
 

 

 

 خبر صحفي 

 

" إنرجيز% من أنشطة شركة "توتال 50على  ستحواذلال اتفاقية تبرمللتوزيع  أدنوك

 وزيوت التشحيم في مصر والطيران التجزئة وقود لمبيعات
 

من خالل االستحواذ  الدولي الصعيد على أعمالهابتنمية  "أدنوك للتوزيع" التزامالخطوة تأتي ضمن 

  من حصة على
 

 ووقود بالجملة الوقود بيع وأعمال بالتجزئة الوقود بيع محطة 240 تشمل واسعة أعمال محفظة

 التشحيم زيوت وعمليات الطائرات
 

 "أدنوك للتوزيع"في تاريخ  األكبر يُعدو مليون دوالر أمريكي 203بنحو  يقدر االستثمار

 

 2018 في السعودية في توسّعها بعددولياً  "للتوزيع أدنوك" نمو يسرع االستحواذ

 
أعلنت اليوم أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى دولة اإلمارات في قطاع توزيع  :2022 يوليو 28اإلمارات العربية المتحدة،  أبوظبي،

(، ADNOCDISTالرمز :( و)AEA006101017الرقم:لألوراق المالية تحت )والمدرجة في سوق أبوظبي  الوقود ومتاجر التجزئة،

 للتسويق إنرجيز توتال" شركة من% 50 حصة على لالستحواذ." أس. أيه. أس اليوم عن إبرامها اتفاقية مع "توتال إنرجيز ماركتنج افريك

مليون دوالر أمريكي  17.3مليون دوالر أمريكي، إلى جانب مبلغ إضافي يصل إلى  186)"توتال إنرجيز مصر"( بقيمة تقارب  .م.م"ذ مصر

 ."(االستحواذإذا تم استيفاء شروط معينة )"

 

 االستحواذهذا  يُعدو، وتُعد واحدة من أكبر أربع شركات بيع الوقود بالتجزئة في مصر. 1998شركة "توتال إنرجيز مصر" في عام  تأسست

تشمل الشراكة مع "توتال إنرجيز"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة متعددة . ووخططها للتوّسع "أدنوك للتوزيع"مسيرة  خطوة مهمة ضمن

وما  محطة بيع الوقود بالتجزئة 240سمعة مرموقة في مصر، محفظة أعمال متنوعة تضّم واإلنجازات بالمصادر والتي تتمتع بسجل حافل 

 وعمليات الطائرات ووقود بالجملة الوقود وبيع السيارات غسيل ومراكز زيت تغيير محطة 250 من وأكثر بالتجزئة للبيع متجر   100 عن يزيد

 .التشحيم زيوت

 

االستفادة من عبر شركة "توتال إنرجيز مصر" ل المستقبلي النمو فرصو"توتال إنرجيز"  "أدنوك للتوزيع"ستطور  ،خالل هذه الصفقة ومن

عقاب اإلمكانات المتاحة واستكشاف أوجه التعاون المثمر في مجال توزيع الوقود وزيوت التشحيم وأعمال الطيران معّززة بالنمو االقتصادي في أ

 .19-التعافي من تداعيات جائحة كوفيد

 

مواقع جديدة مختارة إنشاء االستحواذ أيضاً تجديد عدد من محطات الخدمة لتتوافق مع معايير العالمة التجارية ألدنوك، باإلضافة إلى  يتضمنو

 يشهد نمواً سريعاً.  الذيوتجزئة بالالوقود المصري لتوزيع  سوقالأدنوك في حضور يعّزز  ممافي المستقبل تحمل عالمتها التجارية، 



 

 

 

 

، حيث يخضع االتفاق الستيفاء شروط معينة، بما في ذلك موافقات الجهات 2023المتوقع إتمام االستحواذ خالل الربع األول من عام  ومن

 التنظيمية المختصة. 

 

لرئيس التنفيذي وا المنتدب العضو ،وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ،معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر قالبهذه المناسبة، و

في  خطوة مهمةرئيس مجلس إدارة شركة "أدنوك للتوزيع": "تمثل هذه الصفقة ، لشركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( ومجموعة شركاتها

يجعلها سوقاً  مما ،أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان تُعد العربية الشقيقةمصر  خاصةً وأن جمهورية، دولياً للتوسع  ‘أدنوك للتوزيع’مسيرة 

. كما أن صفقة االستحواذ ديناميكية نتطلع إلى إرساء حضور راسخ فيها، والتعاون وبناء شراكات نوعية تسهم في تعزيز النمو وتوسعة األعمال

من المزايا التي  دستستفي حيث، والبحريناإلمارات ومصر واألردن  بين تتوافق مع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة

 .نمو"التتمتع بها كل من اإلمارات ومصر لتعزيز 

 

المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي ألدنوك للتوزيع: "يُعد سوق توزيع الوقود بالتجزئة في مصر سوقاً واعداً يزخر  من جانبه، قال

 فقد ،ديةبفرص النمو المستقبلية نظراً لعدد سكانها المتزايد والذي يضّم نسبة عالية من الشباب. إلى جانب تطبيقها سلسلة من اإلصالحات االقتصا

 . "إيجابية مستقبلية توقعات مع اإلجمالي المحلي الناتج في نمواً  مؤخراً  رمص حققت

 على قدرتنا على ودليالً  ،الواعدة الدولية األسواق في أعمالنا بتوسعة التزامنا على تأكيداً ‘للتوزيع أدنوك’ قبل من االستحواذ هذا: "يمثّل وأضاف

 فرص وتحديددولياً  توسعنا لتسريع النقدية السيولة توظيف فيبالتجزئة، و والمنتجات األخرى الوقودبيع  مجال في خبراتنا من االستفادة

 ."وكفاءة بسرعة الجديدة الديناميكية األسواق دخول لنا تتيح التي الشراكات

 

شركة راسخة تتمتع بسجل حافل بالتميز التشغيلي والمعرفة العميقة بقطاع الوقود والتجزئة في مصر.  ‘توتال إنرجيز مصر’ تعتبرقال: "و

للنمو شركة رائدة إقليمياً في قطاع توزيع الوقود ويدعم تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة  ‘أدنوك للتوزيع’ويتوافق هذا االستثمار كذلك مع رؤيتنا لجعل 

أدنوك ’أن يسهم االستحواذ في إضافة األرباح إلى ومن المتوقع  لمساهمينا على المدى الطويل في المستقبل.وتحقيق مصادر عائدات جديدة 

توتال إنرجيز ’التعاون مع  ثيقالخدمات للعمالء في مصر، وتووأرقى . ونتطلع إلى تقديم أفضل هاعتباراً من العام األول بعد إتمام ‘للتوزيع

 رها من الدول."لتسريع توسعنا في مصر وغي ‘مصر

 

في  ‘أدنوك للتوزيع’أن تضّم جهودها إلى  ‘توتال إنرجيز’": "يسّر إنرجيز"توتال  في والخدمات التسويق قسم رئيس بفلملن، تيريقال  ،جهته ومن

مجال توزيع الوقود سيضيف قيمة  فيمصر، إذ أّن السجّل الحافل باإلنجازات الذي تتمتّع به هذه الشركة الرائدة على مستوى دولة اإلمارات 

 ".الدولي للتوّسع استراتيجيتها إطار في للتوزيع أدنوك مع التعاون مواصلة إلى نتطلعكما ‘ توتال إنرجيز مصر’كبيرة لشركة 

ً لتوسع دوليللنمو وافي إطار تنفيذ استراتيجية أدنوك للتوزيع  خطوة مهمة جديدةهذا االستحواذ  ويُعدّ  ، وذلك بعد افتتاحها أولى محطاتها خارج ا

ً  الشركة تدير حيث، 2018 عام السعودية العربية المملكة فيدولة اإلمارات   نهاية في كما وذلك المملكة أنحاء جميع في خدمة محطة 55 حاليا

 خالل من الدولي المستوى على للتوزيع أدنوك تواجد نطاق توسيع في" فويجر"أدنوك  زيوت منتجات تساهم ذلك، إلى إضافة. 2022 مارس

 .العالم حول دولة 20 إلى تصديرها
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 "عن "أدنوك للتوزيع

، هي الشركة الرائدة على مستوى دولة (ADNOCDIST):"أدنوك للتوزيع"، المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية تحت الرمز

مارس  31متجر تجزئة، وذلك كما في  350محطة خدمة، و 464تدير أدنوك للتوزيع اإلمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. 

. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسّوق والموّزع الريادي للوقود لعمالء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة اإلمارات، وهي 2022

بافتتاحها  2018لدولة السبع. كما توّسعت عمليات الشركة دولياً في العام الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات بيع الوقود بالتجزئة في إمارات ا

. للمزيد من المعلومات، 2022مارس  31محطة خدمة في المملكة كما في  55محطتي خدمة في المملكة العربية السعودية، حيث تدير الشركة 

 .www.adnocdistribution.ae يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني

 

  IR@adnocdistribution.aeلالستفسارات الخاصة بعالقات المستثمرين، يُرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني:

 media@adnocdistribution.ae الستفسارات وسائل اإلعالم، يُرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني:
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