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 الطموحة للنموضمن جهودها لتنفيذ استراتيجيتها  
 متطورة ذاتية الرفع  بحرية  اتر احفتستحوذ على ثالث  " أدنوك للحفر" 

 الستةةلرفع  خطة "أدنوك"  دعميمليار درهم إماراتي   1.17بقيمة   على حفارات بحرية متطورة االستتحواذ •
 استدامتهاضمان اإلنتاجية و 

المزيد و ، تنفيذ برنامجها الطموح لتوستتةة أستتطوا حفاراتهاستتريع لتالشتتر ة خطط  تدعم  الجديدةالخطوة  •
 قيد الدراسة حاليا   عمليات االستحواذمن 

يةتبر  بوصتتتفها تمتلت وتشتتتول أستتتطوا حفارات بحرية ذاتية الرفع   "أدنوك للحفر"مكانة    يؤ داالستتتتحواذ  •
 في الَةالممن بين األكبر 

 

الُمدرجة في سوق أبوظبي لألوراق   " أدنوك للحفر" شركة  أعلنت :  2022 ، 21نوفمبر   –أبوظبي، اإلمارات الةربية المتحدة 
)الرمز:   تحت  علىلل اتفاقية    توقيع  عناليوم  (  AEA007301012والرقم:    ADNOCDRILLالمالية    ثلث   ستحواذ 

ه الشركة يمن توج  ُجزءا  ضمن االتفاقية المذكورة  وُتشكل تكلفة االستحواذ  .  الرفعذاتية    جديدة   متطورة   ِمنصات حفر بحرية
 أعمالها.  وتطوير ةسنوات بشأن النفقات الرأسمالية وخططها االستراتيجية لتوسعلمدة ثلث 

مليون   320) مليار درهم إماراتي  1.17بقيمة إجمالية بلغت    جديدة   حفاراتثلث    علىلستحواذ  ل  اتفاقية  على  التوقيع  ويؤكد
 أتي وت  . خدماتها  نطاق  وتوسعة  حفاراتها  سطولقطع أ عدد    زيادة بالطموحة    تهااستراتيجي الشركة بتنفيذ    التزام  دوالر أمريكي(
للستحواذ على   اتفاقية  شملت  جديدة   منصات حفربيع وشراء  من االتفاقيات ل   في أعقاب التوقيع على عدد    الخطوة األخيرة 

 ضافةباإل  ،يونيو   10تم إبرامها في    حفارة واحدة   على  لستحواذ ل   واتفاقية   ، الماضي  مايو  30في  تم التوقيع عليها    حفارتين 
   .أغسطس  24وقعتها الشركة في  أخرى  للستحواذ على حفارة إلى اتفاقية 

لتحقيق   ممكنا  رئيسيا  بصفتها ": وبهذه المناسبة، قاا عبدالرحمن عبدهللا الصيةري، الرئيس التنفيذي لشر ة "أدنوك للحفر" 
للحفر‘’ تواصل    ،زيادة سعتها اإلنتاجيةب  ‘أدنوك ’  هدف ا  أدنوك  للنمو والتطور. وتمثل عملية تنفيذ  ستراتيجيتها الطموحة 

المستمرة لزيادة    الشركة، وفي إطار جهودها  النجاحات واإلنجازات التي حققتها   ضمن سلسلة خطوة مهمة  االستحواذ األخيرة  
تمتلك    من الشركات العالمية التي  بوصفهامكانتها    مما يرسخاإليرادات وتعزيز القيمة لمساهميها خلل السنوات القادمة،  

 ".  من بين األكبر في الَعالم  واحدا   وتشغل أسطول حفارات بحرية ذاتية الرفع يعتبر

المالي  المستويين  على  "  أدنوك للحفر"أداء  فع  ر   تدريجي، في   بشكل    الحفارات الجديدة بعمل  ال بدء  من المتوقع أن يسهم  و 
 . ا في جميع أنحاء العالمهوعملئ الشركة مساهميدولة اإلمارات و  بالنفع على يعود  بما   والتشغيلي

نجحت "أدنوك للحفر" في تسريع وتيرة تنفيذ برنامجها   ،2021في سوق أبوظبي لألوراق المالية في أكتوبر    منذ إدراجهاو 
. حفارة   108إلى    95من    2022سبتمبر    30  تاريخ عدد الحفارات التي تملكها ب حيث ارتفع    ،حفاراتها  أسطول توسعة  الطموح ل
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من بحرية ذاتية الرفع    حفارات  التي تشغل أسطول  الشركاتواحدة من  الشركة    الحفارات ستصبحعلى هذه    وبفضل االستحواذ
 .على المدى القصيركما تخطط الشركة لتحقيق المزيد من النمو والتطور   .حفارة 30بعدد بين األكبر في الَعالم  

التسع أشهر   خلل مستدامة وتدريجية، حيث حققت الشركة    ا  أرباححقق  وتُ   المرن قوي و ال   هانمو  مسيرة  " أدنوك للحفر" تواصل  و 
  ،مليار دوالر أمريكي(  1.94)  إماراتي درهم  مليار    7.12إيرادات بلغت  سبتمبر    30المنتهية في    2022من عام    ىاألول

بزيادة  مليون دوالر أمريكي(    568)مليار درهم إماراتي    2.08  بلغ  وصافي أرباح،  % على أساس سنوي 15بزيادة قدرها  
 . %24قدرها 

 _انتهى_

 عن أدنوك للحفر
 

المالية لألوراق  أبوظبي  سوق  في  مدرجة  شركة  للحفر  والرقم:    ADNOCDRILL  :)الرمزتحت   أدنوك 
(AEA007301012 وهي أكبر شركة حفر وطنية في الشرق األوسط تمتلك أسطوال حفارات متعددة المهام من بين األكبر ،

في العالم. كما تعتبر شركة أدنوك للحفر حلقة وصل مهمة في أعمال االستكشاف واإلنتاج والتطوير في أدنوك التي تواصل 
أهد  تحقيق  نحو  قدما   من المضي  الذاتي  االكتفاء  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتمكين  اإلنتاجية  سعتها  برفع  افها 

أول شركة وطنية لخدمات الحفر المتكاملة في المنطقة، حيث تقوم    2018وتشكل أيضا  شركة أدنوك للحفر منذ عام   الغاز.
سل  تشمل  خدمات  وتقدم  النهاية  إلى  البداية  من  وتسليمها  اآلبار  ُيرجى بحفر  المزيد  لمعرفة  بأكملها.  الحفر  قيمة  سلة 

  www.adnocdrilling.ae   زيارة:
  

  ُيرجى التواصل مع:  ،لالستفسارات اإلعالمية 
  إيان كراكنيل 

  المؤسسي  االتصال  –رئيسالنائب  
+971 2 698 3614 

  ُيرجى التواصل مع: ،الستفسارات المستثمرين 
   نيكوالس روبرت

  المستثمرينعلقات   – رئيس النائب  
+971 58 584 1642 

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=http%3A%2F%2Fwww.adnocdrilling.ae.mcas.ms%3FMcasTsid%3D15600&McasCSRF=22e41375d7a296adbc57ae311a3454c0137cb9844cb2aafc8735ee3d9d2630ca

