
  
 
 
 
 
 
 
 
   

1 

"أدنوك للتوزيع" تؤكد التزامها بتحقيق النمو الذكي، ومساهمو الشركة يقرون تعديل سياسة توزيعات 

خالل اجتماع الجمعية  2022مليون دوالر أمريكي( للعام  700مليار درهم ) 2.57األرباح بحد أدنى يبلغ 

 العمومية السنوية 

 

 19-الشركة تواصل تعزيز أدائها القوى واملرن بعد عام من جائحة كوفيد

 

ز "أدنوك للتوزيع" على الصحة والسالمة، أصبحت أول شركة لبيع الوقود بالتجزئة على مستوى يتركمع استمرار 

 % من موظفيها العاملين في الخطوط األمامية 100تم تطعيم العالم ي

 

افق   10.285مليار درهم ) 1.285بقيمة  2020مساهمو الشركة على دفع النصف الثاني من توزيعات األرباح للعام و

فلس للسهم( بزيادة  20.57مليار درهم ) 2.57إلى  2020فلس للسهم(، لتصل بذلك إجمالي توزيعات األرباح للعام 

 % مقارنة بالعام السابق7.5

 

افقت الجمعية العمومية على إجراء مليار درهم  2.57بحد أدنى يبلغ  2020تعديل على سياسة توزيع األرباح لعام  و

 فلس للسهم(، وعينت أعضاء جدد بمجلس اإلدارة 20.57)

 

 

محطة  64افتتاح  بعد، 2021محطة خدمة في عام  70فتتاح ال  ، تخطط الشركةاستراتيجية النمو الذكيضمن 

 2019تم افتتاحه خالل عام  ، وهو ما يمثل عشرة أضعاف ما2020جديدة عام 

 

أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع" املدرجة في سوق أبوظبي لألوراق املالية : 2020مارس  16 –أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة 

(، الشركة الرائدة على مستوى الدولة AEA006101017( و)رقم تعريف األوراق املالية الدولية: ADNOCDISTتحت )الرمز: 

الذي ُعقد للمرة الثانية جمعيتها العمومية، في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، اليوم أن مساهميها قد وافقوا خالل اجتماع 

ء داأعلى جميع بنود جدول األعمال، بما في ذلك تعديل سياسة توزيعات األرباح. وساعد  ،عن بعد من خالل االتصال املرئي

، على وضع سياسة 19-الشركة القوي ونموها املستمر، على الرغم من التحديات املستمرة التي واجهتها نتيجة لجائحة كوفيد

مليار درهم لعام  2.57توزيعات أرباح تدريجية واضحة بالنسبة للمستثمرين على مدى العامين املقبلين، بتوزيع أرباح بقيمة 

% من 75)مقارنة بنسبة  2022مليار درهم لعام  2.57وزيعات أرباح ال تقل قيمتها عن فلس للسهم(، تليها ت 20.57) 2021

 للسياسة السابقة(.
ً
وستظل سياسة توزيع أرباح لألعوام املقبلة كما هي عليه بتوزيعات أرباح  األرباح القابلة للتوزيع وفقا

حالية لتوزيع األرباح املوقع املالي القوي للشركة، وتعكس السياسة ال% من األرباح القابلة للتوزيع. 75بنسبة ال تقل عن 

 .
ً
 والثقة في قدرتها على تحقيق النمو واإليرادات مستقبال
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 2020وافق مساهمو شركة "أدنوك للتوزيع" على دفع النصف الثاني واألخير من توزيعات األرباح لعام  ،وباإلضافة إلى ذلك

، وهو ما يتماش ى مع 2019% مقارنة بعام 7.5فلس للسهم(، والتي تعكس زيادة بنسبة  10.285مليار درهم ) 1.285بقيمة 

 سياسة توزيع األرباح التصاعدية. 

 

رئيس مجلس إدارة شركة الرئيس التنفيذي ملجموعة أدنوك، العضو املنتدب و  أحمد الجابر، وتحدث معالي الدكتور سلطان

ين عزم الشركة على االستمرار في التركيز مأكد للمساهاجتماع الجمعية العمومية السنوية، حيث  "أدنوك للتوزيع"، خالل

، مع اال
ً
 ودوليا

ً
لتزام بالحفاظ على سالمة عمالئها وموظفيها من على فرص النمو الواعدة لضمان استمرارية النجاح محليا

 الضرورية. واالحترازية خالل اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية

 

 رؤية القيادة الرشيدة، والقرارات والتوجيهات التي  ،خالل كلمته االفتتاحية ،وثّمن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر
ً
عاليا

ميزة للهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث، ووزارات الخارجية والداخلية اتخذتها الحكومة، والجهود الوطنية امل

والدفاع والصحة والتعليم، وهيئات الصحة على مستوى الدولة وغيرها من الجهات الحكومية املعنية، حيث ساهمت 

 ُيحتذى به في مواجهة جائحة جهودهم الدؤوبة، واستجابتهم السريعة والفعالة، في أن تصبح دولة اإلمارات نموذج
ً
 عامليا

ً
ا

 .19-كوفيد

 

الشركة  ، حيث افتتحت2020جهود شركة "أدنوك للتوزيع" املستمرة لتحقيق خططها للنمو الذكي في عام بمعاليه نّوه كما 

لتركيز ، مع ا2019محطة خدمة جديدة في مختلف أنحاء اإلمارات، وهو ما يمثل عشرة أضعاف ما تم افتتاحه خالل عام  64

  20على دبي، حيث وسعت الشركة شبكتها بشكل كبير هناك بافتتاح 
ً
محطة  38محطة خدمة جديدة. وتضمن ذلك أيضا

" املصممة لتوفير خدمات بيع الوقود ومنتجات التجزئة للمناطق التي يصعب فيها On-the-goخدمة من طراز أدنوك "

ن متاجر "واحة أدنوك"، حيث منحت عمليات التحديث املتاجر بيئة م 100ثت الشركة افتتاح املحطات التقليدية. كما حّد 

 عصرية جاذبة.

 

 

 

" :
ً
مكانة رائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، مدعومة ‘ أدنوك للتوزيع’تصدر توأضاف معاليه قائال

تعتبر بسجل هوامش مستقرة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، وأكبر شبكة متاجر تجزئة في البالد، باإلضافة إلى عالمة تجارية 

 
ً
 رائدا

ً
 وطنيا

ً
 . "اسما

 

 للوائح املنظمة للسوق، أكمل عدد من أعضاء مجلس 
ً
خالل اجتماع الجمعية اإلدارة الحاليين فترة خدمتهم، و ووفقا

 ، وافق املساهمون على ترشيح أعضاء جدد ليحلوا محلهم.العمومية السنوية
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، بإبرامها في عام 
ً
محطة خدمة في  15اتفاقية ً لالستحواذ على  2020وعززت "أدنوك للتوزيع" نمو شبكة محطاتها دوليا

تقع محطات و . 2018حطتين اللتين افتتحتها الشركة في اململكة في نهاية عام اف إلى املاململكة العربية السعودية، لتض

 ملعايير العالمة التجارية لشركة  الخدمة الجديدة في املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية،
ً
وسيتم تحديثها وفقا

وتبع هذه الصفقة اإلعالن جزئة بجودة عالية للعمالء. "أدنوك للتوزيع"، من أجل تقديم خدمات التزود بالوقود والبيع بالت

سيرفع إجمالي عدد محطات الشركة محطة أخرى، مما  20عن تنفيذ اتفاقيتين إضافيتين لالستحواذ على  2021في فبراير 

ث ات الثال قمحطة خدمة، وهو ما يعكس التزام الشركة بتوسعة أعمالها في اململكة. وتخضع الصف 37في السعودية إلى 

 لشروط معينة، من ضمنها الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

 

الجابر الضوء على تركيز شركة "أدنوك للتوزيع" على تحديث متاجر التجزئة وتوفير أحمد كما سلط معالي الدكتور سلطان 

لوكهم خالل فترة جائحة ، من أجل تلبية طلبات العمالء الذين تغير س2020تجربة تسوق حديثة وعصرية لعمالئها في عام 

كخيار  لمستيجية الشركة للتحول الرقمي واعتماد أساليب الدفع التي ال تتطلب الا، وذلك من خالل تسريع استر 19-كوفيد

كما استحدثت الشركة خدمة توصيل طلبات متاجر التجزئة عبر  الدفع عبر الهاتف املتاح عبر تطبيق أدنوك للتوزيع.

فرع "واحة أدنوك" في جميع أنحاء  100ر العمالء طلب منتجات عبر اإلنترنت من أكثر من اإلنترنت حيث أصبح بمقدو 

اإلمارات، ليتم توصيلها عبر شركتي خدمات التوصيل "طلبات" و"كاريدج". وباإلضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق الخدمة 

 الحالية لتوصيل الوقود وأسطوانات الغاز املسال.

 

املاض ي ، وقد اتضح ذلك خالل العام ‘أدنوك للتوزيع’جهود في صميم كل الوطنية جهود الدعم يعتبر وواصل معاليه القول: "

، والتركيز على املوردين املحليين، وتعتزم الشركة املضافة تعزيز القيمة املحليةالشركة باستمرت  ، فقد من أي وقت مض ى

  ."2021االستمرار في هذا التوجه خالل عام 

 

 

 من قبل املستثمرين، على ضوء الطرح الخاص الذي قامت  وباإلضافة إلى
ً
 كبيرا

ً
ذلك، شهدت شركة "أدنوك للتوزيع" إقباال

 به الشركة األم "أدنوك" لصالح مؤسسات استثمارية في سوق أبوظبي لألوراق املالية، والذي كان 
ً
 ومهما

ً
 متميزا

ً
. ويعد إنجازا

يع"، تقدر قيمتها بحوالي مليار دوالر أمريكي، أكبر عملية طرح خاصة مليار سهم من أسهم شركة "أدنوك للتوز  1.25طرح 

تقوم بها شركة مساهمة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعكس هذه الصفقة الطلب الكبير على أسهم شركة "أدنوك 

% إلى توسع 20داول الحر إلى للتوزيع" من قبل املستثمرين، والذي جاء نتيجة األداء القوي للشركة. ويشير ارتفاع نسبة الت

 قاعدة املستثمرين في الشركة، مما يتيح املزيد من السيولة لتداول أسهمها في سوق أبوظبي لألوراق املالية.

 

تيحها شركة "أدنوك للتوزيع" حيث قال: أحمد كما تطرق معالي سلطان
ُ
 تيح"ت الجابر في كلمته إلى الفرص االستثمارية التي ت

التعرض مع توفير مزايا تجمع بين انخفاض مستوى أسهم "أدنوك للتوزيع" اليوم عائدات مجزية للمساهمين واملستثمرين 

تدفقات نقدية مستقرة وإمكانية نمو قوية وسياسة توزيعات أرباح جذابة تحقق عائدات يمكن بين لتقلبات أسعار النفط، و 

  ."توقعها
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، وهو ما يعكس أداء الشركة القوي 2020وك للتوزيع" نتائج مالية غير مسبوقة في عام وفي هذا السياق، حققت شركة "أدن

فلس للسهم، في حين ارتفعت األرباح األساسية  0.195مليار درهم، أو  2.4% وبلغ 9.7حيث ارتفع صافي الربح بنسبة  ،ومرونتها

 مليار درهم. 3.62% لتبلغ 31.6قبل خصم الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء بنسبة 

 

، فإنني على ثقة تامة بأن الجهود 19-فيما نستمر بمكافحة الجائحة واالستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد: "هوأضاف معالي

ننا من االستفادة من التقدم الذي حققناه، وستخلق العديد من فرص النمو الواعدة المخلصة والدؤوبة لفريق عملنا ستمك  

  ."مستقبلا لضمان استمرارية النجاح 

 

 

نفتخر باإلنجازات التي حققناها  قال أحمد الشامس ي، الرئيس التنفيذي باإلنابة لشركة "أدنوك للتوزيع": "من جانبه، 

لقد أظهرنا قدرة كبيرة على تخطي التحديات التي أفرزتها الظروف غير المسبوقة أثناء وباء  .2020خلل عام 

حد كبير إلى اجتهاد وتفاني موظفينا الذين هم أثمن أصولنا، باإلضافة إلى  . ويعود الفضل في نجاحنا إلى19-كوفيد

نموذج عملنا المرن الذي أتاح لنا إمكانية التأقلم مع المتغيرات السريعة والمتنامية في سلوك العملء. وفي هذا اإلطار، 

 ةالحيوياقة التي تعتبر من الشرايين توفير إمدادات الوقود والطنؤكد على التزامنا بخدمة المجتمع وضمان استمرارية 

خلل األزمات، كما سنفي بوعودنا للمستثمرين، سواء كان ذلك من خلل تنفيذ استراتيجتنا للنمو الذكي أو من خلل 

تتمتع "أدنوك للتوزيع" بوضع جيد يتيح لها االستمرار ونموذج عائدات مجزي يقدم رؤية شفافة لألرباح المستقبلية. 

أرباح نجاحات الحالية، داخل الدولة وخارجها، خلل العام القادم، كما ستواصل الشركة مسارها لتحقيق في تعزيز ال

 ."2023مليار دوالر أمريكي بحلول عام  1.0أساسية قبل خصم الفائدة والضريبة واالستهلك واإلطفاء بما ال يقل عن 

 *انتهى*

 

 IR@adnocdistribution.aeلعالقات املستثمرين، يرجى التواصل عبر العنوان: 

 media@adnocdistribution.aeالستفسارات وسائل اإلعالم، يرجى التواصل عبر العنوان: 

 

 عن "أدنوك للتوزيع"

(، هي الشركة الرائدة على مستوى ADNOCDIST)الرمز: تحت أدنوك للتوزيع"، املدرجة في سوق أبو ظبي لألوراق املالية 

متجر تجزئة، وذلك  326محطة خدمة، و 445دولة اإلمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. تدير أدنوك للتوزيع 

 املسّوق واملوّزع الريادي للوقود لعمالء القطاع التجاري والصناعي . أدنوك للتوزيع هي أ2020ديسمبر  31كما في 
ً
يضا

والحكومي في دولة اإلمارات، وهي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات بيع الوقود بالتجزئة في إمارات الدولة السبع. كما 

 في العام 
ً
بية السعودية. للمزيد من بافتتاحها محطتي خدمة في اململكة العر  2018توّسعت عمليات الشركة دوليا

 www.adnocdistribution.aeاملعلومات، ُيرجى زيارة املوقع اإللكتروني 

 

افية  بيانات تحذيرية مرتبطة باملعلومات االستشر

يتضمن هذا الخبر الصحفي بيانات استشرافية مرتبطة بعمليات "شركة أدنوك للتوزيع ش.م.ع"، وهي ترتكز على التوقعات 

لتقديرات الحالية إلدارة الشركة فيما يخص املنتجات البترولية والكيماوية وغيرها من القطاعات ذات الصلة. وإن كلمات وا

أو عبارات مثل "يتوقع"، و"ينوي"، و"يخطط"، و"يستهدف"، و"يقّدر"، و"يعتزم"، و"يعتقد"، و"يسعى"، و"يخّمن"، و"قد"، 

mailto:IR@adnocdistribution.ae
mailto:media@adnocdistribution.ae
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.adnocdistribution.ae&d=DwMGaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=teKNIDk7DhnApnvFDV6eRgdddhbLVxxw70T3OJDyVWA&m=Y2yign1c3YE2QGtxL3vp6o1t1NneIVUgOPbMP0d4ABo&s=vP7YKG8JOIg9XKHs2pGJBq5Vm0R5P33_C_KJ7OHZlOE&e=
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يضع ميزانية"، و"تطلعات"، و"توجهات"، و"إرشادات"، و"تركيز"، و"حسب و"يمكن"، و"ربما"، و"سوف"، و"ينبغي"، و"

املوعد املقرر"، و"في املسار املحدد"، و"من املقرر"، و"أهداف"، و"غايات"، و"استراتيجيات"، و"فرص" وغيرها من التعابير 

ضمانات بخصوص األداء املستقبلي املشابهة تهدف إلى تحديد مثل هذه البيانات االستشرافية. وال تشكل هذه البيانات أي 

للشركة، وهي خاضعة ملخاطر وشكوك وغيرها العديد من العوامل التي ُيعتبر العديد منها خارج نطاق سيطرة الشركة ومن 

الصعب التنبؤ بها. ولذلك قد تختلف املخرجات والنتائج الفعلية بشكل ملموس عما هو وارد أو متوقع في مثل هذه البيانات 

فية. وال ينبغي على القارئ أن يعتمد بشكل قاطع على هذه البيانات التي تعد صحيحة فقط حتى تاريخ نشر هذا االستشرا

 بتحديث أي بيانات استشرافية عالنيٍة 
ً
الخبر الصحفي. وما لم يكن هناك داٍع قانوني، ال تعد "أدنوك للتوزيع ش.م.ع" ملزمة

 ، أو غير ذلك.سواء نتيجة معلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية

يخضع توزيع األرباح لتقدير مجلس اإلدارة من االعتبارات فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد للشركة الخاص بنفقات 

التشغيل ونفقات الفوائد والنفقات الرأسمالية املتوقعة، وبظروف السوق والبيئة والظروف التشغيلية في األسواق التي 

اإلدارة بخصوص أعمال ونشاطات الشركة. باإلضافة إلى ذلك، ستعتمد نسب األرباح  تعمل بها الشركة، وتوقعات مجلس

وتوزيعها، من بين أمور أخرى، على األرباح املستقبلية وخطة عمل الشركة، وكل ذلك وفًقا لتقدير مجلس اإلدارة وموافقة 

 مساهمي الشركة.

 
 


