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 اح في صافي األرب %24بنسبة موًا قويًا حقق ن  ت  " أدنوك للحفر" 
  2022نتهية في سبتمبر أشهر الم  التسعة  عن فترة

 

نًا مل  تزام    2022مسللليرة أدا ها المالي تالتللللليلي القوا ربع الربل النال  من  ت واصللل   "أدنوك للحفر"  •
 إدراجها في سوق أبوظبي لألتراق المالية  علىرتر عام احتفالها بم  

يراداغ على مدى اإل  فيقويًا   اً نمو   حقق"أدنوك للحفر" ت   مدفوعًا بم سللللتوياغ تللللللي  أسللللرولها المترور  •
 درهم إماراتيمليار  7.12ص  إلى تل سنوا على أساس %15بنسبة  تسعة أشهر

إضلافة    الذا شلهد إلى ان أسلرولها   ةبرنامج توسلعب  مدفوعفي تحقيق نمو قوا  مسلتمرة  "أدنوك للحفر"  •
 2022ربع تسل حفاراغ جديدة 

 

افُمدرجأ في سرررلب أبل لي فاقراب  أعلنت شررر "أ نأك لل فل"  ن  : 2022نوفمبر   14 -اإلماراغ العربية المتحدة    أبوظبي 
افيلم عن  تائجها افمافيأ فلتسرررررررررررررعأ أشررررررررررررره  قاف     (  AEA007301012قاف قم:    ADNOCDRILL)اف مز:    افمافيأ ت"ت

 .2022سلتمل    30افثافث افمنتهي في 
 

فتصررإ ىف    2022سررلتمل   افتسررعأ أشرره  افمنتهيأ في    فت ة في صررافي أر ااها عن  %  24بنسررلأ  قسررجلت افكرر "أ  ملاي قل اي 
مليار   7.12% فتصررررررررإ ىف   15، في اين زاكت اإلي اكات بنسررررررررلأ  (أم  كي  مليلن كقالر  568)  مليار كرهم ىماراتي  2.09

فلتسرعأ أشره     أر اح افكر "أقصرلت   مقار أ باف ت ة   سرها من افعام افمايري. "ما( مليار كقالر أم  كي  1.94)كرهم ىماراتي  
قلإ خصم اف ائدة قافض  لأ قاالستهالل  قذفك   ،مليلن كقالر أم  كي( 879مليار كرهم ىماراتي ) 3.23ىف     2022من عام  
 .%45.3% عل  أساس سنلي ق هامش قدره  12ز اكة قدرها  مسجلأ  قاإلط اء،  

َمدفلعاي بقطاع خدمات أعمال اف"   افل  أ، قُجهلك   أتي اسررررررتم ار  مل ىي اكات شرررررر "أ نأك لل فل"  ن عل  أسرررررراس سررررررنلي  ق 
افكر "أ افمتلاصرلأ فتمكين مجملعأ نأك للن من ت"قيأ أهدافها افطملاأ افمتمثلأ في رف  سرعتها اإل تاجيأ من افن ا قاف.از.  

 .في افك "أ "ذفك َمكاسب قل أ عل  أساس سنلي  كما اقأ قطاع أعمال خدمات اقلل افن ا

  مليار كرهم ىماراتي   2.46% عل  أسررررراس سرررررنلي فتصرررررإ ىف   17بلاق     افثافث "أ  ملاي خالل اف     قشرررررهدت ىي اكات افكررررر 
مدفلعأي بكررررركإ أسررررراسررررري بقطاعي خدمات اف"   افل  أ قخدمات اقلل افن ا. قارت عت أ ضررررراي    (مليلن كقالر أم  كي  671)

 ققصرررلت ىف   عل  أسررراس سرررنلي %  5بمعدل    فثاألر اح قلإ خصرررم اف ائدة قافضررر  لأ قاالسرررتهالل قاإلط اء في اف    افثا
%  6بمعدل   فثارت   صررافي أر اح اف    افثا. "ما عن اف ت ة   سررها(  مليلن كقالر أم  كي  299)  مليار كرهم ىماراتي  1.10

 .مليلن كقالر أم  كي(  189)  مليلن كرهم ىماراتي  694صإ ىف   يعل  أساس سنلي ف
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اققناه من  تائج قل أ ىن ما  ن  :رعبدالرحمن عبدهللا الصلللليعرا  الر يت التنفيذا للللللر ة أدنوك للحف قال هذه افمناسرررررلأ،  ق 
قطاع في   ة رائد "كرر "أ   ’أك لل فل"  ‘مكا أ   تكدأ  سررت اتيجيأ قايرر"أابأهداف قأقفل ات   اي مدفلع جاءخالل تسررعأ أشرره   

  ي تسررر    قتي ة تن يذ ب  امجها افطملح فتلسرررعأ أسرررطلل ا اراتها  جاح افكررر "أ ف  افمتميزة افنتائج  هذه   تعكسق .  أعمال اف"  
  أثلت قافذي    ،من افن ا قاف.از  اإل تاجيأ  سررررررررررعأاف ف  ف  طل لأ األجإ  ت"قيأ أهدافهاافدقفأ فافمسرررررررررراهمأ في كعم جهلك    بهدف
  األخي  من هذا افعام  " ارات خالل اف   افمز د من افإليررررافأ   افكرررر "أ  خطاتُ   "ما.  ا ارات جديدة   تكرررر.يإ  بدا أ  منذجدقاه  

 ن.2023خالل    ينمساهملفأكل   افمافي قافتك.يلي قخلأ قيمأ   ئهاأكا  دعم ف

باعتلارها   سرررتم  ت "يز افكررر "أ عل  ت"قيأ االسرررتدامأ    ،اهعمليات منال لعاثات  أ اقإزاف  خ ضا بهافتزام في ىطار: نقأيررراف
أ "، ايث  ج"ت افكررر  االسرررتدامأدعم أهدافهم في مجال ف هائشررر "ا"ما  سرررتم  تعاق ها م    .سررراسرررياي فجمي  عملياتهاأم"لراي  
بهدف    ‘افل"  أ’أك لل  شرررررررررر "أ صرررررررررراف   فافعمالب،  في اقإ زاكلم  أفف قدم   50بطلل    أطلل بئ  في افعافم   ا   فيمؤخ اي  

أفف    15االسرت اكة من افملارك يي  افمطلرة يرمن مكمن اقإ زاكلم افعللي م  ىمكا يأ رف  افسرعأ اإل تاجيأ فل"قإ ب"لافي  
  .  فعملياتها  افلصرررررررررررررمأ افليئيأمما  "د من   افن ا يلمياي، كقن اف"اجأ ألي تلسرررررررررررررعأ أق ى كررررررررررررراء بنيأ ت"تيأ جديدة ب ميإ من 

ا   اآلبار  قطاع عمليات  في رائدة  بلصررها    ‘أك لل فل"  ’ شرر "أ  مكا أمن افمهمأ أ  يهندسرر افهذه اإل جازات  مثإ تعزز  سرر ق 
 .نقإكمافها

بم قر عام عل  ىكراجها في سرررررررررررلب أبل لي فاقراب افمافيأ    2022أكتل      3اات لت في   ذ"  أن شررررررررررر "أ نأك لل فل"  نيُ 
، هذا ققد  أيرررررعف افقيمأ افمسرررررتهدف 31افذي ع ف م  افكررررر "أ أكل  ط ح عام أقفي في تار و افللرصرررررأ تجاقزت ت.طيت   

 .1%753.من ت"قيأ ىجمافي عائد فلمساهمين بنسلأ   2022سلتمل    30تمكنت افك "أ اعتلاراي من 

 

في سرررلب أبل لي    افكررر "أ  ىكراج  عل بم قر عام   م  اات ائنا: نالر يت التنفيذا للللر ة أدنوك للحفر  قال  ق هذه افمناسرررلأ،
مكنتنا من افتي    افتدر جيأسرررررياسرررررأ تلز   األر اح    ب ضرررررإ  افمسررررراهمين   "ققهاافقيمأ افتي    بمسرررررتل ات  تخ     ،فاقراب افمافيأ

في   ،اصررررلنا"ما   .عل  افمسررررتثم  ن منذ اإلكراج( مليلن كقالر أم  كي  666)  مليار كرهم ىماراتي 2.45  أر اح بل.ت  تلز  
في   قل راي   قاققنرا  ملاي   ،مليرار كقالر أم  كي(  13)  كرهم ىمراراتيمليرار   47.74 عقلك تجراقزت قيمتهرا ازمرأعل     ،ذات افلقرت
في ق تطل  ىف  االسررررتم ار    ،ا ارة  108ىف     95من   يناافمملل"أ فد  اتاف" ار   أسررررطللتلسررررعأ    ج"نا فيق   األر اح،صررررافي  
 ن.قما بعده  2023عام    خاللافنمل  

 قطاعات أعمافنا اف ئيسيأ بما فيها: جمي    مل قلي عل  مستلى 
 

مليلن كقالر    1,074)  مليلن كرهم ىمرراراتي  3.94افتسررررررررررررررعررأ أشرررررررررررررره     فت ة   ىي اكات  بل.ررت:  رلدملاغ الحفر البريلة •
، فيما بل.ت ىي اكات  بعد ىيررررررافأ ا ارات جديدة ىف  األسررررررطلل عل  أسرررررراس سررررررنلي %  27بز اكة قدرها  ،  (أم  كي
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عل  %  33بز رراكة قرردرهررا    (،مليلن كقالر أم  كي  372)  مليررار كرهم ىمرراراتي  1.37  عن هررذا افعررام   فررثاف    افثررا
 .أساس سنلي 

 
،  (مليلن كقالر أم  كي  431)  مليار كرهم ىماراتي  1.58افتسررعأ أشرره   فت ة  ىي اكات  بل.ت  ردماغ الحفر البحرية:   •

مليلن كرهم   525.17عن هذا افعام    فثمقار أ بافعام افسررررابأ، فيما بل.ت ىي اكات اف    افثابكرررركإ عام  قهي ثابتأ  
اصررلت  "ما    افمخططأ.أ  أعمال افصرريا % بسررلب  9ا خ ايرراي بلاق    ُمسررجلأ  (،كقالر أم  كيمليلن   143)  ىماراتي
مليار كقالر    3.4)  مليار كرهم ىماراتي  12.49اف    افثافث عل  عقدين بقيمأ ىجمافيأ قدرها  أ ضرررراي خالل  افكرررر "أ  
 فتلفي  ثما ي ا ارات ب"  أ ذاتيأ اف ف  فك "أ نأك لل افل"  أن.  (أم  كي

 

مليلن كقالر    153)  مليلن كرهم ىماراتي  561.89افتسرررعأ أشررره   فت ة    بل.ت ىي اكاتردماغ الجزر االصللرناعية:   •
مليلن كرهم    191من افعررام اف"ررافي افلرراف.ررأ    فررث. قا خ ضرررررررررررررررت ىي اكات اف    افثررا2021عل  ي ار عررام    (أم  كي
مطافلأ قاادة تم ىب امها قإق ارها في % عل  أسررررراس سرررررنلي بسرررررلب  14بنسرررررلأ  ( لن كقالر أم  كييمل 52)ىماراتي  

عل  عقد بقيمأ    افثافث من هذا افعام اف     خالل أ ضررررررررررراي    نأك لل فل"  ن  اصرررررررررررلتق   .2021من عام اف    افثافث  
عكررررررررر  سرررررررررنلات  فمدة    جزر أا      منصررررررررراتفتلفي  أر     مليلن كقالر أم  كي(  711) مليار كرهم ىماراتي  2.61

 .نيكانق  ناف"يإناقلي  تطل    فمك قع  
 

،  خالل فت ة افتسرررررعأ أشررررره ارت عت ىي اكات قطاع خدمات اقلل افن ا ب ضرررررإ األكاء افجيد   خدمات حقول النفط: •
  عل  أسرراس سررنلي   %22، بز اكة قدرها  (مليلن كقالر أم  كي 282)  كرهم ىماراتي مليار  1.04قافتي قصررلت ىف   

من افعام    افثافثمدفلعأي بافنكرررال افم ت   بسرررلب افتلسررر  افمسرررتم  م  هامش تطلر جيد، فيما بل.ت ىي اكات اف     
اصرررلت  ق   % عل  أسررراس سرررنلي.40، بز اكة قدرها  (أم  كيمليلن كقالر    103)  مليلن كرهم ىماراتي 378اف"افي  
كرهم  مليار   4.77بقيمأ  فخدمات اقلل افن ا  عكررررررر  سرررررررنلات    ت مد  عقدخالل اف    افثافث عل  أ ضررررررراي  افكررررررر "أ  
خدمات اف"   افمتكاملأ فتلفي  سرلائإ ا   اآلبار قخدماتها  من نأك للن فتقد م  مليار كقالر أم  كي(   1.3)  ىماراتي

خمس سررررررنلات  مدت   عل  عقد    من نأك لل افل  أن  كرررررر "أ"ما اصررررررلت اف.  نيكررررررانق  ناف"يإناقلي  فمكرررررر قع تطل    
خرراصرررررررررررررررأ   فتلر ررد ملاك "يميررائيررأمليلن كقالر أم  كي(    23)  كرهم ىمرراراتيمليلن    84بقيمررأ  فخرردمررات اقلل افن ا  

كقالر  مليلن    2)  كرهم ىماراتيمليلن    7أر   سرررنلات بقيمأ  مدت     نشررر "أ افة  ة فللت قلنمن عقد صررريا أ  ، ق باإل تاج
 .(أم  كي

 

في اف    افثافث ات اقيتي بي  قشررررر اء  ققعت ق   ،2022أسرررررطلفها خالل عام    عأب  امج تلسررررر قامت بتسررررر     افكررررر "أ  ذ"  أن  يُ 
مليلن كقالر    210)  كرهم ىماراتي  مليلن   771  بقيمأعافيأ افجلكة  بملاصرر ات  ا   ىيررافيأ    منصرراتفالسررت"لاذ عل  ثال   

 .أم  كي(
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 المقاييت المالية الر يسية

 كرهم ىماراتي مليار 
 افثافث اف     

2022 
 افثافث اف     

2021 
 سلأ  
 افت.ي  

تسعأ  
 أشه  
2022 

  تسعأ أشه 
 .ي  ت سلأ اف  2021

 15% 6.22 7.12 17% 2.10 2.46 اإلي اكات 
اف    قلإ اف لائد  

قافض ائب قاالستهالل  
 قاإلط اء

1.10 1.05 %5 3.23 2.88 %12 

 24% 1.69 2.09 6% 0.65 0.69 صافي اف    
افعائد فلسهم )كرهم  

  ىماراتي/سهم(
430.0 140.0 %5 310. .110 %24 

 12% 1.67 1.87 31% 0.63 0.82 2افن قات اف أسمافيأ
 58% 2.65 4.17 31% 0.89 1.16 3افنقد من افعمليات 

 
 

 _انتهى_ 
 

 عن أدنوك للحفر
 

افمافيأ فاقراب  أبل لي  سلب  في  مدرجأ  ش "أ  فل"    قاف قم:    ADNOCDRILL  :)اف مزت"ت   أك لل 
(AEA007301012  قهي أكل  ش "أ ا   قطنيأ في افك ب األقسا تمتلك أسطلال ا ارات متعدكة افمهام من بين األكل ،

تعتل  ش "أ أك لل فل"   القأ قصإ مهمأ في أعمال االستككاف قاإل تاج قافتطل   في أك لل افتي تلاصإ "ما  في افعافم.  
ب ف    أهدافها  ت"قيأ  قدماي  "ل  من افمضي  افذاتي  االكت اء  من  افمت"دة  افع  يأ  اإلمارات  كقفأ  قتمكين  اإل تاجيأ  سعتها 

 

 اسب قرقكها في بيان افتدفقات افنقد أ. افن قات اف أسمافيأ: مدفلعات فك اء افممتلكات قافمعدات 2

 افنقد أ قت.يي ات رأس افمال افعامإ اسب قرقكها في بيات افتدفقات افنقد أ.افنقد من افعمليات: صافي ر   اف ت ة افمعدل فللنلك يي   3
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أقل ش "أ قطنيأ فخدمات اف"   افمتكاملأ في افمنطقأ، ايث تقلم    2018قتككإ أ ضاي ش "أ أك لل فل"   منذ عام   اف.از.
ا  قيمأ  سلسلأ  تكمإ  خدمات  قتقدم  افنها أ  ىف   افلدا أ  من  قتسليمها  اآلبار  ُي ج  ب"    افمز د  فمع فأ  بأكملها.  ف"   

  www.adnocdrilling.ae   ز ارة:
 

  لبستفساراغ اإلعبمية ي رجى التواص  مل:
  ى ان " اكنيإ 
  االتصال افمؤسسي – ائب رئيس  

+971 2 698 3614 
  الستفساراغ المستنمرين ي رجى التواص  مل:

    يكلالس رق  ت
  عالقات افمستثم  ن – ائب رئيس  

+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

