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 ش.م.ع. شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع 

 

 تقرير مجلس اإلدارة  

 2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

 

 أبوظبي   بترول  لشركة  المدققة  غير  الموجزة  المرحلية  الموحدة  المالية  بالبيانات   مصحوبا    السنوي  التقرير  اإلدارة  مجلس  يقدم

 في   المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة"المجموعة"(    ـب  معا    إاليهما)يشار    التابعة  وشركتها.م.ع. )"الشركة"(  ش  للتوزيع  الوطنية

 . 2021 مارس 31

 

 الرئيسية   األنشطة

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

 

 على األعمال  نظرة

ألف    4,939,489:  2020مارس    31ألف درهم إماراتي )  4,282,147  بمبلغ  إيرادات  المجموعة  حققت  الفترة،  خالل
 ألف درهم إماراتي(   399,517:  2020مارس    31ألف درهم إماراتي )  630,735درهم إماراتي(. الربح للفترة قدر بمبلغ  

 
 :يلي  كما الفترة نتائج تخصيص تم

 
 إماراتي  درهم ألف 
  

 2,128,570 2021 يناير 1 في كما مرحلة أرباح
 630,735 الفترة ربح

 (1,285,625) أرباح  توزيعات

  
 1,473,680 2021 مارس 31 يف كما مرحلة أرباح

  
  

 

 
اإلدارة مجلس عن بالنيابة  

 
 
 
 

  مجلس اإلدارة  رئيس
 
 
2021 مايو 9  

  المتحدةاإلمارات العربية  أبوظبي،
 
 
 
 
 
 





 .م.ع.ش للتوزيع الوطنية أبوظبي بترول شركة

 البيانات المالية 

 

 بيان المركز المالي الموحد المرحلي الموجز غير المدقق 

 2021 مارس 31كما في 
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 2020ديسمبر  31 2021مارس  31  

 درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف إيضاح  

 )مدقق(  )غير مدقق(  

    

    األصول

    األصول غير المتداولة

 5,567,588 5,610,062 4 ومعدات  وآمت ممتلكات

 547,374 664,285 8 حق استخدام األصول 

 75,451 82,681  دفعات مقدمة لمقاولين

 5,213 4,545 10   متداولة أخرىأصول غير 

 6,195,626 6,361,573  غير المتداولة  إجمالي األصول

    
    أصول متداولة

 670,749 1,006,792 5 المخزون

 2,180,563 2,107,304 6 ذمم مدينة تجارية وأصول متداولة أخرى  

 567,893 621,609 7 مستحق من جهات ذات عالقة  

 644,150 130,000 9 ودائع ألجل 

 2,145,322 2,147,465 9 وأرصدة لدى البنوك  يةنقد

 6,208,677 6,013,170  متداولة الإجمالي األصول 

 12,404,303 12,374,743  إجمالي األصول 

    
    حقوق الملكية وااللتزامات 

    
    حقوق الملكية

 1,000,000 1,000,000  رأس المال  

 500,000 500,000  إحتياطي قانوني  

 (151,471) ( 132,456)  إحتياطي تحوط

 2,128,570 1,473,680    مرحلةأرباح 

 3,477,099 2,841,224  إجمالي حقوق الملكية

    
    غير المتداولةااللتزامات 

 447,055 579,014 8 التزامات عقود اإليجار  

 5,494,597 5,495,841 10 قرض طويل األجل 

 80,149 60,433 12 أدوات مالية مشتقة  

 120,193 121,247 13 مخصص وقف التشغيل 

 199,185 197,583  للموظفين  مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 6,341,179 6,454,118  جمالي اإللتزامات غير المتداولة إ

    
    اإللتزامات المتداولة

 28,147 9,664 8   التزامات عقود اإليجار 

 1,590,189 1,655,351 11 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 884,771 1,329,917 7 ذات عالقة  ألطرافمستحق 

 82,918 84,469 12 أدوات مالية مشتقة 

 2,586,025 3,079,401  لتزامات المتداولةإجمالي اإل 

 8,927,204 9,533,519  إجمالي اإللتزامات 

 12,404,303 12,374,743  إجمالي حقوق الملكية واإللتزامات 

 
لتدفقات النقدية  حد علمنا، فإن المعلومات المالية الواردة في التقرير معروضة بشكل عادل من جميع النواحي الجوهرية للوضع المالي، ونتائج العمليات وا على

 ، و للفترات المعروضة في التقرير  2021مارس  31للمجموعة كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحمد الشامسي     لدكتور سلطان أحمد الجابر ا     محمد الهاشمي   

المدير المالي التنفيذي    الرئيس التنفيذي باإلنابة  رئيس مجلس اإلدارة   
 
 

 
 

 

 
 

غير المدققة  المرحلية الموجزةالموحدة المالية   البياناتتشكل جزءا  م يتجزأ من المرفقة  إن اإليضاحات 



.م.ع.ش للتوزيع الوطنية أبوظبي بترول شركة  

 البيانات المالية 

 

 بيان الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد المرحلي الموجز غير المدقق 

 2021مارس  31المنتهية في   ة أشهرالثالث رةتفل
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 ة غير المدقق المرحلية الموجزةالموحدة المالية   البياناتتشكل جزءا  م يتجزأ من المرفقة  إن اإليضاحات 

 مارس 31 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  2021 2020 

 درهم إماراتي ألف   درهم إماراتي ألف  إيضاح  

 مدقق( غير ) )غير مدقق(  

    

 4,939,489 4,282,147 14    إيرادات

 ( 3,829,531) ( 2,956,558)  مباشرة   تكاليف

    

 1,109,958 1,325,589  الربح  إجمالي 

 ( 699,634) ( 672,970) 15 توزيع وإدارية   مصروفات

 30,415 26,246  أخرى   إيرادات

 (19,372) ( 7,306)  انخفاض القيمة ومصروفات أخرى   خسائر

    

 421,367 671,559  التشغيلي    الربح

    

 27,970 4,981  الفوائد  إيرادات

 (49,820) ( 45,805)  تمويل   تكاليف

    

 399,517 630,735  للفترة   الربح

    

    الشامل اآلخر     الدخل

    التي قد يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أوالخسارة   البنود

 (71,910) 19,015  التحوط  أدوات  على  العادلة القيمة)خسارة( /ربح

    
 327,607 649,750  الدخل الشامل اآلخر للفترة   إجمالي 

    

    

    العائد على السهم  

 0.032 0.050 16 األساسي والمخفض 

    



.م.ع.ش للتوزيع الوطنية أبوظبي بترول شركة  

 البيانات المالية

 

 بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي الموجز غير المدقق 

 2021مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر  فترةل
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قانوني  احتياطي رأس المال   تحوط احتياطي   مرحلة أرباح   اإلجمالي 

درهم إماراتي  ألف  درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي   

      

(  هبيان  معاد) 2020يناير  1الرصيد كما في   1,000,000 500,000 (114,525 )  2,343,828 3,729,303 
الفترةربح صافي    - - - 399,517 399,517 

 - - الدخل الشامل اآلخر للفترة 
 

(71,910)  - (71,910)  

(22)إيضاح   المعلنة األرباح  توزيعات  - - - (1,193,750 )  (1,193,750 )  

)غير مدقق(  2020مارس  31الرصيد كما في   1,000,000 500,000 (186,435 )  1,549,595 2,863,160 

 

)مدقق(   2021يناير  1الرصيد كما في   1,000,000 500,000 (151,471 )  2,128,570 3,477,099 
الفترةربح   صافي  - - - 630,735 630,735 

خر للفترة الدخل الشامل اآل   - - 19,015 - 19,015 

(22)إيضاح   المعلنة األرباح  توزيعات  - - - (1,285,625 )  (1,285,625 )  

)غير مدقق(  2021 مارس  31كما في   الرصيد  1,000,000 500,000 (132,456 )  1,473,680 2,841,224 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ة غير المدقق المرحلية الموجزةالموحدة المالية   البياناتتشكل جزءا  م يتجزأ من المرفقة  إن اإليضاحات 



.م.ع.ش للتوزيع الوطنية أبوظبي بترول شركة  

  المالية البيانات

 

 غير المدقق  الموجز المرحلي الموحد النقدية التدفقاتبيان 
 2021 مارس 31في  الثالثة أشهر المنتهية فترة عن
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دققة غير الم المرحلية الموجزةالموحدة المالية   البياناتتشكل جزءا  م يتجزأ من المرفقة  إن اإليضاحات 

مارس 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 2021 2020 

درهم إماراتي  ألف  درهم إماراتي ألف     

   األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 

 399,517 630,735 ربح الفترة  
   : لـتعديالت 

 131,697 137,348 إستهالك ممتلكات وآمت ومعدات    
 3,031 7,704 إستهالك حق استخدام األصول    
( 10,898) مستردة على ذمم مدينة المبالغ  ال     (3,205 )  
 13,417 1,341 خسائر انخفاض القيمة على ذمم مدينة   
 6,078 6,292   المحملة نهاية الخدمة للموظفين مكافآت  
( 253) ربح من استبعاد ممتلكات وآمت ومعدات      - 
 37,231 - البضائع التامة الصنع إلى صافي القيمة القابلة للتحقق   قيمة تخفيض  
 - 1,403 إنخفاض قيمة الممتلكات واآلمت والمعدات    
 5,955 2,952 شطب مخزون   
 49,820 45,805 تكاليف التمويل    
( 4,981) إيرادات الفوائد     (27,970 )  

 615,572 817,448 التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل  

( 338,995) نقص في المخزون  / )زيادة(    119,280 
 94,922 83,944 نقص في ذمم مدينة تجارية وأصول متداولة أخرى    
( 53,716) زيادة في المستحقات من أطراف ذات عالقة ال     (97,522 )  
( 120,850) 135,406 النقص في ذمم دائنة تجارية وأخرى  / )الزيادة(    
 151,209 445,146 الزيادة في المستحقات ألطراف ذات عالقة   

 762,611 1,089,233 يةنشطة التشغيلناتجة عن األ التدفقات النقدية ال
 للموظفيننهاية الخدمة المدفوعة  مكافأة  

(14,766 )  (5,778 )  
 نشطة التشغيليةاأل  نعالناتجة صافي التدفقات النقدية 

1,074,467 756,833 
   األنشطة اإلستثمارية  التدفقات النقدية من    
( 231,410) ومعدات  وآمت  مدفوعات لشراء ممتلكات     (214,283 )  
( 8,314) مدفوعات مقدمة لمقاولين     (9,916 )  
 - 253 متحصالت من استبعاد ممتلكات وآمت ومعدات    
 26,583 3,851   فوائد مستلمة   
 1,265,500 514,150   الودائع ألجلبانخفاض   

 1,067,884 278,530 الناتجة عن األنشطة اإلستثمارية   صافي التدفقات
   

   األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من 
( 18,181) مدفوعات التزامات عقود اإليجار      (6,240 )  
( 1,285,625) توزيعات أرباح مدفوعة    - 
( 47,048) تكاليف تمويل مدفوعة      (50,992 )  

( 1,350,854) األنشطة التمويلية المستخدمة في صافي التدفقات  (57,232 )  
   

 1,767,485 2,143 النقدية وما في حكمها  في زيادةصافي  ال
 2,599,891 2,145,322 النقدية وما في حكمها في بداية الفترة  

 4,367,376 2,147,465 (9)ايضاح  النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

   
   معامالت غير نقدية 

 354,604 315,871 مستحقات لممتلكات وآمت ومعدات  

   
 34,532 1,084 دفعات مقدمة لمقاولين محولة إلى ممتلكات وآمت ومعدات  

   
 89,124 124,615 إضافات إلى حق استخدام األصول  



. ع.م.ش للتوزيع الوطنية أبوظبي بترول شركة  

 البيانات المالية 
 

المدققة غير الموحدة الموجزة المرحلية المالية البيانات حول  إيضاحات  

   2021 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة
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 عامة   معلومات .1

  الوطنية   أبوظبي  بترول  شركة  سابقا  "(  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 للتوزيع،

  1973  لسنة  13  رقم  القانون  محل   ليحل"(  الجديد  التأسيس  قانون)"   2017  لسنة  15  رقم  القانون  صدر  ،2017  نوفمبر  22  في

  في   التجاري  السجل   لدى   مسجلة  عامة   مساهمة  شركة   وهي  ،. ع.م.ش  للتوزيع  الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  بإدرا   المتعلق

  أصبح   وقد   .أبوظبي  في   امقتصادية  التنمية  دائرة  قبل  من   الصادرة  CN  –   1002757  رقم   تجارية   رخصة  بموجب  أبوظبي

  الجديد  التأسيس  قانون إصدار تم الذي التاريخ نفس في  ،2017 نوفمبر 22 من اعتبارا   المفعول ساري  للشركة األساسي النظام

 . الجديد التأسيس قانون  صدور تاريخ من تبدأ ميالدية سنة  100 هي الشركة مدة إن. المفعول ساري وأصبح

  بشأن   2015  لسنة  2  رقم  امتحادي  القانون  أحكام  بعض  تعديل  بشأن  2020  لسنة  26  رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  صدر

ا  التنفيذ  حيز  ودخل  ،2020  سبتمبر  27  في  التجارية  الشركات  وتعديل  تطبيق  الشركة  على  يتوجب .  2021  يناير  2  من  اعتبار 

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

"( المجموعة"   بـ  معا    إليها  يشار)  ، .م.م .ذ  للتوزيع  الدولية   أدنوك  شركة  التابعة،  وشركتها  للشركة   المسجل   الرئيسي  المقر  عنوان  إن

 . المالية  لألوراق أبوظبي سوق في  مدرجة الشركة أسهم إن. المتحدة العربية اإلمارات أبوظبي، ، 4188. ب. ص هو

  بتاريخ   الشركة،   في   الوحيد   المساهم  بصفتها  ،"(األم  الشركة"   أو"  المساهم"   ،" أدنوك)"   الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة   قرارب  عمال  

  على   عرض  خالل  من  والبيع  المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  في  الشركة  أسهم  جميع  إدرا   على  أدنوك  وافقت  ،2017  يونيو  28

 .أدنوك قبل من بها المحتفظ الشركة مال رأس من جزء الجمهور

٪  10  بنسبة  دومر  مليار  1  بمبلغ  الخاص  امكتتاب  عملية(  أدنوك)  الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  استكملت  ، 2020  سبتمبر  في

٪.  20  إلى   المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  في  للمجموعة   الحر  التداول  نسبة  زيادة  المعاملة   عن  نتج.  للتوزيع  أدنوك  أسهم  من

 . المجموعة  حصة من٪ 80 بنسبة حالي ا األم الشركة تحتفظ

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

  الوحيد  المزود  هي  المجموعة  تعتبر  حيث  والشارقة،   أبوظبي  إمارتي  في  تقع  التي  بالتجزئة  للبيع  الوقود  محطات  المجموعة  تمتلك

  فيو  القيوين  أمو  الخيمة  رأس  و  الفجيرة  و  عجمانو     دبي  التالية  تمارااإل  في  محطات  تمتلك  كما  ،اإلمارتين  هاتين  في  للوقود

 . السعودية العربية المملكة

 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

. المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أنحاء  جميع  في  ةوالحكوم  الشركات  من  للعمالء  الوقود  وتوزيع  بتسويق  أيضا  المجموعة  تقوم

  العربية  اإلمارات  دولة  في  مطارات  ثمانية  في  الصلة   ذات  والخدمات  بالوقود  التزويد  خدمات  المجموعة  تقدم  ذلك،   إلى   باإلضافة

 .أبوظبي في المضغوط الطبيعي الغاز لتوزيع شبكة وتدير وتمتلك المتحدة،
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 )تابع( عامة معلومات .1

 : يلي كما يه التابعة الشركة تفاصيل

 األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس  الملكية  نسبة أسم الشركة التابعة 

 2021 2020   

     
أدنوك   الدولية  شركة 

 للتوزيع ذ.م.م 
100% 100 ٪ 

اإلمارات 

 العربية المتحدة 

ووكامت   ملسسات  تجارية 

والتوزيع تجارية   التجزئة 

 وامستثمار والتأسيس واإلدارة 

 (IFRS)معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  تطبيق .2

 تفسيرات  لجنة  عن  الصادرة  التفسيرات  أو  نشرها  تم  لتيا  لمعاييربما يتعلق باتوجد معايير وتعديالت جديدة قابلة للتطبيق    م

  الموجزة  رحليةمال  وحدةمال  المالية  البيانات   على  جوهري  تأثير  لها  يكون  أن  المتوقع  من  والتي  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير

 . للمجموعة

 ألهم السياسات المحاسبية   ملخص .3

 اإلعداد  سأس

وفق ا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن    2021ديسمبر    31تم إعداد البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في  سي

غير المدققة لفترة الثالثة    وجزةالمرحلية الم  الموحدةالمالية    بيانات (. تم إعداد هذه الIASBمجلس معايير المحاسبة الدولية )

، التقارير المالية المرحلية، الصادر عن مجلس معايير 34وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم    2021مارس    31أشهر المنتهية في  

 (IASB)المحاسبة الدولية 

ال غير المدققة بالدرهم اإلماراتي )"درهم"(، وهي العملة الوظيفية للشركة    لموجزةالمرحلية ا  الموحدةالمالية    بياناتتم إعداد 

 خالف ذلك.  يتم ذكرتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف درهم إماراتي )ألف درهم إماراتي( ما لم وعملة عرض المجموعة و

لمعلومات وامفصاحات المطلوبة في البيانات المالية على كافة اغير المدققة  م تحتوي البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة  

باإلضافة لذلك، قد م   2020ديسمبر  31ة كما في  مجموعالبيانات المالية السنوية لل  إلى جنب معجنبا   السنوية ويجب قراءتها  

في   المنتهية  أشهر  الثالثة  نتائج  المتوقعة    2021مارس    31تشير  النتائج  إلى  في  بالضرورة  المنتهية  المالية    31للسنة 

شير إلى أن المعلومات المالية قد تم استخالصها من البيانات  ي ذلكيتم تصنيف البيانات على أنها "مدققة" عندما  .2021ديسمبر

 . 2020ديسمبر  31السنة المنتهية في  فيمجموعة لل دققةالمالية الموحدة الم

 القياس  أساس

 هاسقيا يتم التي المالية دواتاأل  شتقاتم المرحلية الموجزة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموحدةتم إعداد البيانات المالية 

 . العادلة بالقيمة

المحاسبية السياسات أهم  

غير المدققة مع تلك المتبعة في إعداد    موجزةالمالية الموحدة المرحلية ال  بياناتالمحاسبية المتبعة في إعداد ال  السياساتتتوافق  

  .2020ديسمبر   31البيانات المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
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 )تابع(  المحاسبية السياسات ألهم ملخص .3

والتقديرات غير المؤكدةالتغييرات في األحكام   

،  34المدققة بما يتوافق مع معيار المحاسبة الدولي رقم    غيرهذه البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة  يتطلب إعداد  

من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات وامفتراضات التي تلثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة لألصول  

يرات وامفتراضات  تتم مراجعة التقد  واإللتزامات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

 اتالتقدير  ههذ  مراجعةإعادة  التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها    بالتغيير فياألساسية بشكل مستمر. يتم امعتراف  

التغييرات.  وفي   تتأثر بهذه  التي  المستقبلية  الهامة    إن الفترات  المحاسبية  لاإلدارة  التي وضعتها  األحكام  السياسات  تطبيق 

السنوية الموحده   تطبيقها عند إعداد البيانات الماليةتم  متوافقة مع تلك التي    ةغير الملكدللتقديرالرئيسية    ةوالمصادر  مجموعةلل

 .أدناه مفصل هو ما باستثناء، 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة

 متفشية   جائحةك(  19  –، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وجود ساللة جديدة من فيروس كورونا )كوفيد  2020في مارس  

اإلمارات العربية المتحدة،  دولة في  جائحةإلصابات في جميع أنحاء العالم. ومحتواء تفشي الإلنتشار واابعد اكتشاف زيادة 

الحكومة قيود ا على حركة األشخاص والبضائع بما في ذلك إغالق كل من الرحالت الداخلية والخارجية من وإلى  فرضت  

 الدولة. 

في    ةغير معروف  عواقب انتشار الوباءزال  تعواقب بشرية واقتصادية م يمكن التنبل بها وم  الوباء  هذا  تفشي    نتج عنوقد  

ا ل    .غير ملكد  م يزالالتأثير على عمليات وأنشطة المجموعة  ،  ع للوضعالسريتطور  لتاريخ إصدار هذه البيانات المالية. نظر 

واستمرارية األعمال والسيولة واملتزامات    ،على عملياتها  19  -كوفيد    تأثيرتقوم المجموعة بشكل مستمر بإجراء تقييم لـ

حدوث انتعاش مستمر في استهالك الوقود في قطاع التجزئة  على الرغم من تفشي الوباء من  تتوقع المجموعة  كما  القانونية.  

 . جائحةوغير التجزئة بسبب تخفيف بعض القيود التي كانت مفروضة في بداية ال

أو تفشي آخر إلى مزيد   / عن كثب وقد يلدي استمرار الموقف لفترة طويلة و  19  –   كوفيدستواصل المجموعة مراقبة تأثير  

 أو انخفاض القيمة في الفترات المستقبلية.  /من المخصصات و

آمن ومستقر وكذلك عملياتها التجارية بشكل   لدى المجموعة خطة موثقة مستمرارية األعمال تم تفعيلها لضمان استمرار

 والتخفيف من حدة  شاملة لمعالجةال  ستباقيةامتدابير  مجموعة من السالمة موظفيها وعمالئها. كما قامت المجموعة بإدخال  

التشغيلية التي الناشئة عن الوضع الحالي، كما قامت بإدارة العديد من مجامت المخاطر  األمور التشغيلية والمالية الرئيسية  

 تم تحديدها وتنفيذ العديد من اإلجراءات التي تضمن استمرارية العمليات. 
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 ممتلكات وآالت ومعدات   .4

 ألف درهم إماراتي    

   التكلفة 

)مدقق( 2021يناير  1   10,292,004 

 181,225  إضافات  

(2,942)  إستبعادات    

(1,403)  إنخفاض القيمة   

)غير مدقق(  2021مارس  31   10,468,884 

   

هالك المتراكم  ستاإل    

)مدقق( 2021يناير  1   4,724,416 

 137,348  المحمل خالل الفترة  

(2,942)  إستبعادات   

)غير مدقق(  2021مارس  31   4,858,822 

   

   القيمة الدفترية 

)غير مدقق(  2021مارس  31   5,610,062 

   
   

)مدقق( 2020ديسمبر  31   5,567,588 

   

:  2020ديسمبر    31)  2021مارس    31ألف درهم إماراتي كما في    586,759أعمال قيد التنفيذ بمبلغ    عقودتتضمن التكلفة  

 ألف درهم إماراتي( 430,624

 المخزون  .5

2020ديسمبر  31  2021مارس  31   
درهم إماراتي  ألف   ألف درهم إماراتي    
( مدقق)غير    )مدقق(  
   

 514,058 882,829   صنعتامة البضاعة 

  62,062 60,833 قطع غيار ومواد إستهالكية 

خام، مواد إستهالكية وأعمال قيد التنفيذ التشحيم المواد   21,729 62,623 

ل  ااسطوانات غاز البترول المس  59,822 50,427 

 1,025,213 689,170 

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

 
(234 )  

 
 (234 )  

مخصص مواد خام بطيئة الحركة ومتقادمة، قطع غيار مواد  

البترول المسال   غازإستهالكية واسطوانات   
 

(18,187 )  
 

  (18,187)  
 (18,421 )   (18,421)  
 1,006,792 670,749   

   

  ألف درهم  103,819: 2020ديسمبر  31) إماراتي درهم ألف 45,636تامة الصنع بمبلغ جاهزة تحتفظ المجموعة ببضاعة 

. 2021  مارس 31( بالنيابة عن عميل كما في إماراتي
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 تجارية وأصول متداولة أخرى  مدينةذمم  .6

2021 مارس 31  2020 ديسمبر 31   
إماراتي  درهم ألف     إماراتي درهم ألف 
( مدقق غير)  ( مدقق)   
   

 2,014,391 1,898,276  تجارية مدينة ذمم

( 41,205)  المتوقعة امئتمان خسائر مخصص: ناقصا    (50,762)  

 1,857,071 1,963,629 

  17,625 15,105  مقدما   مدفوعة مصاريف

  101,537  104,176   موظفين من  مستحقات

  1,182  2,530  المدينة المضافة القيمة ضريبة

  96,590  128,422   أخرى مدينة ذمم

 2,107,304   2,180,563 

   

 :إن الحركة في مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية هي كما يلي
 
2021 مارس 31  2020 ديسمبر 31   
   إماراتي درهم ألف   إماراتي درهم ألف 
( مدقق غير)  ( مدقق)   
   

 9,154 50,762   اإلفتتاحي الرصيد

السنة الفترة / خالل محمل  1,341 70,352 

السنة  الفترة/ خالل مستردة مبالغ  (10,898 )  (28,744)  

 50,762 41,205  تاميالخ الرصيد

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. ع.م.ش للتوزيع الوطنية أبوظبي بترول شركة  

 البيانات المالية 
 

( )تابع المدققة غير الموحدة الموجزة المرحلية المالية حول البيانات  إيضاحات  

   2021 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

 12  
 

 

عالقة  ذات أطراف وأرصدة معامالت          7  
 

 للمجموعة   الرئيسيين  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة  مجلس  أعضاءو  التابعة  وشركاتها  األم   الشركة  من   العالقة  ذات  األطراف  تمثل
  التسعير   سياسات  اعتماد  يتم.  األطراف  بهذه  جوهري  بشكل  تأثرت  التي  أو  المشتركة  لسيطرةل  أو   للسيطرة  الخاضعة  منشآتوال

 . المجموعة إدارة قبل من المعامالت هذه وشروط
. 

  ديسمبر 31
2020 

مارس 31  
2021 

 

درهم ألف    ألف درهم  
( مدقق)   )غير مدقق(  
 مستحق من أطراف ذات عالقة   

 أدنوك للحفر 229,855 169,799
 شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(  151,646 110,384
 شركة أدنوك للخدمات اللوجستية  96,221 134,093
 أدنوك البحرية 66,573 84,803
 أدنوك البرية 57,301 49,027

 أدنوك للغاز الحامض  4,216 3,156
 أدنوك لمعالجة الغاز  2,065 3,501

 أخرى  13,732 13,130
567,893 621,609  

   
 مستحق إلى أطراف ذات عالقة  

 شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(  1,316,721 872,766
 شركة أدنوك للخدمات اللوجستية  10,699 10,178

 أدنوك للتكرير 2,342 1,420
 أخرى  155 407

884,771 1,329,917  

   
 

  وال مضمونة غير األرصدة هذه. البترولية والخدمات المنتجات توفير مقابل هي العالقة ذات ألطراف ا من المستحقة المبالغ إن

 .يوًما 60  إلى 30 من ائتمان فترةولها معدل  فوائد أية تحمل

. 

 الموانئ ورسوم السفن تأجير ورسوم البترولية المنتجات من مشتريات مقابل ةمستحق عالقة ذات ألطراف المستحقة المبالغ إن

.الطلب عند الدفع وتستحق فوائد أي تحمل  وال مضمونة غير أعاله األرصدة. اإلدارية والرسوم  

 

  لدى به  محتفظ( إماراتي درهم ألف 2،768،689: 2020 ديسمبر  31) إماراتي درهم ألف 2،122،979 مبلغ المجموعة لدى

 .من خالل أدوات استثمارية مختلفةية حصص كبيرة أو أغلب أبوظبيها حكومة فيالتي تمتلك  بنوك
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(تابع) عالقة ذات أطراف  مع وأرصدة معامالت           7  
 

  ( إماراتي   درهم  ألف  5،276،563  :2020  ديسمبر  31)  إماراتي  درهم  ألف  5,276,563  بمبلغ  ألجل  قرض  المجموعة  لدى
 .من خالل أدوات استثمارية مختلفةحصص كبيرة أو أغلبية  أبوظبيتمتلك فيها حكومة   بنوكمن 

 
 : الفترة خالل  العالقة ذات األطراف مع التالية المعامالت إدرا  تم

 

  31 في المنتهية أشهر الثالثة
)غير مدقق(  مارس  

 

2020 2021  

درهم  ألف درهم ألف    

   
أدنوك مجموعة – إيرادات 204,843 126,104  

   
3,378,126 883,120,3 أدنوك  –  مشتريات   

   

 

 للشركات ة" العالق  ذات األطراف إفصاحات "  24  رقم الدولي المحاسبة معيار بموجب اإلعفاء  إستخدام المجموعة إختارت
  المملوكة  العالقة ذات الحكومية  األطراف مع الصلة  ذات القائمة واألرصدة المعامالت  عن اإلفصاح حول  الصلة ذات الحكومية

 . عليها وتسيطر تمتلكها التي والشركات األم الشركة غير أبوظبي حكومة قبل من
 

  حكومة قبل من عليها والمسيطر المملوكة للشركات النفط  توزيع خدمات بتقديم اإلعتيادية أعمالها  سياق في المجموعة تقوم
. أبوظبي  

 
اإليجار  عقودمات اأصول والتز إستخدام حق         8  

 

األصول  إستخدام حق             
  ديسمبر 31

2020 
مارس 31  

2021 
 

درهم ألف درهم ألف      
( مدقق) ( مدقق غير)    
   

 امفتتاحي  الرصيد 547,374 207,700
 األرض بتأجير متعلقة إضافات 124,615 330,837

 التشغيل  بإيقاف متعلقة إضافات - 4,567
 ( 13 إيضاح) التشغيل وقف تقدير في يرالتغ - 23,463

(19,193)   (7047, )    السنة /الفترة خالل المحمل اإلستهالك  
الختامي الرصيد 664,285 547,374  

   
 

 

 

 



. ع.م.ش للتوزيع الوطنية أبوظبي بترول شركة  

 البيانات المالية 
 

( )تابع المدققة غير الموحدة الموجزة المرحلية المالية حول البيانات  إيضاحات  

   2021 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

 14 
 

 

( تابع)  اإليجار عقود والتزامات أصول إستخدام حق         8  
 

اإليجار  عقود التزامات  
 

  ديسمبر 31
2020 

مارس 31  
2021 

 

درهم ألف درهم ألف      
( مدقق) ( مدقق غير)    
   

اإلفتتاحي  الرصيد 475,202 154,215  
   إضافات 124,615 330,837
المتراكمة الفائدة 7,042 20,219  

(30,069)  (18,181 )  مدفوعات 
الختامي الرصيد 588,678 475,202  

 
  المتداول  غير المتداول

  ديسمبر 31
2020  

مارس 31  
2021 

  ديسمبر 31 
2020  

مارس 31  
2021 

 

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

اإليجار عقود التزامات 9,664  28,147  579,014  447,055  

        

 
 النقدية وما في حكمها          9

 

: التالية المبالغ من النقدية التدفقات بيان فيتتكون النقدية وما في حكمها   
 

  ديسمبر 31
2020 

مارس 31  
2021 

 

درهم ألف درهم ألف      
( مدقق) ( مدقق غير)    
   

البنوك ولدى الصندوق في يةنقد 2,147,465 2,145,322  
 أرصدة النقدية والبنك 2,147,465 2,145,322

   
أشهر  3 من ألكثر إستحقاق بتاريخ ألجل وديعة 130,000 644,150  

   
 كما .  الطلب  عند  متوفرة  وهي  المجموعة  عن  بالنيابة  أدنوك  قبل  من  بها  محتفظ  أموال  هو  أدنوك  قبل  من  به  المحتفظ  النقد  نإ

 . للفائدة األموال هذه تخضع م  ينفطرال قبل من عليه هومتفق
 

النقدية   إلى   ٪0.03  من  تتراوح  فائدة  بمعدل  الطلب  تحت  وودائع  األجل   قصيرة  ودائع  على  البنوك  لدى  واألرصدة  تتضمن 
 .سنويا  ( ٪2.80  إلى  ٪0.05: 2020ديسمبر 31) 0.70٪

 



. ع.م.ش للتوزيع الوطنية أبوظبي بترول شركة  

 البيانات المالية 
 

( )تابع المدققة غير الموحدة الموجزة المرحلية المالية حول البيانات  إيضاحات  

   2021 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة
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 األجل طويل قرض         10
 

  ديسمبر 31
2020 

 مارس 31
2021 

 

   درهم ألف  درهم ألف
  ( مدقق غير) ( مدقق)
   

 ألجل  قرض 5,495,841 5,494,597

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

 أمريكي  دومر  ألف  2,250,000  بمبلغ  سنوات  5  لمدة  إئتماني غير مضمون )"التسهيل"(بتسهيل    امكتتاب  على   البنوك  مجموعة
  دومر   ألف  1,500,000  بمبلغ  ألجل  تسهيل  التزام  إلى  إضافي  بشكل  التسهيل  تقسيم  يتم.  (إماراتي  درهم  ألف  8,263,130)

  درهم   ألف   2,754,380)  أمريكي  دومر  ألف  750,000  بمبلغ  متجدد  تسهيلو(  إماراتي  درهم  ألف   5,508,750)  أمريكي
  وسداد  األسهم  أرباح  تسديد  ذلك  في  بما  عامل ال  المال   ورأس   ةللشرك   عامة   ألغراض  هوهذا التسهيل    من  الغرض   إن (.  إماراتي
 .تسهيلال وثائق في تضمنةم مالية تعهدات أي توجد م. التسهيلب المرتبطة المعامالت تكاليف ودفع الديون

 

.  امتفاقية  فترة  مدى   على  معدل الفائدة الفعلي  أساس  على   إطفاءها  وسيتم  المتجدد  للتسهيل  المخصصة   المعاملة  تكاليف  رسملة  تمت
  ألف  5,213:  2020  ديسمبر  31)  2021  مارس  31  في  كما  درهم  ألف  4,545  البالغة  المطفأة  غير  المعاملة  تكاليف  إدرا   تم

 . المدققة غير الموحدة الموجزة المرحلية  المالية البيانات في  متداولة غير أخرى  كأصول( درهم
 

.  إماراتي   درهم  ألف  4.128.750  و  أمريكي  دومر  ألف  375.000  مبلغ  بسحب  المجموعة  قامت  ،  2017  نوفمبر  16  في
أساس    متغيرة  فائدة  التسهيالت  تحمل بنسبة  إلى  باإلضافة  األمريكي  بالدومر  يبورلعلى   التسهيالت  لجزء٪  0.875  هامش 

  التسهيالت   ههذ  سداد  يتم.  اإلماراتي  بالدرهم  التسهيالتمن    لجزء٪  0.60  بنسبة  هامش  إلى  باإلضافة  وإيبور  األمريكي  بالدومر
 . التسهيالت اتفاقية تاريخ من سنوات 5 والمدة هي النهائي امستحقاق عند
 

 (إيبور) المرجعية األسعار في المرتقبة التغييرات بشأن تحديث
 
  الشركة  استثمارات  على المخاطر من خالية بديلة بأسعار( إيبور) البنوك بين المعروضة األسعار امستعاضة عن تأثير يزال م

 ما  إلى  الممتدة  ،إيبور  و  ليبور  مثل(  إيبور)  الى   تشير  التي  للعقود  الشركة  ضر  تعإن  .  للتركيز  رئيسيا    مجام  متزال    والتزاماتها
 عقود   قياس  في  اإلدارة  ستستمر.  نشرال  عن  )إيبور(  يتوقف  أن  المحتمل  من  يكون  عندما  هجوهري  عتبرت  م  ،2021  عام  بعد

  النقدي   لإلطار   وفقا    اإلماراتي  الدرهم  لعقود  جديد   ملشر  لتقديم  اإلدارة   تخطط  ذلك  ومع  إيبور،  إلى  تشير  التي  األجل   طويلة   الديون
المقومة  و.  2021  العام  من  األخير  الربع  في  للدرهم  الجديد للعقود  الصلة  اببالنسبة  ذي  المرجعي  المعدل  سيكون   ، ليبور 

(SOFR)  تقوم اإلدارة على نحو متسق برصد التغيرات ذات الصلة وما قد  س، ومعدل التمويل المضمون بين عشية وضحاها
تعرض الشركة ألي مخاطر تشغيلية   لن يكون لها من أثر على عمليات الشركة. غير أن عملية اعتماد معدمت مرجعية جديدة  

ومالية ناجمة عن تعديالت العقود. وستواصل الشركة العمل مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم امنتقال المنظم والتخفيف من 
المخاطر الناجمة عن امنتقال.



. ع.م.ش للتوزيع الوطنية أبوظبي بترول شركة  

 البيانات المالية 
 

( )تابع المدققة غير الموحدة الموجزة المرحلية المالية حول البيانات  إيضاحات  

   2021 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة
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 أخرى و تجارية دائنة ذمم        11

 
  ديسمبر 31

2020 
مارس 31  

2021 
 

درهم ألف درهم ألف      
( مدقق) ( مدقق غير)    
   

   تجارية دائنة ذمم 628,081 544,097
رأس المال مستحقات 315,871  367,140   
تشغيلية  مستحقات 212,884  182,587   
المستحقة المضافة القيمة ضريبة 159,948  158,827   
القائمة المسبق الدفع وبطاقات قسائم 98,594  99,470   
دائنة عقود اتمحتجز 52,708  60,208   
عمالء من مقدمة دفعات 41,107  35,345   

أخرى  دائنة ذمم 146,158  142,515   
1,590,189 1,655,351  

 
   مالية أدوات اتمشتق         12

 

  الفائدة   أسعار  مخاطر  من  للتحوط  البنوك  مع   الثابتة  إلى  المتغيرة  الفائدة  أسعار  مقايضات  يف  ،2019  عام  فيالمجموعة  دخلت  
  تصنيف  تم.  الهامة  الشروط  جميع  مطابقة  مع  ،ةألجلا  القروض  على  الدفع  المستحقة  المتغيرة  الفائدة  أسعار  من  بجزء  المتعلقة

 . 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار بموجب النقدية للتدفقات كتحوطات المشتقة العقود هذه
 

 :يلي كما المالية ألدواتتقات امشل العادلة  القيمة كانت ،2021 مارس  31في كما
 

  ديسمبر 31
2020 

 مارس 31
2021 

  

    درهم ألف  درهم ألف
   ( مدقق غير) ( مدقق)
    

  متداولةالتزامات  84,469 82,918
  المتداولة  غيرالتزامات  60,433 80,149
163,067 144,902   

 
  القيمة  عن  واإلفصاح   تحديد  لغرض   2  المستوى  من   الهرمي  التسلسل    في  المالية  األدوات  اتمشتق  بتصنيف  المجموعة  قامت
 المنتهية  والسنة  2021  مارس  31  في  المنتهية  الفترة  خالل  التسلسل  بين  ملحوظة  تحويالت  هناك  تكن  لم.  المالية  لألدوات  العادلة
 . 2020 ديسمبر 31 في
 

 يمكن   والتي  مماثلة  مطلوبات أو  واملتزامات  لألصول  النشطة  األسواق  في(  المعدلة  غير)  المعلنة  األسعار:  1  المستوى •
 ، القياس تاريخ في إليها الوصول للمجموعة

  ألصول ل  بالنسبة  مالحظتها  يمكن  والتي  1  المستوى  ضمن   تضمنةالم  المدرجة  األسعار  بخالف  المدخالت:  2  المستوى •
 و ،مباشر غير أو مباشر بشكل سواء ، اتاملتزاماو 

 اتاملتزام أو لألصل  المرصودة  غير المدخالت: 3 المستوى •



. ع.م.ش للتوزيع الوطنية أبوظبي بترول شركة  

 البيانات المالية 
 

( )تابع المدققة غير الموحدة الموجزة المرحلية المالية حول البيانات  إيضاحات  

   2021 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة
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التشغيل إليقاف  مخصص         31  
 

 .مستأجرة في دبي واإلمارات الشمالية ي محطات الخدمات المبنية على أراض بإزالةباملتزام إيقاف التشغيل مخصص  إلتزام يتعلق

   ديسمبر 31
2020 

مارس  31  
2021 

 

درهم ألف درهم ألف       
( مدقق) ( مدقق غير)    
   

اإلفتتاحي الرصيد 120,193 87,949  
خالل الفترة  إضافات  - 4,567  
التقديرات في  التغيير - 23,463  
 إزالة الخصم  1,054 4,214

الرصيد الختامي    121,247 120,193  
 

اإليرادات          14  
 

الوقت    والخدمات   السلع  لنقل   العمالء   مع   المبرمة  العقود  من   إيراداتها  المجموعة  تستمد مرور  زمنية    وعندمع  في  مرحلة  محددة 
 قطاعات   من   قطاع  لكل  عنها  اإلفصاح  يتم  التي   اإليرادات المتعلقة ب    معلومات الالخطوط الرئيسية التالية من األعمال. ويتوافق ذلك مع  

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

   مارس 31
2020 

مارس  31  
2021 

 

درهم ألف درهم ألف       
(مدققغير) ( مدقق غير)    
   
 (B to C) ةبالتجزئ البيع قطاع  

 الوقود • 2,720,506 3,185,137
 الوقود  غير • 226,054 260,422

 (B to B) التجاري القطاع  
 الشركات  قطاع • 1,048,677 1,050,685
 الطيران  قطاع • 286,910 443,245

4,939,489 4,282,147  
 

   وإدارية توزيع مصاريف         15

   مارس 31
2020 

مارس  31  
2021 

 

درهم ألف درهم ألف       
(مدققرغي) ( مدقق غير)    
   

 موظفين  تكاليف 363,951 404,895
 إستهالك  145,052 134,728
 خدمات  53,823 43,031
 إستهالكية ومواد وصيانة إصالح 43,003 41,909
 وتسويق توزيع مصاريف 18,539 19,059
 تأمين 2,302 3,200
 أخرى 46,300 52,812

699,634 672,970  



. ع.م.ش للتوزيع الوطنية أبوظبي بترول شركة  

 البيانات المالية 
 

( )تابع المدققة غير الموحدة الموجزة المرحلية المالية حول البيانات  إيضاحات  

   2021 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة
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للسهم  والمخفض األساسي العائد         16  
 

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

  31 في المنتهية أشهر الثالثة
)غير مدقق(  مارس  

 

2020 2021  
   

)ألف درهم( الشركة لمالكي العائد الربح 630,735 399,517  

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

   
 العائد األساسي لكل سهم  0.050 0.032

 
 .للسهم األساسي للعائد مساو   للسهم المخفض العائد  فإن وبالتالي مخفضة، مالية أوراق أية يوجد م
 

التقارير القطاعية         17  
 

  8  رقم  المالية   للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقا    وضعها  تم   أدناه  والمبينة  للمجموعة   التشغيلية  بالقطاعات  المتعلقة  المعلومات  إن
  الداخلية   التقارير  على   بناء    التشغيلية  القطاعات  تحديد  يتم  أن   8 رقم  المالية  للتقارير  الدولي   المعيار  يتطلب.    التشغيلية  القطاعات

 وذلك  الرئيسي  التشغيلي  القرار  صانع  أنه  على  ،اإلدارة  مجلس قبل  من  منتظم  بشكل مراجعتها  يتم  التي  المجموعة  مكونات  حول
 أداء  وتقييم  الموارد   تخصيص  لغرض  اإلدارة  مجلس  إلى  رفعها  يتم  التي  المعلومات  تركز.  أدائه  وتقييم  للقطاع  الموارد  لتوزيع
 والتزامات   أصول   تتضمن  معلومات  أية  تقديم  يتم  لم .  فقط  األعمال  قطاعات  من  قطاع  لكل  المالي  األداء  ات الذي يركز علىالقطاع
 . اإلدارة مجلس إلى القطاع

 

  مع تصنيف  الجديد  الهيكل  يتماشي  الجديد،   القطاعية   تقارير  هيكل   استخدام  على  دارة اإل  مجلس  وافق  ،2020  سنة   من  اعتبارا  
 .(B to C) التجزئة وقطاع  (B to B) تجاري القطاع فئات إلى  المجموعة لعمالء اإلدارة

 
  توفير  كوميين،والح التجاريين للعمالء الملحقة والمنتجات  البترولية المنتجات بيع يشمل والذي (B to B) التجاري  القطاع •

 المدني  الطيران  لعمالء  بالوقود   دالتزو  خدمات  توفيرو  امستراتيجيين،  للعمالء  بالوقود  د التزو  وخدمات  الطائرات  وقود
 . األم للشركة

 

  غسيل و  الصغيرة،المتاجر  مبيعاتو ،البترولية  والمنتجات  البترول  بيع  يشمل  والذي   ،(B to C)  بالتجزئة  البيع  قطاع •
  إدارتهاو  العقارات  تأجيرو  المركبات،  فحص  خدماتو  الزيت،  تغيير  خدماتو  األخرى،  بالسيارات  العناية  وخدمات  السيارات

 . والتجزئة البيع مواقع خالل من
 

 بين  المعامالت  تتم  ،ةتقرير المعلومات القطاعية الرئيسي  بتقديم  على أساسه  المجموعة  تقوم  الذي  األساس  هي  القطاعات  هذه  إن
 .األموال تكلفة اإلعتبار بعين األخذ مع اإلدارة تحددها التي بالمعدمت القطاعات

 

  لإليرادات   آخر   جغرافي  تحليل  أي  إجراء  يتم  م  وبالتالي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة   في  رئيسي  بشكل  المجموعة  تعمل
 .الرئيسي  القرار صانع إلى وتقديمه  واملتزامات واألصول واألرباح

 

 في  القطاعات  بين  ما  مبيعات  هناك   تكن  لم.  خارجيين  عمالء  من  ناتجة  إيرادات  عنها  تقرير  يرفع    التيعية  القطا  يراداتإلا  تمثل
 وتقييم   الموارد  تخصيص  لغرض  اإلدارة  مجلس  إلى   رفعه  يتم  الذي  المقياس  هو  التشغيلي  الربح  إن.  السابقة  والفترة  الحالية  الفترة
 . القطاع أداء



. ع.م.ش للتوزيع الوطنية أبوظبي بترول شركة  

 البيانات المالية 
 

( )تابع المدققة غير الموحدة الموجزة المرحلية المالية حول البيانات  إيضاحات  

   2021 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة
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( تابع)  القطاع تقرير         17  
 : يلي كما  هي القطاعات بهذه المتعلقة المعلومات  إن

 

 المجموع غير موزعة (B to Cقطاع البيع بالتجزئة ) (B to Bالقطاع التجاري )  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

      )غير مدقق(  2021 مارس 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 
 (7,306) (5,965) (812) (529)  إيرادات أخرى 

تشغيلية  ومصاريف  القيمة  إنخفاض  خسائر 
 أخرى  

 

8,641 16,865 740 26,246 
 671,559 (5,234) 406,871 269,922  الربح التشغيلي
 4,981     إيرادات فوائد
 (45,805)     تكاليف تمويل

 630,735     الفترة ربح
      
      (مدقق)غير  2020 مارس 31

 4,939,489 - 3,445,559 1,493,930  إيرادات  
 (3,829,531)         - (2,605,780)         (1,223,751)          تكاليف مباشرة  
 1,109,958 - 839,779 270,179  إجمالي الربح 

 (699,634) (35) (554,060) (145,539)  مصاريف توزيع وإدارية 
  30,415  3,036  21,801  5,578  إيرادات أخرى 

تشغيلية  ومصاريف  القيمة  إنخفاض  خسائر 
 أخرى  

 

(7,933) (5,483) (5,956) (19,372) 
 421,367 (2,955) 302,037 122,285  الربح التشغيلي  
  27,970     إيرادات فوائد
  (49,820)     تكاليف تمويل 

 399,517     فترة ربح ال



. ع.م.ش للتوزيع الوطنية أبوظبي بترول شركة  

 البيانات المالية 
 

( )تابع المدققة غير الموحدة الموجزة المرحلية المالية حول البيانات  إيضاحات  
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 ( يتبع) القطاع تقرير        17

 

  متنوعة  وإيرادات  التأمين  استردادالممتلكات واآلمت والمعدات و  بيع  ربح  من  أساسي  بشكل  الموزعة  غير  اإليرادات  تتكون
 . أخرى

 
   قضائية ودعاوي طارئة التزامات      18

 

  3,402,095:  2020ر  ديسمب  31)  درهم   3,402,095  بمبلغ  طارئة  التزامات  المجموعة  لدى  كان  ،2021  مارس  31  في  كما
  عنها   ينشأ  م  أن   المتوقع  من  والتي  اإلعتيادية  األعمال   سياق  في  ناتجة   أخرى  وأمور  وأخرى   بنكية  بضمانات  يتعلق  فيما(  درهم
 .  جوهرية إلتزامات أية
 

 يمكن  م  أنه  وحيث.  اإلعتيادية  األعمال   سياق  في  الناتجة  والمطالبات  القانونية  الدعاوي واملتزامات  من   عدد  المجموعة  لدى
 على  جوهري  سلبي  تأثير  لها  سيكون  األمور  هذه  أن  اإلدارة  تعتقد  م  ،وعلى وجه اليقين  ملكد  بشكل  األمور  هذه  بنتائج  التنبل

 . مواتية غير نتائجها كانت ما إذا للمجموعة ةالموحد الموجزة المالية البيانات
 

 المالية  المخاطر إدارة         19
 

 السنوية  المالية البيانات في عنها اإلفصاح تم التي تلك مع للمجموعة المالية المخاطر إدارة وإجراءات وسياسات أهداف تتوافق
 . 2020 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة  في كما للمجموعة المدققة

 
 اإللتزامات        20

 

  31) ارتيام  درهم ألف 567،317 مبلغ بعد تكبدها يتم لم ولكن التقرير تاريخ في عليها المتعاقد الرأسمالية المصروفات بلغت
 (. امارتي درهم ألف  638،588:  2020 ديسمبر

 
 نتائج موسمية        .20

 

 . للمجموعة التشغيلية النتائج علىجوهري  تأثير يوجد م
 

 أرباح توزيعات        22
 

 المنتهية   المالية  بالسنة  يتعلق  فيما  للمساهمين  الواحد  للسهم  فلس  9.55  بقيمة  نهائية  أرباح  توزيععلى    اإلدارة  مجلس  أعضاء  وافق
 إجتماع   في  اعليه  الموافقة  تمت  والتي  إماراتي،  درهم  ألف  1,193,750  الموزعة  األرباح  بلغتو  .2019  ديسمبر  31  في

 . 2020 إبريل 2  في دفعها وتم 2020 مارس 31 في ةالمنعقد العمومية الجمعية
 

  31  في  المنتهية  بالسنة  يتعلق  فيما  للمساهمين الواحد  للسهم  فلس  10,285  قدرها  نهائية  أرباح  توزيع  على   اإلدارة  مجلس  وافق
 العمومية   الجمعية  اجتماع  في  عليها  الموافقة   تم  والتي  ،إماراتي  درهم  ألف  1,285,625  الموزعة  األرباح  بلغتو.  2020  ديسمبر
 . 2021 مارس 20 في دفعها وتم و 2021 مارس 16 في ةالمنعقد

 
 المدققة  غير الموحدة الموجزة المرحلية المالية المعلومات إعتماد         23
 

  والمصادقة على إصدارها   اإلدارة  مجلس  قبل   من   المدققة   غير   الموحدة  الموجزة  المرحلية   المالية  البياناتتم اعتماد والموافقة على  
 2021مايو  9 بتاريخ


