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المقـدمــة

ســجل عام  2017عالمة فارقة لشــركة أدنوك للتوزيع .ففي تاريخ 13
ديســمبر  2017أنجزنا الطرح العام األولي وإدراج أســهم الشركة في سوق
أبوظبــي لألوراق المالية .وقد جاء الطرح العام األولي متســقاً مع الخطط
المعلنة للمســاهم األكبر في الشركة ،وهي شــركة بترول أبوظبي الوطنية
ُ
(أدنوك) ،الهادفة الى زيادة قيمة الشــركة وتحقيق اســتراتيجية  ،2030في
اســتجابة للتطور المتسارع الذي يشــهده قطاع الطاقة واالقتصاد .وعالوة
على المســاهمة في اســتراتيجية أدنوك للنمو ،فقد أسفر ذلك الطرح العام
عــن تحول متواصل في أعمالنا ،اعتمدنا من خاللــه عقلية تجارية متجددة في
جميــع أعمالنا ،وأطلقنا مبادرات مثيرة لتعزيز أدائنا وترســيخ كفاءاتنا لتقديم
خدمــة أفضل الى عمالئنا وتزويد مســتثمرينا بعائدات إيجابية.
وتأسيســاً على ذلك الطرح العام األولي ،تعهدت الشــركة لمستثمريها
باعتماد سياســات وممارسات حوكمة مؤسســية تنتهج أفضل الممارسات
العالميــة ،وهو التزام نأخذه بجدية بالغة؛ ليس لمجرد أن مســتثمرينا  -أدنوك
أو مســتثمرينا من المؤسســات االقليمية أو الدولية ،أو من األفراد في دولة
اإلمارات العربية المتحدة  -يســتحقون مســتوى الشفافية والحماية الذي
ً
منا بأن
أيضا
إدراك ّ
يتأتى من ممارســات الحوكمة المؤسسية الســليمة ،ولكن ً
ّ
االلتزام بمبادئ قوية في الحوكمة المؤسســية يعــود بالنفع على عمالئنا
والمجتمعــات التي نخدمها وأعمالنا كلك.
ونحــن نهدف من هذا التقرير االفتتاحي – تقرير الحوكمة المؤسســية –
التذكير باإلطار الشــامل الذي اعتمدناه للحوكمة المؤسســية ،وإطالعكم
ً
على أنشــطة الحوكمة المؤسســية التي أجريناها
وصول إلى الطرح العام
األولي وما أعقبه.
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إطار الحوكمة المؤسســية المتّ بع لدى الشركة
إن التحقق من توافق سياســات وممارسات الحوكمة المؤسسية
نتبعها مع القوانين واللوائح المعمول بها ،واتســاقها مع أفضل
التــي ّ
الممارســات العالمية ،هي من مســؤولية مجلس إدارة الشركة في نهاية
المطاف .وإطار الحوكمة المؤسســية الذي اعتمده مجلس اإلدارة يتســق
مع متطلبات الحوكمة المؤسســية المطبقة على الشــراكت المساهمة،
على النحو الوارد في القرار رقم /7ر.م .بشــأن االنضباط المؤسســي
ومعايير الحوكمة لشــراكت المســاهمة العامة (قواعد الحوكمة) الصادرة
فــي  28أبريل  2016من قبل رئيــس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية
والسلع بدولة اإلمارات (.)SCA
تشــترط قواعد الحوكمة أن تتألــف أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من مدراء
غيــر تنفيذيين ،على أن يكون ثلث األعضاء على األقل من «المســتقلين»
وفقــا للمعايير المنصوص عليها في قواعــد الحوكمة .وتحدد تلك
ً
القواعد تعريف العضو المســتقل باعتباره عضو ال عالقة له بالشــركة أو
بأي عضو في إدارتها التنفيذية أو بمدقق حســاباتها أو بالشــركة األم أو
الشــراكت التابعة أو الشقيقة أو أي شــركة فرعيةُ ،يحتمل أن تؤدي الى
تحقيــق منفعة مالية أو معنوية قد تؤثر على قراراته .وانســجاماً مع
تلك القواعد ،فإن مجلس إدارة شــركتنا يتألــف باكمل هيئته من مدراء
غير تنفيذيين ،وثالثة من أعضاء المجلس الســبعة هم من المســتقلين
وفقــا لمفهوم قواعد الحوكمة ،وال تربطهم بالشــركة أي عالقة عمل
ً
تداخال جوهرياً مع ممارســتهم
أو عالقة أخرى من شــأنها أن تتداخل
ً
ألحاكمهم بشلك مستقل.
يتحمل مجلس إدارتنا المســؤولية الاكملة عن إدارة شــؤون الشركة وخلق
القيمــة والحفاظ عليها من خالل عملياتنا ،ومراعاة مصالح المســاهمين
ً
والشــراكء اآلخرين.
وعمل بقواعد الحوكمة ،فقد أنشأ مجلس اإلدارة
لجنتيــن دائمتين ،لجنة التدقيق ولجنة الترشــيحات والماكفآت تتألفان
بالاكمل من أعضاء المجلس ،وتضطلعان بدور أساســي في ممارســة
المســؤوليات المولكة له .كما عمد المجلس إلى إنشــاء لجنة تعامالت
المطلعين الداخليين يرأســها مستشــارنا العام تتولى مراقبة االلتزام
بسياســتنا الخاصة بتعامالت المطلعين الداخليين .ويشــتمل هذا التقرير
علــى المعلومات حول تلك اللجان.

مجلس إدارة الشركة
إضافة الى ما ســبق ،فإن المجلس مســؤول عن تفويض بعض السلطات
الى إدارتنا ،وتلكيفها بمســؤولية العمليات اليومية في الشــركة ،مع
احتفاظــه ببعض الصالحيات المتعلقــة باتخاذ قراراته الخاصة .وبهدف
الوفــاء بدوره الرقابي ،حدد المجلس هيلك رقابي واضح لإلشــراف على
أنشطة اإلدارة وتيســير منظومة رفع التقارير داخليا وخارجياً .
وقد اعتمد المجلس العديد من سياســات الحوكمة واالمتثال المؤسســي
لضمــان االلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها واالتســاق مع أفضل
الممارســات الدولية .وعالوة على سياســة تعامالت المطلعين الداخليين،
تشــتمل تلك السياســات  -من بين أمور أخرى – سياسة ماكفحة الرشوة
والفســاد ،وسياســة التحقيقات في قضايا االمتثال ،وسياسة تضارب
المصالح ،وسياســة معامالت األطراف ذات الصلة ،وسياسة اإلبالغ عن
ً
تفصيل في أجزاء أخرى من هذا التقرير.
المخالفــات؛ وهي تـ ِرد

وفقا لبنود النظام األساســي ،يتكون مجلس اإلدارة من ســبعة أعضاء؛ جميعهم مدراء غير تنفيذيين في الوقت الراهن ،وثالثة أعضاء مســتقلين وفق
ً
المعنــى الــوارد في قواعد الحوكمة .وعمال بأحاكم النظام األساســي ،تمتد والية أعضاء المجلس إلى ثالث ســنوات ويجوز بعد ذلك انتخاب العضو
لفتــرة أو فترات متعاقبــة .وتبين الفقرات التالية قائمة بأعضاء المجلــس وبعض المعلومات عنهم.
االسم
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معالي الدكتور ســلطان أحمد الجابر
رئيــس مجلس اإلدارة – عضو غير تنفيذي

يشــغل معالي الدكتور ســلطان أحمد الجابر منصب الرئيس التنفيذي لشــركة بترول ابوظبي الوطنية «أدنوك»ومجموعة
شــراكتها منذ فبراير  .2016وشــغل في الفترة من يناير  2014إلى فبراير  2016منصب الرئيس التنفيذي للطاقة في
أيضا
شــركة مبادلة للتنمية .كما يشــغل منصب وزير دولة في دولة اإلمارات منذ مارس  .2013ويتولى الدكتور الجابر ً
رئاســة مجلس إدارة شــركة مصدر وشــركة موانئ أبوظبي والمجلس الوطني لإلعالم  ،وهو أيضا عضو في مجلس إدارة
شــركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم.

عبدهللا سالم الظاهري
عضو غير تنفيذي

عضو لجنة الترشــيحات والماكفآت

شــغل السيد عبد هللا ســالم الظاهري منصب مدير التسويق والمبيعات والتجارة في شــركة بترول ابوظبي الوطنية
«أدنوك» منذ عام  .2016وفي الفترة من  2009إلى  ،2016شــغل منصب الرئيس التنفيذي لشــركة ادنوك للتوزيع،
أيضا عضو مجلس إدارة مؤسســة اإلمارات لالتصاالت (اتصاالت) وكومبانيا إســبانوال بيتروليوس ومجلس أبوظبي
وهو ً
للجــودة والمطابقة والعديد من الشــراكت األخرى في مجموعة أدنوك.

مطر حمدان العامري
عضو غير تنفيذي

عضو لجنة التدقيق

يشــغل الســيد مطر حمدان العامري منصب مدير الشؤون المالية واالستثمارات في شــركة بترول ابوظبي الوطنية
«أدنــوك» منــذ عام 2012ـ إلى جانب عمله في العديد من مجالس إدارة شــراكت أخرى تابعة لمجموعة أدنوك.

عبدالعزيز عبدهللا الهاجري
عضو غير تنفيذي

مديرا لعمليات التكرير والتســويق والتوزيع في أدنوك منذ مايو  .2016وشــغل
عمل الســيد عبد العزيز عبد هللا الهاجري
ً
منصب الرئيس التنفيذي لشــركة ابوظبى للدائن البالســتيكية المحدودة (بروج) ،وهي مشــروع مشترك بين أدنوك
أيضا عضو في العديد من مجالس إدارة شــراكت أخرى في
وشــركة بورياليس منذ أكتوبر  2007إلى مايو  .2016وهو ً
مجموعة أدنوك.
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مجلس إدارة الشركة تتمة

وبالرغــم مــن ان المجلس الحالي يخلو من العنصر النســائي إال أن الســيدة/فاطمة محمد المطوع اكنت المــرأة الوحيدة في مجلس اإلدارة قبل الطرح
العام األولي ،إننا نقدر التنوع في شــركتنا ونعمل بانتظام على اســتقطاب المزيد من النســاء في مختلف جوانب العمل ،وســوف نواصل دراســة وتقييم
جميع المرشــحين المؤهلين بصرف النظر عن النوع ونســعى النتســابهم الى مجلس إدارتنا.

جاسم محمد الصديقي
عضو غير تنفيذي مستقل

رئيس لجنة الترشــيحات والماكفآت
عضو لجنة التدقيق

يشــغل الســيد جاســم محمد الصديقي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية منذ يناير  ،2011ويشــغل أيضا
منصب عضو مجلس إدارة في بنك أبوظبي األول ،ورئيس مجلس إدارة شــعاع اكبيتال ،ورئيس مجلس إدارة شــركة إشــراق
العقارية ،إلى جانب عضويته في مجلس إدارة شــركة التطوير واالســتثمار السياحي.

خــال عــام  ،2017عقــد مجلس إدارة ما قبل الطرح العــام ثالثة اجتماعات ،في حين عقد مجلس إدارة ما بعد الطــرح العام اجتماعا واحداً  .عالوة على
ذلــك ،يجيز عقد تأســيس الشــركة للمجلس التصرف عبــر تعميم القرارات .وخالل عام  ،2017اعتمد مجلس إدارة ما قبل الطــرح العام قرارات بالتعميم في
أربع مناســبات ،واعتمد مجلس إدارة ما بعد الطرح قرارات بالتعميم في مناســبتين.
توضــح الجداول التالية االجتماعــات التي عقدها مجلس اإلدارة خالل عام :2017
مجلــس إدارة ما قبل الطرح العام

دايفد ايمانويل بو
عضو غير تنفيذي مستقل

االسم

رئيس لجنة التدقيق

الســيد دايفد إيمانويل بو هو رئيس قســم االســتثمارات المباشرة في مجلس أبوظبي لالســتثمار ،يتولّ ى منطقة الشرق
أيضا عضو
األوســط وشــمال أفريقيا .ولقد عمل فيما ســبق في منصب مدير صندوق في جهاز أبوظبي لالســتثمار ،وهو ً
مجلس إدارة في شــركة انفست ،أبوظبي.

معالي الدكتور ســلطان أحمد الجابر

رئيس مجلس إدارة -
عضو غير تنفيذي

حاضر

حاضر

السيد عبد هللا سالم الظاهري

عضو غير تنفيذي

حاضر

حاضر

الســيد أحمد خليفة القبيسي

عضو غير تنفيذي

حاضر

السيدة فاطمة محمد المطوع

عضو غير تنفيذي

سعادة عيسى محمد السويدي

السيد جاسم علي الصايغ
السيد هاشم الرفاعي

السيد بدرو ميرو رويج
عضو غير تنفيذي مستقل

يشــغل الســيد بدرو ميرو رويج منصب الرئيس التنفيذي لشركة Compañía Española de Petróleos
منذ ســبتمبر  ،2013وهو نائب رئيس مجلس إدارتها منذ يونيو  .2014كما شــغل منصب المدير التنفيذي
للعمليات في الشــركة ذاتها في الفترة من  2011إلى  .2013والســيد رويج هو رئيس مجلس األمناء في
 Fundación Cepsaوعضو في مجالس األمناء في مؤسســة Princess of Asturias Foundation
و.Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental

يقتضى نظام الشــركة األساســي من مجلس اإلدارة االنعقاد أربع مرات لك ســنة على األقل ،ويكتمل النصاب القانوني في االجتماعات بحضور أغلبية
أعضائــه ،ويتم التصويت في االجتماعــات بأغلبية األعضاء الحاضرين.
تولــى مجلــس اإلدارة الحالي (مجلــس إدارة ما بعد الطرح العام) مهامه بتاريخ  16نوفمبر  .2017وقبــل  16نوفمبر  ،2017اكن مجلس اإلدارة (مجلس
إدارة ما قبل الطرح العام) من الســادة التالية أسماؤهم:
االسم
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حاضر

عضو مستقل

حاضر

عضو غير تنفيذي

حاضر

عضو غير تنفيذي

حاضر

مجلــس إدارة ما بعد الطرح العام

عضو لجنة الترشــيحات والماكفآت

معالي الدكتور ســلطان أحمد الجابر
السيد عبد هللا سالم الظاهري
سعادة عيسى محمد السويدي
السيد/هاشم الســيد يوسف السيد محمد الرفاعي
السيدة/فاطمة محمد المطوع
السيد/جاسم علي الصايغ
السيد/أحمد خليفة القبيسي

اجتماع مجلس اإلدارة
)2017/1( 89#

رئيــس مجلس اإلدارة – عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي مستقل
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي

سنة التعيين

2016
2008
1987
2016
2016
2008
2016

اجتماع مجلس اإلدارة
)2017/2( 90#

االسم

معالي الدكتور ســلطان أحمد الجابر
السيد عبد هللا سالم الظاهري

السيد مطر حمدان العامري

الســيد عبدالعزيز عبدهللا الهاجري

السيد جاسم محمد الصديقي

السيد بدرو ميرو رويج

السيد دايفد ايمانويل بو

رئيــس مجلس إدارة – عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي

عضو غير تنفيذي

عضو غير تنفيذي

اجتماع مجلس اإلدارة
)2017/3( 91#

حاضر

غائب

غائب

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

اجتماع مجلس اإلدارة
)2017/4( 92#

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

عضو غير تنفيذي مستقل

حاضر

عضو غير تنفيذي مستقل

حاضر

عضو غير تنفيذي مستقل

يتولى مجلس اإلدارة مســؤولية توجيه الشــركة نحو ترجمة رؤيتها
وتحقيقا لتلك الغاية ،يضمن المجلس ســامة القيادة
وأهدافهــا التجارية.
ً
االستراتيجية والســامة المالية والحوكمة واإلدارة والرقابة.
ويتولــى الرئيس قيادة المجلس والتأكد مــن إحاطته علماً بالمعلومات
والتطورات الجوهرية ،المادية ،وتشــجيع جميــع أعضائه على التصرف بما
يحقق مصالح الشركة.

حاضر

وتجدر اإلشــارة الى أن النظام األساســي ُيلزم المجلس بالنظر في أي
تضــارب في المصالح من جانب أعضاء المجلس .ويشــترط على العضو
أن ُيخطــر المجلس بأي تضارب فــي المصالح يتعلق به أو بأي كيان
طرفا فيها ،كما
يتولــى تمثيله في أي صفقة أو معاملة تكون الشــركة
ً
يســتوجب إحالة حاالت ﺗﺿﺎرب المصالح الــى هيئة المجلس للموافقة
عليها واعتمادها من المســاهمين فــي جمعيتهم العمومية لك عام.

مــن المتوقع من أعضاء المجلس بــذل العناية الواجبة والمهارة الالزمة
فــي أداء واجباتهم ومهامهم .ويتحمل لك عضو مســتقل التزاماً خاصاً
يقتضي منه التصرف والمشــاركة فــي اجتماعات المجلس بعقلية
مســتقلة وتقديم األولوية للشــركة عند تضارب المصالح ،والنظر بعناية
خاصــة لحماية مصالح األقلية من حملة األســهم ،وتحدي المجلس واإلدارة
على حد سواء.
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اإلدارة التنفيـذيـة

لجــان مجلـس اإلدارة
لجنة التدقيق

تتولــى لجنة التدقيق تقديم المســاعدة الى مجلس اإلدارة في االضطالع
بمســؤولياته المتعلقة برفع التقارير الماليــة وعمليات وضوابط التدقيق
الخارجــي والداخلي ،بما في ذلك مراجعة ومراقبــة نزاهة بياناتنا المالية
الســنوية والمرحلية ،ومراجعة ومراقبة األعمــال المهنية التي يجريها
المدققون الخارجيون ،وتقديم المشــورة بشــأن تعيين مدققي حسابات
خارجيين ،واإلشــراف على العالقة مع مدققي الحســابات الخارجيين،
ومراجعــة مدى كفاءة وفعالية عمليــة التدقيق الخارجي ،ومراجعة
فعالية قســم الرقابة الداخلية .وترفع لجنــة التدقيق توصياتها إلى
مجلس اإلدارة المســؤول النهائي عن مراجعة تقريرنا الســنوي وحساباتنا
المالية واعتمادها.
تلتــزم لجنة التدقيق بالتقيد الواجب بالقوانيــن واللوائح المعمول بها في
دولة اإلمارات ،وفي هيئة األوراق المالية والســلع في الدولة وسوق
أبوظبــي لألوراق المالية ،بما في ذلك قواعــد الحوكمة .وتتطلب قواعد
الحوكمــة الوارد نصها في ميثاق إنشــاء لجنة التدقيق أن تتكون هذه
اللجنــة مما ال يقل عن ثالثة أعضاء غيــر تنفيذيين ،من بينهم عضوان
رئيســا للجنة .كما تستلزم تلك
عين أحدهما
ً
مســتقالن على األقل ُي َّ
القواعــد أن يتمتع عضو واحد علــى األقل بخبرة حديثة وذات صلة في
حاليا من الســيد بو
مجال التدقيق والحســابات .وتتألف لجنة التدقيق
ً
(رئيساً للجنة) والســيد الصديقي والسيد العامري.
اتخذت لجنة التدقيق الخطوات المناســبة للتحقق من اســتقاللية مدققي
الحســابات الخارجيين عن الشركة حســبما تشترط قواعد الحوكمة .كما
حصلــت اللجنة على تأكيد خطي من مدققي الحســابات يؤكد التزامها
بالمبــادئ التوجيهية الخاصة باالســتقاللية والحيادية والصادرة عن هيئات
المحاسبة والتدقيق ذات الصلة.
عقــدت لجنة التدقيق ثالثــة إجتماعات عام  2017قبل الطرح العام،
وطرحــت لجنة التدقيق الحاليــة اجتماعاً واحدا عام  2017على النحو
الموضح في الجدول أدناه:
لجنــة التدقيق ما قبل الطرح العام األولي
االسم

المطوع
السيدة /فاطمة
ّ

رئيس اللجنة

السيدة/حمدة الشامسي

عضو اللجنة

حاضر

السيد/أحمد الحمادي
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االسم

السيد دايفد ايمانويل بو

السيد/مطر حمدان العامري

السيد/جاسم محمد الصديقي

رئيس اللجنة

حاضر

عضو اللجنة

حاضر

عضو اللجنة

غائب

الموضح فيما
فــي فبرايــر  ،2018وكجزء من برنامج التحول الطموح الــذي أجريناه منذ الطرح العام األولي ،وافق مجلس اإلدارة على الهيــل التنظيمي
ّ
يلي على مســتوى اإلدارة التنفيذية:

لجنة الترشيحات والماكفآت

تتولى لجنة الترشــيحات والماكفآت تقديم المســاعدة الى مجلس اإلدارة
وبنيتِه واكفة
في االضطالع بمســؤولياته المتعلقــة بتكوين المجلس ِ
اللجان المنبثقة عنه .وهي مســؤولة عــن تقييم التوازن بين المهارات
والمعرفــة والخبرة ،وحجم وهيلكية المجلــس واللجان وتكوينها؛ كما
أنها مســؤولة بصفة خاصة عن مراقبــة مدى حيادية أعضاء المجلس
المســتقلين وغير التنفيذيين .وعن إجراء مراجعــة دورية لهيلكية المجلس
وتحديد مرشــحين محتملين يتــم تعيينهم بصفة أعضاء في مجلس اإلدارة
أو فــي اللجان ،عند الحاجة .إضافة إلى ذلك ،تقدم لجنة الترشــيحات
والماكفآت المســاعدة الى المجلس في تحديد مســؤولياته المتعلقة
بالماكفــآت ،بما في ذلك تقديم التوصيات الى المجلس حول سياســة
الشــركة بشــأن أجور التنفيذيين وتعويضاتهم ،ووضع المبادئ الشاملة،
والمعاييــر وإطار الحوكمة لسياســة الماكفآت ،وتحديد حزمة ماكفآت
ومســحقات األفراد في اإلدارة العليا في الشركة.
وتشــترط قواعد الحوكمة الواردة في ميثاق إنشــاء لجنة الترشيحات
والماكفــآت أن تتكون اللجنــة  -على األقل – من ثالثة أعضاء غير
تنفيذييــن ،على أن يكون من بينهم عضوان مســتقالن على األقل على
أن يتــم اختيار رئيس اللجنة من بين أعضائها المســتقلين .وتتألف لجنة
الترشــيحات والماكفآت حالياً من الســيد الصديقي (رئيساً للجنة) والسيد
ميرو والسيد الظاهري.

الرئيــس التنفيــذي
نائب الرئيس
دائرة التدقيق الداخلي

المـديــــر المــالي التنفيــذي

المستشـار القـانـونـــي وأميـن عــام الشـركــة

نـائـــب الرئيــس التنفيــذي

مدير تنفيذي

الموارد البشرية

مدير تنفيذي

التكنولوجيا وتطوير
األعمال

مدير تنفيذي
التسويق

مدير تنفيذي
العمليات

مدير تنفيذي

القطاع التجاري

مدير تنفيذي

قطاع التجزئة

وقد تم تشــكيل لجنة الترشــيحات والماكفآت في سياق إنجاز الطرح العام
األولي في ديســمبر  ،2017لكنها لم تعقد أي اجتماعات خالل .2017

 30أبريل  6سبتمبر  15نوفمبر
2017
2017
2017

حاضر

عضو اللجنة

لجنــة التدقيق ما بعد الطرح العام األولي

 12ديسمبر
2017

المخوله له من مجلس اإلدارة بمقتضى تفويض الصالحيات الذي
يتولى فريق اإلدارة التنفيذية تنفيذ نشــاطات الشــركة اليومية بموجب الســلطة
ّ
تم اعتماده من المجلس ويظل ســارياً الى أن يتم نقضه أو اســتبداله ،ويرســم تفويض الصالحيات الحدود الواضحة لقدرة اإلدارة على تصريف شــؤون
الشــركة ،والتي تشــترط الحصول على موافقة المجلس عند تجاوز تلك الحدود.

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر
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اإلدارة التنفيذية تتمة

سعيد مبارك الراشدي
الرئيس التنفيذي باإلنابة

انضم الســيد ســعيد مبارك الراشدي إلى شركة أدنوك للتوزيع عام  ،1995ويشــغل منصب القائم بأعمال الرئيس
التنفيذي منذ مارس  .2016كما شــغل منصب نائب الرئيس األول للشــؤون الفنية من فبراير  2012إلى فبراير ،2018
ومنصب نائب الرئيس األول للعمليات من عام  2008إلى عام  .2012كما يعمل الســيد الراشــدي في مجلس إدارة
شــركة أبوظبي إلدارة الموانيء البترولية ( إرشــاد ) وفي اللجان االستشــارية التابعة لمجلس إدارة أدنوك للتكرير وشركة
أبوظبي الوطنية للناقالت .ويحمل الســيد الراشــدي شهادة باكلوريوس في الهندســة الكهربائية من جامعة إيفانسفيل
وماجســتير إدارة أعمال من جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

انضم الســيد ناصر علي الحمادي إلى شــركة أدنوك للتوزيع عام  1988وشــغل منصب مدير تنفيذي  -قطاع التجزئة
(ســابقاً نائب أول لرئيس مبيعات التجزئة) منذ أكتوبر  .2017كما شــغل الســيد الحمادي منصب نائب أول لرئيس المبيعات
التجاريــة من عام  2011إلى  .2017ويحمل الســيد الحمادي درجة باكلوريوس مــن جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

جون اكري
نائب الرئيس التنفيذي

خوسيه أرامبورو
مديــر تنفيذي  -القطاع التجاري

التحق الســيد جون اكري بشــركة أدنوك للتوزيع في منصب نائب الرئيس التنفيذي في ســبتمبر  .2017وتقلّ د ســابقا
العديــد مــن المناصب الرفيعة في شــركة بريتش بتروليوم منذ عام  ،1994ومنها مؤخــراً منصب نائب الرئيس األول ،حيث
أوال في اســتراتيجية التكرير والتسويق والتوزيع المســتقبلية .وفي الفترة من  2015إلى  2017شغل
ـارا ً
اكن مستشـ ً
الســيد اكري منصب نائب الرئيس األول للمبيعات والتســويق في شــركة بريتش بتروليوم فيويلز نورث أميراك؛ ورئيساً
لشــركة بريتش بتروليوم ويســت كوســت بروداكتس ذ.م.م من عام  2013إلى  2015؛ والرئيس التنفيذي لشركة بريتش
بتروليوم لوبرياكنتس ،أفييشــن ،أوفشــور ،مارين ،إنداســتريال آند إينرجي من عام  2012وحتى عام  .2013ويحمل السيد
اكري درجة باكلوريوس في الهندســة الكيميائية مــن اللكية الجامعية ،دبلن.

انضم الســيد خوســيه أرامبورو إلى شــركة أدنوك للتوزيع في أكتوبر  2017بصفة مدير تنفيذي  -القطاع التجاري (نائب
ـابقا) .وفي الفترة من عام  2012وحتى عام  ،2017شــغل الســيد أرامبورو العديد من
أول الرئيس المبيعات التجارية سـ ً
المناصب العليا في شــركة كومبانيا إســبانيوال دي بيتروليوس (سيبســا)؛ بما في ذلك مدير التخصصات في سيبســا
كوميرشــيال بتروليوم في الفترة من عام  2014إلى عام  ،2017ومدير زيوت التشــحيم في الشــركة ذاتها في الفترة
من عام  2012إلى  ،2014ومدير تطوير األعمال في سيبســا كيمياك من مارس  2012إلى ديســمبر  .2012ويحمل
السيد أرامبورو شــهادة باكلوريوس من جامعة مدريد المستقلة.

بيتري بنتي
المدير المالي التنفيذي

عبد هللا حمد المنذري
مدير تنفيــذي  -التكنولوجيا وتطوير األعمال

التحق الســيد بيتري بنتي بأدنوك للتوزيع بمنصب المدير المالي التنفيذي بشــهر نوفمبر  .2017وشــغل قبل ذلك منصب
المدير المالي لشــركة بترول اإلمارات الوطنية منذ العام  .2008كما عمل فيما ســبق بمنصب المدير المالي لشــركة
نســتيه كوربوريشــن؛ وهي شركة تعمل في مجال تكرير النفط وتســويقه ،في الفترة من  2004إلى  ،2008وفي شركة
فين إير في الفترة من  1998إلى  .2004ويحمل الســيد بنتي درجة الماجســتير في االقتصاد وإدارة األعمال من لكية
توركو لالقتصاد وإدارة األعمال.

انضم السيد عبد هللا المنذري إلى شركة أدنوك للتوزيع بصفة مدير تنفيذي  -التكنولوجيا وتطوير األعمال في يناير .2018
عاما من الخبرة
واكن يشغل سابقاً منصب مدير الجودة العالمية في شركة بروج للبتروكيماويات ،ويتمتع بأكثر من ً 18
الدولية في أوروبا والصين وسنغافورة والواليات المتحدة .ويحمل 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.

ايان بلومنشتاين
المستشــار القانوني و أمين عام الشركة

مريم العيدروس
مدير تنفيذي  -الموارد البشــرية

انضم الســيد إيان بلومنشــتاين إلى شركة أدنوك للتوزيع بمنصب مستشــار وأمين سر الشركة في ديسمبر عام
ِ
كمحام وشريك في العديد من شراكت
عاما
 .2017وقبل انضمامه للشــركة عمل الســيد بلومنشــتاين ألكثر من ً 25
المحاماة الدولية ،بما في ذلك شــركة الثام آند واتكينز إل.إل.بي وشــركة شيرمان آند ســتيرلينغ إل.إل.بي .ويحمل السيد
بلومنشــتاين شــهادة جامعية من لكية الحقوق بجامعة هارفارد وشــهادة الباكلوريوس من جامعة ميتشيغان.

ُعينت الســيدة مريم العيدروس بمنصب مدير تنفيذي  -الموارد البشــرية في فبراير  ،2018واكنت قد انضمت إلى
شــركة أدنوك للتوزيع عام  2002وشــغلت منصب محلل التخطيط المؤسســي ،ثم ُعينت بمنصب مدير التخطيط وإدارة
األداء عام  ،2008ثم نائب رئيس قســم إدارة االســتراتيجية والمخاطر عام  .2012كما عملت الســيدة العيدروس بصفة
أمين ســر الشــركة في الفترة من عام  2015إلى عام  .2017وتحمل الســيدة عيدروس شهادة باكلوريوس في نظم
المعلومات اإلدارية مــن جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

صالح خميس حميد
مدير تنفيذي  -العمليات

ستيفن ساوندرز
مدير تنفيذي  -التسويق

انضم الســيد صالح خميس حميد إلى شــركة أدنوك للتوزيع عام  1993وشــغل منصب مدير تنفيذي  -العمليات (نائب
ـابقا في منصب نائب الرئيس
الرئيس األول للعمليات في الســابق) منذ عام  .2012واكن الســيد حميد قد عمل سـ ً
لشــؤون الصحة والســامة واألمن والبيئة ،ونائب الرئيس لشــؤون الصيانة والخدمات الفنية ،ومدير قسم الهندسة
والمشــاريع .ويحمل الســيد حميد درجة باكلوريوس في اإللكترونيات من جامعة أركنســاس في ليتل روك ،وشهادة
الماجســتير في إدارة المشــاريع من جامعة جورج واشنطن ،وشهادة ماجســتير إدارة األعمال التنفيذية من جامعة زايد.
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ناصر علي الحمادي
مديــر تنفيذي  -قطاع التجزئة

انضم السيد ستيفن ساوندرز إلى شركة أدنوك للتوزيع في يناير  2018وتم تعيينه في منصب مدير تنفيذي  -التسويق في
عددا من المناصب الرفيعة في أقسام التكرير والتسويق والتوزيع في شركة
فبراير  .2018وشغل السيد ساوندرز قبل ذلك
ً
سوقا جديدة .وفي عام  ،2015شغل منصب رئيس
بريتش بتروليوم ،أحدثها منصب رئيس التسويق ألغراض دخول الشركة
ً
قسم التسويق في بريتش بتروليوم فيويلز نورث أميراك ،ثم شغل من عام  2009إلى عام  2015منصب مدير استراتيجية
الوقود .ويحمل السيد ساوندرز درجة ماجستير في التنمية الدولية من جامعة لندن وباكلوريوس في اقتصاديات التسويق
الغذائي من جامعة ريدينغ.

أدنـوك للتوزيـع  -تقريـر الحوكمة المؤسسية 2017
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مكـافـآت مجلـس اإلدارة واإلدارة
ماكفآت مجلس اإلدارة

بلغــت الماكفآت المدفوعة لمجلس إدارة الشــركة عام  2017مبلغ
وفقا لسياســتها المتبعة قبل الطرح
 520,000درهــم .وقد تولت أدنوك
ً
العــام األولي دفع ماكفــآت مجلس إدارة ما قبل الطرح لعام  .2017ولم
تدفع أي ماكفآت أخرى عــن عضوية األعضاء في لجان المجلس.

ولــم يقدم مجلس اإلدارة حتى تاريخه توصياته بشــأن الماكفآت المقترحة
ألعضاء المجلس أو لعملهم في لجانه عن ســنة  .2018وســوف ينظر
المجلــس في ماكفآت أعضــاء مجلس اإلدارة وعن خدمتهم في لجان
المجلــس لعام  2018بعد قيام لجنة الترشــيحات والماكفآت بتقديم
توصيتها وعرضها على المســاهمين فــي جمعيتها العمومية العتمادها.

مكـافـأة اإلدارة

فيمــا يلي بيان برواتب وماكفآت كبــار الموظفين التنفيذيين لعام 2017

(جميع القيم بالدرهم اإلماراتي)

تاريخ التعيين

الرئيس التنفيذي باإلنابة

مارس 2016

المدير المالي التنفيذي

نوفمبر 2017

مديــر تنفيذي – قطاع التجزئة

سبتمبر 2017

نائب الرئيس التنفيذي

مدير تنفيذي  -العمليات

سبتمبر 2017

فبراير 2012

مجموع الرواتب والبدالت
لعام 2017

مجموع الماكفآت
المدفوعة 2017

أي ماكفآت أخرى نقدية/
عينية للعام 2017

832,000

─

312,660

2,110,620

305,500

1,974,492

1,909,674

( )1تتضمن مبلغ  20,000درهم ماكفأة الخدمة الطويلة و مبلغ  131,400درهم عالوات ســفر لمهمات رســمية
( )2تتضمن مبلغ  120,000درهم عالوات ســفر لمهمات رســمية ،و  192,660درهم عالوات تعويضية أخرى
( )3تتضمن مبلغ  72,800عالوات ســفر لمهمات رســمية ،و  50,000درهم عالوات تعويضية أخرى
( )4تتضمن مبلغ  21,000عالوات ســفر لمهمات رسمية

وتلقــي الفقرات التالية الضوء على بعض المعلومات المتعلقة بسياســة
الشركة في ماكفأة اإلدارة.

فلســفة األجور – تستند فلسفة الشــركة اللكية فيما يتعلق بالماكفآت
الى النهج الذي يســتلزم ربط الماكفأة بأداء الفرد وســلوكه ،ونتائج
األعمــال والنتائج المتحققة لحملة األســهم والعمالء .ويهدف المنهج
الخــاص بماكفآت اإلدارة إلى ما يلي:
• جذب وتحفيز فريــق اإلدارة التنفيذية واالحتفاظ بأعضائه.
• تحقيق التوازن المناســب بين األجر الثابت واألجر المتغير.

•	ضمــان
التوجه القوي في األداء عبر فريــق اإلدارة التنفيذية مع تحقيق
ّ
توازن مناســب بين األداء على المدى القريب والمدى البعيد.
•	تحقيق مزيج مناســب في األداء على صعيد الشركة واألقسام
للمســاعدة في تحقيق التوازن بين «ثقافة الشــركة» والمسار إلى
تحقيق النتائج.

()5

168,934

─

108,294

113,248

151,400

122,800
()5

21,484
9,000

()1

()2
()3

()4

()6()5

( )5تتضمــن عــاوات تعويضية تم دفعها لمديــر تنفيذي  -قطاع التجزئة قبل تعيينه ،حيث اكن حينها يشــغل منصب
نائب الرئيس التنفيــذي للمبيعات التجارية
( )6تتضمن مبلغ  9,000درهم عالوات ســفر لمهمات رسمية

عادة
•	 العــاوة العامة – تتكون مــن عدد من البدالت األخرى التي ُتدفع
ً
بشــل منفصل في مؤسسات أخرى (بدالت المرافق العامة واإلجازة
وصيانة األثاث وتذاكر اإلجازة الســنوية) ،وتدفع كمبلغ شــهري مقطوع
على أســاس الدرجة الوظيفية لمواطني الدولة وللوافدين.

وفقا لقرار مجلس
• العــاوة االجتماعية – تدفع لجميــع مواطني الدولة
ً
الوزراء رقم ( )5لســنة  ،1981وتدفع شــهريا كمبلغ مقطوع على
أساس الدرجة الوظيفية.

ـهريا إلى مواطني الدولة عن لك
• عــاوة األبناء – مبلغ مقطوع ُيدفع شـ ً
من األبناء المؤهلين.
• المســاعدة في تعليم األبناء – مساعدة مالية ســنوية تتحدد قيمتها
القصوى اســتنادا للدرجة الوظيفية ويســتفيد منها جميع الموظفين
وذلــك بهدف دعم الموظفين المؤهلين في تعليــم أبنائهم الملتحقين
بالمدارس الخاصة في دولة اإلمارات.

• المواءمــة بين مصالح فريق اإلدارة التنفيذية ومصالح المســاهمين.

• المســاعدة المالية للســكن – ُتدفع لمواطني الدولة وللوافدين
بهدف دعم الموظفين في الحصول على ســكن مناســب غير مؤثث.

تهدف مســتويات الماكفآت الى اجتذاب مواهب ذات كفاءات عالية
واســتقطابها واالحتفاظ بها لدعم اســتراتيجية العمل .وبوسع الموظفين
المختارين المشــاركة في نجاح الشــركة من خالل المشاركة في برامج
ماكفآت ســنوية ،مع أعضاء مختارين مــن فريق اإلدارة العليا المؤهلين
للمشــاركة في خطة حوافز بعيدة األمد.

وفقا لسياســة الشــركة،
وتخضع الرواتب والبدالت للمراجعة الدورية
ً
وتضــاف اليها التعديالت المطلوبة التي تكفل القدرة التنافســية في
ُ
الســوق وتحقيق العدالة الداخلية.

• اتباع الوضوح وســهولة التواصل مع المساهمين والمشتركين.

ـيا مع المعايير الســائدة في السوق المحلية في
األجر المضمون – تمشـ ً
الدولــة ،تتضمن األجور الثابتة عدة مكونات متباينــة؛ من بينها الجمع بين
الراتب األساســي مع مجموعة مــن البدالت النقدية غير الموحدة.
مكون إضافي على الراتب األساســي ُيدفع
•	العــاوة التكميلية – وهي
ّ
كمبلغ شــهري مقطوع على أســاس الدرجة الوظيفية لمواطني
الدولة وللوافدين.
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وفقا لتقدير مجلس
الماكفأة الســنوية – ُتدفع الماكفآت الســنوية
ً
ـتنادا إلى تحقيــق معايير جوهرية في األداء تقاس
اإلدارة المطلق اسـ ً
يقرر الحد
على مدى ســنة اكملة .وبالنسبة لكبار المســؤولين التنفيذيينُ ،
األقصى للماكفأة المحتملة في أي ســنة مالية وفقا لمســتوى تحفيزي
اكف مع مراعاة المعايير التنافســية في الســوق المحلية .وتحدد
ُيعتبر ٍ
فرص الماكفآت وفق التسلســل بحسب األقدمية .ويتم قياس األداء
مجتمعة.
واألهداف باالســتناد الى أداء الشركة وأداء األقسام واألفراد
ً

خطة الحوافز بعيدة األمد – تشــل هذه الخطة الحافز الرئيســي بعيد
األمــد ألعضاء اإلدارة العليا ،ويتمثل الغرض منهــا في تحفيز خلق قيمة
بعيدة المدى للمســاهمين ،وماكفأتها.

تؤدى الماكفآت على شــل حق
وبموجب الخطة أعاله ،من المفترض أن َّ
مشــروط في مبلغ نقدي باعتباره منحة في أسهم اسمية ،آخذين باالعتبار
أن تقديم المنح يخضع لتقدير مجلس اإلدارة واستئنســا به لك عام.
وفي الســياق الطبيعي لألحداثُ ،تســتحق الماكفآت المترتبة على خطة
الحوافز بعيدة األمد بعد ثالث ســنوات مــن تاريخ منحها (أو بتاريخ الحق
بناء على تقييم شــروط األداء) ،بشرط اســتمرار الموظف المشت ِرك في
ً
الخدمة ومدى وفائه بشــروط األداء التي منحته الحق في تلك األســهم.
وخالل الســنوات األولى من تفعيــل خطة الحوافز بعيدة األمد فإن
مجلــس اإلدارة يعتزم الماكفأة علــى تحقيق األهداف التجارية الموضوعة
للمســتثمرين لضمان تحفيز اإلدارة على تنفيذ خطة عمل الشــركة،
والتشــجيع على خلق القيمة على المدىين المتوســط والبعيد.
عمد مجلس اإلدارة إلى تفويض لجنة الترشــيحات
التفعيــل واألهلية – َ
والماكفآت باإلشــراف على تنفيــذ خطة الحوافز بعيدة األمد .ويحق ألي
وفقا لتقدير
موظف في الشــركة وشراكتها التابعة االشــتراك في الخطة
ً
مجلس اإلدارة.
شــروط األداء – يخضع مقدار الماكفــآت الممنوحة الى اإلدارة التنفيذية
بالشــركة الى شــروط األداء التي حددها المجلس .وقد يخضع مقدار
الماكفآت الممنوحة للمشــتركين اآلخرين الى شــروط األداء التي يحددها
المجلــس ،ويحق للمجلس تغيير شــروط األداء المطبقة على الماكفآت
الحاليــة في حال وقوع حدث يرى المجلس معه أنه من المناســب تعديل
شــروط األداء ،شريطة أن يعتبر المجلس الشــروط المتغيرة بأنها عادلة
ومعقولــة وال تنتقص انتقاصاً جوهرياً من التحدي المترتب على الشــروط
األصلية لوال وقوع ذلك الحدث.
منــح الماكفآت – ُتمنح الماكفآت فــي العادة في العام الثالث لتاريخ
منحهــا ،أو في تاريخ الحق عندما يحدد مجلس اإلدارة مدى اســتيفاء
شــروط األداء وحجمه .ويجوز للمجلس تحديد فترات اســتحقاق مغايرة
تنتهــي قبل أو بعد تاريخ العام الثالث.

تــرك العمل – كقاعدة عامة ،تتوقف الماكفأة بمجرد ترك المشــترك
العمل في الشــركة .ومع ذلك ،إذا فقد المشــترك صفته كموظف في
الشــركة بســبب وفاته أو إصابته بأذى أو عجزه ،أو بسبب بيع الشركة
الموظِّ فة للمشــترك أو بيع المشــروع الذي يعمل فيه من الشركة،
أو لظــروف أخرى تخضع لتقدير مجلس اإلدارة ،عندئذ ُتســتحق ماكفأة
المشــترك في التاريخ الذي اكن من المفتــرض منحها له لو لم يتوقف عمل
المشترك في الشركة.
ويعتمــد مدى منح الماكفأة في هذه الحاالت على ( )1مقدار اســتيفاء
شــروط األداء (إن وجدت) في حينها؛ و( )2التقييم النســبي للماكفأة
بالرجوع إلى فترة عمله في الشــركة خالل فترة االســتحقاق العادية
بالرغــم من أنه يجوز لمجلس اإلدارة أن يقــرر تخفيض أو إلغاء التقييم
النســبي للماكفأة إذا رأى وجهاً لذلك في ظل ظروف محددة.
وبالتبادل ،إذا توقف أحد المشــتركين عن العمل في الشــركة ألحد أسباب
بناء على تقدير
«المغــادرة الوجيهة» المحددة أعــاه (أو في ظروف أخرى ً
المجلــس) ،يمكن للمجلس أن يقرر اســتحقاق الماكفأة عند التوقف عن
العمل ،مع مراعاة (أ) شــروط األداء التي يتم قياســها آنذاك؛ (ب) التقييم
النســبي بالرجوع إلى وقت التوقــف كما هو موضح أعاله .وتنطبق هذه
المعاملــة كذلك في حالة الوفاة.
أحداث/فعاليات الشــركة – في حالة االســتحواذ على الشركة أو تصفيتها
(ألغــراض غير إعادة الهيلكة المؤسســية الداخلية)ُ ،تمنح جميع الماكفآت
قبل أوانها ،مع مراعاة( :أ) مدى اســتيفاء شــروط األداء (إن وجدت) آنذاك؛
و( )2التقييم النســبي للماكفآت بما يعكــس الفترة الزمنية بين منح
الماكفأة واكتســابها أو ســتحقاقها ،على الرغم من أنه يحق للمجلس أن
يقــرر تخفيض أو إلغاء التقييم النســبي للماكفأة إذا رأى ضرورة لذلك في
ظل الظروف السائدة.
وفي حالة اإلعادة الهيلكية الداخلية للشــركة يتم اســتبدال الماكفآت
بأخرى جديدة بقيمة معادلة على أســهم في شــركة قابضة جديدة ما لم
يقرر مجلس اإلدارة ضرورة منح الماكفآت باالســتناد الى األساس الذي
ينطبق في حالة االستحواذ.
وفــي حالة التجزئة أو توزيع أربــاح خاصة أو وقوع حدث مماثل يرى مجلس
اإلدارة إحتمال تأثيره على ســعر سوق األســهم تأثيراً جوهرياً  ،عندئذ يجوز
للمجلــس أن يقرر منح الماكفآت على األســاس الذي ينطبق في حالة
االستحواذ كما هو موضح أعاله.
ُمعادالت األرباح – يجوز لمجلس اإلدارة أن يقرر حصول المشــتركين على
دفعة نقدية إضافية وقت أداء الدفعة النقدية باالســتناد الى األسهم
االســمية المكتسبة بمبلغ يعادل األرباح التي اكن ُيفترض دفعها لو اكنت
ـهما فعلية بين تاريخ منح الماكفأة وتاريخ استحقاقها.
األسهم االسمية أسـ ً
وقد ُيعتبر هذا المبلغ بمثابة إعادة اســتثمار لتوزيعات األرباح.

المنح/المخصصات ومعاشــات التقاعد – توفر الشــركة لجميع الموظفين
والمعاليــن المقيمين والمؤهلين تغطيــة صحية وتأمين ضد المخاطر.
تلقائيا في نظام معاشــات
ويتم تســجيل الموظفين من مواطني الدولة
ً
وفقا للقانون رقم  2لســنة  ،2000وتبلغ
التقاعــد إلمارة أبوظبي
ً
اشــترااكت الموظف  ٪5من الراتب الشــهري الداخل في حساب المعاش،
في حين تبلغ اشــترااكت صاحب العمل  ٪15من الراتب الشــهري الداخل
في حســاب المعاش التقاعدي .وبالنســبة لمواطني دول مجلس التعاون
الخليجي اآلخرين ،تســاهم الشــركة في خطة معاشات تقاعد دول مجلس
وفقا ألحاكم القانون رقم  18لســنة .2007
التعاون الخليجي
ً
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معامــات أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين
في أوراق الشركة المالية
تخضع عمليات شــراء وبيع األســهم والمعامالت األخرى المتعلقة بأوراق
الشــركة المالية من ِقبل أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين لسياســتنا
المتعلقة باســتخدام المعلومات الداخليــة ومنع تعامالت المطلعين
الداخليين (سياســة التعامالت الداخليــة) ،والتي اعتمدها مجلس إدارتنا
بتاريخ  6نوفمبر .2017
وتحظر سياســة الشــركة على عضو مجلس اإلدارة أو المسؤول أو
الموظف في الشــركة اســتخدام المعلومات الداخلية لغرض تحقيق
ماكســب شخصية .وتتوقع الشــركة من جميع المدراء والمسؤولين
وغيرهــم من الموظفين ،وكذلك من األشــخاص اآلخرين الذين تتعامل
معهم الشــركة ،االلتزام التام بهذه السياســة وبالقوانين السارية التي
تنطبــق على المعلومات والمعامالت الداخلية في أوراق الشــركة المالية.
وكمبــدأ عام ،فنحن ملزمون بالكشــف واإلعالن عن أي معلومات يمكن أن
تؤثر على ســعر أسهم الشــركة بمجرد توفر هذه المعلومات ما لم توجد
أســباب وجيهة تقتضي االحتفاظ بســريتها .إن استخدام معلومات غير
ُمعلنة ُيحتمل أن تؤثر على ســعر األســهم بغية تحقيق ماكسب شخصية
محظور بموجب القوانين واللوائح المعمول بها .كما أن نشــر شــائعات
حول الســوق من شأنها التأثير على سعر أســهم الشركة بهدف تحقيق
ماكســب شخصية يعد من الجرائم.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
وتتطلب سياســة تعامالت المطلعيــن الداخليين االلتزام بتلك القوانين
واللوائح ،كما أنها تضع القواعد لتداول األســهم وتأســيس لجنة للتعامل
مع المطلعين الداخليين لإلشــراف على االمتثال لسياســة تعامالت
المطلعيــن الداخليين وقواعد تداول األســهم ،والتي تحظر على جميع
المدراء والمســؤولين وغيرهم مــن الموظفين الذين لديهم معلومات
داخلية التداول بأســهم الشــركة خالل فترات معينة ،وتوجب عليهم
الحصــول على موافقة لجنة تعامالت المطلعين الداخلين على شــراء أو
بيع أو التعامل بأي شــل آخر في أســهم الشركة ،وللحصول على تلك
الموافقة يجب أن تقتنع اللجنة بأن الشــخص الذي يســعى للتداول بأسهم
الشــركة ال يحوز في الوقت ذاته علــى معلومات داخلية .وتتألف لجنة
تعامــات المطلعين الداخليين من ثالثة أعضاء؛ المستشــار العام في
الشــركة ،والذي يرأس اللجنة ،وعضــوان آخران يعينهما مجلس اإلدارة.
حاليا باإلضافة الى الســيد/إيان بلومنشــتاين ،المستشار
وتتألف اللجنة
ً
العام ،والســيد/بيتري بنتي ،المدير المالي والســيد/أحمد الشامسي ،مدير
إدارة مراقبة الميزانية ،في الشــركة.
تأسســت لجنة المطلعين الداخليين بقــرار من مجلس إدارتنا في
اجتماعــه المنعقد بتاريخ  ،2017/12/18ولم تعقــد اللجنة أي اجتماعات
خالل ذلك العام.

ويبين الجدول التالي أســهم الشــركة التي قام أعضاء مجلس إدارتنا أو أزواجهم أو أبنائهم بشــرائها وبيعها.
أعضاء المجلس

األسهم المشتراة

معالي الدكتور ســلطان أحمد الجابر

رئيس مجلس اإلدارة

─

السيد مطر حمدان العامري

عضو مجلس إدارة

─

السيد عبد هللا سالم الظاهري

الســيد عبدالعزيز عبدهللا الهاجري

السيد جاسم محمد الصديقي
السيد بدرو ميرو رويج

السيد دايفد ايمانويل بو

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

─

─

()1

األسهم المبيعة

─
─

─

─

─

─

─

─

─

─

األسهم المملوكة كما
في  31ديسمبر 2017

─
─

─

()1

─
─
─
─

( )1باســتثناء  16,000,000ســهم تم شــراؤها وتملكها عند االكتتاب من قبل جنان لالســتثمار ذ.م.م ،.و 1,790,451سهم تم شــراؤها وتملكها عند االكتتاب من قبل فورناكس سيرفســز برايفت ليمتد ،والتي يملك
الســيد/العامري حصة كبيرة في لك منهما.
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تهدف سياســة المعامالت مع األطــراف ذات العالقة ،التي اعتمدتها
الشــركة فيما يتعلق بالطــرح العام األولي ،إلى ضمان ما يلي)1( :
تنفيذ المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشــل تجاري مســتقل؛ ()2
أن يكــون مجلس اإلدارة واإلدارة العليا علــى علم باإلجراءات المطلوبة
إلعطــاء موافقته على المعاملة مع طرف حليف؛ ( )3إنشــاء ظروف
تجارية مشــروعة تؤيد المعاملة مع طرف حليف وطبيعتها المســتقلة.
وتحظر هذه السياســة على الشــركة الدخول في معاملة مع طرف ذو
عالقة ما لم تحظ بموافقة مســبقة مــن ( )1مجلس اإلدارة للمعامالت
التي ال تتجاوز قيمتها  ٪5من رأســمال الشــركة؛ ومن ( )2المساهمين
فــي الجمعية العمومية للمعامالت التــي تتجاوز قيمتها  ٪ 5من
رأســمال الشركة .وال ينطبق المطلب ســالف الذكر على المعامالت مع
أدنوك ومع الشــراكت األخرى في مجموعة أدنوك؛ ومع ذلك ،ال يجوز
لنــا  -طالما اكنت أدنوك تمتلك أكثر من  ٪50من أســهمنا ،الدخول في
معامــات مع أدنوك أو مع الشــراكت األخرى في مجموعة أدنوك ،ما
لــم تحظ تلك المعامالت بموافقة مجلــس اإلدارة ،بما في ذلك أغلبية
أعضاء المجلس المســتقلين.
ويجدر التنويه إن الشــركة في الوقت الحالي وكما اكنت في الســابق
طرفــاً في العديد من االتفاقيــات والترتيبات األخرى مع أطراف ذات
عالقة من ضمنها أدنوك وبعض شــراكتها  ،وتســرد الفقرات التالية أهم
تلك المعامالت:
اتفاقية العالقة مع أدنوك

قامت الشــركة  -فيما يتعلــق بالطرح العام األولي  -بإبرام (اتفاقية
عالقــة) مع أدنوك وافقت أدنوك بموجبهــا على األمور التالية من بين
مســائل أخرى وذلك طوال مدة بقاء أســهم الشركة مدرجة في سوق
أبوظبــي لألوراق المالية وطالما اكنت أدنوك تملك أو تســيطر على أكثر
من  ٪50من تلك األســهم )1( :عدم اتخاذ إجراءات معينة قد تتداخل مع
وضعنا كشــركة مســتقلة ،بما في ذلك( :أ) امتناع أدنوك عن اتخاذ أي
إجــراء يتعارض مع قدرتنا على االمتثــال اللتزاماتنا بموجب قواعد اإلدراج
والحوكمة في ســوق أبوظبي لــأوراق المالية وهيئة األوراق المالية
والســلع ،و(ب) التزام أدنوك بإجراء جميع المعامالت معنا على أســس
تجارية مألوفة وعلى أســاس تجاري بحت ،والســماح لنا بتنفيذ أعمالنا
بشــل مســتقل؛ ( )2عدم االنخراط في أعمال تجارية منافسة في
محطــات تعبئة الوقود أو تجارة التجزئــة في اإلمارات العربية المتحدة ؛
( )3عــدم إنهاء بعض اتفاقيات التوريــد واإلتفاقيات األخرى التي أبرمناها
مــع أدنوك وتجديدها بناء على طلبنا طالمــا أننا لم نرتكب تقصيراً
جوهريــاً في التزاماتنا بمقتضى تلــك االتفاقيات .عالوة على ذلك ،التزام
أدنوك بعدم الســعي إلى حث بعض كبــار الموظفين المعينين على
ـهرا من تاريخ الطرح العام األولى.
العمل مع أدنوك لمدة اثني عشــر شـ ً

كمــا اتفقنا بموجب (اتفاقيــة العالقة) ،على عدم الدخول في معامالت
إال بموافقة أغلبية
مــع أدنوك واألعضاء اآلخرين فــي مجموعة أدنوك ّ
أعضــاء المجلس بمن فيهم غالبية األعضاء المســتقلين وغير التنفيذيين
وفقا
(وذلــك بخالف المعامالت التــي ال تتطلب موافقة المجلس
ً
لتفويض الســلطة) .وتجدر اإلشــارة الى أن إنفاذ أحاكم (اتفاقية العالقة)
بمواجهة أدنوك يســتلزم الحصــول على موافقة مجلس إدارتنا والذي
يخضع للســيطرة الفعليــة من ِقبل أدنوك .ومع ذلك ،فقد وافقت
أدنــوك  -طالما ظلّ ت مالكة لغالبية أســهمنا  -على وجود ثالثة أعضاء
غيــر تنفيذيين ومســتقلين في مجلس اإلدارة في جميع األوقات؛ فإذا زاد
العــدد اإلجمالي لمجلس اإلدارة ،يتعين زيادة عدد األعضاء المســتقلين
غيــر التنفيذيين المعينين فــي المجلس  -إذا لزم األمر – بحيث ال يقل
عددهم عن ثلــث إجمالي عدد أعضاء المجلس.
اتفاقيــة توريد المنتجات المكررة

أبرمت الشــركة مع أدنوك اتفاقية لتوريــد المنتجات المكررة بتاريخ األول
من أكتوبر  2017وافقت الشــركة بموجبها على أن تشــتري من أدنوك
ووافقــت ادنوك على أن تبيع لها المنتجات النفطية الســائلة المكررة
والتي تشــمل الجازوليــن الخالي من الرصاص (بدرجة  ،95 ،91و 98أوكتين)،
ومواد الديزل وكيروســين اإلضاءة ووقود الطائرات ،وتنتهي الفترة
األوليــة لهذه االتفاقية بتاريخ  2022/12/31وهي قابلــة للتجديد تلقائيا
لفترات أخرى مدة لك منها خمس ســنوات مــا لم يخطر أحد الطرفين اآلخر
بعزمــه على عدم التجديد قبل  12شــهرا على األقل من تاريخ االنتهاء
آنــذاك .والتزمت أدنوك بموجب تلــك االتفاقية بتوريد اكفة كميات
المنتجات المكررة المتضمنة في الخطط الســنوية وربع الســنوية كما
وافقــت على بذل قصارى جهودها لتأميــن الكميات غير المتوفرة لديها
من هــذه المنتجات من موردين آخرين .
وبموجب تلك االتفاقية ،ســوف تكون أســعار الجازولين ووقود الديزل
معادلــة لمعايير بالتس الدولية المطبقة من لجنة تســعير مبيعات التجزئة
التي ترأســها وزارة الطاقة في الدولة في تحديد أســعار محطات التجزئة
زائدا  2,7فلس للك ليتر ،شــريطة أن يتم خــال الفترة األولية لالتفاقية
والتي تنتهي بتاريخ  31ديســمبر  ،2022تخفيض األســعار على أساس
فلــس مقابل فلس إذا انخفضت هوامش الربح المقررة رســمياً المتعلقة
بمبيعــات البنزين وزيت الغاز بالتجزئة عن مســتوياتها الحالية.
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المعامــات مع األطراف ذات العالقة تتمة

ـة الى ذلك ،يتعين على أدنوك ،أن تدفع لنا مبلغاً عن لك ســنة
إضافـ ً
تعاقديــة في حال انخفض هامش الربــح الفعلي الذي نحققه من لك ليتر
مــن مبيعات التجزئة لمــادة الجازولين والديزل الى أقل من  26,3فلس
فــي حالة البنزين درجة  91وأقل مــن  33,3فلس في حالة البنزين درجة
 95وأقــل من  44,3فلس فــي حالة البنزين درجة  98وأقل من  49,3فلس
فــي حالة الديزل (علما بأنه تم حســاب هوامش الربح بالرجوع الى الفرق
بيــن العائدات الفعلية المحققة من مبيعات الوقود بالتجزئة واألســعار
التــي ندفعها بموجب اتفاقية توريــد المنتجات المكررة) ،ويتعين على
أدنــوك أن تدفع لنا أي تراجع أو نقــص (بالفلس الواحد) عن الحد األدنى
لمســتويات أرباح لك لتر عن الكميــات المباعة من الدرجة المتأثرة خالل
الســنة المعنية ،أما فيما يتعلق بباقــي المنتجات المكررة ،بما في ذلك
الكيروسين المســتخدم في اإلضاءة ووقود الطائرات ،فسوف تكونا
ألســعار المستخدمة هي أسعار البيع الرســمية التي تطبقها أدنوك فيما
يتعلق بتلك المنتجات.
وقــد وافقنا بموجب اتفاقية التوريد هذه على شــراء المنتجات المكررة
من أدنوك بشــل حصري ،وتعهدت أدنوك بعدم منافســتنا في البيع
الــى أي متعامل في دولة اإلمارات بدون موافقتنا ،باســتثناء المبيعات
الى شــركة إمارات ،وإينوك ،والعمالء الذين يقومون بشــراء ما يزيد على
 10,000طــن متري من المنتجات المكــررة ،والمتعاملين الذين قررنا عدم
بيــع منتجات مكررة اليهم .كما تعهدت أدنوك بعدم البيع على أســاس
فوري لغير عمالء التصدير الغير تابعين للشــركة بأســعار أقل من األسعار
التي ُتفرض علينا.
اتفاقية توريد غاز البترول المســال

أبرمنا اتفاقية لتوريد الغاز المســال مع أدنــوك دخلت حيز التنفيذ في
األول مــن أكتوبر  ،2017واتفقنا بموجبها على شــراء البوتان والبروبان
والغاز المســال من أدنوك ،ووافقت أدنوك على بيعها لنا ،وذلك
بالكميــات التي نطلبها والتــي تؤكدها أدنوك .وتمتد هذه اإلتفاقية
لفتــرة أولية تنتهي في  31ديســمبر  2022وتمدد تلقائيا لمدة خمس
ســنوات متعاقبة إال في حال قيام أحــد الطرفين بإخطار اآلخر بنيته في
عدم التجديد قبل  12شــهر على األقل مــن تاريخ انتهاء اإلتفاقية آنذاك.
وقــد التزمت أدنوك بموجب اتفاقية توريد الغاز المســال بتوريد كميات
المنتجــات التي تقوم بتأكيدها في لك شــهر كما وافقت على بذل
قصــارى جهدها من أجل الحصول على الكميــات غير المتوفرة لديها من
هــذه المنتجات من موردين آخرين.
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وبموجب إتفاقية توريد الغاز المســال ،ســوف تكون أسعار البوتان
والبروبان والغاز المســال هي أســعار البيع الرسمية لدى دنوك السارية
من وقت آلخر ،شــريطة أن يكون ســعر الغاز المسال المقرر إعادة بيعه
معادال لســعر التجزئة الرسمي المذكور
في اسطوانات مدعومة
ً
مخصوما منه نســبة  %108عن تاكليف التشــغيل الني نتكبدها في توزيع
االســطوانات المدعومة وذلك طالما بقيت أسعار إسطوانات الغاز
المســال خاضعة لتنظيم رسمي.
وبموجــب اتفاقية التوريد أعاله ،اتفقنا على شــراء غاز البوتان والبروبان
وغاز البترول المســال حصريا من أدنوك وتعهدت أدنوك بعدم منافســتنا
فــي البيع إلى أي عميل في دولة اإلمــارات دون الحصول  ،على موافقتنا
أوال باســتثناء شــركة إمارات وإينوك والعمالء الذين يقومون بشراء ما يزيد
على  80,000طن متري في الســنة من تلــك المنتجات والعمالء الذين
اخترنــا عدم بيع منتجات اليهم .كمــا تعهدت أدنوك بعدم البيع على
أســاس فوري لغير عمالء التصدير غير التابعين للشــركة بأسعار أقل من
األسعار التي تفرض علينا.
اتفاقية توريد زيت األساس

نحن نشــتري من أدنوك زيت األساس المســتخدم في انتاج مواد التشحيم
والزيت المقرر إعادة بيعه إلى العمالء التابعين لقســم الشــراكت وذلك
بموجب تأكيد ســنوي ،وقد تم إبرام آخر اتفاق مع أدنوك بتاريخ األول
من أكتوبر  ،2017وحددت أدنوك في االتفاق البنود والشــروط العامة
المتعلقة بمبيعات زيت األســاس  .وبموجب شــروط تلك االتفاقية،
وافقنا على أن نشــتري من أدنوك ووافقت أدنوك على أن تبيع للشــركة
كميات محددة من زيت األســاس باإلســعار المحددة في تلك االتفاقية
والتي يتم مراجعتها ســنويا .وتســري الفترة األولية إلتفاقية توريد زيوت
األســاس لمدة خمس ســنوات تنتهي بتاريخ  31ديسمبر  2022وتجدد
تلقائيــا لفترات متعاقبة مدة لك منها خمس ســنوات إال إذا قام أحد
الطرفيــن بإخطار اآلخر بعزمه على عدم التجديد قبل  12شــهرا على األقل
من تاريخ اإلنتهاء الساري آنذاك.

اتفاقيــة توريد الغاز الطبيعي

فــي نوفمبر  ،2017أبرمنا مع أدنــوك اتفاقية نقل أعمال وافقنا
بموجبهــا عل أن ننقل الى أدنوك جميع األصــول والعمليات المتعلقة
بأعمــال توزيع الغاز الطبيعي باســتثناء األصول والعمليات المتواجدة
فــي محطات خدمة الوقود بالتجزئة الخاصــة بنا لبيع الغاز المضغوط
إلى مشــغلي المركبات التي تدار بالغــاز وذلك مقابل مبلغ  64,1مليون
درهــم (يمثل صافي القيمة الدفتريــة لهذه األصول) زائدا جميع تاكليف
التشــغيل والنفقات الرأســمالية التي نتكبدها فيما يتعلق بأعمال توزيع
الغــاز الطبيعي بين التوقيع علــى اإلتفاقية وإغالقها ناقصا ( )1جميع
المبالــغ المقبوضة من العمالء الني نســتلمها أصالة أو واكلة فيما يتعلق
بأعمــال الغاز الطبيعي بين التوقيع علــى اإلتفاقية وإغالقها ،و( )2مبلغ
يعادل جميع الرســوم والمطلوبات التي نتكبــده فيما يتعلق بتوظيف
الموظفيــن لغرض نقل أعمال الغــاز الطبيعي قبل اإلغالق .ومن المتوقع
إغالق هــذه المعاملة في منتصف عام .2018
وفيمــا يتعلق باتفاقية نقل األعمال فقــد دخلنا أيضا في اتفاقية توريد
الغــاز الطبيعي نقوم بموجبها بشــراء الغاز الطبيعي من أدنوك إلعادة
بيعــه في صورة غاز مضغوط فــي محطات خدمة الوقود بالتجزئة
الخاصــة بنا .وبموجب اتفاقية توريد الغاز الطبيعي ،وافقنا على شــراء
كميــات محددة من الغــاز الطبيعي من أدنوك ووافقت أدنوك على بيع
تلــك الكميات الينا ،وال يجوز لنا إعادة بيــع تلك الكميات إال في محطات
خدمــة الوقود بالتجزئة التابعة لنا كجزء مــن أعمال بيع الغاز المضغوط
إلــى المركبات التي تدار بالغــاز الطبيعي أو إعادة بيعها الى أدنوك.
وتمتــد اتفاقية توريد الغاز الطبيعي لفتــرة أولية تنتهي بعد خمس
ســنوات من تاريخ النفاذ (فــي  10أكتوبر  )2017وهي قابلة للتجديد
تلقائيا لمدة خمس ســنوات متعاقبة مــا لم يعمد أحد الطرفين الى
إخطــار اآلخر بعزمه على عدم التجديد قبل  12شــهرا على األقل من تاريخ
انتهاء اإلتفاقية آنذاك.
وعنــد إغالق صفقة نقل أعمال الغاز الطبيعي ،ســوف ندخل في اتفاقية
خدمات دعــم الغاز الطبيعي ،والتي بموجبها ســوف نقوم بتقديم بعض
خدمات الدعم لمســاعدة أدنوك في أعمــال توزيع الغاز الطبيعي،
بمــا في ذلك الخدمات المتعلقة بالتســويق واإلتصاالت والتدقيق
الداخلي وتكنولوجيا المعلومات والشــؤون المالية والموارد البشــرية
والمشــتريات والشــؤون القانونية لمدة عام واحد إال إذا تم تمديدها
بموجــب اتفاق بيننا وبين أدنوك؛ واتفاقية خدمــات مبيعات ونقل الغاز
المضغوط والتي بموجبها ســوف نقوم ،فــي حال طلبت أدنوك ،ببيع
الغــاز المضغوط مرة أخرى إلى أدنوك وتقديــم ما يتعلق بذلك من
خدمــات نقل في أحوال معينة.

اتفاقية نقل المســؤولية المترتبة على العقارات/
الممتلاكت وإعادة استئجارها

بغرض االســتمرار في االمتثال لقوانيــن ملكية العقارات في دولة
اإلمــارات بعد اإلنتهاء من عملية الطرح األولــي ،تم تحويل محفظة
عقاراتنــا إلى أدنوك وفقا لقــرارات ولي عهد أبو ظبي وحاكم اإلمارات
الشــمالية ،وبهدف تحديد االلتزامات المرتبطــة بتحويل ملكية العقارات،
ولضمان اســتمرارنا في الوصول إلــى عقاراتنا/ممتلاكتنا ،أبرمنا اتفاقيات
نقل المســؤولية وإعادة االســتئجار مع أدنوك ،ووافقت أدنوك بموجب
تلــك االتفاقيــة على أن تعيد تأجيرنا اكفة العقارات التي تــم نقل ملكيتها
اليهــا على أســاس تحمل التلكفة المتعلقة بتشــغيل العقار ،وتبلغ مدة
لك عقــد إيجار أربع ســنوات قابلة للتجديد ما لــم يخطر أحد الطرفين اآلخر
قبل ســنة واحدة على األقل من تاريخ اإلنتهاء الفعلي وســوف نعوض
أدنــوك ،بموجب بنود هذه اإلتفاقية ،عن أي التزامــات بيئية متعلقة
بتشغيل عقاراتنا.
اتفاقية اســتخدام العالمة التجارية

منحتنــا أدنوك  -بموجب اتفاقية اســتخدام العالمة التجارية التي
ترخيصا غير حصري الســتخدام بعض العالمات التجارية
أبرمناهــا معها -
ً
والشعارات الخاصة بشــركة أدنوك في إفريقيا وأوروبا ودول مجلس
التعــاون الخليجي ،وأية دول أو أقاليم أخــرى قد يتم االتفاق عليها مع
خطيا من وقت آلخر فيما يتعلق بما يلي( :أ) تشــغيل محطات
أدنــوك
ً
خدمــة الوقود( ،ب) تصنيع وبيع وتخزين وتســويق وتوزيع المنتجات
النفطيــة؛ بما في ذلك زيوت المحــراكت والبيتومين وغيرها من المنتجات
البترولية( ،ج) الســلع والخدمات األخــرى المتعلقة بما تقدم؛ بما في
ذلك مواد التشــحيم وخدمات غســل السيارات والسلع والرعاية( ،د) أي
أنشــطة أخرى نزاولها في الوقت الراهن أو قــد تلزم لعملياتنا من وقت
آلخــر .والترخيص الممنوح بموجب اتفاقية اســتخدام العالمة التجارية هو
ترخيص مجاني لفترة الســنوات األربع األولى ،ندفع بعدها لشــركة أدنوك
ووفقا
رســوم ترخيص بالمبلغ الذي ســيتم االتفاق عليه بيننا وبين أدنوك.
ً
للقيــود المنصوص عليها في اتفاقية العالقة ،يجوز للشــركة األم إنهاء
شهرا ،بما في
اتفاقية اســتخدام العالمة التجارية بعد مرور اثني عشــر
ً
ذلك إذا تعذر على الطرفين االتفاق على رســوم الترخيص المســتحقة بعد
السنوات األربع األولى.

أدنـوك للتوزيـع  -تقريـر الحوكمة المؤسسية 2017
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أهم السياسات األخرى المتعلقة
بحوكمة الشــركة واالمتثال للقوانين

المعامــات مع األطراف ذات العالقة تتمة

اجتزاء أعمــال التوريد لقطاع الطيران المدني

أبرمنا اتفاقية لنقل مبيعات قســم الطيران مع أدنوك في ســبتمبر
 ،2017قمنــا بموجبها بنقل جميــع عقود بيع وتوريد وقود الطائرات
إلــى قطاع الطيران المدني ،والمبالغ المســتحقة ذات الصلة ومخزونات
وقود الطائرات )باســتثناء طائــرات ايرباص 1 -في مطار الظفرة) ونقل
ملكيتهــا إلى أدنوك اعتبارا من  30ســبتمبر  2017في حين يظل
الموظفــون ذوو الصلة تابعين لنا .وقــد قامت أدنوك بتعويضنا عن
المبالغ المســتحقة والمخزون على أســاس صافي القيمة الدفترية،
وأصبحــت أدنوك اعتبارا من تاريخ نفاذ االتفاقية ،مســؤولة عن الوفاء
بجميــع االلتزامات المترتبة على العقود المحالة وتتحمل لك المســؤوليات
ذات الصلــة ،عالوة على أنها وافقت علــى إعفائنا من أي التزامات تتعلق
بتلك االتفاقيات.
كمــا دخلنا في اتفاقية خدمات الطيــران مع أدنوك لتزويدها بالخدمات
الالزمة لتشــغيل وإدارة أعمال التوريد الــى الطيران المدني التابعة لها،
ولتقديم خدمات التشــغيل والصيانة بشــأن بعض األصول المتعلقة
ووفقا التفاقية خدمات الطيران،
بأعمــال التوريد لقطاع الطيران المدنــي.
ً
قــد تطالبنا أدنوك بالقيام ببعض الخدمات المتعلقة بنقل وتســليم
الوقــود الى عمالئها في قطاع الطيــران المدني ،والتي يمكن أن نقوم
بها بأنفســنا أو عن طريق التعاقــد مع طرف ثالث من مقدمي تلك
الخدمــات ألدائها .ومن المتوقع أن تشــتمل تلك الخدمات على البيع
والتســويق وإدارة العمليات وادارة التوريدات ومراقبة الجودة ونقل
الوقود وخدمات إعادة تزويــد الطائرات بالوقود .وقد وافقت أدنوك
علــى تعويضنا بمبلغ يعادل نفقات التشــغيل المتكبدة وما يتعلق بها
(بما في ذلك أي ضرائب أو رســوم أخرى ذات صلة) باإلضافة إلى  ٪8من
ً
ذلــك المبلغ،
فضل عن تعويضنا عــن تاكليف التعاقد مع أي طرف ثالث من
مقدمــي الخدمات .كما تم االتفاق مع أدنــوك على أن نمتنع عن تملك أو
مزاولــة أعمال في مجال التوريدات لقطــاع الطيران المدني تنافس أعمال
توريــدات أدنوك لقطاع الطيران المدنــي خالل مدة هذه االتفاقية وتمتد
اتفاقيــة خدمات الطيران لفترة مبدئية تنتهي في  31ديســمبر  2022مع
إماكنيــة التجديد لفترات متتالية مدتها خمس ســنوات ،ما لم يقدم أي
طــرف إخطار برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بفترة اثني عشــر
شهرا على األقل.
ً
إعادة تنظيم نطاق شــركة أدنوك للتكرير

في تاريخ  30ســبتمبر  ،2017دخلنا في اتفاقية شــراء أصول أدنوك
للتكرير مع شــركة أدنوك للتكرير وشــركة  ،AssetCoوهما شركتين
تابعتيــن ألدنوك ،والتي بموجبهــا نقلت أدنوك للتكرير بعض األصول
إلينــا ،في حين نقلت الى شــركة AssetCo؛ أي أصول تم بناؤها بموجب
مواصفــات وقدرات تتجــاوز احتياجاتنا .وتتألف تلك األصول من بعض
المخــازن وخطوط األنابيب وغير ذلك مــن محطات الوقود والتوزيع التي
أنشــأتها شــركة أدنوك للتكرير من أجل مصلحتنا في المقام األول.
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والجدير بالذكر أننا كنا في الســابق نقوم بتشــغيل وصيانة األصول التي
تــم نقلها إلينا ،ومقابل األصول التي تم تحويلهــا إلينا ،فقد وافقنا على
دفع نحو  696.2مليون درهم إماراتي الي شــركة أدنوك للتكرير ،وهو
ما يمثل صافي القيمة الدفترية لتلك األصول .وســوف نبدأ مناقشــات
مع شــركة  AssetCoبشأن االســتحواذ المحتمل على أصولها ،شريطة
الوصول إلى اتفاق على الســعر وغير ذلك من البنود.
كما أبرمنا اتفاقية تشــغيل وصيانة مع شــركة  AssetCoبتاريخ 30
ســبتمبر  ،2017تعهدنا بموجبها بنقديم خدمات التشــغيل والصيانة
الــى األصول التي تم نقلها إلى شــركة  AssetCoبمقتضى اتفاقية
ـابقا المســؤولين عن تشغيلها
بيع أصول أدنوك للتكرير والتي كنا سـ ً
وصيانتهــا .وهناك بعض األصول األخرى التي تم نقلها إلى شــركة
 AssetCoبموجــب اتفاقية بيع أصول أدنــوك للتكرير ،والتي اكن يتم
في الســابق تشــغيلها وصيانتها  -وسوف يستمر تشــغيلها وصيانتها –
من قبل أدنوك للتكرير .وانطالقا من هذا األســاس يتم تعويض شــركة
أدنــوك للتكرير من ِقبل شــركة  .AssetCoباإلضافة إلى ذلك ،فإن
اتفاقية تشــغيل وصيانة شــركة  AssetCoتمنحنا الحق في استخدام
تلــك األصــول فيما يتعلق بعمليات توزيع الوقــود الخاصة بنا .وفي مقابل
تقديم الخدمات بموجب اتفاقية تشــغيل وصيانة شــركة ،AssetCo
وافقت  AssetCoعلى ســداد تاكليف التشــغيل التي تحملناها (بما في
ذلك أي ضرائب ذات صلة أو رســوم أخرى) باإلضافة إلى نســبة  %8من
ذلــك المبلغ ،وكذلك تعويضنا عن أي نفقــات مالية أخرى .ويتم مقاصة
أي مبالغ مســتحقة لنا لدى شــركة  AssetCoمقابل أية مبالغ ندين بها
للشــركة ،وذلك ألغراض اســتخدامنا لألصول المنقولة لها في تشغيل
عملياتنا .وتمتد اتفاقية تشــغيل وصيانة شــركة  AssetCoلفترة مبدئية
تنتهي في  31ديســمبر  ،2022قابلة للتجديد لفتــرات متتالية مدتها
خمس ســنوات ،ما لم نقدم إخطارا برغبتنا في عــدم التجديد قبل انتهاء
ـهرا على األقل.
المدة بـ  12شـ ً
اتفاقية خدمات المساهم

أبرمنا اتفاقية خدمات المســاهم مــع أدنوك ،والتي بموجبها تقوم
أدنــوك بتزويدنا بالدعم اإلداري وغيره في مجاالت الخزانة والمحاســبة
والشــؤون المالية والضرائب والدعم القانوني واالمتثال وحوكمة
الشراكت والموارد البشــرية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا
المعلومات والمشتريات ومســائل التأمين وإدارة المخاطر وحفظ
الســجالت وتقديم التقارير والخدمــات العامة واإلدارية بناء على النطاق
وفقا لمتطلبات أعمالنــا .وبموجب بنود اتفاقية خدمات
الــذي نحدده
ً
المســاهم ،فإننا سوف نتفاوض مع أدنوك بشــأن التلكفة الخاصة بتقديم
تلــك الخدمات لنا ،بما في ذلــك تلكفة أي طرف ثالث من مزودي الخدمة،
شــريطة أن أدنوك لن تحملنا أية رســوم نظير تقديم تلك الخدمات،
باســتثناء التلكفة الفعليــة للخدمات المقدمة من أي طرف ثالث
والتاكليــف المخصصة لتأمين المجموعة ،وذلك للســنوات األربع األولى
من هذه االتفاقية .ومدة اتفاقية خدمات المســاهم هي أربع ســنوات
وهــي قابلة للتجديد بموجب اتفــاق يتم إبرامه بيننا وبين أدنوك.

سياسة ماكفحة الرشوة والفساد

نحن ملتزمون بمزاولة أعمالنا التجارية بشــل قانوني يتســم باإلخالقية
وفقا لذلك.
والنزاهــة ،ونتوقع من جميع موظفينــا وممثلينا التصرف
ً
وتمشــيا مع هذا االلتزام ،فإننا ال نتســامح إطالقاً مع االحتيال والرشوة
والفســاد على اختالف أشــاله .وتحدد سياسة ماكفحة الرشوة والفساد
المطبقة في الشــركة متطلباتنا التي تضمن عدم مشــاركة أي من
موظفينا أو ممثلينا في أي من تلك األنشــطة.
سياسة التحقيق في االمتثال

إن التزامنــا العمل بنزاهة يســتدعي التحقيق  -عند اللزوم –في أي مزاعم
وتنص سياسة التحقيق في االمتثال
تتعلق بســوء الســلوك األخالقي.
ّ
نتبعه فــي التحقيقات المتعلقة
الذي
واإلجــراءات الثبوتية على النهج
ّ
باالنتهــااكت المزعومة في ( )1الممارســات التجارية األخالقية؛ ( )2النزاهة
فــي تعامالتنا الداخلية والترتيبــات التي نتخذها مع أطراف ثالثة؛ ()3
القوانين واللوائح والسياســات واإلجراءات المطبقة في ممارسات
األعمال األخالقية ونزاهتها .وتوجب هذه السياســة على جميع
موظفينــا التعاون الاكمل والصادق مع جميــع التحقيقات وتجنب االنخراط
في أنشــطة معينة قد تعــوق التحقيق أو تعيق مجراه.

األربــاح
المعلن عنها بتاريخ الطرح العام األولي،
تماشـ ً
ـيا مع سياســة توزيع األرباح ُ
ســوف يرفع مجلس اإلدارة توصيته الى المســاهمين للموافقة على
دفــع أرباح خاصة بمبلــغ إجمالي قدره  735مليون درهم .ويتم طرح هذه
التوصية على المســاهمين في اجتماع الجمعية العمومية الســنوي
وتوزع األرباح عقب فترة قصيرة في
المزمــع انعقاده في  8أبريــل ،2018
ّ
حالــة الموافقة عليها .وعند تقديم التوصيات الى مســاهمينا بخصوص
توزيعات األرباح ،يأخذ مجلس اإلدارة في حســبانه متطلبات الشــركة
النقديــة المتعلقة بمصروفات التشــغيل ،ومصاريف الفوائد ،والنفقات
أيضا في
الرأســمالية المتوقعة .باإلضافة إلى ذلــك ،ينظر المجلس ً
ويمحص النظرة االستشرافية
أحوال الســوق وبيئة التشغيل في أســواقنا
ّ
ألعمالنــا .ويعتمد مســتوى األرباح أو أدائها  -من بين أمور أخرى  -على
وفقا لتقدير مجلس اإلدارة
األرباح المســتقبلية وخطة عمل الشــركة
ً
ورهنا بموافقة مســاهمينا في اجتمــاع الجمعية العمومية.
ً

سياسة تضارب المصالح

نحن ندرك أن موظفينا ســوف يشــاركون في أنشطة اجتماعية ومالية
وتجارية مشــروعة خارج نطاق عملهم لدى الشــركة .ولذا ،فإن سياسة
تضــارب المصالح تحدد متطلباتنــا لتجنب وإدارة حاالت تضارب المصالح
التي قد تنشــأ نتيجة لهذه األنشــطة األخرى ،بما في ذلك تجنب
المواقف التي ُيحتمل  -مجرد احتمال  -أن تســفر عن نشــوء حالة تضارب
في المصالح .وتســتلزم هذه السياســة من الموظفين اإلفصاح على
الفــور عن أي حالة تنطوي على تضــارب في المصالح إما الى مدرائهم
المباشــرين أو الى فريــق االمتثال ،الذي يقوم بدوره بتحديد اإلجراء
المناســب لحماية مصالح الشركة.
سياسة اإلبالغ عن المخالفات

تتســم بالشفافية تعزز التزامنا
ال شــك أن وجود ثقافة مفتوحة وصادقة ّ
بالنزاهة .ومن شــأن سياســة اإلبالغ عن المخالفات تشجيع موظفينا على
اإلبــاغ عن المخاوف المتعلقة بالســلوك غير األخالقي في أعمالنا من
خالل ضمان الســرية وحماية المبلغين عن المخالفات بحســن نية من أي
إجــراءات انتقامية ،حتى لو اكنوا مخطئين.
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مدقق الحسابات المستقل

الضوابط الداخلية

المسؤولية االجتماعية للشركة

تمتلك شــركة ديلويت آند توش التي تضم  225ألف مهني ،شــبكة
مترابطة عالمياً من الشــراكت األعضاء تنتشــر في أكثر من  150بلد تقوم
بتزويدها بخدمات التدقيق واالستشــارات والمشــورة المالية ومخاطر
الشــراكت والضرائب وغيرها مــن الخدمات األخرى .وتزاول ديلويت آند
تــوش العمل في اإلمارات العربيــة المتحدة من خالل ديلويت آند توش
(الشــرق األوسط) ،وهي جزء تابع لشــركة ديلويت توش توهماتسو
ليمتد .وتعتبر ديلويت آند توش (الشــرق األوســط) أول شركة تقدم
خدمات مهنية في منطقة الشــرق األوســط ،ولديها في الوقت الحالي
أكثــر من  3،500موظف يعملون انطالقاً مــن أكثر من  26مكتباً في 15
بلداً في الشرق األوسط.

بالرغــم من أن مجلس اإلدارة هو المســؤول النهائي عن منظومة
الضوابط الداخلية في الشــركة ،فقد وافق المجلس على أقســام وهيالك
حوكمة تتضمن دائرة تدقيق داخلي مســتقلة عن إدارة الشــركة يرفع
تقاريرها مباشــرة الى لجنة التدقيق المنبثقة عــن المجلس وذلك لتحقيق
الهــدف من االضطالع بوظائف الرقابة الداخليــة بفعالية ولضمان كفاءة
وفعالية جوانب الرقابة الداخلية داخل الشــركة.

نحــن نطمح إلى أن يعود وجودنا فــي المجتمع بالنفع والفائدة على
شــعبنا والمجتمع بنطاقه األوســع .ونحن نحقق هذا الهدف من خالل خلق
فــرص العمل ،ودعم مبادرات التنمية ،وتوفير الفــرص للموردين المحليين.

وفي األيام األخيرة من شــهر رمضان المبــارك لعام  ،2017قمنا بتنظيم
رحلــة العمرة الثامنة بالتعاون مع نادي خورفاكن للمعاقين ،للســماح
لخمســة من «أصحاب العزم» بأداء طقوس العمرة خالل شــهر رمضان.

ونحن نســتمع ونســتجيب ونتعاون مع عمالئنا والمجتمعات التي نخدمها.
وقد أنشــأنا قنوات رســمية لتقديم التظلمات ونستخدم مجموعة
متنوعة من التقنيات للتعامل مع الشــريحة الجماهيرية الرئيســية
بدءا من زيارات الموقع وورش العمل واالجتماعات إلى
المســتهدفةً ،
توزيع النشرات والكتيبات.

تحســين الســامة المرورية – اضطلعنا بدور رائد في دعم أسبوع المرور
الخليجــي لعام  ،2017في اإلصدار الثالث والثالثين من أســبوع المرور
الســنوي لدول مجلس التعاون الخليجي ،تحت شــعار «حياتك أمانة» .ومن
خالل شــبكة محطات الخدمة الخاصة بنا على مســتوى البالد ،ساعدنا
في زيادة الوعي بأهمية االلتزام بحدود الســرعة ،وتجنب اســتخدام
الهواتــف المحمولة خلف عجلــة القيادة ،ووضع حزام األمان أثناء القيادة،
وعدم إيقاف الســيارات في األماكــن المخصصة لذوي االحتياجات الخاصة.
كما شــاركت مراكز الخدمة التابعة لنا فــي حملة «حياتك أكثر أهمية»
ـعيا إلى زيادة الوعي بأهمية
التــي نظمتها وزارة الداخلية اإلماراتية سـ ً
الســامة على الطرق والقيادة المسؤولية.

وتعتبر شــركة ديلويت آند توش (الشــرق األوسط) في اإلمارات العربية
المتحدة شــركة خدمات متاكملة تمتاز بممارســات متطورة تقدم
خدماتها الى الشــراكت والمؤسســات الرائدة في مجال النفط والغاز،
واالتصاالت ،والتأمين ،والمصارف ،واإلنشــاءات ،وأنشطة القطاع العام،
والتجــارة ،والتصنيع ،وغيرها مــن الصناعات .وتوظف ديلويت آند توش
(الشــرق األوســط) أكثر من  1,000محترف في خمس ماكتب في اإلمارات
العربية المتحدة.
تعمل ديلويت آند توش (الشــرق األوسط) بصفة مدقق الحسابات
المســتقل لشركتنا منذ العام .2014
وقد بلغت أتعــاب التدقيق الخارجي لعام  863,155 - 2017درهم،
ومبلغ  3,778,793درهم عن خدمات أخرى تتعلق بشــل أساسي
بخدمات الطرح العام األولي.
ولم تلكف الشــركة أي شركة أخرى لتقديم خدمات تدقيق أخرى خالل .2017

وقد عمدت دائرة التدقيق الداخلي في الشــركة ،برئاســة السيد/محمد
ســالم صالح ،نائب رئيس دائرة التدقيق الداخلي بإنشــاء والحفاظ على
إطــار للرقابة الداخلية يتولى تزويــد اإلدارة ولجنة التدقيق والمجلس
بتأكيدات موثوقة حول ســامة الضوابط للوفاء بأهداف الشركة
التشــغيلية والمالية ،وإدارة المخاطر وضمــان صحة التقارير المالية.
وااللتــزام بالقوانين واللوائح المعمول بها .ويتمثل الهدف من قســم
التدقيــق الداخلي في إقامة نقطة مركزيــة للمعلومات عن المخاطر،
ومســاعدتنا في تطبيق ومراقبة االســتراتيجيات الهادفة للتقليل من
المخاطــر ،وتنفيذ مهام االمتثال .كما يقدم قســم التدقيق الداخلي
تأكيدات وخدمات مســتقلة وموضوعية مصممــة إلضافة قيمة لعمليات
شــركتنا ولرفع مستواها .ويتعامل قســم التدقيق الداخلي مع المخاطر
الرئيســية المحددة في تقريرنا الســنوي وحساباتنا المالية وذلك عن
طريق اإلشــراف على وضع وتنفيذ خطــط إصالحية وخطط عمل لجميع
المخالفات الرئيســية المتعلقــة بالمخاطر واالمتثال ،وإجراء عمليات
متابعــة وتقييم للتحقق من اتخاذ االجراء التصحيحي المناســب.
وبالنســبة للطرح العام األولي ،فقد أنيطت مســؤولية مهمة االمتثال
بمكتب مستشــارنا العام الذي يرأســه حاليا السيد /ياندري هيندارتا،
المستشــار القانوني األول في الشركة تحت اشراف السيد/إيان
بلومنشــتاين ،مستشارنا القانوني العام.

وبإماكن العمالء تســجيل شــاويهم في أي وقت لدى مركز التفاعل مع
العمــاء الخاص بنا ،ونقوم بالتحقق من الشــكوى والتحقيق فيها بناء على
ذلك ،بل ونتخذ إجراءات تصحيحية لضمان ســرعة التعامل مع الشــاوى
والحد من أي آثار سلبية.
ّ
كما أننا نجري دراســات اســتقصائية منتظمة ونستخدم المتسوقين
الســريين وماكلمات التفاعل مع العمالء للحصول على المعلومات بشــأن
توقعات العمالء وأولوياتهم.
دعم التنمية االجتماعية

ُتلزمنــا ماكنتنا – باعتبارنا المــورد األكبر للوقود في اإلمارات العربية
المتحــدة – بإجراء عمليات تقييم دوريــة الحتياجات وتوقعات مجتمعنا.
فنحــن نهدف إلى تزويد هذا المجتمع بمجموعة من الخدمات أوســع
فضال عن مســاهمتنا في
نطاقــا وأعلى جودة من أي وقت مضى،
ً
ً
االســتثمار االجتماعي وبرامج التنمية المجتمعيــة .ولقد تضمنت مبادراتنا
للتنميــة االجتماعية لعام  2017ما يلي:
شــهر رمضان المبارك – ركزت أنشــطتنا في رمضان لعام  2017على تعزيز
اجتماعيا .وشــمل ذلك تحسين السالمة
المبادرات الخيرية والمســؤولة
ً
على الطرق ،والمســاعدة في دعم المؤسســات المجتمعية ،والحمالت
التــي تركز على اإلفطار ،وغير ذلك من األنشــطة التي تهدف إلى زيادة
الوعي المجتمعي والمشاركة.
إال بســامتكم» المياه
قدمت حملتنا تحت اســم «ما يحلى رمضانّ ،
والتمــور في  50محطة خدمة على الطرق الســريعة في دولة اإلمارات
العربيــة المتحدة ،مع تذكير الســائقين بااللتزام بقواعد وأنظمة المرور
أثناء اإلفطار حتى يصلوا إلى وجهاتهم بأمان .كما أننا شــريك اســتراتيجي
قدمت  1,7مليون وجبة خالل
لمؤسســة خليفة بن زايد آل نهيــان ،التي ّ
مشروع إفطار صائم في رمضان.
قدمنا الدعم لنشــاط المؤسســة عن طريق توفير ما ال يقل عن
كما ّ
 8000اســطوانة من غاز البترول المســال بسعر رمزي لألسر اإلماراتية
فضال عن دعم
المســاهمة في إعداد وجبات اإلفطــار للمحتاجين،
ً
جمعيــات خيرية أخرى في دولة اإلمــارات العربية المتحدة ،مثل
المنظمــات الخيرية التي تديرها نوادي عجمان ونــوادي المالحة الرياضية،
مــع توزيع الوجبات في محطات الخدمة في عجمــان والفجيرة للعمالء
وقت اإلفطار.
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دعــم حمالت جمع التبرعات الخيريــة – قمنا بدعم مجموعة من حمالت
بناء على
جمــع التبرعات الخيرية في دولة اإلمــارات العربية المتحدةً ،
تبرعــات المجتمع المحلي المقدمة من خالل متاجرنا للمســتهلاكت
الســريعة في واحة أدنوك .وتتمثل أحــدث المبادرات في توفير صناديق
المســاعدات من جمعية الهالل األحمر اإلماراتــي وجمعية عجمان الخيرية
التي أتيحت خالل شــهر رمضان المبارك.
تنميــة القيمة المحلية – تهدف اســتراتيجية أدنوك للقيمة داخل
الدولــة إلى زيادة تعزيــز التعاون مع القطاع الخاص في دولة اإلمارات
من خالل رعاية الشــرااكت والفرص الجديــدة ،وتحفيز النمو االجتماعي
واالقتصادي ،وتحســين نقــل المعرفة ،وخلق فرص عمل في القطاع
الخــاص لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحــدة لتعزيز التوطين .كما
تشــجع هذه االستراتيجية الشــراكت الدولية على التعاون بشلك أوثق مع
الشــراكت المحلية الصغيرة والمتوســطة ،بهدف زيادة مساهمتها في
وبالتوازي مع ذلك ،تســاعد االســتراتيجية كذلك
القيمة داخل الدولة.
ِ
على تحســين القدرة التنافسية للشــراكت المحلية من خالل دفع أدائها
وكفاءتها وجودة خدماتها.
التوطين – يعتبر تطوير رأســمالنا البشــري أولوية اســتراتيجية في
الشــركة وجزء من التزامنا بتحقيق أهــداف التوطين المقررة في رؤية
 2021للدولة.
وال ريــب أن الموظفين من مواطني الدولة يعتبرون أساســا هاما
للشــركة ،ونقدم لهم فــرض تطوير ذات أهداف محددة تعاونهم في
بلــوغ اماكنياتهم الاكملة باعتبارهــم مهنيين مؤهلين على دراية وافية.
ويتــم تعيين مواطني الدولة بصفة متدربين في مختلف دوائر وأقســام
الشــركة لتمكينهم من إتمام برامــج تطويرهم المهني بنجاح.
وقد بلغت نســبة التوطين للوظائــف القابلة للتوطين كما في
 31ديسمبر . %73.1 ,2017

أدنـوك للتوزيـع  -تقريـر الحوكمة المؤسسية 2017
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معلومات عامة
أنجزنا الطرح العام األولي للشــركة بتاريخ  13ديســمبر  ،2017ويحدد الجدول التالي ســعر اإلغالق والســعر األعلى واألدنى للسهم خالل ديسمبر .2017

2017

سعر السهم (درهم إماراتي)

المؤشر العام لسوق أبوظبي

اإلدراج األولي
2017/12/13

تداول آخر
يوم 2017

%
ا لتغيير

4,384.36

4,398.44

%0.3

31.3

33.1

2.50

عدد األسهم غير المدفوعة ()bn

12.5

القيمة الســوقية (مليار دوالر أميركي)

8.5

القيمة السوقية (مليار درهم)

2.65

12.5

%6.0

المعدل
(تداول  12يوم)

10,099,871

الحجم اليومي (عدد األسهم)
األعلى
2017/12/13

45,577,156

األدنى
2017/12/24

1,312,643

9.0

فيما يلي بيان باألداء المقارن لســهم الشــركة مع مؤشــر السوق العام ومؤشــر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خالل العام .2017
2017

اإلدراج األولي
()2017/12/13

السعر األخير
2017
()2017/12/ 28

 %التغيير

4,384.36

4,398.44

%0.32

أدنوك للتوزيع (درهم إالمارات)

2.50

مؤشر قطاع الطاقة

1,420.37

المؤشر العام لسوق أبوظبي

2.65

1,443.48

%6.00
%1.63

وندرج في الجداول التالية معلومات عن ملكية أســهمنا:
هيلكية ملكية األسهم:

يوضح الجدول أدناه النســبة المئوية من أســهم الشــركة المملوكة للمساهمين بحســب الفئة ،كما في نهاية عام :2017
المساهمون

األفراد

دول مجلس التعاون الخليجي

%0.13

المساهمون من األجانب

%0.11

اإلمارات

المساهمون من العرب
المجموع االجمالي

الحكومة

الشراكت

%0.00

%0.25

%1.21

%1.09

%0.11

%0.00

%1.55

%0.00

%1.09

المجموع

%94.09

%96.39

%0.00

%0.11

%3.02

%97.36

%0.38
%3.12

%100.00

حجم الملكية

يبين الجدول التالي نســبة الملكية مقارنة برأس المال المســاهم عام :2017
الفئة

ملكية األسهم

2

 50,000الى أقل من  500,000سهم

1
3
4

أقل من  50,000سهم

 500,000الى أقل من  5,000,000سهم

 5,000,000سهم وما فوق

المجموع

عدد المساهمين

عدد األسهم

374

59,820,208

11,165

94
45

11,678

31,723,777
144,252,416

12,264,203,599

12,500,000,000

نســبة الملكية مقابل رأس المال

%0.25
%0.48
%1.15

%98.11

%100.00

تمتلك أدنوك  %90من أســهمنا ،وليس هنالك أي مســاهم آخر يمتلك  %5أو أكثر من األســهم.
يمكن االتصال بقســم عالقات المســتثمرين في الشــركة والذي يشــرف عليه الســيد /بتري بنتي ،المدير المالي التنفيذي ،والسيد/أحمد الشامسي ،من
خــال البريــد االلكتروني  .IR@adnocdistribution.aeكما تجدون المزيد من المعلومات عن عالقات المســتثمرين في موقع الشــركة باللغة العربية
 /adnocdistribution.ae/ar/investor-relationsوباللغــة االنلكيزية على الموقع ./dnocdistribution.ae/en/investor-relations

الدكتور سلطان أحمد الجابر
رئيس مجلس اإلدارة
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تصميم وطبـاعـة جــروب أورجــن

