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ة إدراج أسهم  كة أدنوك للحفر ش.م.ع إعالن بشأن نشر ي سوق  شر
 
كة"( ف ي )"الشر  وراق المالية لل  أبوظب 

كة   اسم الشر

كة أدنوك للحفر ش.م.ع   شر
 

 تفاصيل السجل التجاري 

 CN-2688881 رخصة تجارية رقم 
 

 رأس المال 

كة رأس مال • بقيمة  :  الشر ليكون  اإلدراج  تاري    خ  ي 
ف  كة  الشر مال  رأس  مليار  )  1,600,000,000ُحدد 

ي موزع عىل عدد وستمائة مليون
   ( رمليا  16)  16,000,000,000  ( درهم إمارات 

 
مدفوعة  سهم نقديا

(  0.10( سميةابالكامل، بقيمة  ي
ة فلوس(  درهم إمارات    لكل سهم.  )عشر

أسهم • ونوع  وعدد  وستونو )مليار  1,760,000,000 عدد  : الطرح نسبة  ،  سهم   مليون(   سبعمائة 
كة  رأس % من إجمالي أسهم11عادية. تمثل أسهم الطرح نسبة وجميعها أسهم    . مال الشر

 بيان تطور رأس المال  

كة   هيكل رأس مال الشر

ي  
كة ف  ي موزع عىل عدد    )مئة ألف(  100,000برأس مال مقداره    1972تأسست الشر

 10,000دينار بحرين 
ة  )  . وقد    10( سهم، قيمة كل سهم  آالفعشر ي

ة( دينار بحرين  ي التداول  )عشر
ي ف 
تم طرح الدرهم اإلمارات 

ي  
ي عام    لكلذو ،  1973مايو    19ألول مرة ف 

كة ف  ي وقت تأسيس الشر
ي   عملة  ت، كان1972ف 

الدينار البحرين 
.   هي  ي ي أبوظن 

  1981لسنة    4جب قانون رقم  وقد تم زيادة رأس المال بمو   العملة الشائعة االستخدام ف 
بمبلغ   كة  الشر مال  رأس  عدد    105,000,000ليصبح  عىل  موزع  ي 

إمارات  درهم  مليون(  وخمس  )مئة 
. ذلك وقد تم   100)مئة مليون وخمسون ألف( سهم وقيمة كل سهم    100,050,000 ي

)مئة( درهم إمارات 
بموجب   المال  رأس  رقم  الزيادة  بمبلغ    قيمةليصبح    2018لسنة    21قانون  كة  الشر مال  رأس 

ي موزع عىل عدد    ))أربعمائة مليون  400,000,000
أسهم    ))أربعمائة مليون   400,000,000درهم إمارات 
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ي تم اكتتابها بالكامل من قبل المساهم البائع  100عادية وقيمة كل سهم  
ي والن 

كة    )مئة( درهم إمارات  شر
ول  ي الوطنية )"أ بت  كة "( أدنوكبوظن  ي ليمتد بيكر هيوز هولد وشر

ي ف   . "( بيكر هيوز)"ينج اس ت 

كة،  أسهم  ادراج  قبل كة  أسهم  عدد   بزيادة  قمنا   الشر  خالل   من  16,000,000,000  إل   4,000,000  من  الشر
 100  من  الواحد   للسهم  االسمية  القيمة  وتخفيض  المحتجزة  األرباح  من  درهم  1,200,000,000  رسملة
 . درهم 0.10 إل درهم

كة للبيع  11قدم المساهم البائع  ي % من رأس مال الشر
 . الطرح ف 

 

 الطرح عملية بعد تطور رأس المال 

ي تاري    خ اإلدراج ليكون بقيمة
كة ف    16,000,000,000  عىل  موزع  1,600,000,000  ُحدد رأس مال الشر

 . درهم لكل سهم 0.10سهم بقيمة 

كة،بالمائة(    وثمانون  تسع) %  89  مجموعه  ما   ي   المؤسس   يمتلك كة بتقديم   من أسهم الشر وقد قامت الشر
كة. بالمائة عشر  أحد )  %11المساهم البائع يطرح   لكي خطتها إل الهيئة   ( من إجمالي رأس مال الشر

 سهم  مليون(   وأربعون ومئتانأربعة عشر مليار )   14,240,000,000                                                                                                            ي   عدد أسهم المؤسس 

 سهم   مليون(  وستون سبعمائةو مليار  )   1,760,000,000  إجمالي أسهم المكتتبي   

 سهم  ستة عشر مليار( )   16,000,000,000 المجموع       
 

كة ي الشر
 
 ***بيان كبار المساهمي   ف

 

نوع  جنسية ال االسم
 األسهم 

األسهم    عدد 
 ** المملوكة

إجمالي قيمة  
 األسهم* 

نسبة 
الملكية  
من رأس  
 المال 

كة ول  شر بت 
ي أ بوظن 

مارات العربية  اإل 
 المتحدة 

أسهم  
 عادية 

13,440,000,000 1,344,000,000 84% 
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  الوطنية
 ( أدنوك) 

كة  بيكر  شر
هيوز 

هولدينج اس 
ي ليمتد 

ي ف   ت 
 ( بيكر هيوز) 

ي  سوق أبوظن 
 العالمي 

أسهم  
 عادية 

800,000,000 80,000,000 5% 

 عىل القيمة اإلسمية ا*
ً
 ستنادا

كة من   كة، قمنا بزيادة عدد أسهم الشر من خالل رسملة    16,000,000,000إل    4,000,000**قبل ادراج أسهم الشر
  0.10درهم إل    100درهم من األرباح المحتجزة وتخفيض القيمة االسمية للسهم الواحد من    1,200,000,000

 درهم. 

 . سيتم تحديث هذه الفقرة بعد إتمام عملية تخصيص األسهم ***
 

كة عن  عامة  نظرة    الشر

كة   أكت  شر للنحن  أننا وطنية  الحفر، حيث  أسطول منصات  األوسط من حيث حجم  ق  الشر ي 
ف  حفر 

ي  منصة حفر مستأجرة    11مملوكة من قبلنا و  منصة حفر    96منصة حفر من بينها    107نمتلك  
 30كما ف 

المورد  2021  يونيو  أننا  بالحفارات    الوحيد ، كما  المرتبطة  الخدمات  الحفارات وبعض  تأجت   لخدمات 

وطلمجموعة أدنوك    لشر
 
. ونحن نمد عمالءنا بمجموعة متكاملة من خدمات  تعاقدية متفق عليها  وفقا

ي ذلك  
بما ف  بالحفاراتالحفر،  المرتبطة  الخدمات  الحفارات وبعض  تأجت   ، والخدمات ذات  خدمات 

خدمات )مثل:  النفط  بحقول  والتثبيت    الصلة  الموجه،  والحفر  الحفر،  وكابالت  المتكاملة،  الحفر 

  .) باإلسمنت، وآلية الضخ بالضغط، وتسجيل بيانات ست  الحفر ونتائجه والموائع، والتكست  الهيدروليكي

ا،   من منصات الحفر لدينا    29  وإنهذا وإن نصف أسطولنا يبلغ من العمر أقل من خمس سنوات تقريب 

، قمنا بحفر ما يزيد  2020ديسمت     31لنا وحن   اعمأ كاملة إل عمالئنا. ومنذ بدء  خدمات حفر مت  توفر 

ا بإجمالي مسافة تزيد عن    9,600عىل  
ي النصف األول من عام  مليون قدم.    70بتر 

قمنا    2021هذا وف 

ا  286بحفر .  بتر 
 
 إضافيا
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ي السوق، وقوة عال 
ي نجاحنا من بينها ريادتنا ف 

سهم ف 
ُ
 عن دعم  ونرى أن ثمة عوامل ت

ً
متنا التجارية، فضال

كتنا األم. قمنا بتنظيم أعمالنا وتقسيمها إل أربعة قطاعات واضحة:  كة أدنوك لنا، وهي شر  شر

بنسبة   • الخدمات  استأثرت هذه  ية، حيث  الت  و   51.3الخدمات  إيراداتنا 50.5نسبة  %  من   %

و 53.1ونسبة   العام  53.6نسبة  %  عن  أرباحنا  إجمالي  من  ي  % 
ف   2020ديسمت     31المنتهي 

ي  
ة الستة أشهر المنتهية ف  ، ولتقديم تلك    2021يونيو من العام    30باإلضافة إل فت  عىل التوالي

ل  
ّ
منصات حفر متنقلة لصيانة اآلبار.   5منصة حفر برية من بينها    65الخدمات نمتلك ونشغ

ي وصيانة اآل  ي نقدمها أعمال الحفر الت 
ية الن   بار؛وتشمل الخدمات الت 

ج • % من إيراداتنا 26.1% ونسبة 28.4، حيث استأثرت بنسبة (jack up rigs) حفارة قائمة الت 

 إل نسبة  
ً
ي  33.3  % ونسبة33.1إضافة

ديسمت    31% من إجمالي أرباحنا عن العام المنتهي ف 

ي    2020
ة الستة أشهر المنتهية ف  ، ولتقديم  عىل    2021يونيو من العام    30باإلضافة إل فت  التوالي

ل  
ّ
ونشغ نمتلك  الخدمات  ي    21تلك 

الن  الخدمات  وتشمل  واحدة.  وبارجة  بحرية  رفع  منصة 

الحفر منصات  إنجاز  أعمال  القطاع  هذا  ي 
ف  الرفع نقدمها  منصات  ،  (jack-ups)  باستخدام 

 وخدمات صيانة اآلبار، وخدمات صيانة البوارج ذاتية الدفع؛ 

استأ   • حيث  البحرية،  الجزر  بنسبة  خدمات  و9.7ثرت  ونسبة  %9.4  إيراداتنا  من   %11.4  %

ي  12.1ونسبة  
ة    2020ديسمت     31% من إجمالي أرباحنا عن العام المنتهي ف  باإلضافة إل فت 

ي  
، ولتقديم تلك الخدمات نمتلك   2021يونيو من العام    30الستة أشهر المنتهية ف  عىل التوالي

ل  
ّ
ي الجزر. وتشمل الخدما  10ونشغ

ي هذا القطاع خدمات الحفر  منصات حفر ف 
ي نقدمها ف 

ت الن 

ي الجزر االصطناعية؛ و 
 ف 

 إل نسبة 14.0% و10.6خدمات حقول النفط، حيث استأثرت بنسبة   •
ً
% من إيراداتنا إضافة

ي  1.0% ونسبة  2.4
باإلضافة إل   2020ديسمت     31% من إجمالي أرباحنا عن العام المنتهي ف 

ي  
ف  المنتهية  أشهر  الستة  ة  العام  يو   30فت  من  القطاع    2021نيو  هذا  ي 

ف  ونقدم   ، التوالي عىل 

مجموعة شاملة ومتكاملة من التخصصات ذات الصلة بخدمات حقول النفط من بينها سوائل  

الحفر وإنجاز اآلبار، وخدمات الحفر، والخدمات المتكاملة، وكابالت الحفر، وتسجيل بيانات  
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 . ي كما    ست  عملية الحفر، والتكست  الهيدروليكي
منصة حفر   29فإن    2021من عام    يونيو   30  ف 

 . توفر خدمات حفر متكاملة

ي    2,097.9بلغت    إيراداتقد حققنا  هذا و 
،  2020ديسمت     31مليون دوالر أمريكي عن العام المنتهي ف 

ائب واال  ي رب  ح قبل الفوائد والض 
مليون دوالر أمريكي    959.7ستهالكات واإلطفاءات بقيمة  كما حققنا صاف 

ا بقيمة   .    569.0وربح   دوالر أمريكي مليون    1,123.5بلغت    هذا وقد حققنا إيراداتمليون دوالر أمريكي

ي  
ة الستة أشهر المنتهية ف  ائب واال   2021يونيو من عام    30لفت  ستهالكات واإلطفاءات قبل الفوائد والض 

ا بقيمة مليون 499.5 بقيمة  . دوالر أمريكي مليون  281.6 وربح 

 المجموعة  تاري    خ  

ي عام 
كتنا ف  كة   1972تأسست شر ، وهي شر ي كة الحفر الوطنية بأبوظن 

ي بوصفها شر بموجب مرسوم أمت 

ي عام 
كة أدنوك. وف  ا لشر كتنا بموجب القانون االتحادي رقم 2018تابعة مملوكة كلي  ، تم إعادة تنظيم شر

ا من  2018لعام    21 كة أدنوك للحفر ش.م.ع". وكان هذا األمر جزء  مبادرة رامية إل   لنتحّول إل "شر

ي إطار المبادرة الرامية إل تحسي   
كتنا لتحسي   كفاءتها وربحيتها. وبعد إعادة هيكلتنا وف  إعادة تنظيم شر

ربحيتها،   وزيادة  كتنا  شر من كفاءة  سلسلة  كتنا  شر مع  وأبرمت  أعمالنا  ي 
ف  هيوز  بيكر  كة  شر استثمرت 

ي مجال خدمات الحفر المتكاملة بالمنطقة،  االتفاقيات لتمكيننا من التحّول إل مقدم الخدمات األ
ول ف 

المعدات  إضافة  هيوز  بيكر  كة  شر مع  اكتنا  شر أثمرت  لقد  للعمالء.  الوحيدة  الوجهة  بوصفنا  والعمل 

 عن إضافة المزيد من القدرات 
ً
والخدمات والتقنيات ذات الصلة بتقديم خدمات حقول النفط، فضال

ية إل قدراتنا الحالية الداخلية  ها. البشر    ذات الصلة بإدارة منصات الحفر وتأجت 

كة    النشاط الرئيسي للشر
 

اء واستحواذ وامتالك واستئجار وتأجت  ونقل وبيع وتسويق وتشغيل • اد وشر وصيانة وتمويل  استت 

ي 
التنبيه والتسهيالت للصنادل،  جميع أعمال الحفر من تصليح وخدمات الحفارات، والتضف ف 

كة  أصول، والمواد واآلالت الالزمةوكذلك أي معدات أو   .لتحقيق غايات الشر
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اآلبار • ومعالجة  بتطوير  يتعلق  وما  بها،  المرتبطة  اآلبار  وخدمات  الحفر  بأعمال  ية   القيام  الت 

والبحرية وآبار الجزر، سواء آبار تقليدية أو غت  تقليدية، من أجل استكشاف واستخراج النفط 

 .لماءا والغاز الطبيعي و 

 

والمنتجات   • الكيميائية  المواد  عىل  والحفاظ  وتخزين  وإدارة  وتسويق  وتوزي    ع  وبيع  اء  وشر إنتاج 

اء وبناء وامتالك وتأجت  وتحويل   ي صناعات النفط والغاز، وشر
األخرى المستخدمة أو المطلوبة ف 

ي أي منشآت أو أصول مطلوبة لمثل هذه األغراض، 
وبيع وتشغيل وصيانة وتمويل والتضف ف 

 .افة إل توفت  األيدي العاملة باإلض

 

ي   •
ورية لتحقيق أغراضها بما ف  ي تراها ض 

ة كافة العمليات والتضفات واألعمال واألنشطة الن  مباشر

اكة داخل الدولة أو خارجها.  ي اتفاقيات شر
كات تابعة والدخول ف   ذلك تأسيس أو تملك شر

 

ا المجلس األعأي نشاط آخر يوافق عليه المجلس األعىل   •  ىل للشؤون المالية واالقتصادية( )حالي 

 بناء عىل توصية مجلس اإلدارة. 

 

 لها أو عن طريق وسطاء  •
 
 أو جزئيا

 
كات المملوكة كليا كة نشاطاتها بنفسها أو من خالل الشر تباشر الشر

 أو وكالء تقوم بتعيينهم. 

كة   فروع الشر

كة أية فروع. ال   يوجد لدى الشر

كات التابعة    الشر

كات تابعة. ال يوجد   كة أي شر  لدى الشر
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 أعضاء مجلس اإلدارة  

 سنة االسم
 الميالد 

   المنصب الجنسية 

اإلمارات العربية   1973 معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر 
 المتحدة 

دارة إمجلس  رئيس
 مستقل 

السيد/ عبدالمنعم سيف حمود أحمد 
 الكندي 

اإلمارات العربية   1958
 المتحدة 

مجلس نائب رئيس  
  اإلدارة

عمران  السيد/  أحمد  سعيد  ياش 
 المزروعي 

اإلمارات العربية   1973
 المتحدة 

دارة  إعضو مجلس 
 مستقل 

ناض   السيد/  يوسف  جاسم  أحمد 
ي   الزعات 

اإلمارات العربية   1980
 المتحدة 

دارة  إعضو مجلس 
 مستقل 

ي السيد/  
اإلمارات العربية   1991 محمد سيف عىلي عابد العريات 

 المتحدة 
دارة  إعضو مجلس 
 مستقل 

هزيم   محمد  خليفة  من   السيدة/ 
ي   المهت 

اإلمارات العربية   1975
 المتحدة 

دارة  إعضو مجلس 
 مستقل 
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أحمد  عمر  صوينع   السيد/    حسن 
 السويدي 

اإلمارات العربية   1966
 المتحدة 

دارة  إعضو مجلس 
 مستقل 
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 التنفيذية العليا  ةاإلدار 

الميالد  سنة المنصب  االسم ة   المؤهالت العلمية و عدد سنوات الخب   

السيد/ 
عبدالرحمن  

عبدهللا  
حسن  

بامجبور 
الصيعري 
  

الرئيس 
 التنفيذي 

ة تزيد عىل  1964 يتمتع السيد عبد الرحمن عبد هللا الصيعري بخت 
أدنوك    42 كات  شر ي 

ف  والبحرية  ية  الت  الحفر  أعمال  ي 
ف  ا  عام 

ي مجال االستكشاف واإلنتاج، وتول منصب الرئيس 
العاملة ف 

ي عام  
كة ف  شغل السيد الصيعري  هذا و .  2020التنفيذي للشر

ية ي أدنوك الت 
كة    العديد من المناصب العليا ف  ي  وداخل الشر

ف 
ة   عام  الفت  عام    1999من  مساعد  2019إل  ذلك  ي 

ف  بما   ،
كة أدنوك للحفر ونائب المدير العام للعمليات  المدير العام لشر

ية والبحرية من عام   . بعد ذلك، تم 2008إل عام    2000الت 

األول   الرئيس  نائب  منصب  ي 
ف  الصيعري  السيد  تعيي   

عن ك  
ً
مسؤوال حيث كان  ية للعمليات،  الت  كة  الشر عمليات  ل 

اف عليها بشكل كامل. وتول السيد الصيعري   والبحرية واإلشر
كة،  الكفاءة داخل الشر ا عن عدد من أهداف 

 
أيض المسؤولية 

ي ذلك مبادرات مركزية المعسكرات، وإنشاء مركز تدريب  
بما ف 

  2016وتحسي   حركة منصات الحفر عت  األسطول. من عام  
ا أول للرئيس  تم  كما  ،  2019إل عام   تعيي   السيد الصيعري نائب 

اف عىل كل   ية، حيث قمنا باإلشر ي أدنوك الت 
ألعمال الحفر ف 

ا.  
 
ها تعقيد كة وأكتر ي أكت  حقول الشر

عمليات الحفر الرئيسية ف 
السيد  شارك  ية،  الت  أدنوك  كة  شر ي 

ف  تعيينه  ة  فت  وخالل 
كة   الشر حققتها  ي 

الن  الرئيسية  اإلنجازات  بعض  ي 
ف  الصيعري 

الحفر،   منصات  تكديس  اتيجيات  است  فيها  بما  اآلن  حن  
 عن تنمية المواهب 

ً
وتعزيز الثقافة القائمة عىل األداء، فضال

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 الوطنية الشابة ف 

السيد/ 
شامخ   فؤاد 

  عىلي شامخ
  البادي

نائب  
رئيس 
أول 

ي  1973
حيث تول منصب   2018 عام  انضم إلينا السيد فؤاد البادي ف 

السيد  ية(. وقبل ذلك، شغل  )الت  أول للعمليات  نائب رئيس 
 
ً
ي أدنوك، حيث كان مسؤوال

البادي منصب مدير إدارة الحفر ف 
ي أدنوك، واألهداف 

اتيجيات وسياسات الحفر ف  عن وضع است 
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للعمليات 
ية   الت 

الحفر،   أعمال  تعزيز  أجل  من  األجل  وطويلة  األجل  ة  قصت 
الحفر،   تكلفة  والحد من مخاطر  وتحسي    اآلبار  ورفع جودة 

الرئيس  نائب  البادي منصب  الحفر. قبل ذلك، شغل السيد 
ية،  الت  أدنوك  كة  شر ي 

ف  األعمال  واستمرارية  األزمات  إلدارة 
والخطط  األعمال  اتيجية  است  وضع  عن   

ً
مسؤوال حيث كان 

إل  باإلضافة  واألداء  الجودة  تحسي    لفريق  التشغيلية 
إلد المستمر  ا  التحسي   

 
وفق واألزمات  والسالمة  الصحة  ارة 
ورؤيتها.  ورسالتها  اتيجيتها  واست  كة  الشر أعمال  إدارة  لنظام 
ي 
وقبل ذلك، شغل السيد البادي العديد من المناصب العليا ف 

حيث   للتوطي    ي  أبوظن  ومجلس  أدنوك  كات  شر مجموعة 
ي تنفيذ عمليات الحفر واإلنتاج باإلضافة 

ة ف  ة كبت  اكتسب خت 
إدارة بكالوريوس   إل  درجة  البادي  السيد  يحمل  المشاري    ع. 

العربية   اإلمارات  جامعة  من  ول  البت  هندسة  ي 
ف  العلوم 
 المتحدة. 

السيد/ 
راشد  أحمد 
  جمعة
ي 
  المغن 

الحمودي
  

نائب  
رئيس 
أول 

 لإلدارة 

عام   1970 ي 
ف  ي 

المغن  أحمد  السيد  إلينا  تول   2019انضم  حيث 
ية والخدمات المساندة.   منصب نائب رئيس أول الموارد البشر
ي منصب نائب رئيس 

وقبل انضمامه إلينا، شغل السيد المغن 
كة أدنوك لمعالجة  ي شر

اتيجية والدعم المؤسسي ف  أول لالست 
اس تطوير  إدارة عملية   عن 

ً
اتيجية الغاز، حيث كان مسؤوال ت 

كة وخطط األعمال طويلة األجل وبطاقة األداء المتوازن   الشر
كة رسالتها. وقبل ذلك،  كة بما يتماشر مع رؤية الشر لدى الشر
المعلومات   الرئيس لتقنية  نائب  ي منصب 

المغن  شغل السيد 
رؤية  وضع  عن   

ً
مسؤوال حيث كان  ية،  الت  أدنوك  كة  شر ي 

ف 
ي  
ف  وبرامجها  وخططها  ورسالتها  كة  المعلومات  الشر مجال 

أعمالها. وقبل  كة وخطة  الشر اتيجية  ا الست 
 
والتكنولوجيا وفق

الحلول  قسم  رئيس  منصب  ي 
المغن  السيد  شغل  ذلك، 

كة أدنوك للغاز الطبيعي المسال،  ي شر
الهندسية والمحطات ف 

عىل   اف  واإلشر والتوجيه  التخطيط  عن   
ً
مسؤوال حيث كان 

ول نظم المعلومات.  أنشطة دائرة التصنيع وإدارة المعرفة لحل
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ي نظم 
إدارة األعمال ف  ي درجة بكالوريوس 

المغن  يحمل السيد 
 المعلومات اإلدارية من جامعة توليدو. 

السيد/ 
صالح  حمد 

 حمد صالح
ي    الجنين 

نائب  
رئيس 
أول 

للعمليات 
 البحرية 

ي يناير   1975
ي ف  بتولي منصب    2016انضم إلينا السيد حمد الجنين 

اف واإلدارة نائب رئيس أول  للعمليات، حيث تول مهمة اإلشر
عىل أقسام الخدمات البحرية ومنصة الحفر بالجزر. ويتمتع  
تركزت   الحفر، حيث  عمليات  ي 

ف  ة  ة كبت  بخت  ي  الجنين  السيد 
الخدمات   تقديم  ناحية  من  الحفر  عمليات  عىل  ته  خت 
كة  ي شر

ف  ي  الجنين  السيد  عمل  لدينا،  تعيينه  وقبل  وتشغيلها. 
ي الموقع ألكتر من  أدنوك ال

ف حفر ف  ي منصب مشر
 7بحرية ف 

من  العديد  الحي    ذلك  منذ  ي  الجنين  السيد  وشغل  سنوات. 
ف   أشر حيث  البحرية،  أدنوك  ي 

ف  العليا  التشغيلية  المناصب 
ي ذلك منصب مهندس حفر أول، 

عىل عمليات الحفر، بما ف 
ويحمل  الحفر.  لهندسة  أول  ومدير  الحفر،  هندسة  ومدير 

ي  ول من جامعة  السيد الجنين  ي هندسة البت 
 شهادة جامعية ف 

من  األعمال  إدارة  ي 
ف  وماجستت   المتحدة  العربية  اإلمارات 

 . ي  جامعة أبوظن 
السيد/ 

 عيس عىل
حور 

ى  القشت 
  المهري

نائب  
رئيس 
أول 

للشؤون 
 الفنية 

ي عام   1973
ي منصب نائب   2018انضم إلينا السيد عىلي المهري ف 

ف 
الفنية،   للشؤون  أول  دائرة رئيس  عن  المسؤولية  تول  حيث 

وسالمة  األعمال  وتطوير  والصيانة  والمشاري    ع  الهندسة 
األصول. وقبل ذلك، شغل السيد المهري منصب نائب رئيس 

كة أدنوك البحرية من عام   ي شر
إل عام    2017ألعمال الحفر ف 

 عن أنشطة الحفر البحرية والجزرية    2018
ً
حيث كان مسؤوال

ي مناطق االمتيازات ا
لميدانية المختلفة الخاصة بها. ومن عام  ف 

عام    2015 نائب  2017إل  منصب  المهري  السيد  شغل   ،
العلوي  زاكوم  حقل  تطوير  كة  شر ي 

ف  الحفر  ألعمال  رئيس 
إل  الوصول  تمديد  وع  مشر عن   

ً
مسؤوال حيث كان  )زادكو( 

 ( ي  ERDالحفر 
ف  البكالوريوس  درجة  المهري  السيد  يحمل   .)

ول من   جامعة اإلمارات العربية المتحدة. هندسة البت 

السيد/ 
ى  مر ا

نائب  
رئيس 

ي ديسمت    1969
ي منصب    2018انضم إلينا السيد إمري زين الدين ف 

ف 
نائب أول للرئيس لخدمات حقول النفط. وقبل انضمامه إلينا،  
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محمود  
يشى 
زين   محمد 

  الدين 

أول إلدارة 
خدمات 
حقول  
 النفط 

قسم  ي 
ف  العليا  المناصب  من  العديد  الدين  زين  السيد  شغل 
كة بيكر هيوز من عام   ي شر

إل    2003خدمات حقول النفط ف 
المدير  2018ديسمت  من عام   ي ذلك منصب 

بما ف  والمدير ، 
 ( يك  إلكت  ال  لجت  التابعة  هيوز  بيكر  كة  لشر ي  BHGEالعام 

ف   )
عام   من  واليمن  المتحدة  العربية  عام    2017اإلمارات  إل 

كة لخدمات  2018  عن أنشطة تلك الشر
ً
، حيث كان مسؤوال

التوربينية   واآلالت  النفط  حقول  ومعدات  النفط  حقول 
،  2017ام  إل ع  2016واألعمال الرقمية. قبل ذلك، من عام  

شغل السيد زين الدين منصب العضو المنتدب والمدير العام  
وقطر  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ي 

ف  ي 
الجغراف  للتسويق 
، شغل السيد زين الدين 2016إل عام    2014والهند. من عام  

لمنطقة   األعمال  وتطوير  والتسويق  المبيعات  مدير  منصب 
ح الهادئ  والمحيط  وآسيا  األوسط  ق  ي  الشر

ف  يقيم  يث كان 
عام  من  ذلك،  وقبل  المتحدة.  العربية  باإلمارات   ، ي دت  إمارة 

، شغل السيد زين الدين مناصب عليا 2014إل عام    2009
بيكر   كة  لدى شر النفط  حقول  خدمات  مؤسسة  ي 

ف  مختلفة 
ي  
ي ف 
هيوز، ومدير الشؤون الفنية والمبيعات للتسويق الجغراف 

ي مدينة القاهرة ، حيث كان يق2011دولة مض حن  عام  
يم ف 

، شغل السيد زين 2009إل عام    2003بدولة مض. ومن عام  
ي مؤسسة خدمات حقول  

ا مناصب إدارية مختلفة ف 
 
الدين أيض

كة بيكر هيوز،  كة بيكر هيوز. وقبل عمله مع شر النفط لدى شر
كة سميث   شغل السيد زين الدين منصب المدير اإلقليمي لشر

ا اإلمارات  ي 
ف  ناشونال  ي إنت 

ف  يقيم  حيث كان  المتحدة  لعربية 
ي من  كة 2003عام إل عام  1997أبوظن  . وقبل عمله لدى شر

كمتخصص  الدين  زين  السيد  عمل  ناشونال،  إنت  سميث 
ي القاهرة حن  عام  

جت  ف  كة شلمت  ياء لدى شر . 1997بالجيوفت  

ف  يحمل السيد زين الدين درجة البكالوريوس مع مرتبة الشر
الجيو  ي 

ف  بمض، والماجستت   شمس،  عي    جامعة  من  ياء  فت  
ا منصب محاض  مساعد من عام  

 
إل    1991حيث شغل أيض

 . 1996عام 
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السيد/ 
الكسندر  
كندى  

وهارت قاور 
  

المدير 
 المالي 

ي عام  قاور كندى  انضم إلينا السيد الكسندر   1971
ي    2018وهارت ف 

ف 
، وشغل منصب المدير المالي منذ  منصب نائب المدير المالي

اور 2020عام   السيد  ي 
حظ  إلينا،  انضمامه  وقبل    وهارتق. 

وليوم امتدت إل  كة بريتيش بت  ة مهنية طويلة لدى شر بمست 
كات   23 شر عت   مختلفة  مالية  مناصب  شغل  حيث  ا  عام 

وليوم والمناطق الجغرافية التابعة لها، وكان آخرها  بريتيش بت 
كة  نائب رئيس الشؤون المالية إلدارة االستكشاف العالمية   لشر

وليوم. يحمل السيد اور  درجة الماجستت     وهارتقبريتيش بت 
يال كوليدج، وماجستت  إدارة األعمال من  ي الهندسة من إمت 

ف 
ي معهد المحاسبي   اإلداريي   

كلية لندن لألعمال، وهو زميل ف 
 .  العالميي  

 
 

  / السيدة
ينا اال 
ساىمار    

المستشار  
ي 
 القانوت 

ي عام    ساىماينا ر انضمت إلينا السيدة اال  1983
ي منصب   2018ف 

ف 
مستشار عام وأمي   ش مجلس اإلدارة. وقبل انضمامها إلينا،  
كة   ي الشر

شغلت منصب المستشار العام وأمي   مجلس اإلدارة ف 
عام   منذ  ولية  البت  للخدمات  حيث كانت  2017الوطنية   ،

مسؤولة عن الشؤون القانونية والمتعلقة بالحوكمة واالمتثال  
كة. وقبل ذلك، شغلت السيدة عىل الصعيد   اإلقليمي لدى الشر

كة ترانس أوشن    ساىماينا ر اال  ي شر
العديد من المناصب العليا ف 

والمناطق  التجارية  األعمال  من  العديد  عت   المحدودة.، 
الجرف  ذلك  ي 

ف  بما  أوشن،  ترانس  كة  لشر التابعة  الجغرافية 
 ( ي 

يطات  الت  إفريقيا UKCSالقاري  وشمال  األوسط  ق  والشر  ) 
كة   الينا لدى شر السيدة  الهادئ. وقبل عمل  وآسيا والمحيط 

مؤسسة ي 
ف  تعمل  أوشن، كانت  ، plc)  (Woodوود   ترانس 

التوربينات  قسم  عىل  ي 
القانوت  اف  اإلشر تتول  حيث كانت 

وأوروبا.  المتحدة  المملكة  ي 
ف  كة  الشر لدى  والغازية  الهوائية 

اال  السيدة  ر تحمل  م  ساىماينا  مع  البكالوريوس  رتبة  درجة 
القانون   ي 

ف  البكالوريوس  ودرجة  واإلدارة،  القانون  ي 
ف  ف  الشر
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ي 
ي الممارسة القانونية من جامعة روبرت جوردون، ف 

ودبلوم ف 
اال  السيدة  ر اسكتلندا.  جمعية    ساىما ينا  ي 

ف  نشطة  عضوة 
ي اسكتلندا. 

 القانون ف 
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كة وعدد األ أأكبر من  أو % 5بمالكي  الئحة  *** المملوكةسهم سهم الشر

جنسية  المؤسسون 
 المؤسس 

إجمالي قيمة   عدد األسهم نوع األسهم
 األسهم*

نسبة  
الملكية  

من 
رأس  
 المال 

ول  بت  كة  شر
ي أ بوظن 

الوطنية  
 )أدنوك( 

مارات اإل   
 العربية المتحدة 

 % 84 1,344,000,000 13,440,000,000 أسهم عادية  

بيكر  كة  شر
هيوز 

اس  هولدينج 
ليمتد  ي 

ف  ي    ت 
 ( بيكر هيوز(

ي  سوق  أبوظن 
 العالمي 

 % 5 80,000,000 800,000,000 أسهم عادية  

* 
ً
 عىل القيمة االسمية   استنادا

كة،  أسهم   ادراج  قبل**   كة  أسهم   عدد   بزيادة  قمنا   الشر   رسملة   خالل  من  16,000,000,000  إل  4,000,000  من  الشر
  0.10  إل   درهم  100  من   الواحد   للسهم  االسمية   القيمة  وتخفيض  المحتجزة  األرباح  من   درهم   1,200,000,000

 . درهم

 . ***سيتم تحديث هذه الفقرة بعد إتمام عملية تخصيص األسهم

 

 ملخص عن قرارات الجمعيات العمومية للسنتي   السابقتي   عىل تقديم طلب اإلدراج 

كة  وافق     : عىل 2021يونيو  02بتاري    خ مؤسسي الشر
كة لالكتتاب العامطرح نسبة من أسهم  (1)    ؛الشر
؛  (2)  و تعيي   لجنة المؤسسي  
ي لألوراق المالية. 3)  ي سوق أبوظن 

كة ف   ( تقديم طلب إدراج كافة أسهم الشر
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كة  ي أبرمتها الشر
 العقود الجوهرية الب 

كةتعتت  العقود التالية جوهرية بالنسبة  ي تاري    خ   للشر
 :إعالن اإلدراجكما هو ف 

 . 2018نوفمت   08بتاري    خ  حسب ما هو معرف ادناه( )  تسهيللقد أبرمنا اتفاقية 

كة مع تفاقياتاال   بيكر هيوز  شر

كة أدنوك عىل آلية   ي أعمالنا واتفقت مع شر
كة بيكر هيوز ف  جلة مربوطة ومتعلقة آ سداد  استثمرت شر

  " ي
 activity- and milestone- based deferred consideration) بتنفيذ "نشاط وجدول زمن 

mechanism )  كة أدنوك الجديد للتطوير التقليدي  2023اعتبارا من عام ، والمرتبطة بتطوير برنامج شر

التقليدي.  مبالغ وغت   او  قبلنا  من  الدفع  واجبة  مدفوعات  أي  فان  آلية    وعليه  بموجب  لنا  مستحقة 

كة بيكر هيوز، ولن ينتج عنها أي مدفوعات لنا أو من   كة أدنوك وشر المقابل المؤجل هذه ستكون بي   شر

 قبلنا.  

كة بيكر هيوز سلسلة من االتفاقيات معنا لتمكيننا من أن نصبح المزود األول   ي الوقت نفسه، أبرمت شر
ف 

ي المنطقة، ولكي 
كة   لخدمات الحفر المتكاملة ف  اكة مع شر نعمل كواجهة وحيدة مع العمالء. أضافت الشر

بيكر هيوز معدات خدمات حقول النفط والخدمات والتكنولوجيا وقدرات القوى العاملة اإلضافية إل  

ي تأجت  الحفارات الداخلية وإدارة الحفارات. 
 إمكانياتنا الحالية ف 

كة االتفاقية اإلطارية التجارية مع  بيكر هيوز  شر

ي تا
كة بيكر هيوز فيما يتعلق بخدمات الحفر 2018أكتوبر    8ري    خ  ف  ، أبرمنا اتفاقية إطارية تجارية مع شر

الحفر  الحفر وخدمات  بمنصات  المتعلقة  والخدمات  الحفر  منصات  تأجت   )مثل خدمات  المتكاملة 

أخرى أشياء  بي    من  التجارية،  اإلطارية  االتفاقية  تحدد  وع(.  المشر إدارة  وخدمات  وط واإلكمال  ، شر

ي تحكم جوانب    العالقة بيننا وبي   بيكر هيوز، وتنص عىل سلسلة من االتفاقيات اإلطارية
األخرى الن 

تيبات التجارية بيننا وبي   بيكر هيوز، وهي عىل وجه التحديد  : محددة من الت 
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اء السلع؛ (1) اء اإلطارية لشر  اتفاقية الشر

 واإلصالح اإلطارية؛االتفاقية اإلطارية لخدمات التجميع والصيانة  (2)

 اتفاقية االستشارات اإلطارية لخدمات التدريب والخدمات االستشارية؛  (3)

امج؛ و (4) امج اإلطارية لتوفت  / ترخيص الت   اتفاقية ترخيص الت 

امج (5) امج اإلطارية لتوفت  خدمات الت   . اتفاقية دعم الت 

ا بلفظ "  "( عىل النحو المبي   لكل منها أدناه.  االتفاقيات اإلطارية مع بيكر هيوز)يشار إليها مع 

بموجب االتفاقية اإلطارية التجارية، ال يجوز لنا، دون الحصول عىل موافقة كتابية ضيحة مسبقة من 

( : كة بيكر هيوز، ما يىلي
( إعادة بيع أو عرض إعادة بيع أي من السلع المشمولة بحقوق الملكية  1شر

المتح العربية  أو )سواء داخل دولة اإلمارات  أو خارجها،  أو السماح باستخدام السلع  2دة  ( استخدام 

سلع  باستخدام  متكاملة  حفر  خدمات  نقدم  لم  ما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  خارج  المملوكة 

كة  أدنوك، أو )ب( شخص تسيطر   مشمولة بحقوق ملكية إل ) أ( أدنوك أو أي شخص تسيطر عليه شر

ي )بخالف أدنوك ي بشكل مباشر أو غت  مباشر نسبة  عليه حكومة أبوظن  ( أو تمتلك فيه حكومة أبوظن 

قدمنا  أو  الملكية  بحقوق  المشمولة  السلع  استخدمنا  حال  ي 
ف  التصويت.  حقوق  من  محددة  مئوية 

خدمات ألشخاص يقومون باستخدام أي سلع مشمولة بحقوق ملكية أو إدماجها أو اإلفصاح عنها خارج  

كة بيكر  دولة اإلمارات العربية المتحدة  ي األرباح لشر
، سيتعي   علينا دفع نسبة مئوية محددة من صاف 

ا عىل ما إذا كان العقد قد تم 
 
ي تختلف اعتماد

م مع هؤالء األشخاص )والن  هيوز فيما يتعلق بالعقد المت 

ي البند )أ( أو البند )ب( أعاله(. 
 إبرامه مع شخص مدرج ف 

اء اإلطارية   اتفاقية الشر

ا لالتفاقية اإل 
 
ي  وفق

بيكر هيوز ف  كة  اء إطارية مع شر اتفاقية شر أبرمنا  التجارية،  . 2018أكتوبر    8طارية 

كة بيكر هيوز عىل توريد السلع  ي توافق بموجبها شر
وط واألحكام الن  اء اإلطارية الشر تحدد اتفاقية الشر

الكية الجديدة إلينا )عىل سبيل المثال، بعض المعدات الجديدة والحديثة، وقطع الغيار أو المواد االسته
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اء اإلطارية هي اتفاقية رئيسية يجوز للطرفي    المتعلقة بتقديم خدمات الحفر المتكاملة(. اتفاقية الشر

اء لتوريد السلع.   بموجبها تنفيذ أوامر الشر

 االتفاقية اإلطارية لخدمات التجميع والصيانة واإلصالح

واإلصالح والصيانة  التجميع  لخدمات  إطارية  اتفاقية  التجميع   أبرمنا  لخدمات  اإلطارية  )"االتفاقية 

ي  
كة بيكر هيوز ف  وط االتفاقية اإلطارية التجارية    2018أكتوبر    8والصيانة واإلصالح"( مع شر ا لشر

 
وفق

من  الصلة  ذات  للمواد  ا 
 
وفق بها.  المرتبطة  والخدمات  والمنتجات  المتكاملة  الحفر  خدمات  لتقديم 

عىل إبرام االتفاقية اإلطارية لخدمات التجميع والصيانة واإلصالح، االتفاقية اإلطارية التجارية، اتفقنا  

ي 
فيما يتعلق بخدمات الحفر المتكاملة بشأن بعض السلع المتعلقة بتقديم خدمات الحفر المتكاملة والن 

كة بيكر هيوز، طوال مدة االتفاقية اإلطارية التجارية. يجوز للطرفي   من وقت آلخر خالل  ي  ها من شر نشت 

اء الشاملة" المنفصلة،  مدة ا التفاقية اإلطارية لخدمات التجميع والصيانة واإلصالح تحرير "أوامر الشر

باستخدام النموذج المرفق باالتفاقية اإلطارية لخدمات التجميع والصيانة واإلصالح، فيما يتعلق بكل 

ا ال يتجزأ من االتفاقية اإل  اء الشاملة" جزء  طارية لخدمات التجميع  خدمة ذات صلة. تشكل "أوامر الشر

وط  ا لشر
 
كة بيكر هيوز الرسوم وفق والصيانة واإلصالح وهي ملزمة للطرفي   عند تحريرها. وندفع لشر

اء الشامل" الساري، مقابل توفت  األعمال. وتظل االتفاقية اإلطارية لخدمات التجميع والصيانة  "أمر الشر

ي حال إنهاء االتفاقية اإلطارية  واإلصالح سارية المفعول بالكامل، ما لم يتم إنهاؤه
ا ألحكامها. ف 

 
ا وفق ا مبكر 

ي يقدمه للطرف اآلخر، إنهاء االتفاقية اإلطارية   ، بناًء عىل إشعار كتات 
التجارية، يجوز ألٍي من الطرفي  

ط أال يكون تاري    خ شيان اإلنهاء قبل تاري    خ إنهاء االتفاقية   لخدمات التجميع والصيانة واإلصالح، بشر

 ة التجارية. اإلطاري

 اتفاقية االستشارات اإلطارية

"( إطارية  استشارات  اتفاقية  اإلطاريةأبرمنا  االستشارات  ي  اتفاقية 
ف  بيكر هيوز  كة  أكتوبر    8"( مع شر

تنص عىل تقديم خدمات التدريب والخدمات االستشارية، فيما يتعلق بخدمات الحفر المتكاملة.    2018

كة بيكر هيوز عىل أداء وإتمام األعمال والخدمات وأي  بموجب اتفاقية االستشارات اإلطارية، وافقت شر

اء شامل"، وفق النموذج المرفق باتفاقية  مخرجات أخرى يجب تنفيذها لصالحنا بموجب أي   "أمر شر
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اء شاملة" منفصلة فيما يتعلق بكل خدمة   االستشارات اإلطارية. ويتعي   عىل الطرفي   إبرام "أوامر شر

اء الشاملة"   ا ألحكام اتفاقية االستشارات اإلطارية. تشكل "أوامر الشر
 
ها وفق ذات صلة ما لم يتم تغيت 

اتفاق  من  يتجزأ  ال  ا  االتفاقية جزء  بموجب  تحريرها.  عند  للطرفي    ملزمة  اإلطارية وهي  االستشارات  ية 

اء شامل" متفق  ي أي "أمر شر
كة بيكر هيوز تنفيذ تغيت  ف  االستشارية اإلطارية، يحق لنا أن نطلب من شر

عليه فيما يتعلق باألعمال أو متطلبات األعمال، طالما كان ذلك ضمن نطاق العمل، من خالل تقديم  

. ومع ذلك، لن يؤدي أي تغيت  بأي شكل من األشكال إل إبطال    طلب مكتوب يوضع طبيعة ذلك التغيت 

اء الشامل"  وط "أمر الشر ا لشر
 
كة بيكر هيوز الرسوم وفق وط اتفاقية االستشارات اإلطارية. وندفع لشر شر

بالكامل، ما لم يتم    الساري، مقابل توفت  األعمال. وتظل اتفاقية االستشارات اإلطارية سارية المفعول 

، بناًء عىل  ي حال إنهاء االتفاقية اإلطارية التجارية، يجوز ألٍي من الطرفي  
ا ألحكامها. ف 

 
ا وفق إنهاؤها مبكر 

ط أال يكون تاري    خ شيان اإلنهاء  ي يقدمه للطرف اآلخر، إنهاء اتفاقية االستشارات اإلطارية، بشر إشعار كتات 

 . رية التجاريةقبل تاري    خ إنهاء االتفاقية اإلطا

 الضمان اإلطاري

أبرمنا   بيكر هيوز،  كة  مة مع شر المت  التجارية واالتفاقيات اإلطارية األخرى  االتفاقية اإلطارية  بموجب 

كة بيكر هيوز  يك، )"هولدينج ال ال شي سند ضمان مع شر ال إلكت  كة جت  كة تابعة لشر كة  ، وهي شر الشر

كة الضاالضامنة لبيكر هيوز ط "( حيث تضمن الشر امات بيكر هيوز دون قيد أو شر منة لبيكر هيوز الت  

امات الدفع(. يستمر  ي ذلك الت  
مة مع بيكر هيوز )بما ف  ي بموجب االتفاقيات اإلطارية المت 

وبشكل نهاتر

أو  والتعهدات  والواجبات  والضمانات  امات  االلت   بكل  الوفاء  يتم  المفعول حن   ساري  ويظل  الضمان 

 تفاقية اإلطارية التجارية واالتفاقيات اإلطارية مع بيكر هيوز. تنفيذها بالكامل بموجب اال 

امج اإلطارية    اتفاقية ترخيص الت 

ي  
كة بيكر هيوز ف  ي اتفاقية ترخيص برامج إطارية مع شر

ا لالتفاقية اإلطارية التجارية، أبرمنا ف 
 
أكتوبر    8وفق

كة  2018 ي تقوم بموجبها شر
وط واألحكام الن  امج.    خيصبيكر هيوز بت  . وتحدد االتفاقية الشر كة بالت  الشر

ت ي 
الن  امج  الت  داخلية  رخصوتشتمل  وبرامج  تجارية  برامج  عىل  االتفاقية  بموجب  هيوز  بيكر  كة  ها شر

المملوكة والمرخصة من   امج  الت  )أي  الخارجية  ي االتفاقية برامج األطراف 
وبرامج غت  تجارية. وتستثن 
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ي ح
كة بيكر هيوز(، وف  ال حصولنا عىل برامج مملوكة ألطراف خارجية كجزء قبل أطراف خارجية لشر

كة بيكر هيوز أية مسؤولية تجاهنا فيما يتعلق باستخدام برامج  من برامج بيكر هيوز، فلن تتحمل شر

 األطراف الخارجية. 

امج اإلطارية  اتفاقية دعم الت 

امج  ي اتفاقية دعم الت 
ا لالتفاقية اإلطارية التجارية، أبرمنا ف 

 
ي وفق

كة بيكر هيوز ف  أكتوبر   8اإلطارية مع شر

كة بيكر هيوز خدمات برامج معينة  2018 ي بموجبها ستقدم شر
وط واألحكام الن  . وتحدد االتفاقية الشر

امج. تشمل الخدمات خدمات الصيانة وبعض  امج المقدمة بموجب اتفاقية ترخيص الت  فيما يتعلق بالت 

امج. األعمال المطلوب إجراؤها فيما يتعلق بال امج المقدمة بموجب اتفاقية ترخيص الت   ت 

مة مع عقود ال  ئنا عمال  المت 

اتفاقية   كة  أبرمنا  واتفاقية  شر الرئيسية  ية  الت  كة  أدنوك  بتوفت   شر يتعلق  فيما  الرئيسية  البحرية  أدنوك 

كة  خدمات تأجت  منصات الحفر لعمالئنا،   ية و وهم شر كة  أدنوك الت  ات  أدنوك البحرية. يتم تنفيذ خدمشر

ا "للعقود الثانوية" أو "أوامر 
 
ي يتم إجراؤها بموجب االتفاقيات الرئيسية وفق

استئجار منصة الحفر الن 

واألحكام   وط  الشر عىل  محددة  لتعديالت  ا 
 
وفق أو  محددة،  وأحكام  وط  بموجب شر الصادرة  المهام" 

األطراف ذات العالقة معامالت  "  ة بند راجع يرج  مالمطبقة عىل أجزاء محددة من الخدمات المذكورة.  

 ". االتفاقيات الرئيسية  -

 عقود التوريد  

موردين   من  والمركبات  المعدات  نستأجر  والخدمات، كما  والمعدات  السلع  بعض  عىل  نحصل  إننا 

القياسية   وط  لدينا عىل األحكام والشر التوريد  أعمالنا، وتقوم غالبية عقود  بأداء  يتصل  فيما  خارجيي   

السلع   ي توريد 
ف  يتمثل  التوريد  الهدف من عقد  إذا كان  فيما  تتباين  ي 

والن  بنا،  أو  الخاصة  المعدات،  أو 

تقديم الخدمات، أو تأجت  المعدات والمركبات. تمثل غالبية عقود توريد السلع اتفاقيات تسعت  سارية 

لمدد زمنية من عامي   إل ثالثة أعوام، وتشتمل جميع اتفاقيات التسعت  المذكورة عىل خيار يتيح تمديد  

. تشي غ ة الزمنية بموجب اتفاق متبادل بي   الطرفي   البية عقود توريد الخدمات لمدد زمنية من  الفت 
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كة أدنوك للتكرير  م مع شر لمدة    ثالثة إل أربعة أعوام، ومع هذا، يشي أحد عقود توريد الخدمات المت 

أغلبية خدمات   15أولية مقدارها   المدة بعد ذلك(. كما تشي  ي لهذه 
التلقاتر التمديد  ا )مع مراعاة  عام 

  ل ثالثة أعوام. تأجت  المعدات لمدد من عامي   إ

 وصف للقروض والتسهيالت البنكية 

كة عقد تمويل ألجل بقيمة   اتفاقية  )"  2018نوفمت     8  بتاري    خدوالر أمريكي    1,500,000,000أبرمت الشر
ي 1"( مع ) التسهيالت

يل لينش الدولي المحدود ، وسين  ي التجاري ش.م.ع، وبنك أمريكا مت  ( بنك أبو ظن 
وهو )دولة اإلمارات العربية المتحدة   فرع(بنك ان ايه   كة مت   ي األول التجاري ش.م.ع، وشر ، وبنك أبوظن 

ال بنك آند ترست  Mizuho Bank LTDبنك المحدود )  كة سوسايتيه جت  ناشونال  ( ، وشر  SGBTCI) انت 
SA  ي المالي العالمي    –(، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي لألعمال المضفية  Sumitomo)فرع مركز دت 

Mitsui Banking Corporation Branch DIFC – Dubai) النمسة كريدت  ي 
يوت  وبنك   ،

 (Unicredit Bank Austria AG ي
الوطن  االتحاد  وبنك  ب    (،  إليهم  )يشار  مجتمع،  بشكل  ش.م.ع، 

ي األول ش.م.ع، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي لألعمال المضفية فرع مركز  2"(؛ ) المرتبي   " ( بنك أبوظن 
ي المالي العالمي   ي )يشار إليهم مجتمعي   ب  -دت  ي األول 3"(؛ ) المنسقي   ومديري السجل دت  ( بنك أبوظن 

 ( بعض البنوك والمؤسسات المالية األخرى. 4"(؛ و )وكيل التسهيالتش.م.ع )"

ي تشمل، عىل سبيل المثال ال  حيث إن الغرض م
كة العامة )والن  ن اتفاقية التسهيالت هو ألغراض الشر

الحفر   قدرات خدمات  لتطوير  والخدمات  المنتجات  مقابل  والمدفوعات  األسهم،  أرباح  دفع  الحض، 
عن  فقط  التسهيالت  استخدام  كة  للشر يجوز  بالمنشأة(.  المرتبطة  المعامالت  تكاليف  ودفع  المتكاملة 

ت المرفق  طريق  النموذج  ي 
ف  التسهيالت،  وكيل  إل  األصول  حسب  مكتمل  االستخدام"  "طلب  سليم 

كة غت  قادرة عىل تقديم "طلب  وط اتفاقية التسهيالت. ومع ذلك، فإن الشر ا لشر
 
باتفاقية التسهيالت، وفق

مستحق  ائتمانية  تمويالت  قروض/  خمسة  من  أكتر  ح  المقت  االستخدام  نتيجة  إذا كان  ة  االستخدام" 
 بموجب اتفاقية التسهيالت. 

ا والذي يمثل   ة فائدة هو معدل النسبة المئوية سنوي  ي لكل فت 
إن معدل الفائدة عىل كل قرض/تمويل ائتمات 

ا؛ و ) 0.90( الهامش البالغ نسبة 1إجمالي )   . (”LIBOR“)( الليبور 2٪ سنوي 

كة سداد ي بعد خمس سنوات من تاري    خ اتفاقية التسهيالت،   يتعي   عىل الشر
مبلغ القرض/ التمويل االئتمات 

ي قبل هذا التاري    خ.  
كة القرض/ التمويل االئتمات   ما لم تسدد الشر
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 اتفاقية قرض المساهمي   

بقيمة   للمساهمي    أبرمنا قرض  "  1,250,000,000لقد  بلفظ  إليه  )ُيشار  أمريكي  "( مع  التسهيلدوالر 
كة أدنوك بتاري    خ "(. ويتمثل الغرض اتفاقية قرض المساهمي   )ُيشار إليه بلفظ "  2021  أغسطس 16 شر

قرض  التفاقية  ا 
 
ووفق العامة.  المؤسسية  واألغراض  العامل  المال  لرأس  التمويل  توفت   ي 

ف  التسهيل  من 
ي  1المساهمي   ) 

ي حالة ، ما  2023يونيو    30( سيكون تاري    خ استحقاق التسهيل ف 
لم يتم تمديده أو إلغاؤه ف 

؛ و)  وط اتفاقية قرض المساهمي   ا لشر
 
( تكون الفائدة هي إجمالي 2عدم االستخدام أو سداد التسهيل وفق

ي  1.2( أشهر بمعدل فائدة الليبور باإلضافة إل هامش بنسبة  6ستة ) 
ا ف  دفع مرتي   سنوي 

ُ
ا، وت  30٪ سنوي 

المبلغ األساشي للتسهيل عند االستحقاق أو اإلنهاء. وال تحتوي  . وُيدفع  عامديسمت  من كل    31يونيو و
 اتفاقية قرض المساهمي   عىل تعهدات االمتثال أو التحمل. 

   التطورات أحدث

ي 
كةكل من   دخلت، 2021سبتمت  من عام  7ف  ي فالكون انفستمنتس ال  شر كة اتش ت  كة وشر أدنوك والشر

كة   كة تابعة مملوكة بشكل غت  مباشر بالكامل لشر ، )وهي شر كة  هيلمريتش آند باينال شي ي تعتت  شر
، الن 

و  الحفر  تقنيات  ي 
ف  رائدة  ي   خدماتعالمية 

ف  والتحسي    التطوير  اتيجية لمواصلة 
اكة است  ي شر

الحفر( ف 
كة.  ي نفس   عمليات الشر

اء أصول وذلك للحصول عىل ثمانية منصات    أبرمتالتاري    خ،  وف  كة اتفاقية شر الشر
كةمن    (®FlexRig)حفر برية   من   . ر أمريكي مليون دوال  86.5هيلمريتش آند باين بسعر إجمالي قدره    شر

ا   ي عشر شهر 
ة اثن  يطةالمتوقع تسليم منصات الحفر وتشغيلها عىل مراحل عىل مدى فت   وذلكلقبول  ا  شر

وط وأحكام متعارف عليها. عند ا ا لشر
 
ي وفق

أنه من المتوقع أن تعمل   كما  النتهاء بنجاح من الفحص النهاتر
النمو والتوسع باإلضافة إل تعزيز األداء التشغيىلي القائم عىل منصات    عجلة  دفعهذه االتفاقيات عىل  

توى العالمي إل ذي المس (®H&P FlexRig)الحفر من خالل إتاحة الوصول إل أسطول منصات الحفر  
كة  ة وتقنيات شر  . هيلمريتش آند باينجانب االستفادة من خت 

 التشغيىلي من خالل كفاءات الصيانة،  
اكة ستدعم زيادة التمت   باإلضافة إل ذلك، من المتوقع أن هذه الشر

 عن   وكفاءاتواستكمال قدرات سلسلة التوريد، وإضافة كفاءات هندسية  
ً
تصميم منصات الحفر، فضال

 االقتصاد.  نمو وتحسي    أفضلمدد أكتر تنافسية، إل جانب كفاءات حفر   ضمن اآلبار إنجاز بسماح ال

ي  
ا    أبرمت،  2021سبتمت  من عام    7ف 

 
كةأيض المستثمر   شر )"اتفاقية  اتفاقية استثمارية  كة  أدنوك والشر

كة  "( مع شر ي اتيج  كة  حيث، هيلمريتش آند بايناألساشي واالست  مت بموجبها شر  لمريتش آند باين هيالت  
البائع عىل البيع،   ي الطرح العام ووافق المساهم 

اء أسهم ف  ضمان التخصيص ونقل األسهم إل    معبشر
كة   يحة األسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلي   بسعر طرح األسهم. كما   هيلمريتش آند باينشر من شر
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وطة بالقبول   ي مشر اتيج  وط األخرى،    إلأن اتفاقية المستثمر األساشي واالست   أنها   كما جانب بعض الشر
ي أو قبل تاري    خ    انهاؤها   يتم

وط ف  ا إذا لم يتم الوفاء بهذه الشر ر )أو أي تاري    خ آخ  2021أكتوبر    31تلقائي 
كة والمساهم البائع و  كةيتم االتفاق عليه بي   الشر  (. هيلمريتش آند باين شر

كة   البيانات المالية للشر

كة  البيانات المالية المدققة  لالطالع عىل    1إل الملحق رقم    الرجوعيرج    ي  للشر
  31للسنوات المنتهية ف 

ي    2019ديسمت   
 والبيانات المالية  2020ديسمت     31و(  2018ديسمت     31)مع البيانات المالية المقارنة ف 

ة  المراجعة المرحلية ي لفت 
 . 2021يونيو  30 الستة أشهر المنتهية ف 

كة أحد أطرافها  كة أو ضدها أو تعد الشر  الدعاوى القضائية والتحكيمية سواء المرفوعة من الشر

 بأي   وال نعلم  اءات جوهرية عالقة سواء كانت قانونية أو تحكيمية أو نزاعاتال يوجد أي قضايا أو إجر 
   . إجراءات أو نزاعات عالقة أو قد تكون مصدر تهديد لنا 
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ة البيانات المالي  


