612

( )12,699

( )12,992

إن هذه القطاعات هي األساس الذي تقوم المجموعة عليه بتقديم تقارير حول معلومات القطاع األساسية .تتم المعامالت بين القطاعات بالمعدالت التي
تحددها اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار تلكفة األموال.

ربح( /خسارة) السنة

( )20,250

38,643

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

تعمل المجموعة بشلك رئيسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وبالتالي ال يتم إجراء أي تحليل جغرافي آخر لإليرادات واألرباح والموجودات والمطلوبات.
تمثل إيرادات القطاعات التي تقدم تقرير عنها إيرادات ناتجة من عمالء خارجيين .لم تكن هناك مبيعات ما بين القطاعات في السنة الحالية والسنة السابقة.
إن ربح السنة هو المقياس الذي تم رفعه إلى مجلس اإلدارة لغرض توزيع الموارد وتقييم أداء القطاع.

إيرادات أخرى

إيرادات فوائد

إستهالك  -صافي

4,632

–

658,064
15,703

102,087

–

810,406

253,648

–

–

294,097
9,277

–

50,809

192,984

( )18,771

12,299,777

5,132

( )2,723,334

( )18,771

2,663

1,328,539

( )9,564,415

4,426,093

( )6,262

222,309

( )907,193

19,756,294

( )15,330,201

( )75,428

–

( )13,757

المجموع
ألف درهم

–

49,144

2,491
–

2,663

1,804,207
441,174

17,670,071

( )13,443,563
4,226,508

( )2,549,782
160,995

( )59,252
2,491

1,780,960
329,437

تتكون اإليرادات غير الموزعة بشلك أساسي من مكسب بيع الموجودات الثابتة ،استرداد التأمين وإيرادات متنوعة أخرى.
تم توزيع االستهالك في مصاريف التوزيع واإلدارية ،التاكليف المباشرة ومخزون قيد اإلنجاز (إيضاح  .)5فيما يلي تسوية صافي اإلستهالك لقسم الطيران
المدني المقتطعة:

إستهالك (إيضاح )5

ينزل :المبلغ المتعلق بقسم الطيران المدني المقتطع
اإلستهالك  -صافي

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

460,653

347,076

441,174

329,437

( )19,479

( )17,639

 27الصندوق المركزي لمجموعة أدنوك لتمويل المخاطر

تشارك المجموعة في صندوق مركزي يتم إدارته من قبل أدنوك لتمويل بعض مخاطر التأمين الذاتي .يتكون الصندوق من خصومات أقساط ،إيرادات
إستثمارية ومساهمات من المشاركين ،كما يتم االتفاق عليه من حين آلخر .بموجب البرنامج ،تلتزم المجموعة بتقديم تمويل إضافي ،إذا لزم األمر .كما في
 31ديسمبر  ،2017بلغت حصة المجموعة في األموال المحتفظ بها من قبل أدنوك  668ألف درهم ( 662 :2016ألف درهم).
 28مطلوبات طارئة ودعاوي قضائية

كما في  31ديسمبر  ،2017اكن لدى المجموعة مطلوبات طارئة بمبلغ  1.208ألف درهم ( 2.201 :2016ألف درهم) فيما يتعلق بضمانات بنكية وأخرى
وأمور أخرى ناتجة في سياق األعمال اإلعتيادية والتي من المتوقع أن ال ينشأ عنها أية إلتزامات جوهرية.
لدى المجموعة عدد من المطالبات القانونية والمطالبات الناتجة في سياق األعمال اإلعتيادية .في حين أنه ال يمكن التنبؤ بنتائج هذه األمور بشلك مؤكد،
ال تعتقد اإلدارة أن هذه األمور سيكون لها تأثير سلبي مادي على البيانات المالية المقتطعة للمجموعة إال إذا تم إبرامها بصورة غير مالئمة.
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المـقــدمــة

المـراجـعـة المـاليـة

مـراجـعـة الشـركـة

مـراجـعـة األعـمـال

البيـانـات المـاليـة

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
يتبع

 29أدوات مالية

إدارة مخاطر رأس المال
إن الهدف الرئيســي من أنشــطة إدارة مخاطر رأس مال المجموعة هو ضمان اإلحتفاظ بنســب رأسمالية جيدة لدعم أعمالها والحصول على أعلى
عائد للمساهمين.
تقوم المجموعة بإدارة هيلك رأسمالها وإجراء تعديالت عليها في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية.
تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة المديونية ،والذي يمثل صافي الدين مقسوم على إجمالي رأس المال المحدد كحقوق ملكية زائد
صافي المديونية .يتكون هيلك رأسمال المجموعة من الدين الذي يضم الديون طويلة األجل ،النقد ومرادفات النقد وحقوق الملكية التي تتكون من رأس
المال ،اإلحتياطي القانوني واألرباح المحتجزة.
اكنت نسبة المديونية التي تم تحديدها كصافي الدين إلى صافي المديونية زائد حقوق الملكية في نهاية فترة التقرير كما يلي:
2017
ألف درهم

الدين

النقد ومرادفات النقد (إيضاح )9
صافي المديونية
صافي المديونية
حقوق الملكية

صافي المديونية زائد حقوق الملكية
نسبة المديونية

5,479,201

2016
ألف درهم

–

( )2,655,452

( )3,733,454

2,823,749

( )3,733,454

2,823,749
2,847,869

5,671,618

%49.8

( )3,733,454
9,482,768

5,749,314

( )%64.9

إدارة المخاطر المالية
إن أنشطة المجموعة معرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية :مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمالت األجنبية والتدفقات النقدية ومخاطر
معدل فائدة القيمة العادلة ومخاطر األسعار) والمخاطر التجارية واالئتمان ومخاطر السيولة .يركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على تقلبات
األسواق المالية ويحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.
أ مخاطر السوق

 1مخاطر صرف العمالت األجنبية
ال تتعرض المجموعة ألي مخاطر هامة على العمالت األجنبية من عملياتها حيث أن معظم معامالت المجموعة هي بالدرهم اإلماراتي أو بالدوالر األمريكي.
إن الدرهم اإلماراتي مربوط بالدوالر األمريكي ،وبالتالي ،ال تمثل أرصدة الدوالر األمريكي مخاطر صرف عمالت أجنبية جوهرية.
 2مخاطر التدفقات النقدية والقيمة العادلة ألسعار الفائدة
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على الموجودات التي تحمل فائدة وإلتزامات المجموعة بأسعار فائدة عائمة .وبالتالي ،تعتمد اإليرادات
والتدفقات النقدية التشغيلية للمجموعة على التغيرات في أسعار فائدة السوق .تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة من الودائع البنكية قصيرة األجل.
إن الودائع  /اإليداعات الصادرة بأسعار فائدة ثابتة تع ِرض المجموعة لمخاطر القيمة العادلة ألسعار الفائدة .إن سياسة المجموعة هي إدارة هذه المخاطر
بناء على تقييم اإلدارة للخيارات المتاحة ووضع أي أموال فائضة لدى أدنوك إلدارة الخزينة أو لدى بنوك ذات مالءة إئتمانية (إيضاح .)9
ً

 3مخاطر السعر
إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار السلع الناتجة عن أسعار التجزئة للوقود السائل .يتم تحديد أسعار الوقود السائل من قبل وزارة الطاقة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،مما قد يؤدي إلى تخفيض هوامش الربح على هذه المنتجات .ال يوجد هناك أي ضمان بأن وزارة الطاقة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة سوف تستمر في تحديد أسعار التجزئة على المستوى الذي يقدم نفس هامش الربح أو ما يماثله ،وأي إنخفاض في هامش الربح على هذه
المنتجات سوف يكون له تأثير سلبي بشلك جوهري على نتائجنا في العمليات والمركز المالي .بموجب إتفاقيات التوريد الجديدة ،ستقوم أدنوك بحماية
المجموعة من إنخفاض إجمالي الربح للك لتر دون مستويات محددة معينة (إيضاح .)8
ب مخاطر اإلئتمان

تنشأ مخاطر اإلئتمان من الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية ،وكذلك مخاطر اإلئتمان للعمالء ،بما في ذلك الذمم المدينة القائمة ،مستحق من شراكت
المجموعة والمعامالت الملتزم بها .تقوم اإلدارة بتقييم الجودة االئتمانية لعمالئها ،مع األخذ بعين االعتبار الوضع المالي والخبرة السابقة وعوامل أخرى.
تستند حدود المخاطر الفردية إلى تقييم اإلدارة على أساس لك حالة على حدة.
إن سياسة المجموعة هي وضع النقد ومرادفات النقد والودائع ألجل لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات سمعة جيدة ،كما ال تتوقع إدارة المجموعة أي
خسائر ناتجة من عدم أداء أطرافها المقابلة األخرى حيث تعتقد أنه تم تكوين مخصص مناسب مقابل الذمم المدينة منخفضة القيمة.
يتم مراقبة أرصدة الذمم المدينة التجارية للمجموعة بشلك مستمر ،مما يؤدي إلى عدم أهمية تعرض المجموعة للديون المعدومة .إن الحد األقصى
للتعرض هو القيمة المدرجة للذمم المدينة التجارية كما هو موضح في اإليضاح رقم .7
ج مخاطر السيولة

تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السيولة من خالل ضمان بأن لديها ما يكفي من النقد من العمليات للوفاء بمتطلبات التمويل .تقوم المجموعة بمراقبة
لك من اإلستثمارات المالية والموجودات المالية (مثل
مخاطر نقص األموال باستخدام أداة تخطيط للسيولة المتكررة .تأخذ هذه األداة باإلعتبار استحقاق ٍ
الودائع البنكية والذمم المدينة التجارية والموجودات المالية األخرى) ،والتدفقات النقدية المتوقعة من العمليات .إن هدف المجموعة هو االحتفاظ
بالسيولة من خالل خطوط ائتمان متاحة من البنوك .كما في  31ديسمبر  ،2017اكن لدى المجموعة إماكنية الحصول على تسهيالت ائتمانية بمبلغ 750
مليون دوالر أمريكي غير المستخدمة بالاكمل (إيضاح .)14
يلخص الجدول أدناه قائمة اســتحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في  31ديســمبر  2017و  31ديســمبر  2016على أساس المدفوعات التعاقدية
غير المخصومة.
أقل من سنة
ألف درهـم

في  31ديسمبر 2017

قرض طويل األجل

مستحق إلى جهات ذات عالقة

ذمم دائنة تجارية وأخرى (بإستثناء دفعات مقدمة من عمالء وقسائم
ومبيعات بطاقات الدفع المسبق القائمة)
المجموع

إن الودائع واإليداعات هي على أساس التجديد لمدة ثالثة أشهر أو أقل ،وبالتالي لم يتم خصم القيم المدرجة حيث أن أثر الخصم ال يعتبر جوهرياً  .ووفقاً
لذلك ،ال يعتبر أثر التغيرات في أسعار الفائدة جوهرياً .

مستحق إلى جهات ذات عالقة

تحليل حساسية سعر الفائدة
بناء على التعرض ألسعار الفائدة بتاريخ بيان المركز المالي .بالنسبة للمطلوبات بأسعار فائدة عائمة ،تم إعداد التحليل
أدناه
تم تحديد تحليل الحساسية
ً
بإعتبار أن المبلغ المطلوب في نهاية فترة التقرير قد اكن مطلوب طوال السنة.

المجموع

لو اكنت معدالت الفوائد أعلى /أقل بمعدل  50نقطة أساس مع إبقاء جميع المتغيرات ثابتة لنقص /زاد الربح بمبلغ  27.396ألف درهم ( :2016ال شيء).
يعود ذلك بشلك رئيسي إلى تعرض المجموعة ألسعار الفائدة على القروض بمعدل متغير.

في  31ديسمبر 2016

ذمم دائنة تجارية وأخرى (بإستثناء دفعات مقدمة من عمالء وقسائم
ومبيعات بطاقات الدفع المسبق القائمة)

–

أكثر من سنة
ألف درهـم

المجموع
ألف درهـم

2,495,549

5,479,201
–

5,479,201

1,048,948

–

1,048,948

2,495,549

3,544,497

5,479,201

9,023,698

أقل من سنة
ألف درهـم

أكثر من سنة
ألف درهـم

المجموع
ألف درهـم

603,546

–

603,546

997,382

–

997,382

1,600,928

–

1,600,928

في حين أن حساب الشركة األم مستحق الدفع عند الطلب أو بموجب شروط سداد متفق عليها ،فإن الشركة األم تأخذ باإلعتبار قدرة المجموعة على
الدفع ،ووضعها النقدي قبل أي طلب دفع أو تحويل .يتضمن حساب الشركة األم تلكفة تزويد المجموعة بمخزونها حيث أن الشركة األم هي المورد الرئيسي
للمنتجات البترولية للمجموعة (إيضاح .)8
القيمة العادلة المقدرة
إن القيمة المدرجة ناقصاً أي مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والدائنة تقارب قيمها العادلة حيث أنها أساساً قصيرة األجل بطبيعتها .يتم
تقدير القيمة العادلة للمطلوبات المالية ألغراض اإلفصاح من خالل خصم التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية بسعر الفائدة الحالي للسوق المتوفر
للمجموعة لألدوات المالية.
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قاموس مصطلحات

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المقتطعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
يتبع

 30األدوات المالية حسب الفئة

الموجودات المالية:

نقد وأرصدة لدى البنوك

مستحق من جهات ذات عالقة

ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى (بإستثناء مصاريف مدفوعة مسبقاً )

المطلوبات المالية:

2017
ألف درهم

2,785,452

3,833,454

2,174,888

1,621,300

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

361,634

5,321,974

ذمم دائنة تجارية وأخرى (بإستثناء دفعات مقدمة من عمالء وقسائم ومبيعات بطاقات الدفع المسبق القائمة)

1,048,948

قرض طويل األجل

5,479,201

مستحق إلى جهات ذات عالقة

2016
ألف درهم

353,390

5,808,144

997,382

2,495,549

603,546

9,023,698

1,600,928

–

أدنوك
ADNOCDIS:UH
ADNOCDIST
ADX
ANOD.AD
EBITDA
HSE
ISO
OHSAS
JIG
MCC
RFID
السوق الرمادي
النموذج المختلط

ألغــراض اإلفصاح عن البيانات المالية المقتطعة ،تم اســتبعاد موجودات غيــر مالية بمبلغ  36.653ألف درهم ( 35.531 :2016ألف درهم) من الذمم
المدينــة التجارية والموجودات المتداولة األخرى وتم إســتبعاد مطلوبــات مالية بمبلغ  109.873ألف درهم ( 117.665 :2016ألف درهم) من الذمم
الدائنة التجارية واألخرى.
 31إعتماد البيانات المالية المقتطعة

تم اعتماد البيانات المالية المقتطعة وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  25فبراير .2018
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تصميم وطبـاعـة جــروب أورجــن

شركة بترول أبوظبي الوطنية
رمز بلومبيرغ لشركة أدنوك للتوزيع
رمز أسهم شركة أدنوك للتوزيع في سوق أبوظبي لألوراق المالية
سوق أبوظبي لألوراق المالية
رمز شركة أدنوك للتوزيع في أدوات رويترز
األرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والفوائد واالستهالاكت واإلطفاءات
الصحة والسالمة والبيئة
المنظّ مة الدولية للمقاييس
نظام إدارة السالمة والصحة المهنية
مجموعة التفتيش المشتركة
والتحكم
مركز المتابعة
ّ
تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو
سوق يتم فيها التجارة بمنتج (قانوني) لكن من دون إذن مالكه ومن دون تسجيل التجارة في حسابات مالية تخضع
للضرائب أو الرقابة كما يكون البيع من غير الطرق المعتادة
تقديم خيار إما للتزود بالوقود الذاتي الخدمة ،أو إعادة التزود بالوقود المتميزة بالخدمة الاكملة

