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  مجلس اإلدارة أعضاء تقرير
 2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
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ر اً  أعضاء يسـ ة  معلوماتبالمجلس اإلدارة أن يقدم تقريره مصحوبـ لشركة  غير المدققة الموحدة المرحلية الموجزةالماليـ

أشهر  الثالثة لفترة("الشركة") وشركتها التابعة (يشار إليها معاً بـ "المجموعة") ش.م.ع. بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع 
  .2022 مارس 31المنتهية في 

  األنشطة الرئيسية 

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

  نظرة على األعمال

ألف درهم).  4,282,147: 2021 مارس 31ألف درهم ( 6,735,998، حققت المجموعة إيرادات بمبلغ الفترةخالل 
  ألف درهم).  630,735: 2021 مارس 31درهم (ألف  670,689 الفترةبلغ ربح 

  كما يلي: الفترةتم تخصيص أرباح 

  ألف درهم  
    

  1,767,632   2022يناير  1في  كما محتجزةأرباح 
  670,689  ربح الفترة
  (1,285,625)    معلنة أرباح توزيعات

  1,152,696  2022 مارس 31في كما محتجزة أرباح 
  
  
  
  

  اإلدارةبالنيابة عن مجلس 
  
  

 رئيس مجلس اإلدارة
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ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة جميع التراخيص القانونية التي  ة لجرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة. تمثل جرانت جميع الحقوق محفوظ 2022 © 

يطانية،. تشمل تعمل بموجبها في دولة اإلمارات العربية المتحدة .إن جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة هي شركة مسجلة في جزر العذراء البر 

المحد والمراجعة  للمحاسبة  ثورنتون  جرانت  فرع  التراخيص  والمراجعة هذه  للمحاسبة  ثورنتون  جرانت  وفرع  العالمي  ظبي  أبو  لدى سوق  المسجل  ودة 

 المحدودة )بي في آي( المسجل لدى سلطة دبي للخدمات المالية.

مالئها و/ أو تشير  تشير "جرانت ثورنتون" إلى العالمة التجارية التي بموجبها تقدم الشركات األعضاء خدمات التدقيق والضرائب و الخدمات االستشارية إلى ع

كثر ضمن الشركات األعضاء في المجموعة حسبما يتطلب السياق. تمثل جرانت ثورنتون الدولية المحدود  ة وشركاتها األعضاء كيانات  إلى شركة عضو واحدة أو أ

جرانت ليست  ال تقدم جرانت ثورنتون الدولية المحدودة خدمات بإسمها على اإلطالق، بل يتم تقديم الخدمات بواسطة الشركات األعضاء.  قانونية منفصلة.  

 وأفعال بعضها البعض.خطاء ثورنتون الدولية والشركات األعضاء وكالء لبعضها البعض وال يُلزم أحدها اآلخر وال تتحمل مسؤولية أ
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                                                   المدققة غير الموحدة المرحلية الموجزةالمالية  المعلوماتتقرير مراجعة 

  ش.م.ع. للتوزيع  الوطنية ظبي أبوإلى أعضاء مجلس إدارة شركة بترول 

 مقدمة

الوطنية للتوزيع ش.م.ع.  ظبي أبوغير المدقق المرفق لشركة بترول   الموحد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموجز لقد
 ح أوارببيان األ  وكذلك  2022  مارس  31المجموعة"(، كما في  " ـ)"ادنوك للتوزيع" أو "الشركة"( وشركتها التابعة )يشار إليها معاً ب

، وبيان التغيرات في أشهر المنتهية في ذلك التاريخ  ثالثةلفترة ال  غير المدقق  الموحد  ر والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجزئالخسا
، و بيان التدفقات النقدية المرحلي أشهر المنتهية في ذلك التاريخ    ثالثةلفترة ال  المدقق   غير  الموحد  الموجزحقوق الملكية المرحلي  

. إن اإلدارة مسؤولة عن  يرية ذات الصلة واإليضاحات التفس أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ثالثةغير المدقق لفترة ال الموحد الموجز
"  34وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ةالموحدة غير المدقق المالية المرحلية الموجزة المعلوماتإعداد هذه 

المالية   المعلوماتمجلس معايير المحاسبة الدولية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه    عن  والصادرالتقارير المالية المرحلية"  
 الموحدة المرحلية الموجزة غير المدققة استناداً إلى مراجعتنا.

 نطاق المراجعـة

الـمالـية المرحلـية التي يقوم بـها    المعلوـمات"مراجـعة  ،2410لـقد قمـنا بمراجعتـنا وفـقاً للمعـيار اـلدولي الـخاا بعملـيات المراجـعة رقم  
المالية المرحلية القيام بإجراء اإلســتفســارات، بشــكل رئيســي من   المعلومات. تتضــمن مراجعة مدقق الحســابات المســتقل للشــركة " 

ــل  األشخاا المسؤولين عن ا ألمور المالية والمحاسبية، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقــ
ــول على تدكيد  جوهرياً من نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال   األمور  جميع  حولتمكننا من الحصـ

 ، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشدنها.الذ عملية التدقيق.الهامة التي يمكن تحديدها في 

 اإلستنتـاج

ــتناداً إلى مراجعتنا،   ــل  لماســ ــيء يجعلنا نعتقد أن    يصــ غير المدققة    الموحدة المالية المرحلية الموجزة المعلوماتإلى علمنا أي شــ
ــبي الدولي رقم  بالمرفقة لم يتم اعدادها   ــحيحة وعادلة، من جميع النواحي الجوهرية وفقاً للمعيار المحاسـ ــورة صـ "التقارير  34صـ

 ، والصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.المالية المرحلية" 
 
 
 

 جــــرانــــــت ثـــورنتــــون 
 فاروق محمد 
 86سجل رقم:  

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
 2022 مايو 9



  شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.
 المالية البيانات

 
 غير المدقق  الموحد الموجز المرحلي بيان المركز المالي

   2022مارس  31كما في 
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  ديسمبر 31
 2021   

  مارس 31
2022     

   إيضاح درهم  ألف     درهم ألف
    )مدقق(غير    (مدقق)

 األصول    
 المتداولة غير األصول     

 ومعدات وآالت ممتلكات  4 5,616,111   5,574,167
 األصول إستخدام حق 8 1,015,580    952,758

ً  دفعات   42,796   41,308 للمقاولين مقدما  
 المتداولة غير األصول إجمالي   6,674,487  6,568,233

       

 المتداولة األصول     
 مخزون 5 1,437,972    1,046,158
 مدينة وأصول متداولة أخرى  تجارية ذمم 6 2,635,930      2,683,275
 ذات عالقة  أطرافمن  مستحق 7 1,167,487    1,225,600

 ألجل ودائع 9 130,225     130,225
 وأرصدة لدى البنوك  نقد 9 3,924,802     2,125,540
 المتداولة األصول إجمالي  9,296,416   7,210,798

 األصول إجمالي  15,970,903   13,779,031

 واإللتزامات الملكية حقوق     
 الملكية حقوق     

 المال رأس  1,000,000       1,000,000 
 قانوني  إحتياطي   500,000      500,000 
 تحوط إحتياطي  (32,985)  (65,567)

 محتجزة أرباح  1,152,696    1,767,632
 الملكية حقوق إجمالي   2,619,711   3,202,065

 المتداولة غير اإللتزامات     
 اإليجار عقود إلتزامات 8 862,150   787,383
  التشغيل وقف مخصص 13 130,733   129,226
 للموظفين الخدمة نهاية مكافآت مخصص  191,600   192,583

 المتداولة غير اإللتزامات مجموع  1,184,483  1,109,192

 المتداولة اإللتزامات     
 اإليجار عقود إلتزامات 8 74,827   88,975

 وأخرى دائنة تجارية ذمم  11 2,828,952    1,509,013
 ذات عالقة  طرافأل مستحق  7 3,718,326    2,292,510
  االقتراضات 10 5,500,884    5,499,641

 مشتقة مالية أدوات  12 43,720    77,635
 المتداولة اإللتزامات إجمالي   12,166,709   9,467,774

 اإللتزامات إجمالي   13,351,192   10,576,966
 واإللتزامات الملكية حقوق إجمالي   15,970,903   13,779,031

      
فإن المعلومات المالية الواردة في التقرير معروضة بشكل عادل من جميع النواحي الجوهرية ، المعلومات المتوفرة لديناوفقاً ألفضل 

  ، وللفترات المعروضة في التقرير. 2022 مارس 31للوضع المالي، ونتيجة العمليات والتدفقات النقدية للمجموعة كما في 
  

  
  

 
.المدققة غير الموحدة الموجزة المرحليةالمالية  المعلوماتتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه 

  الدكتور سلطان أحمد الجابر
 رئيس مجلس اإلدارة 

  اللمكي سعيد بدر
 الرئيس التنفيذي 

  الهاشمي محمد
  ي التنفيذيالمدير المال
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 المدقق غير الموحد الموجز المرحلي اآلخر الشامل والدخل رئالخسا أو حارباأل بيان

 2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة لفترة
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     مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة

2021   2022  
  

 
  إيضاح  درهم  ألف   درهم  ألف

  
 

 
    

 
 

   

  إيرادات 14 6,735,998  4,282,147
(2,956,558)  (5,287,229) 

 
  مباشرة  تكاليف

  
  

1,325,589  1,448,769 
 

 الربح  إجمالي
 التوزيع والمصروفات االدارية 15 (732,663)  (672,970)

26,246  8,978 
 

 أخرى  إيرادات
(7,306)  (6,695) 

 
 أخرى تشغيلية ومصاريف القيمة انخفاض خسائر

   
  

671,559  718,389 
 

 التشغيلي  الربح
4,981  1,211 

 
 فوائد  إيرادات

(45,805)  (48,911) 
 

 تمويل تكاليف
630,735  670,689 

 
 الفترة  ربح

   
  

   
 

 اآلخر الشامل الدخل
   

 
 في الخسارة أو الربح إلى تصنيفها إعادة يتم قد التي البنود
 الحقة فترات

19,015  32,582 
 

 التحوط أدوات على العادلة القيمة ربح
   

  

649,750  703,271 
 

 الدخل الشامل للفترة  إجمالي
   

  

   
 

 :للسهم العائد
  والمخفض األساسي 16 0.054  0.050
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 الموجز الموحد غير المدقق المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية
  2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 .المدققة غير الموحدة الموجزة المرحليةالمالية  المعلوماتتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه 
 

    اإلجمالي
   أرباح

    المال  رأس    قانوني  إحتياطي    تحوط إحتياطي    محتجزة
    درهـم  ألف    درهـم  ألف    درهـم  ألف    درهـم  ألف    درهـم  ألف

                    

  (مدقق) 2021يناير  1كما في  الرصيد  1,000,000    500,000    (151,471)    2,086,471    3,435,000

  الفترة ربح  -    -    -    630,735    630,735

  للفترة اآلخر الشامل الدخل  -    -    19,015    -    19,015

  )22(إيضاح  معلنة أرباحتوزيعات   -    -    -    (1,285,625)    (1,285,625)
                      

  (غير مدقق) 2021مارس  31في  كما الرصيد  1,000,000    500,000    (132,456)    1,431,581    2,799,125

                    

                    

  (مدقق) 2022 يناير 1 في كما الرصيد  1,000,000    500,000    )65,567(    1,767,632    3,202,065

  الفترة ربح  -    -    -    670,689    670,689

  للفترة اآلخر الشامل الدخل  -    -    32,582    -    32,582

  )22(إيضاح  معلنة أرباحتوزيعات   -    -    -    )1,285,625(    )1,285,625(
                    

  )مدقق(غير  2022 مارس 31 في كما الرصيد  1,000,000    500,000    )32,985(    1,152,696    2,619,711
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  الموجز الموحد غير المدقق المرحلي بيان التدفقات النقدية

          2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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.المدققة غير الموحدة الموجزة المرحليةالمالية  المعلوماتتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه 

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في       
      2022   2021 
 ألف درهم    ألف درهم       

          التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  630,735   670,689         ربح الفترة

         تعديالت لـ: 
  137,348   143,666      إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 7,704   18,969      إستهالك حق إستخدام األصول
 (10,898)   -      مبالغ مستردة على ذمم مدينة

,1814      خسائر إنخفاض قيمة ذمم مدينة     1,341 
 6,292   8,636      مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المحمل 

 (253)   -      ربح من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
 1,403   1,884      إنخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات 

 2,952   -      شطب مخزون
 45,805   48,911      تكاليف تمويل
)1,211(      إيرادات فوائد     (4,981) 

          
,535896      قبل الحركة في رأس المال العامل العمليات منالتدفقات النقدية     817,448  
)391,814(     زيادة في مخزون    (338,995) 

,45342      نقص في ذمم تجارية مدينة وأصول متداولة أخرى     83,944 
 (53,716)   58,113      أطراف ذات عالقة  مننقص / (زيادة) في مستحق 

,26344      في ذمم تجارية دائنة وأخرى  زيادة    135,406 
 445,146   1,425,816      طراف ذات عالقة ألفي مستحق  زيادة

           
,6632,075       عملياتال منالنقد الناتج     1,089,233  

)9,619(           مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين    )14,766(  
,7012,066      األنشطة التشغيلية منصافي النقد الناتج     1,074,467  

           
           األنشطة اإلستثماريةالتدفقات النقدية من 

)190,450(      دفعات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات       (231,410) 
ً دفعات مقدم )9,480(       مدفوعةلمقاولين  ا    (8,314) 

 253   -      متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
 3,851   1,211      فوائد مستلمة 

 514,150   -      نقص في ودائع ألجل
)198,719(      النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة اإلستثماريةصافي     278,530  

           
           التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)31,429(      إلتزامات عقود اإليجار مدفوعة    (18,181)  
  (1,285,625)   -      توزيعات أرباح مدفوعة
),76036(      تكاليف تمويل مدفوعة    (47,048)  

),60368(      صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية    (1,350,854)  
           

  2,143   1,799,262      صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
  2,145,322   2,125,540      النقد وما في حكمه في بداية الفترة

  2,147,465   3,924,802      )9النقد وما في حكمه في نهاية الفترة (إيضاح            
           

           معامالت غير نقدية:
  315,871   295,321      مستحقات لممتلكات وآالت ومعدات 

  1,084   7,992      دفعات مقدمة لمقاولين محولة إلى ممتلكات وآالت ومعدات
  124,615   81,429      إضافات إلى حق إستخدام األصول

  -   1,285,625      توزيعات أرباح مستحقة الدفع
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  معلومات عامة  1

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

 لسنة 13 رقم القانون محل ليحل") الجديد التأسيس قانون(" 2017 لسنة 15 رقم القانون صدر ،2017 نوفمبر 22 في
 السجل لدى مسجلة عامة مساهمة شركة وهي ،.ع.م.ش للتوزيع الوطنية أبوظبي بترول شركة بإدراج المتعلق 1973

 في االقتصادية التنمية دائرة قبل من الصادرة CN – 1002757 رقم تجارية رخصة بموجب أبوظبي في التجاري
 تم الذي التاريخ نفس في ،2017 نوفمبر 22 من اعتباراً  المفعول ساري للشركة األساسي النظام أصبح وقد. أبوظبي
 قانون صدور تاريخ من تبدأ ميالدية سنة 100 هي الشركة مدة إن. المفعول ساري وأصبح الجديد التأسيس قانون إصدار

  .الجديد التأسيس

 بشأن 2015 لسنة 2 رقم االتحادي القانون أحكام بعض تعديل بشأن 2020 لسنة 26 رقم اتحادي بقانون المرسوم صدر
 تطبيق الشركة على يتوجب. 2021 يناير 2 من اعتباًرا التنفيذ حيز ودخل ،2020 سبتمبر 27 في التجارية الشركات

  .نفاذه تاريخ من واحدة سنة أقصاه موعد في المرسوم هذا أحكام مع يتوافق بما وضعها وتعديل

سبتمبر  20بشان الشركات التجارية ("قانون الشركات الجديد") في  2021لعام  32صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 
في  2015لعام  2، وسيحل محل القانون اإلتحادي المعدل رقم  2022يناير  2ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من  2021

("مرسوم بتعديل  2020عام ل 26الشركات التجارية ("قانون الشركات ألقائم") بما في ذلك المرسوم بقرار إتحادي رقم 
أمام الشركة اثنى عشر شهرا من تاريخ السريان لإللتزام بأحكام  .2020سبتمبر  20قانون الشركات الحالي") الصادر في 

  قانون الشركات الجديد.
 
 بـ معها إليها يشار( ،.م.م.ذ للتوزيع الدولية أدنوك شركة التابعة، وشركتها للشركة المسجل الرئيسي المقر عنوان إن
 لألوراق أبوظبي سوق في مدرجة الشركة أسهم إن. المتحدة العربية اإلمارات أبوظبي، ،4188. ب. ص هو") المجموعة"

  .المالية

 الشركة، في الوحيد المساهم بصفتها ،")األم الشركة" أو" المساهم" ،"أدنوك(" الوطنية أبوظبي بترول شركة بقرار عمالً 
وافقت أدنوك على إدراج جميع أسهم الشركة في سوق أبوظبي لألوراق المالية وبيعها عن طريق  ،2017 يونيو 28 بتاريخ

  ٪ من رأس مال الشركة المملوك من قبل أدنوك.10العرض للجمهور بنسبة 

٪ من أسهم أدنوك للتوزيع. 10، أكملت أدنوك عملية اكتتاب مؤسسي بقيمة مليار دوالر أمريكي بنسبة  2020في سبتمبر 
٪ 3مليون سهم في أسهم أدنوك للتوزيع ، وهو ما يمثل  375، أكملت أدنوك اكتتابًا آخر لحوالي  2021الحقًا في مايو 

تقريبًا من رأس مال الشركة المسجل. أدت هاتان العمليتان إلى زيادة نسبة التداول الحر للمجموعة في سوق أبوظبي لألوراق 
 ٪ من ملكية المجموعة.77اليًا بنسبة ٪. تحتفظ الشركة األم ح23المالية إلى 

مليار دوالر أمريكي من السندات غير المضمونة ذات  1.195، أصدرت أدنوك أيًضا ما يقرب من  2021في مايو 
، قابلة لالستبدال في األسهم الحالية لشركة أدنوك للتوزيع في ظل ظروف معينة ، وتشكل  2024األولوية المستحقة في عام 

 من رأس مال الشركة المسجل. ٪7ما يقرب من 

  .لها المصاحبة والمنتجات الطبيعي والغاز البترولية المنتجات تسويق في تتمثل للمجموعة الرئيسية األنشطة إن

 المزود هي المجموعة تعتبر حيث والشارقة، أبوظبي إمارتي في تقع التي بالتجزئة للبيع الوقود محطات المجموعة تمتلك
 وأم الخيمة، رأس و الفجيرة و وعجمان دبي التالية اإلمارات في محطات تمتلك كما اإلمارتين، هاتين في للوقود الوحيد
  .السعودية العربية المملكة وفي القيوين
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  (تابع) معلومات عامة  1

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

 العربية اإلمارات دولة أنحاء جميع في والحكومات الشركات من للعمالء الوقود وتوزيع بتسويق أيضا المجموعة تقوم
 دولة في مطارات ثمانية في الصلة ذات والخدمات بالوقود التزويد خدمات المجموعة تقدم ذلك، إلى باإلضافة. المتحدة

  .أبوظبي في المضغوط الطبيعي الغاز لتوزيع شبكة وتدير وتمتلك المتحدة، العربية اإلمارات

تقوم المجموعة أيًضا بتصدير زيوت التشحيم الخاصة بها فوييجر إلى موزعين في دول مختلفة ، عبر دول مجلس التعاون 
  الخليجي وأفريقيا وآسيا.

  تفاصيل الشركة التابعة هي كما يلي: 

        نسبة الملكية   
  الرئيسية نشطةاأل    مكان التأسيس     2021 2022    اسم الشركة التابعة

شركة أدنوك الدولية 
  للتوزيع ذ.م.م.

اإلمارات العربية    100%  100%  
 المتحدة

وكاالت تجارية، شركات تجارية،   
  التجزئة والتوزيع

المشروعات التجارية اإلستثمار في 
 وتأسيسها وإدارتها

  
 15، وقعت شركة أدنوك العالمية للتوزيع ذ.م.م. اتفاقية شراء االصول و عملية االستحواذ على 2020ديسمبر 30في 

محطة أخرى. وقد  20اتفاقيتين نهائيتين أخريين للحصول على ما مجموعه  2021فبراير  14محطة بالسعودية، وفي 
المعامالت على شهادات عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ، وجاٍر استكمال حصلت هذه 

 عملية االستحواذ على األصول لتلك المحطات.
. وتخضع  2021ديسمبر  31محطة اضافية الى شبكتها كما في  17محطة قامت الشركة التابعة باضافة  35الـاضافة لتلك 

  .المتبقية الستكمال شروط إغالق معينة من قبل كل من الطرفين البائع والمشتريالمواقع 
  
   ) الجديدة والمعدلةIFRSتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (  2

 2022المعايير، والتفسيرات، والتعديالت على المعايير الحالية والفعالة في 

التعديالت التالية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير  المجموعةفي الفترة الحالية، طبقت 
. 2022يناير  1محاسبية التي تبدأ في أو بعد اللفترة لوالتي تكون سارية المفعول بشكل إلزامي ") IASB("المحاسبة الدولية 

أي تأثير جوهري على المبالغ المبلغ عنها للفترتين  التقارير المالية المعايير الدولية إلعدادلم يكن لتطبيق هذه التعديالت على 
 .أو ترتيباتها في المستقبل المجموعةالحالية والسابقة، ولكنه قد يؤثر على طريقة المحاسبة المتعلقة بمعامالت 

  د ق ام ال ل االس ات ق اس(العائ ار ال يالت على ال ولي رق  ةتع  ) 16ال

  هقة د ال ام العق  -العق ال إت ولي رق (ت ة ال اس ار ال يالت على م  )37تع

  ة رق ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال يالت على ال ي  - 3تع فا ار ال اجع إلى اإل  ال

  

 .تفصاحااالليس لها تأثير جوهري على المعلومات المالية وبالتالي لم يتم عمل  التعديالتإن هذه 
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  (تابع) ) الجديدة والمعدلةIFRSتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (  2

  المعايير والتفسيرات المصدرة وغير سارية المفعول على تتعديال

لم يتم تطبيقها في وقت مبكر  التيالمالية المعدلة غير سارية المفعول بعد و المعايير الجديدة والمعايير الدولية للتقاريرتشمل 
  :ما يلي المجموعةمن قبل 

  ة رق ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال أم 17ال د ال  عق

  ة رق ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال يالت على ال أم  17تع د ال اد (عق ولي إلع ار ال يالت على ال تع
ة رق  ال قار ال ولي 17ال ار ال ة رق  وال ال قار ال اد ال  ) 4إلع

  ة رق ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال يالت على ال اجع - 3تع ي  ال فا ار ال  إلى اإل

  ة ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال ة على دورة ال ات ال يالت على ال( 2020-2018ال ولي اتع ر ال
ة رق  ال قار ال اد ال ة رق وال 1إلع ال قار ال اد ال ولي إلع ة وال 9ار ال ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال

اس 16رق  ار ال ولي رق  ةوم  ) 41ال

  اماتت اولةعلى أنها  االل اولةأو غ  م اس( م ار ال يالت على م ولي رق  ةتع  ) 1ال

 ل واال األص علقة  جلة ال ة ال اماتال ة ل  م معاملة واح

  ة اس اسات ال اح ع ال اس(اإلف ار ال يالت على م ولي رق  ةتع ارسة و  1ال عل 2ان م عاي  ال ال
ة ال قار ال اد ال ة إلع ول  )ال

  ة اس ات ال ي ق اس(تع ال ار ال يالت على م ولي رق  ةتع  )8ال

 

 اد هذه التعديالت في المعلومات المالية في الفترة األولية عندما تصبح سارية بشكل إلزامي. تتوقع اإلدارة أن يتم اعتم

المالية المرحلية الموجزة الموحدة  المعلوماتليس من المتوقع أن يكون للتعديالت المذكورة أعاله أي تأثير مادي على 
  للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام الوسائل العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.

  
   ملخص بأهم السياسات المحاسبية  3

  أساس اإلعداد 

نة  يتم إعداد البيانات المالية للمجموعة للس وف تنتهيس مبر  31في  التي س وفقًا للمعايير الدولية للتقارير  2022ديس
هر المنتهية في  الثالثةتم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة لفترة  المالية.  مارس 31أش
  الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ،"المالية المرحلية التقارير " 34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  2022

  

غير المدققة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي")،  الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلوماتتم إعداد 
ذا أشير إلى وهي العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض للمجموعة. تم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف (ألف درهم) إال إ

  غير ذلك.
  

من  احات الالزمة في البيانات غير المدققة  ةالموحد الموجزةالمالية المرحلية المعلومات ال تتض جميع المعلومات واإلفص
نة المنتهية في  نوية للمجموعة للس نوية الموحدة، وينبغي أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الس  31المالية الس

ال تعتبر بالضرورة مؤشر  2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة. باإلضافة لذلك، إن النتائج لفترة 2021ديسمبر 
مدققة" كالبيانات " وصف يتم عندما .2022ديسمبر  31في  سوف تنتهيعلى النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي 
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نة المنتهية في ي ذلك فإن ركة للس تخراجها من البيانات المالية الموحدة المدققة للش ير إلى أن المعلومات المالية قد تم اس ش
  .2021ديسمبر  31

  

  (تابع)ملخص بأهم السياسات المحاسبية   3

  أساس القياس

تثناء األدوات  الموحده المرحلية الموجزة المالية المعلوماتلقد تم إعداد هذه  غير المدققة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باس
  المالية المشتقة التي تم قياسها بالقيمة العادلة.

  أهم السياسات المحاسبية 

بية المتبعة في إعداد هذه  ات المحاس ياس غير المدققة تتوافق مع تلك  الموحده المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتإن الس
  .2021ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 

  التغييرات في األحكام والتقديرات غير المؤكدة

، 34رقم  المالية غير المدققة وفقاً للمعايير الدولية للتقاريرالموحده المرحلية الموجزة  المالية المعلوماتيتطلب إعداد هذه 
بية والمبالغ المدرجة لأل ات المحاس ياس ات تؤثر على تطبيق الس دار أحكام وتقديرات وافتراض ولمن اإلدارة إص  ص

اتو ديرات  اإللتزام ذه التق ة ه ديرات. يتم مراجع ذه التق ة عن ه ائج الفعلي د تختلف النت اريف. ق واإليرادات والمص
تمر. يتم اإلعتراف  كل مس ات بش بية في الفترة التي يتم فيها إعادة مراجعة هذه واإلفتراض بالتغيير في التقديرات المحاس

ات  ياس عتها اإلدارة لتطبيق الس تقبلية التي تتأثر بهذه التغييرات. إن األحكام الهامة التي وض التقديرات وفي الفترات المس
  .اء ما هو مبين أدناه، باستثنمتسقةالمحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 

  
هو وباء عالمي بعد  19 –كوفيد  عن ساللة جديدة من فيروس كورونا  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية2020في مارس 

ي المرض في دولة اإلمارات العربية  في وجود ابات في جميع أنحاء العالم. الحتواء تفش زيادة في التعرض واإلص
واء بما في ذلك إغالق الرحالت الداخلية  ائع على حد س خاص والبض ت الحكومة قيوًدا على حركة األش المتحدة، فرض

  والخارجية من وإلى البالد. 
  

رية وا ي الوباء مع عواقب بش دار هذه يأتي تفش ادية ال يمكن التنبؤ بها وال يزال تطورها غير معروف في تاريخ إص قتص
نظًرا للتطور السريع للوضع ، نظًرا لتطور الوضع بسرعة، فإن التأثير على أنشطة وعمليات المجموعة  البيانات المالية.

   غير مؤكد للغاية.
  

عمليات  علىلتحديد ما إذا كان هناك تأثير جوهري  19 –مستمر بإجراء تقييم لـ كوفيد  بشكلالمجموعة  تقومومع ذلك، 
تقييم الفترة  إجراء عندالقانونية األخرى تجاه األطراف الخارجية.  واإللتزاماتالمجموعة واستمرارية األعمال والسيولة 

قطاع التجزئة وغير  فيانتعاش في استهالك الوقود  الحالية، تتوقع المجموعة، على الرغم من التفشي الثاني للوباء، حدوث
  التجزئة بسبب تخفيف بعض القيود التي كانت مفروضة في بداية وباء.

  

عن كثب وقد يؤدي استمرار الموقف لفترة طويلة و / أو تفشي آخر إلى مزيد  19 –تستمر اإلدارة في مراقبة تأثير كوفيد 
  لفترات المستقبلية.من المخصصات و / أو انخفاض القيمة في ا

  

لدى المجموعة خطة موثقة الستمرارية األعمال تم تفعيلها لضمان استمرار آمن ومستقر لعملياتها التجارية باإلضافة إلى 
سالمة موظفيها وعمالئها. كما أدخلت المجموعة تدابير استباقية شاملة لمعالجة وتخفيف المشكالت التشغيلية والمالية 

عن الوضع الحالي ، وقد أدارت بشكل معقول عدة مجاالت من المخاطر التشغيلية حددت ونفذت تدابير الرئيسية الناشئة 
  .مختلفة تضمن استمرارية العمليات
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  ممتلكات وآالت ومعدات  4
  

 

المحتمل أن يتم  غيرخالل الفترة ، أجرت اإلدارة تقييًما ألعمالها الرأسمالية قيد التنفيذ وحددت بعض المشاريع التي من 
: 2021ديسمبر  31ألف درهم ( 1,884تطويرها بشكل أكبر. وبناًء عليه ، تم االعتراف بانخفاض في القيمة قدره 

  ألف درهم).  1,674

 
  مخزون  5

 
اعة  مبر  31ألف درهم ( 9 بقيمة جاهزةتحتفظ المجموعة ببض ألف درهم) بالنيابة عن عميل كما في  153: 2021ديس

  .2022 مارس 31
   

      ألف درهـم 
  التكلفة     

  (مدقق)  2022يناير  1    10,874,707
  إضافات     187,494

  القيمة إنخفاض  )1,884(
  (غير مدقق) 2022 مارس 31  11,060,317

      
      
  اإلستهالك المتراكم    

  (مدقق) 2022يناير  1    5,300,540
  محمل خالل للفترة ال    143,666

  (غير مدقق) 2022 مارس 31    5,444,206
      
  القيمة المدرجة    

  )مدقق(غير  2022 مارس 31    5,616,111

  (مدقق) 2021ديسمبر  31    5,574,167

      مارس 31    ديسمبر 31
2021    2022      

      درهم ألف    درهم ألف
      )مدقق(غير     (مدقق)

          
   جاهزة بضاعة   1,301,740    900,345

  غيار ومواد إستهالكية  قطع   100,984    97,096
  تشحيم خام، مواد إستهالكية وأعمال قيد التنفيذ  مواد   20,853    25,477
  غاز البترول المسال  أسطوانات   31,443    40,288

1,063,206    1,455,020      
          

(17,048)    (17,048)    
مواد خام بطيئة الحركة ومتقادمة، قطع غيار  مخصص: ناقصاً 

  مواد إستهالكية واسطوانات غاز البترول المسال 

(17,048)    (17,048)      

1,046,158    1,437,972  
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  متداولة أخرى  أصولمدينة و تجارية ذمم  6

  مدينة: تجارية الحركة في مخصص إنخفاض قيمة ذممفيما يلي 

 
  ذات عالقةأطراف معامالت وأرصدة مع   7

ذات عالقة الشركة األم وشركاتها التابعة، أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة، أطراف تمثل 
سياسات التسعير . يتم اعتماد المنشآت الخاضعة للسيطرة أو للسيطرة المشتركة أو التي تتأثر بشكل جوهري بهذه الجهاتو

  ه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.وشروط هذ
  

  

    مارس 31    ديسمبر 31
2021    2022    

    درهم ألف    درهم ألف
    )مدقق(غير     (مدقق)

      
  مدينة  تجارية ذمم  2,515,628  2,537,422

  المتوقعة اإلئتمان خسائر مخصص: ناقصاً   )62,104(  (57,293)
2,480,129  2,453,524    

  مدفوعة مقدماً  مصاريف 43,076  40,792
  من موظفين  مستحقات 104,954  100,697

  المدينة المضافة القيمة ضريبة 9,467  6,347
  مدينة اخرى  ذمم  24,909  55,310

2,683,275  2,635,930   

    مارس 31    ديسمبر 31
2021    2022    

    درهم ألف    درهم ألف
    )مدقق(غير     (مدقق)

      
  اإلفتتاحي الرصيد  57,293  50,762
  السنةللفترة/  المحمل  4,811  30,209

  السنة /الفترة خالل المسترد -  (23,678)
57,293  62,104    

    مارس 31    ديسمبر 31
2021    2022    

    درهم ألف    درهم ألف
    )مدقق(غير     (مدقق)

 ذات عالقة أطراف  من مستحق    
  (أدنوك) الوطنية أبوظبي بترول شركة  389,646 328,705
 للحفر أدنوك 374,942  296,822
 أدنوك للخدمات اللوجستية  شركة 157,040  374,793
  البرية أدنوك  135,532  117,502

 البحرية أدنوك 72,715  72,550
 الغاز لمعالجة أدنوك 12,583  11,888

 الحامض للغاز أدنوك 5,033  4,046
  أخرى 19,996  19,294

1,225,600    1,167,487    
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  (تابع) ذات عالقةأطراف معامالت وأرصدة مع   7
  

  
تحقة إن  دة غير أطراف من المبالغ المس ذات عالقة هي مقابل تقديم المنتجات والخدمات البترولية. إن هذه األرص

  يوماً. 60-30مضمونة، وال تحمل أية فوائد ولها معدل فتره ائتمان من 
  

تحقاإن المب تريات طراف أل ةلغ المس تحق مقابل مش فن والموانئ ذات عالقة مس تئجار الس وم إس المنتجات البترولية، رس
  والمصاريف اإلدارية. إن الرصيد أعاله غير مضمون، وال يحمل أية فوائد ويستحق الدفع عند الطلب.

  
مبر  31ألف درهم ( 3,997,276لدى المجموعة مبلغ  ألف درهم) محتفظ به لدى بنوك  2,168,259: 2021ديس

  حصة كبيرة أو أغلبية من خالل أدوات استثمارية مختلفة.تمتلك فيها حكومة أبوظبي 
  

ألف درهم) من البنوك  5,276,563: 2021ديسمبر  31ألف درهم ( 5,276,563لدى المجموعة قرض ألجل بمبلغ 
  التي تمتلك فيها حكومة أبوظبي حصة كبيرة أو أغلبية من خالل أدوات استثمارية مختلفة.

  ذات عالقة خالل الفترة: أطرافع تم إدراج المعامالت التالية م

  
بي الدولي رقم  تخدام اإلعفاء بموجب المعيار المحاس احات  24اختارت المجموعة إس آت  عالقة ذاتأطراف إفص للمنش

دة القائمة ذات  اح عن المعامالت واألرص لة حول اإلفص لةالحكومية ذات الص مع الجهات الحكومية ذات العالقة  الص
  التي تمتلكها وتسيطر عليها. المملوكة من قبل حكومة أبوظبي غير الشركة األم والشركات

  
يطر عليها من قبل  ركات المملوكة والمس ياق أعمالها اإلعتيادية بتقديم خدمات توزيع النفط للش تقوم المجموعة في س

  حكومة أبوظبي.
   

    مارس 31    ديسمبر 31
2021    2022    

    درهم ألف    درهم ألف
    )مدقق(غير     (مدقق)

 إلى جهات ذات عالقة  مستحق    
 (أدنوك) الوطنية أبوظبي بترول شركة  3,704,409  2,258,381

  أدنوك للخدمات اللوجستية  شركة  10,447  31,199
  للتكرير أدنوك شركة  3,470  2,930

2,292,510 3,718,326   

  مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة
2021    2022    

    درهم ألف    درهم ألف
    )مدقق(غير     )مدقق(غير 

      
 مجموعة أدنوك  – إيرادات  332,852  204,843

          
      

  ادنوك  - مشتريات  5,395,764  3,120,388
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  عقود اإليجار إلتزاماتو األصولحق إستخدام   8
  

  األصولحق إستخدام 

  
  إلتزامات عقود اإليجار 

 
  

  
   

    مارس 31    ديسمبر 31
2021    2022    

    درهم ألف    درهم ألف
    )مدقق(غير     (مدقق)

      
  اإلفتتاحي الرصيد  952,758  541,669
  األرض بتأجير متعلقة إضافات  81,429  467,441

  التشغيل بإيقاف متعلقة إضافات  362  4,542
  األرض تأجير تقدير في التغير  -  (5,448)

  السنة /الفترة خالل المحمل اإلستهالك  )18,969(  )55,446(
  الختامي الرصيد  1,015,580    952,758

    مارس 31  ديسمبر 31
2021  2022    

    درهم ألف  درهم ألف
    )مدقق(غير   (مدقق)

    
  اإلفتتاحي الرصيد  876,358  475,202
  إضافات  81,429  467,441

  الفائدة المتراكمة  10,619  28,631
  التغييرات في التقديرات  -  (4,948)

  مدفوعات  )31,429(  (89,968)
  الختامي الرصيد  936,977  876,358

 المتداول غير المتداول                

 
  مارس 31

2022  
  ديسمبر 31

2021 
  مارس 31

2022  
  ديسمبر 31

2021 
 درهم ألف  درهم ألف درهم ألف  درهم ألف 
 (مدقق)  )مدقق(غير  (مدقق)  )مدقق(غير  
      

 787,383  862,150 88,975 74,827 اإليجار عقود إلتزامات
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  حكمه في وما نقدال  9
  
  في بيان التدفقات النقدية من المبالغ التالية: وما في حكمه  يةتكون النقدت
  

  
ً ) %0.7إلى  %0.03: 2021ديسمبر  31% (0.4إلى % 0.07 يتراوح من بمعدلفائدة  ألجل الودائع تحمل   .سنويا

  
  طويل األجل قرض  10

  
خطاب تفويض ("خطاب التفويض") مع مجموعة من البنوك حيث وافقت ، وقعت أدنوك للتوزيع 2017أكتوبر  16في 

دوالر  ألف 2,250,000سنوات بمبلغ  5مجموعة البنوك على اإلكتتاب بتسهيل إئتماني غير مضمون ("التسهيل") لمدة 
هيل ألجل بمبلغ  ألف 8,263,130أمريكي ( هيل بعد ذلك إلى التزام تس يم التس دوالر  ألف 1,500,000درهم). تم تقس
هيل متجدد بمبلغ  ألف 5,508,750أمريكي ( درهم).  ألف 2,754,380دوالر أمريكي ( ألف 750,000درهم) وتس

ديد  هم وتس ديد أرباح األس ركة ورأس المال العامل بما في ذلك تس هيل هو ألغراض عامة للش إن الغرض من هذا التس
  د أي تعهدات مالية متضمنة في وثائق التسهيل.الديون ودفع تكاليف المعامالت المرتبطة بالتسهيل. ال توج

  
اس  يتم إطفاؤها على أس هيل المتجدد وس ة للتس ص ملة تكاليف المعاملة المخص  مدةعلى مدى  لامعدل الفائدة الفعتم رس

التجارية يتم عرض جميع تكاليف المعامالت غير المطفأة المتعلقة بتأمين القرض ألجل كجزء من الذمم المدينة اإلتفاقية. 
  المتداولة األخرى في المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة. صولواأل

  
ألف درهم. تحمل  4,128,750ألف دوالر أمريكي و  375,000، قامت المجموعة بسحب مبلغ 2017نوفمبر  16في 

افة إل اس ليبور بالدوالر األمريكي باإلض هيالت فائدة متغيرة على أس هيالت بالدوالر 0.875ى التس % لجزء التس
افة إلى هامش  تحقاقها 0.60األمريكي وإيبور باإلض هيالت عند اس ديد هذه التس هيالت بالدرهم. يتم تس % لجزء التس

  .سنوات من تاريخ إتفاقية التسهيالت 5النهائي وهي 
  

   

    مارس 31    ديسمبر 31
2021    2022    

    درهم ألف    درهم ألف
    )مدقق(غير     (مدقق)

      
  في الصندوق ولدى البنوك  نقد  3,924,802  2,125,540

          
      

  لدى البنوك النقدية أرصدة  3,924,802  2,125,540
          
      

  أشهر  3ألجل بتاريخ إستحقاق ألكثر من  وديعة  130,225  130,225
          

    مارس 31    ديسمبر 31
2021    2022    

    ألف درهم    ألف درهم
    (غير مدقق)    (مدقق)

      
  قرض ألجل  5,500,884  5,499,641
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  دائنة وأخرى تجارية ذمم   11

    مارس 31    ديسمبر 31
2021    2022    

    درهم ألف    درهم ألف
    )مدقق(غير     (مدقق)

      
  دائنة تجارية  ذمم 292,172  383,540

  رباح مستحقة الدفعأتوزيعات   1,285,625 -
   رأسمالية مستحقات 295,321  306,269
  الدائنة المضافة القيمة ضريبة 261,476  266,937
  تشغيلية مستحقات 199,511 165,315
  وبطاقات الدفع المسبق القائمة  قسائم 104,618  100,009

  مقدمة من عمالء  دفعات 45,993 36,879
  عقود دائنة  محتجزات 54,612  44,788

  دائنة أخرى  ذمم 289,624  205,276
1,509,013  2,828,952    

          
  

  أدوات مالية مشتقة   12
عار 2019دخلت المجموعة في عام  ات أس عار ، في مقايض الفائدة المتغيرة إلى الثابتة مع البنوك للتحوط من مخاطر أس

الفائدة المتعلقة بجزء من أسعار الفائدة المتغيرة المستحقة الدفع على القروض األجلة، مع مطابقة جميع الشروط الهامة. تم 
  .9المالية رقم تصنيف هذه العقود المشتقة كتحوطات للتدفقات النقدية بموجب المعيار الدولي للتقارير 

 ، كانت القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة كما يلي:2022 مارس 31كما في 
  

    مارس 31    ديسمبر 31
2021    2022    

    ألف درهم    ألف درهم
    (غير مدقق)    (مدقق)

      
  متداولة إلتزامات 43,720  77,635

 
توى  تخدم المجموعة المس ل الهرمي لتحديد  في 2تس لس احالتس خالل تقنية  منعن القيمة العادلة لألدوات المالية  واإلفص

ل الهرمي خالل الفترة المنتهية في  أي مالحظة يتمالتقييم. لم  لس نة المنتهية في  2022 مارس 31تحويالت بين التس والس
  .2021ديسمبر  31
  
  توى عار مدرجة (غير معدلة) في  -1المس طة ألمدخالت ألس واق نش ولأس مماثلة التي يمكن  إلتزاماتأو  ص

  تتبعها بتاريخ القياس؛ للمجموعة
  أو  صولأللوالتي يمكن مالحظتها  1مدخالت من غير األسعار المدرجة المتضمنة ضمن المستوى  -2المستوى

 مباشر أو بشكل غير مباشر؛ و  بشكل، اما اإللتزامات
  اإللتزاماتأو  صولمدخالت غير مالحظة لأل -3المستوى.  
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  مخصص إليقاف التشغيل    13
  

ي المؤجرة في  غيل بالتزام التفكيك المتعلق بمحطات الخدمة المبنية على األراض يتعلق الحكم المتعلق بااللتزام بوقف التش
  دبي واإلمارات الشمالية.

  

  
  إيرادات   14
  

لع والخدمات مع مرور الوقت وعند مرحلة زمنية  تمد المجموعة إيراداتها من العقود المبرمة مع العمالء لنقل الس تس
اح عنها  ية التالية من األعمال. ويتوافق ذلك مع المعلومات  المتعلقة باإليرادات التي يتم اإلفص محددة في الخطوط الرئيس

  ):17قطاعات التشغيل (إيضاح  8لكل قطاع من قطاعات األعمال بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

    مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة
2021    2022    

    ألف درهم    ألف درهم
    (غير مدقق)    (غير مدقق)

      
  )B to Cقطاع البيع بالتجزئة (    

2,720,506    4,316,025   الوقود  
226,054    284,411   غير الوقود  

  )B to Bالقطاع التجاري (      
1,048,677    1,819,702   القطاع التجاري  

286,910    315,860  قطاع الطيران  
4,282,147    6,735,998      

  
   

   مارس 31   ديسمبر 31
2021   2022   

   ألف درهم   ألف درهم
   (غير مدقق)   (مدقق)

     
 اإلفتتاحي الرصيد 129,226  120,193

  خالل الفترة إضافات 362  4,542
 الخصم  إزالة 1,145  4,491

 الرصيد الختامي  130,733  129,226
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  مصاريف توزيع وإدارية   15

    مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة
2021    2022    

    درهم ألف    درهم ألف
    )مدقق(غير     )مدقق(غير 

      
  موظفين تكاليف 392,861   363,951
   إستهالك 162,635   145,052

   خدمات 40,113   53,823
  وصيانة ومواد إستهالكية  إصالحات 45,695   43,003
  توزيع وتسويق  مصاريف 29,459   18,539

   تأمين 3,935   2,302
   أخرى 57,965   46,300

672,970    732,663    
  

  العائد األساسي والمخفض للسهم  16
  

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

  
  .فإن العائد المخفض للسهم مساٍو للعائد األساسي للسهمال يوجد أية أوراق مالية مخفضة، وبالتالي 

  
  تقرير القطاع   17
  

غيلية للمجموعة والمبينة أدناه تم وضعها وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   8إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التش
غيلية غيلية بناًء على التقارير  8يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .القطاعات التش أن يتم تحديد القطاعات التش

غيلي الداخلية حول مكونات ال انع القرار التش كل منتظم من قبل مجلس اإلدارة، على أنه ص مجموعة التي يتم مراجعتها بش
ي، وذلك لتوزيع الموارد للقطاع وتقييم أدائه. تركز المعلومات التي يتم رفعها إلى مجلس اإلدارة لغرض توزيع  الرئيس

من  ت األعمال فقط.الموارد وتقييم أداء القطاع على األداء المالي لكل قطاع من قطاعا لم يتم تقديم أية معلومات تتض
  القطاع إلى مجلس اإلدارة. إلتزاماتو أصول

  

الهيكل  يتماشىالجديد.  تقارير القطاعات، وافق مجلس إدارة الشؤون اإلدارية على استخدام هيكل 2020اعتبارا من سنة 
  ).B to Cالتجزئة (قطاع ) وB to Bتجاري (القطاع الجديد بين تجزئة تصنيف اإلدارة لعمالء المجموعة إلى فئات 

  

 ) القطاع التجاريB to B ،مل بيع المنتجات البترولية والمنتجات الملحقة للعمالء التجاريين والحكوميين ) والذي يش
الطيران توفير وقود الطائرات وخدمات التزود بالوقود للعمالء االستراتيجيين، وتوفير خدمات التزود بالوقود لعمالء 

 .المدني للشركة األم

    مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة
2021    2022    

    (غير مدقق)    (غير مدقق)
        

  الربح العائد لمالكي الشركة (ألف درهم)  670,689    630,735
              

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة (ألف)  12,500,000    12,500,000
        

  العائد األساسي لكل سهم (درهم)  0.054    0.050



  شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع.
 المالية البيانات

 
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة

2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

19 
  

  
  تقرير القطاع (تابع)  17
  
 ) قطاع البيع بالتجزئةB to C يل غيرة، غس مل بيع البترول والمنتجات البترولية، مبيعات المتاجر الص )، والذي يش

يارات األخرى، خدمات تغيير الزيت، خدمات فحص المركبات، تأجير العقارات  يارات وخدمات العناية بالس الس
  رتها من خالل مواقع البيع بالتجزئة.وإدا

  
ية. اس اس الذي تقوم المجموعة عليه بتقديم تقارير حول معلومات القطاع األس تتم المعامالت  إن هذه القطاعات هي األس

  بين القطاعات بالمعدالت التي تحددها اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار تكلفة األموال.
  

دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبالتالي ال يتم إجراء أي تحليل جغرافي آخر لإليرادات تعمل المجموعة بشكل رئيسي في 
  .وتقديمه إلى صانع القرار الرئيسي اإللتزاماتو األصولواألرباح و

  

لم تكن هناك مبيعات ما بين القطاعات  تمثل إيرادات القطاعات التي تقدم تقرير عنها إيرادات ناتجة من عمالء خارجيين.
تم رفعه إلى مجلس اإلدارة لغرض توزيع الموارد يهو المقياس الذي  التشغيليربح الإن  السابقة. والفترةالحالية  الفترةفي 

  وتقييم أداء القطاع.
  
  

  هي كما يلي: الجديدةإن المعلومات المتعلقة بهذه القطاعات 
  

  
  

  ممتلكات وآالت ومعدات واسترداد التأمين وإيرادات متنوعة أخرى.تتكون اإليرادات غير الموزعة بشكل أساسي من ربح بيع 

 
القطاع التجاري 

)B to B( 
قطاع البيع بالتجزئة 

)B to C( 
غير 

 المجموع موزعة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     (غير مدقق) 2022مارس  31
 6,735,998 -  4,600,436  2,135,562  إيرادات

 )5,287,229( - )3,561,186( )1,726,043(  تكاليف مباشرة 
 1,448,769 -  1,039,250   409,519  إجمالي الربح 

 )732,663( - )593,725( )138,938(  مصاريف توزيع وإدارية 
 8,978 650 8,166  162   إيرادات أخرى

خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف 
 )6,695( - )3,236( )3,459(  تشغيلية أخرى 

 718,389 650 450,455   268,284  التشغيلي الربح
  1,211     إيرادات فوائد
 )48,911(     تكاليف تمويل

 670,689    الفترة ربح
    

       (غير مدقق) 2021مارس  31
 4,282,147 - 2,946,560 1,335,587  إيرادات

 (2,956,558) (9) (2,022,191) (934,358)  تكاليف مباشرة 

 1,325,589 (9) 924,369 401,229  إجمالي الربح 

 (672,970) - (533,551) (139,419)  مصاريف توزيع وإدارية 
 26,246 740 16,865 8,641 إيرادات أخرى

خسائر إنخفاض القيمة ومصاريف 
  تشغيلية أخرى 

(529) (812) (5,965) (7,306) 

 671,559 (5,234) 406,871  269,922 التشغيلي الربح
 4,981     إيرادات فوائد
 (45,805)     تكاليف تمويل

 630,735    الفترة ربح



 ش.م.ع.شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع 
 

  إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة 
   2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

20 

  
  طارئة ودعاوي قضائية   إلتزامات  18

  
: 2021ديسمبر  31ألف درهم ( 131,279طارئة بمبلغ  إلتزامات، كان لدى المجموعة 2022 مارس 31كما في 
والتي من المتوقع ألف درهم) فيما يتعلق بضمانات بنكية وأخرى وأمور أخرى ناتجة في سياق األعمال اإلعتيادية  3,402

  . أن ال ينشأ عنها أية إلتزامات جوهرية
  

في حين أنه ال يمكن التنبؤ  لدى المجموعة عدد من المطالبات القانونية والمطالبات الناتجة في سياق األعمال اإلعتيادية.
الموجزة المالية  المعلوماتبنتائج هذه األمور بشكل مؤكد، ال تعتقد اإلدارة أن هذه األمور سيكون لها تأثير سلبي مادي على 

  غير مالئمة.  إذا ما كانت نتائجهاللمجموعة  الموحدة
  

  إدارة المخاطر المالية        19
 
تتوافق أهداف وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية 

  .2021ديسمبر  31السنوية المدققة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
  

  إلتزامات    20
  

ديسمبر  31درهم (ألف  144,803م يتم تكبدها بلغت المصاريف الرأسمالية المتعاقد عليها في تاريخ التقرير والتي ل
  درهم). ألف   117,838: 2021

  
  نتائج موسمية  21

  
  ال يوجد أي تأثير هام لعمليات المجموعة على النتائج نتيجة الطبيعة الموسمية.

  
  أرباح توزيعات  22

  
فلس للسهم الواحد للمساهمين فيما يتعلق بالسنة المالية  10.285وافق أعضاء مجلس اإلدارة على توزيع أرباح نهائية بقيمة 

ألف درهم، والتي تمت الموافقة عليها في إجتماع  1,285,625. وبلغت األرباح الموزعة 2020ديسمبر  31المنتهية في 
  . 2021مارس  20وتم دفعها في  2021مارس  16الجمعية العمومية المنعقدة في 

  
فلس للسهم الواحد للمساهمين فيما يتعلق بالسنة المنتهية في  10.285توزيع أرباح نهائية قدرها وافق مجلس اإلدارة على 

ألف درهم، والتي تم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية  1,285,625. وبلغت األرباح الموزعة 2021ديسمبر  31
  .2022 يلبرإ 1و وتم دفعها في  2022مارس  24العمومية المنعقدة في 

  
   الموحدة غير المدققة المرحلية الموجزةالمالية  المعلوماتإعتماد   23

  
والمصادقة على  اإلدارة مجلس قبل من المدققة غير الموحدة الموجزة المرحلية المالية المعلومات على والموافقة اعتماد تم

  .2022مايو  9 بتاريخإصدارها 
 

 

  


