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 تقرير مجلس اإلدارة 
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  31للسنة المنتهية في  الماليـة لشركة أدنوك للحفر ش.م.ع. )"الشركة"(    بالبياناتيسـر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره مصحوبـًا  

 . 2022ديسمبر 
 اإلدارة مجلس أعضاء

 إن أعضاء مجلس إدارة الشركة هم:
 

  الدكتور سلطان أحمد الجابر معالي رئيس مجلس اإلدارة
 عبدالمنعم سيف حمود الكندي  نائب رئيس مجلس اإلدارة

 ياسر سعيد أحمد عمران المزروعي األعضاء
 أحمد جاسم يوسف ناصر الزعابي 
 محمد العرياني 
 منى خليفة محمد هزيم المهيري  
 عمر أحمد حسن صوينع السويدي 

 الرئيسي النشاط
النهاية عبر الخزانات التقليدية وغير التقليدية، وتأجير منصات  يتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمات الحفر والبناء من البداية إلى  

 المشاركة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز البرية والبحرية. ذات الصلة  الحفر البرية والبحرية لألطراف
 المؤشرات المالية

 لماليا المركز بيان
ألف دوالر   2,930,981بمبلغ    2022ديسمبر    31صافي األصول في    تظهرللغاية حيث        ً قويا  ال يزال المركز المالي للشركة  

ألرباح  ا  إلى  بشكل رئيسي  ويرجع ذلكألف دوالر أمريكي( مع زيادة في إجمالي صافي األصول    2,795,424:  2021أمريكي )
 لسنة الحالية. ا في األرباحتوزيعات  التي تجاوزتالمحققة 

 خر:بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآل
  السنة ألف دوالر أمريكي(. بلغ ربح    2,269,470:  2021ألف دوالر أمريكي )  2,673,251حققت الشركة إيرادات للسنة بمبلغ  

الزيادة في اإليرادات إلى زيادة أسطول الحفر    وتعودألف دوالر أمريكي(.    603,913:  2021ألف دوالر أمريكي )  801,807
 وخدمات الحفر اإلضافية المقدمة إلى أدنوك البرية وأدنوك البحرية.

 بيان التدفقات النقدية: 
ألف دوالر أمريكي(،   1,179,132:  2021ألف دوالر أمريكي )  1,523,811بلغ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية  

. بلغ  العالقةذات    الجهاتاألخرى وأرصدة  و التجارية  الدائنة  الزيادة بشكل رئيسي إلى الزيادة في الربح والحركة في الذمم    وتعود
ألف دوالر أمريكي( والتي    582,019:  2021ألف دوالر أمريكي )  935,868صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  

 اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وإيرادات التمويل.تتعلق ب
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 إلى مساهمي شركة أدنوك للحفر ش.م.ع. 

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية

 الرأي
ليسررررررمبر   31 (، والتي تشررررررم  بياك المرول المالي وما  ي الشررررررروةقمنا بتدقيق البيانات المالية لشررررررروة ألنفر ل.م.ر  )") )   

، وو  من بياك الربح أو الخسرررررالد والدش  الشرررررام  ااشر وبياك التقيرات  ي يةفو الم.اية وبياك التد ةات النةدية ل.سرررررنة  2022
 ية الهامة)م.خص ل.سياسات المماسبالتي تشم  و واإليضايات يفل البيانات المالية، المنتهية  ي ذلك التاليخ، 

 
  31 ي لأينا، إك البيانات المالية المر ةة تظهر بصرررررررررررررفلد عاللة، من اميو النفايي الزفارية، المرول المالي ل.شرررررررررررررروة وما  ي  

 وألائها المالي وتد ةاتها النةدية ل.سنة المنتهية بذلك التاليخ و ةًا ل.معايير الدولية ل.تةالير المالية) 2022ليسمبر  

 أساس الرأي
لسرررررررنة    88قمنا بتدقيةنا و ةًا ل.معايير الدولية ل.تدقيق والمتط.بات المعمفل بها و ةًا لةرال لئيس اهاز أبفظبي ل.مماسررررررربة لق   لةد  

بشررررررريك معايير تدقيق البيانات المالية ل.زهات الخاارررررررعة) وما أننا مسرررررررتة.فك عن الشرررررررروة و ق معايير السررررررر.فر الدولية    2021
إلى اانب متط.بات الس.فر األشالقي األشرى  ي لولة اإلمالات العربية   ر ل.مماسبين المهنيين قفاعد الس.ف لمز.س المماسبين   

المتمدد المتع.ةة بتدقيةنا ل.بيانات المالية ل.شرررررررررررررروة، اذا، وقد التلمنا بمسرررررررررررررعولياتنا األشالقية األشرى) ونعتةد بيك بي نات التدقيق 
 أساسا لرأينا) الثبفتية التي يص.نا ع.يها وافية ومالئمة لتف ر

 أمفل التدقيق الرئيسية
تةرديرنرا المهني، اي األمفل األرثر أاميرة  ي تردقيةنرا ل.بيرانرات المراليرة ل..ترد المراليرة) وقرد ت    بمفاربإك أمفل التردقيق الرئيسرررررررررررررريرة،  

 اذه األمفل) بشيكاًل  ، وال نبدي لأًيا من.صيفلهاتناول اذه األمفل  ي سياو تدقيةنا ل.بيانات المالية وك ، و ي تافين لأينا  
 
 

  



 

  

 

 
 تقرير مدقق الحسابات المستقل 

 )يتبع(  إلى مساهمي شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

  يتبو( أمفل التدقيق الرئيسية
 كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي

 
  اإلعتراف باإليرادات 

 
إيرالات    يةةت لوالل    251,673,2  بمب.غالشروة  ألف 

أمريكي من شدمات الم.ر ويةفل الن.ط ل.سنة المنتهية  ي 
 اهاتإلى عةفل مو    عائدد٪  98، منها  2022ليسمبر    31

 ، ألنفر البرية وألنفر البمرية) عالقةذات 
 

المعامالت مو   الشروة يز  وبير من  ذات    الزهاتلدى 
 وامنة ) انار مخاطر  اإلعتياليةالعالقة  ي سياو األعمال  

٪  98أك أرثر من    ييثيفل يدوث اإليرالات المعترف بها  
 ذات عالقة)  اهاتمن المعامالت تت  مو 

 
بالنظر إلى األامية النسبية ل.مبالغ المعنية والمز  الابير  

 تدقيق لئيسي) ويمر  ا األمرل.معامالت،  ةد اعتبرنا أك اذ
 

 باإلعترافت  عرض السياسات المماسبية ل.شروة المتع.ةة  
البيانات المالية وت  اإل صاح    يفل   3اإليرالات  ي إيضاح  ب

البيانات    يفل  16عن ت.اصي  إيرالات الشروة  ي إيضاح  
 المالية) 

 
 
 
 

 
 ي التدقيق مزمفعة من اشتبالات الضفابط واإلاراءات   نهزناتضمن  
 ما ي.ي: التمديدوع.ى واه ،  الزفارية

 
 ه  عم.يات اإليرالات الهامة وتمديد الضرفابط ذات الصر.ة المتع.ةة  •

 ؛باإليرالاتباإلعتراف  
 

واشتبال ارررررررررفابط تانفلفايا المع.فمات العامة ع.ى    الرقابة ه  بيئة  •
 عم.ية تسزي  اإليرالات) تتضمناألنظمة والتطبيةات التي 

 
تةيي  التصررررررررمي  واشتبال ال.عالية التشررررررررقي.ية ل.ضررررررررفابط اليدوية ع.ى   •

 العالقة؛ذات  ل.زهاتالمبيعات  
 

ات ذات الصررررررررر.ة وتمديد أك المعامالت ت  تسرررررررررزي.ها يتم.ي  االت.اق •
 ات ذات الص.ة)ياالت.اق فارلزو ةا 

 
اشتبال الت.اصررررررري  ع.ى أسررررررراس عينة ل.تيرد من أك اإليرالات قد ت   •

 االعتراف بها و ًةا لشروط االت.اقيات ذات الص.ة)
 

٪  98  لرررررررررررررررذات العالقة   الزهاتالمصرفل ع.ى تيريدات مبارررد من   •
من اإليرالات المعترف بها شالل السررررررررررنة وتسررررررررررفية اذه المبالغ مو  

 والمستمةات التي تمت شالل السنة)ال.فاتير 
 

 إعتيالية؛ألعمال ألي معامالت غير ل األساس المنطةيتةيي    •
 

تن.يرذ إاراءات وقف المبيعرات: واشتيرال عينرة من ال.فاتير قبر  وبعرد   •
الشتبرال مرا إذا ورانرت المبيعرات مسررررررررررررررز.رة  ي ال.ترد    السررررررررررررررنرةنهرايرة  

 و ؛المناسبة
 

ات المالية المتع.ةة باإليرالات  تةيي  مدى و.اية اإل صايات  ي البيان •
 .تةالير المالية)لمةاب  متط.بات المعايير الدولية 

 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 )يتبع(  إلى مساهمي شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

 مع.فمات أشرى 
إك اإللالد اي المسرررررررررعولة عن المع.فمات األشرى) تتافك المع.فمات األشرى من تةرير مز.س اإللالد، الذي يصررررررررر.نا ع.يه قب   

) إك المع.فمات األشرى ال لك التاليخذي نتفقو المصررررفل ع.يه بعد  ذال،  ل.شررررروة السررررنفي   والتةريرتاليخ تةرير مدقق المسررررابات، 
 قيةنا يفلها)تتضمن البيانات المالية وتةرير تد

 
 إك لأينا يفل البيانات المالية ال يشم  المع.فمات األشرى، وال نعبر بيي رك  عن تيريد أو استنتاج بشينها)

 
تتمث  مسررعوليتنا بالنسرربة ألعمال تدقيةنا ل.بيانات المالية  ي االطال  ع.ى المع.فمات األشرى، و ي سرربي  ذلك نةف" بتمديد فيما  

أو المع.فمات التي يصرررررر.نا ع.يها أيناء قيامنا بيعمال   المع.فمات األشرى غير متفا ةة افارًيا مو البيانات الماليةذا وانت اذه  إ
 التدقيق، أو إذا اتضح بطريةة أشرى أنها تتضمن أشطاًء مالية) 

 
تناًلا إلى األعمال التي قمنا إذا اسرتنتزنا وافل أي أشطاء مالية  ي المع.فمات األشرى،  ننه يتعين ع.ينا اإل صراح عن ذلك، اسر

 بها فيما يتع.ق بهذه المع.فمات األشرى التي يص.نا ع.يها قب  تاليخ اذا التةرير) ليس لدينا ما ُن.ِصح عنه  ي اذا الشيك)
 

المفومة  عند اإلطال  ع.يه،  ننه يتعين ع.ينا إشطال الةائمين ع.ى  ،  التةرير السنفي ل.شروةإذا إستنتزنا وافل أشطاء افارية  ي  
 بذلك وتمديد ما إذا وانت انار مخال.ات ينبقي اإل صاح عنها و ًةا لمعايير التدقيق) 

 مسعوليات االلالد والةائمين ع.ى المفومة  ي اعدال البيانات المالية  
إك اإللالد مسرررررررعولة عن إعدال اذه البيانات المالية وعرارررررررها بصرررررررفلد عاللة و ةًا ل.معايير الدولية ل.تةالير المالية وطبةًا أليكا" 

عن واررررو نظا" ، ووذلك 2021  لسررررنة(  32 لق   االتمالي لدولة اإلمالات العربية المتمدد   والةانفك النظا" األسرررراسرررري ل.شررررروة،  
اررررررررولية لتمكنها من اعدال البيانات المالية بصرررررررفلد عاللة شالية من أشطاء افارية، سرررررررفاء   الرقابة الداش.ية التي تزداا اإللالد
 رانت نارئة عن ايتيال أو شطي)

 
ال صاح متى واك مناسبًا، عند إعدال البيانات المالية، اك اإللالد مسعولة عن تةيي  قدلد الشروة ع.ى االستمرال ومنشيد مستمرد وا

ها، عن المسائ  المتع.ةة باالستمراليررررررة واعتمال مبرررررررردأ االستمراليررررررررررة المماسبي، ما ل  تنفي اإللالد تصوية الشروة أو وقف عم.يات
 .أو ال يفاد لديها بدي  واقعي اال القيا" بذلك

 
 مسال إعدال التةالير المالية ل.شروة)ويعتبر الةائمين ع.ى المفومة مسعولين عن االرراف ع.ى 

 مسعوليات مدقق المسابات يفل تدقيق البيانات المالية  
إك غايتنا تتمث  بالمصرفل ع.ى تيريد معةفل فيما إذا وانت البيانات المالية شالية بصرفلد عامة من أشطاء افارية، سرفاء وانت 
ناررررررئة عن ايتيال أو عن شطي، و صررررردال تةرير المدقق الذي يشرررررم  لأينا) اك التيريد المعةفل اف مسرررررتفى عال  من التيريد، وال 

ت و ةرا ل.معرايير الردوليرة ل.تردقيق والمتط.برات المعمفل بهرا  يضررررررررررررررمن أك عم.يرة التردقيق التي ت لئيس اهراز أبفظبي لةرال  و ةرًا  مر 
أي شطي افاري  ي   سرفف تاشرف الخاارعة لائًما ل.زهاتبشريك معايير تدقيق البيانات المالية    2021 لسرنة  88لق  ل.مماسربة  

ارية بشرررررررررك   رلي أو ُمزمو فيما إذا واك من المتفقو يال وافله) وقد تنشررررررررري االشطاء عن االيتيال أو عن الخطي، وتعتبر اف 
 تيييراا ع.ى الةرالات االقتصالية المتخذد من قب  المستخدمين بناًء ع.ى اذه البيانات المالية)

 
  88لق   لئيس اهاز أبفظبي ل.مماسررربة لةرال و ةًا رزلء من عم.ية التدقيق و ةا لمعايير التدقيق الدولية والمتط.بات المعمفل بها 

الخاارررررعة،  نننا نمالس التةدير المهني ونما   ع.ى الشرررررك المهني  ل.زهاتمعايير تدقيق البيانات المالية  بشررررريك   2021 لسرررررنة
 طفال  ترد التدقيق) وما نةف" أيضا:



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 )يتبع(  إلى مساهمي شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

     يتبو( مسعوليات مدقق المسابات يفل تدقيق البيانات المالية
بتمديد وتةيي  مخاطر االشطاء الزفارية  ي البيانات المالية، سفاء وانت نارئة عن ايتيال أو عن شطي، بالتصمي  والقيا"   •

ساسا لرأينا) اك مخاطر عد"  بناراءات التدقيق بما ينسز  مو ت.ك المخاطر والمصفل ع.ى أللة تدقيق وافية ومناسبة تف ر أ
المذف   التلوير،  التفاطع،  الخطي، ييث يشم  االيتيال  الناتزة عن  ت.ك  ارتشاف شطي افاري ناتج عن االيتيال ت.فو 

 المتعمد، سفء التمثي  أو تزاوز نظا" الرقابة الداش.ي)  
تدقيق مناسبة يسب الظروف، ولان  باالطال  ع.ى نظا" الرقابة الداش.ي ذات الص.ة بالتدقيق من أا  تصمي  إاراءات   •

 ليس بقرض إبداء لأي يفل  عالية الرقابة الداش.ية)  
 بتةيي  مالءمة السياسات المماسبية المتبعة ومعةفلية التةديرات المماسبية وااليضايات المتع.ةة بها المعدد من قب  اإللالد)  •
االستمرالية المماسبي، وبناء ع.ى أللة التدقيق التي ت  المصفل ع.يها،  ي  باستنتاج مدى مالءمة استخدا" االلالد لمبدأ   •

يال وافل يالة افارية من عد" اليةين متع.ةة بييداث أو ظرررروف قد تثير ركفوا افارية يفل قدلد الشروة ع.ى االستمرال) 
ه  ي تةريرنا إلى اإليضايات ذات الص.ة  و ي يال االستنتاج بفافل يالة افارية من عد" اليةين، يتفاب ع.ينا ل.ت االنتبا

ونعتمد  ي   اذا  لأينا)  تعدي   ع.ينا  يتفاب  وافية  غير  اإليضايات  اذه  وانت  يال  أو،  ي  المالية،  البيانات  الفاللد  ي 
.ية استنتاااتنا ع.ى أللة التدقيق التي ت  المصفل ع.يها يتى تاليخ تةريرنا) ومو ذلك، قد تعلي االيداث أو الظروف المستةب

 بالشروة إلى تفقف أعمال الشروة ع.ى أساس مبدأ االستمرالية)
بتةيي  العرض الشام  ل.بيانات المالية وهيك.ها والبيانات المتضمنة  يها، بما  ي ذلك اإليضايات، وفيما إذا وانت البيانات   •

 المالية تظهر العم.يات وااليداث ذات العالقة بطريةة تمةق العرض العالل) 
 

فاصررررر  مو الةائمين ع.ى المفومة فيما يتع.ق ع.ى سررررربي  المثال ال المصرررررر بنطاو وتفقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما نةف" بالت
  ي ذلك أي ش.  افاري  ي نظا" الرقابة الداش.ي يتبين لنا من شالل تدقيةنا)

 
رما نةف" باطال  الةائمين ع.ى المفومة ببياك يظهر امتثالنا لةفاعد السررررررررررر.فر المهني المتع.ةة باالسرررررررررررتةاللية، والتفاصررررررررررر  معه   
بخصفص اميو العالقات وغيراا من المسائ  التي يمتم  االعتةال أنها قد تعير تيييًرا معةفاًل ع.ى استةالليتنا و اراءات المماية  

 سًبا) ذات الص.ة متى واك منا
 

من االمفل التي يت  التفاصرررررررررررررر  بشررررررررررررررينهرا مو الةرائمين ع.ى المفومرة، نةف" بتمرديرد االمفل التي وراك لهرا األير األربر  ي تردقيق 
البيانات المالية ل..ترد المالية، والتي تعد أمفل تدقيق لئيسررررررررية) نةف" باإل صرررررررراح عن اذه االمفل  ي تةريرنا يفل التدقيق إال إذا  

ألنظمة لوك اال صرررررراح الع.ني عنها، أو عندما نةرل  ي ياالت ناللد ل.قاية، اك ال يت  اإل صرررررراح عن امر معين يال الةانفك وا
  ي تةريرنا  ي يال ترتب ع.ى اإل صاح عنه عفاقب س.بية قد ت.فو المن.عة العامة المتمةةة منه)



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 )يتبع(  إلى مساهمي شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

 افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى 
 ، ن.يد بما ي.ي:2021( لسنة 32عالود ع.ى ذلك، وو ًةا لمتط.بات الةانفك االتمالي لدولة اإلمالات العربية المتمدد لق   

 
 ألغراض تدقيةنا؛أننا قد يص.نا ع.ى وا ة المع.فمات التي لأينااا ارولية  •
أنه ت  إعدال البيانات المالية، من اميو افانبها الزفارية بما يتطابق مو األيكا" السالية ل.ةانفك االتمالي لدولة اإلمالات  •

 ؛2021( لسنة 32العربية المتمدد لق   
 قد ايت.ظت بد اتر مماسبية نظامية؛ الشروةأك  •
 ؛ل.شروةاإللالد تتفا ق مو الد اتر المسابية أك المع.فمات المالية الفاللد  ي تةرير مز.س  •
بشرررراء أو اإلسرررتثمال  ي أسررره  شالل السرررنة المالية    الشرررروةيفل البيانات المالية، ل  تة    1رما اف مبين  ي إيضررراح لق    •

 ؛2022ليسمبر  31المنتهية  ي 
لعالقة مو الشرروط واأليكا" التي قد  يفل البيانات المالية أا  المعامالت واأللصردد مو األطراف ذات ا  15يبين اإليضراح  •

 وت  بمفابها إبرا" ت.ك المعامالت؛  
قد إلتابت شالل السرررررررررررنة المالية    الشرررررررررررروةأنه، طبةًا ل.مع.فمات التي تف رت لنا، ل  ي..ت إنتباانا أي أمر يزع.نا نعتةد أك   •

(  32ة اإلمالات العربية المتمدد لق   أي مخال.ات لأليكا" السرالية ل.ةانفك االتمالي لدول  2022ليسرمبر    31المنتهية  ي  
ليسررررررمبر  31أو ل.نظا" األسرررررراسرررررري الشررررررروة مما قد يعير افاريًا ع.ى أنشررررررطتها أو مرولاا المالي وما  ي    2021لسررررررنة 
2022( 

 
فيما يتع.ق بمعايير تدقيق البيانات  2021 لسررنة 88إاررا ة إلى ذلك، و ًةا لما يةتضرريه قرال لئيس اهاز أبفظبي ل.مماسرربة لق  

، ل  ي..ت انتباانا  2022ليسرمبر   31فيما يتع.ق بتدقيةنا ل.بيانات المالية ل.سرنة المنتهية  ي    نةرالمالية ل.زهات الخاارعة،  نننا 
من أيكرا" الةفانين وال.فائح والتعرامي  التراليرة يسررررررررررررررب  ألي، من اميو النفايي الزفاريرة،  تمتثر يزع.نرا نعتةرد أك الشرررررررررررررررورة ل  مرا 

 :2022ليسمبر  31البيانات المالية وما  ي ع.ى تها أو بشك  افاري ع.ى أنشط التيييراالقتضاء، والتي من رينها 
 
 )2022ليسمبر  31أو مرولاا المالي وما  ي بشك  افاري ع.ى أنشطتها  التيييروالتي من رينها نظامها األساسي  •
 
 

 

  ي.فيت آند تف   الشرو األوسط(ل
  
  
  
  

  لاما بالمانابها أراليا
  701لق  الةيد 

  2023 براير  10
 أبفظبي

 اإلمالات العربية المتمدد
 





 9                                                شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

 والدخل الشامل اآلخر  بيان الربح او الخسارة 
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ديسمبر   31  

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  إيضاحات  
    

 2,269,470 2,673,251 16 إيرادات 
 ( 1,385,202) ( 1,580,617) 17 تكاليف مباشرة

    
 884,268 1,092,634  إجمالي الربح 

    
 ( 273,518) ( 268,388) 18 مصاريف عمومية وإدارية 

 10,135 6,167  صافي  -إيرادات أخري 
 ( 16,972) ( 28,606) 20 صافي  -تكاليف تمويل 

    
 603,913 801,807  ربح السنة 

    
 - -  للسنة  الدخل الشامل اآلخر

    
 603,913 801,807    للسنةمجموع الدخل الشامل 

    
    

    العائد للسهم:
 0,038 0,050 26 األساسي والمخفض 

    



 10                                                شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

   التغيرات في حقوق الملكيةبيان  
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 رأس 

 المال 
 إحتياطي  

 قانوني
 أرباح 

 مستبقاة 
 مجموع  

 حقوق الملكية 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  

     
 3,251,811 3,142,893 - 108,918 2021يناير  1الرصيد في 

 - ( 326,753)  - 326,753 (11و  1ة )إيضاحات لرسم
 603,913 603,913 - - للسنة  مجموع الدخل الشامل 

 - (60,391)  60,391 - محول إلى إحتياطي قانوني 
 (1,060,300)  (1,060,300)  - - (21توزيعات أرباح )إيضاح 

     
 2,795,424 2,299,362 60,391 435,671 2021ديسمبر   31الرصيد في 

     
     

 2,795,424 2,299,362 60,391 435,671 2022يناير  1الرصيد في 
 801,807 801,807 - - للسنة  مجموع الدخل الشامل 

 - (80,181)  80,181 - محول إلى إحتياطي قانوني 
 ( 666,250)  ( 666,250)  - - (21توزيعات أرباح )إيضاح 

     
 2,930,981 2,354,738 140,572 435,671 2022ديسمبر   31الرصيد في 

     



 11                                                شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

   التدفقات النقديةبيان  
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ديسمبر   31 

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 أمريكيألف دوالر  ألف دوالر أمريكي  

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 603,913 801,807 ربح السنة 
   تعديالت لـ:

 392,473 386,428 إستهالك ممتلكات ومعدات
 23,775 15,792 إستهالك حق إستخدام الموجودات 

 - 2,314 إطفاء موجودات غير ملموسة 
 10,321 2,954 صافي  - في حفرة ممتلكات ومعداتفقدان  /إنخفاض قيمة

 33,180 18,373 مكافآت نهاية خدمة الموظفين المحملة 
 4,781 900 مخصص مخزون بطيء الحركة 

 - 9,004 خسائر إئتمانية متوقعة محملة
 17,700 34,880 تكاليف تمويل
 ( 728) ( 6,274) إيرادات تمويل

 1,085,415 1,266,178 المال العامل التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس 
   

   التغيرات في رأس المال العامل عند إحتساب:
 ( 2,753) 20,756 المخزون 

 ( 3,384) 2,226 دفعات مقدمة 
 36,842 ( 12,973) ذمم مدينة تجارية وأخرى 

 ( 57,799) 22,350 مستحق من جهات ذات عالقة 
 ( 20,667) 100,258 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 147,758 133,363 مستحق إلى جهات ذات عالقة 
 ( 6,280) ( 8,347) مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

   
 1,179,132 1,523,811 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

   
   التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 

 ( 582,747) ( 937,994) دفعات لشراء ممتلكات ومعدات 
 - ( 4,148) لموسة م غير موجودات لشراء دفعات

 728 6,274 إيرادات تمويل مستلمة 
   

 ( 582,019) ( 935,868) صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية 
   



 12                                                شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

   النقديةالتدفقات بيان  
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ديسمبر   31 

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 ( 19,622) ( 14,916) مدفوعة  إيجار عقود التزامات

 ( 1,060,300) ( 666,250) توزيعات أرباح مدفوعة
 ( 17,555) ( 34,364) تكاليف تمويل مدفوعة 

   
 ( 1,097,477) ( 715,530) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

   
 ( 500,364) ( 127,587) صافي النقص في النقد ومرادفات النقد 

   
 953,465 453,101 السنة النقد ومرادفات النقد في بداية 

   
 453,101 325,514 السنةالنقد ومرادفات النقد في نهاية 

   
   معامالت غير نقدية:

 18,858 15,317 إضافات وتعديالت على حق إستخدام الموجودات والتزامات عقود اإليجار
   

 326,753 - رسملة األرباح المستبقاة
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 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 معلومات عامة   .1
 

بقرار من مجلس الوزراء في حكومة   1972. )"الشــركة"( هي شــركة مســاهمة عامة تأســســت في ســنة إن شــركة أدنوك للحفر ش.م.ع
نوفمبر  6الصـــــادر في    2018لســـــنة    21بتعديل القانون رقم    2021لســـــنة    9، صـــــدر القانون رقم 2021ســـــبتمبر    29أبوظبي. في 

ــنة   4، ليحل محل القانون رقم  2018 ــركة أدنوك للحفر ش  1981لسـ ــيس شـ ــأن تأسـ ــجل التجاري في أبوظبي بشـ ــجلة بالسـ .م.ع. المسـ
الصـــــادرة عن دائرة التنمية االقتصـــــادية في أبوظبي. تحتف  الشـــــركة كذلك برخصـــــة   CN –  2688881بموجب رخصـــــة تجارية رقم  

صــادرة بشــكل مشــترك عن دائرة التنمية االقتصــادية في أبوظبي ومكتب التنمية الصــناةية. إن الشــركة    IN-2003460صــناةية رقم  
ــوق  ــركة في ســـــ ــهم الشـــــ ــركة بترول أبوظبي الوطنية )"أدنوك"(، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي. تم إدراج أســـــ ــركة تابعة لشـــــ هي شـــــ

 أبوظبي لألوراق المالية.
 

، أعلنت الشـــــركة عن عزمها طرح حصـــــة أقلية في ســـــوق أبوظبي لألوراق المالية من خالل طرح عام أولي، وفًقا 2021في ســـــبتمبر  
همي الشـــــــركة. وافق المســـــــاهمون على إدراج وبيع جزء من رأس مال الشـــــــركة المملوك من قبل أدنوك عن طريق العرض  لقرار مســـــــا

 .2021أكتوبر  3وبدأ تداول األسهم في  2021سبتمبر  26وانتهت في  2021سبتمبر  13للجمهور. بدأت فترة االكتتاب في 
 

ــمية الجديدة األولي  العام  الطرحقبل  ــي جديد، بما في ذلك القيمة االســـ ــاســـ ــاهمون على اعتماد نظام أســـ درهم   0,10 بمبلغ، وافق المســـ
دوالر أمريكي( للســــــــــــهم الواحد،    27,2294درهم )  100 القيمة الســــــــــــابقة البالغة ( للســــــــــــهم الواحد من0,0272294)دوالر أمريكي:  

ألف ســـهم   12,000,000ألف. عالوة على ذلك، تم إصـــدار    4,000,000ى  ألف إل  4,000وبالتالي زيادة العدد الحالي لألســـهم من 
مســـتبقاة ( للســـهم الواحد عن طريق رســـملة أرباح 0,0272294:  درهم )دوالر أمريكي  0,10إضـــافي للشـــركة بالقيمة االســـمية الجديدة  

 ألف دوالر أمريكي. 326,753بمبلغ  للشركة
 

للشــــــــــــــركــة من   األولي  العــام  الطرحدد األســــــــــــــهم العــاديــة المعروضـــــــــــــــة في  ، أعلنــت أدنوك أنهــا رفعــت عــ2021ســــــــــــــبتمبر    22في  
٪ من إجمالي رأس مال الشـــــركة المصـــــدر.  11ســـــهم عادي، وهو ما يعادل   1,760,000,000ســـــهم عادي إلى    1,200,000,000

كة بيكر هيوز القابضـة  ٪ في الشـركة، بينما اسـتمرت شـر 84عند اكتمال االكتتاب العام، اسـتمرت أدنوك في امتالك حصـة أغلبية تبلغ  
أبرمت    ٪.5البالغة    بحصــتها، في االحتفاظ 2018في أكتوبر   الشــركةالمحدودة )بيكر هيوز(، التي دخلت في شــراكة اســتراتيجية مع 

ــاهمين  ــابقة  أدنوك وبيكر هيوز اتفاقية إلنهاء اتفاقية المســ لألوراق بينهما اعتباًرا من تاريخ إدراج أســــهم الشــــركة في ســــوق أبوظبي الســ
 المالية.

 
ودخل حيز   2021سـبتمبر    20بشـأن الشـركات التجارية )"قانون الشـركات الجديد"( في    2021  لسـنة  32صـدر القانون االتحادي رقم 

ــنة  2محل القانون االتحادي رقم بالكامل ليحل   2022يناير    2التنفيذ في  ــركات التجارية، وتعديالته )"قانون   2015  لســــــ ــأن الشــــــ بشــــــ
 .2022ديسمبر  31متطلبات قانون الشركات الجديدة خالل السنة المنتهية في بتطبيق الشركة  تقام"(. 2015

 
 لســنة  47، أصــدرت وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة )"وزارة المالية"( المرســوم بقانون اتحادي رقم 2022أكتوبر  3في  

في دولة  لضـــــريبة الشـــــركات   جديد)"قانون ضـــــرائب الشـــــركات"( لتنفيذ نظام   واألعمالعلى الشـــــركات   الضـــــريبةبشـــــأن فرض    2022
 .2023يونيو  1لفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد لالجديد  ضريبة الشركاتنظام   يتم تطبيق. اإلمارات العربية المتحدة

 
٪، ومع ذلك يمكن تطبيق معدل 9في دولة اإلمارات العربية المتحدة لمعدل ضـــريبة الشـــركات بنســـبة  األعمالبشـــكل عام، ســـتخضـــع 

، يتم تحديدها بموجب قرار  المنشــآتأو على أنواع معينة من م دره  37,5000٪ على الدخل الخاضــع للضــريبة الذي ال يتجاوز صــفر
 .من مجلس الوزراء

 
من قبل الســلطات الضــريبية   رشــاداتاإل توفير المزيد من  عندتقوم الشــركة حالًيا بتقييم تأثير هذه القوانين واللوائح وســتطبق المتطلبات  

 ذات الصلة.
 

، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة بتوفير 4017إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص. ب.  
األطراف المشاركة في استكشاف وإنتاج   إلىخدمات الحفر وحقول النفط ودعم المعدات البحرية وتأجير منصات الحفر البرية والبحرية  

 البحرية.النفط والغاز البرية و 
 

 .2022ديسمبر   31لم تقم الشركة بشراء أو االستثمار في أي أسهم خالل السنة المالية المنتهية في 
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                                                           تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة .2
 
 على البيانات المالية بشكل هام المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر  1. 2
 

دأ تم تطبيق التعديالت والتفســيرات التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية والتي أصــبحت ســارية المفعول للفترات الســنوية التي تب
لم يكن لتطبيق هـذه التعـديالت على المعـايير الـدوليـة للتقـارير المـاليـة أي تـأثير في هـذه البيـانـات المـاليـة.   2022ينـاير    1في أو بعـد  

 على المبالغ المدرجة للفترات الحالية والسابقة ولكنها قد تعثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية. جوهري 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات المتعلقة بالعائدات قبل االستخدام المقصود.   16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   •
المحاسبي   • المعيار  بالعقود    والموجوداتالطارئة    المطلوبات  ،المخصصات  37الدولي رقم  تعديالت على  المتعلقة  الطارئة 

 العقد. تنفيذتكلفة  - المثقلة باإللتزامات
: تشمل التحسينات السنوية تعديالت على المعيار 2020- 2018لتقارير المالية  لالتحسينات السنوية على المعايير الدولية   •

، األدوات  9  رقم  ، تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة، المعيار الدولي للتقارير المالية1  لتقارير المالية رقمل الدولي  
 عقود اإليجار  16 رقم  المالية، والمعيار الدولي للتقارير المالية

 
تعديالت كانت سارية المفعول للمرة  باستثناء مما ذكر أعاله، ال توجد أية معايير هامة أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو

 . 2022يناير  1األولى للسنة المالية التي تبدأ في أو بعد 
 
 مبكر المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل  2. 2
 

 لم تقم الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة التالية والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد: 
 

متداولة أو غير متداولة )يسري كعرض البيانات المالية: تصنيف المطلوبات  1 رقم الدولي ي معيار المحاسبالتعديالت على  •
 (. 2023يناير  1تطبيقه من 

المتعلق بالمعيار  2وبيان الممارسة رقم   1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  )اإلفصاح عن السياسات المحاسبية   •
 (. 2023يناير  1)يسري تطبيقه من  (الدولي للتقارير المالية

 (. 2023يناير  1)يسري تطبيقه من  8تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -تعريف التقديرات المحاسبية  •
 و  (تاريخ التطبيق لم يتم بعد تحديد: )2020- 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية   •
على   • المحاسبالتعديالت  الممارسة  1  رقم  الدولي  يمعيار  المتعلقة    2  رقم   وبيان  المالية  للتقارير  الدولي  بالمعيار  المتعلق 

 (. 2023يناير  1يسري تطبيقه من باإلفصاح عن السياسات المحاسبية )
 

 أي تأثير هام على البيانات المالية للشركة. المذكورة أعاله  من غير المتوقع أن يكون لتطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديالت
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية .3
 

على    مسـتمرأدناه. تم تطبيق هذه السـياسـات بشـكل   موضـحةإن السـياسـات المحاسـبية الرئيسـية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية  
 جميع السنوات المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك.

 بيان اإللتزام 
ــيرات المعايير الدولية  لتم إعداد البيانات المالية وفًقا للمعايير الدولية   ــادرة عن لجنة تفسـ ــيرات الصـ لتقارير المالية  للتقارير المالية والتفسـ

 المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.المطبقة على الشركات التي تقدم تقاريرها بموجب 
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 أساس اإلعداد  
تم إعـداد البـياـنات المـالـية ـباـلدوالر األمريكي، وهو العمـلة الوظي ـية وعمـلة العرض للشــــــــــــــرـكة، وـقد تم تقرـيب جميع القيم إلى أقرب ألف  

 دوالر أمريكي )ألف دوالر أمريكي( ما لم يذكر خالف ذلك.
 

ن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المحدد المقدمة مقابل تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية. إ
 تبادل الموجودات.

 مبدأ اإلستمرارية 
ألف دوالر أمريكي. قامت   879,136المـتداولة بمبلغ  موجوداتـها، تجـاوزت المطلوبات المـتداولة للشــــــــــــــركة 2022ديســــــــــــــمبر    31في  

. تمتلك الشـركة  في األعمال  السـيولة وفًقا لسـيناريوهات مختلفة ولم يتم تحديد أي شـكوك جوهرية بشـأن االسـتمراراإلدارة بتقييم توقعات  
( باإلضـافة إلى التدفقات النقدية المتوقعة للشـركة من 12سـيولة كافية من خالل تسـهيالت االقتراض غير المسـحوبة للشـركة )إيضـاح 

مناسـب  سـيكون    في األعمال  على أن افتراض االسـتمرار  أدلة كافية هناك  أن  توبالتالي اسـتنتج  العمليات للوفاء بااللتزامات المسـتمرة،
 إلعداد هذه البيانات المالية.

 ممتلكات ومعدات 
ــتمل التكلفة التاريخية  ــائر انخفاض القيمة، إن وجدت. تشـ ــتهالك المتراكم وخسـ ــًا اإلسـ تدرج الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصـ

 .اإلستحواذ على األصلمصاريف المنسوبة بشكل مباشر إلى على ال
 

يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة لألصـــــل أو اإلعتراف بها كأصـــــل منفصـــــل حســـــبما يكون مالئمًا فقط عندما يكون من 
من األصـــــــل المعني ويكون باإلمكان قياس التكلفة بشـــــــكل موثوق. يتم رســـــــملة    للشـــــــركةالمحتمل أن ينتج فوائد اقتصـــــــادية مســـــــتقبلية 

من أحد بنود الممتلكات والمعدات الذي يتم احتســــابه بصــــورة منفصــــلة ويتم شــــطب القيمة المدرجة   ندبالمصــــاريف المتكبدة الســــتبدال 
المســـتبدل. يتم رســـملة المصـــاريف الالحقة األخرى فقط عندما تزيد المنافع المســـتقبلية لبند الممتلكات والمعدات ذات الصـــلة. يتم  للبند

 أو الخسارة عند تكبدها.االعتراف بجميع المصاريف األخرى في بيان الربح 
 

على أسـاس القسـط الثابت الذي يبدأ عندما تكون   ذات الصـلةيتم احتسـاب االسـتهالك على أسـاس األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصـول  
تم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطرق االسـتهالك في تاريخ كل بيان مركز ياألصـول جاهزة لالسـتخدام المقصـود. 

تأثير أي تغييرات في التقدير على أسـاس مسـتقبلي. يتم احتسـاب االسـتهالك باسـتخدام طريقة القسـط الثابت لتوزيع  إحتسـابمالي، مع 
 جية المقدرة كما يلي: تكلفتها على قيمها المتبقية على مدى األعمار اإلنتا

 
 السنوات 

 20-10   وساحات مباني
 20-8 حفارات ومعدات الحفر

 10-4 معسكرات ومعدات
 4 سيارات  

 4 مكتبية أثاث، تجهيزات ومعدات 
 

ــل أكبر من قيمته   ــتردادها إذا كانت القيمة المدرجة لألصــــ ــرة إلى القيمة الممكن اســــ ــل مباشــــ   القابلةيتم تخ يض القيمة المدرجة لألصــــ
 .لالسترداد

 
 مصاريف اإلصالح والصيانة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها. إدراجيتم 

 
يتم شــــــطب بند من بنود الممتلكات والمعدات عند االســــــتبعاد أو عندما ال يكون من المتوقع أن تنشــــــأ منافع اقتصــــــادية مســــــتقبلية من 

بعاد أحد الممتلكات والمعدات يتم تحديدها كالفرق بين عوائد البيع اســـــتمرار اســـــتخدام األصـــــل. إن الربح أو الخســـــارة الناتجة من اســـــت
 .والدخل الشامل اآلخر والقيمة المدرجة لألصل ويتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة
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 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
يتم إدراج األعمال الرأســـــــــــــمالية قيد التنفيذ ضـــــــــــــمن الممتلكات والمعدات بالتكلفة. يتم تحويل األعمال الرأســـــــــــــمالية قيد التنفيذ إلى فئة  

 وإتاحته لالستخدام. هاستهالكها وفًقا للسياسات المذكورة أعاله عند اكتمال إنشاء األصل وتشغيلل المناسبة ويتم و األص

 موجودات غير ملموسة 
ا  أعمار إنتاجية محددةالشـــــــــركة، والتي لها التي تم االســـــــــتحواذ عليها من قبل  يتم قياس الموجودات غير الملموســـــــــة   ، بالتكلفة ناقصــــــــً

اإلطفاء المتراكم وخســـــائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم االعتراف باإلطفاء في الربح أو الخســـــارة على أســـــاس القســـــط الثابت على  
غير  الموجوداتلالســــــــــــــتخـدام. تمـثل    اـلذي تكون فـيه مـتاحـةـتاريخ المـدى األعمـار اإلنـتاجـية المـقدرة للموجودات غير الملموســــــــــــــة من  

 سنوات ويتم إطفاءها على أساس القسط الثابت. 4برامج الكمبيوتر ذات العمر اإلنتاجي المقدر بـ  الملموسة
 
تأثير أي تغييرات في التقديرات   إحتســـابفي نهاية كل ســـنة، مع  اإلطفاءتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة  ي

الملموس عند االســـــتبعاد، أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصـــــادية مســـــتقبلية من على أســـــاس مســـــتقبلي. يتم اســـــتبعاد األصـــــل غير 
الفرق بين صـــــــافي  كاألصـــــــل غير الملموس، ب إلغاء اإلعترافاألرباح أو الخســـــــائر الناتجة عن  يتم قياس االســـــــتخدام أو االســـــــتبعاد. 
 األصل.ب إلغاء اإلعترافالخسارة عند  لألصل، ويتم االعتراف بها في الربح أو المدرجةعائدات االستبعاد والقيمة 

  غير الماليةانخفاض قيمة الموجودات 
 للممتلكات والمعدات، الموجودات غير الملموســــــة وحق اإلســــــتخدام  في نهاية كل فترة تقرير على مراجعة القيم المدرجة    الشــــــركةتعمل  
لتحديد إن كان هنالك ما يشـير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضـت إلى خسـائر انخفاض القيمة. إذا وجد ما يشـير إلى ذلك يتم   وذلك

تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل وذلك لتحديد خسائر إنخفاض القيمة )إن وجدت(. في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة  
بتقدير القيمة القابلة لإلســترداد للوحدة المنتجة للنقد التي يعود إليها األصــل نفســه. عندما يمكن   الشــركةقوم لإلســترداد ألصــل محدد، ت

تحديد أســـس توزيع معقولة وثابتة، يتم توزيع األصـــول المشـــتركة إلى وحدات منتجة للنقد محددة، أو يتم توزيعهم إلى أصـــغر مجموعة  
 حديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها.من الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن ت

 
يتم  إن القيمة القابلة لالسـترداد هي القيمة العادلة لألصـل ناقصـًا تكلفة البيع وقيمة االسـتخدام، أيهما أعلى. عند تقييم قيمة االسـتخدام،

ــم ما قبل   ــتخدام معدل خصــ ــتقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باســ ــم التدفقات النقدية المســ ــوق الحالية  خصــ ــريبة يعكس تقييمات الســ الضــ
 للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاصة باألصل حيث لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية بخصوصها.

 
ــل )أو الوحدة المنتجة للنقد( بما يقل عن القيمة المدرجة، يتم تخ يض الق ــترداد ألصــ يمة المدرجة  في حال تم تقدير القيمة القابلة لالســ

 لألصل )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى القيمة القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسائر االنخفاض مباشرًة في الربح أو الخسارة.
 

المعدلة  في حالة اســــــــــترجاع خســــــــــائر انخفاض القيمة الحقًا، يتم زيادة القيمة المدرجة لألصــــــــــل )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى القيمة  
ب القابلة لالســترداد، بحيث ال تزيد القيمة المدرجة المعدلة عن القيمة المدرجة لألصــل )أو الوحدة المنتجة للنقد( فيما لو لم يتم احتســا

 خسائر انخفاض القيمة في السنوات السابقة. يتم تسجيل استرجاع خسائر انخفاض القيمة مباشرًة في الربح أو الخسارة.

 المخزون 
ــافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة على أســـاس المتوســـط المرجح وتتضـــمن قيمة يتم إد راج المخزون بالتكلفة وصـ

صـافي القيمة القابلة للتحقق هو سـعر إن  المخزون إلى موقعه وحالته الحالية.    إلحضـارالفاتورة والشـحن والمصـاريف األخرى المتكبدة  
 .ذات الصلة، ناقًصا مصاريف البيع المتغيرة اإلعتياديةاألعمال البيع المقدر في سياق 
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 اإليجار عقود 

 كمستأجر الشركة
والتزامات   األصــــل  حق اســــتخدامب  الشــــركةأو يحتوي على عقد إيجار، عند بدء العقد. تعترف  هو بتقييم ما إذا كان العقد    الشــــركةتقوم 

  المحددةكون فيها المســــــتأجر، باســــــتثناء عقود اإليجار قصــــــيرة األجل )تاإليجار المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات عقد اإليجار التي  
مدفوعات  ب الشـــــــركة  تعترف. بالنســـــــبة لهذه العقود،  منخفضـــــــة القيمةشـــــــهًرا أو أقل( وعقود اإليجار األصـــــــول   12عقود إيجار مدتها  ك

منتظم آخر أكثر تمثيال هناك أســاس مصــروفات تشــغيلية على أســاس القســط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن اإليجار ك
 .االقتصادية من األصول المعجرة المنافعللنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك 

 
باســـــــــــتخدام   ويتم خصـــــــــــمهايتم دفعها في تاريخ البدء، اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم  عقود يتم قياس التزام  

 .اإلضافي اإلقتراضتستخدم سعر  الشركةالسعر الضمني في عقد اإليجار. إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، فإن 
 

 تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي:
 
 (، مطروًحا منها حوافز اإليجار المستحقة؛بالجوهرمدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة  •
 ؛ ، والتي يتم قياسها مبدئيًا باستخدام المعشر أو السعر في تاريخ البدءمعشر أو معدل تستند إلىمدفوعات اإليجار المتغيرة التي  •
 أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛ المتوقعالمبالغ  •
 ء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار؛ ولخيار الشرا الممارسةسعر  •
 هذا الخيار.  بممارسةالمستأجر قيام دفع غرامات إنهاء العقد، إذا كان عقد اإليجار يعكس  •
 

 يتم عرض إلتزامات اإليجار في بند منفصل في بيان المركز المالي. 
 

لعكس الفائدة على التزامات اإليجار )باســــــــتخدام طريقة الفائدة   المدرجةالقيمة  زيادة  من خاللاإليجار الحًقا  ات عقوديتم قياس التزام
 .لتعكس مدفوعات اإليجار التي تم إجراؤها المدرجةتخ يض القيمة  ومن خاللالفعلية( 

 
 :كلماألصل ذي الصلة( لحق إستخدام ابإعادة قياس التزام اإليجار )وإجراء تعديل مماثل  الشركةتقوم 

 
 هذه وفي، الشراء ممارسة خيار في تقييم إلى تغيير تعدي التي  الظروف في هام تغييرأو  حدث هناكأو أن  مدة اإليجار تغيرت •

 .المعدل الخصم سعر دامباستخ المعدلة رإليجاا مدفوعات خصم  من خالل التأجير إلتزام قياس دةعاإ  الحالة يتم
معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة، المعشر أو  الالتغييرات في    نتيجةمدفوعات اإليجار    تغيرت •

بدون  خدام معدل خصم  باست  المخصومة المعدلةمدفوعات اإليجار    من خاللوفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام اإليجار  
 .الخصم المعدل( سعرفي سعر الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم استخدام  التغيير نتيجة)ما لم تتغير مدفوعات اإليجار  تغيير

تم تعديل عقد اإليجار وال يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار   •
 .المعدلالخصم  سعر باستخدام  المخصومة المعدلةمدفوعات اإليجار  من خاللبناًء على مدة عقد اإليجار المعد ل 

 
. إذا كان عقد  ذات العالقةقصــر من مدة اإليجار والعمر اإلنتاجي لألصــل  األفترة العلى مدى حق إســتخدام الموجودات  هالك  ســتإ يتم

تتوقع ممارســـــة خيار الشـــــراء، فإن قيمة حق  الشـــــركةتكلفة حق االســـــتخدام، يعكس أن  أن  اإليجار ينقل ملكية األصـــــل األســـــاســـــي أو 
 . يبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار.ذات العالقةدى العمر اإلنتاجي لألصل هالكها على مستاالستخدام ذات الصلة يتم إ

 
 .منفصل في بيان المركز المالي حق إستخدام الموجودات كبنديتم عرض 

 
أي خسـائر  ويتم إحتسـابقد انخفضـت قيمته حق إسـتخدام األصـل لتحديد ما إذا كان    36المعيار المحاسـبي الدولي رقم    الشـركةتطبق  

 ."إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسةقيمة كما هو موضح في سياسة "ال انخفاضمحددة في 
 

ــمح المعيار الدولي   ــيلة عملية، يســــــ ــل المكونات غير المعجرة، وبداًل من ذلك يتم   16لتقارير المالية رقم  لكوســــــ ــتأجر بعدم فصــــــ للمســــــ
 مرتبطة به كترتيب واحد. أي عقد إيجار ومكونات غير إيجار إحتساب
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 مكافآت الموظفين 
المقد رة إلســــــــــتحقاقات الموظفين المتعلقة باإلجازات الســــــــــنوية وتذاكر الســــــــــفر المتعلقة بها بناًء على   يتم عمل مخصــــــــــص لإللتزامات

يتم احتســــــاب مخصــــــص االلتزامات المقدرة لمكافأة الموظفين وفقًا لقانون  فترة التقرير.من قبل الموظفين حتى نهاية  الخدمات المقدمة  
 فترات خدمتهم حتى نهاية فترة التقرير.العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة عن 

 
يتم اإلفصــاح عن المخصــص المتعلق باإلجازة الســنوية وتذاكر الســفر كالتزام متداول، في حين يتم اإلفصــاح عن المخصــص المتعلق 

 بمكافأة نهاية الخدمة كالتزام غير متداول.

 المخصصات 
من المحتمل ويكون  ،ناتج عن أحداث سـابقة اسـتداللي( أو )قانوني  حالي التزام الشـركة على يكون  عندما بالمخصـصـات اإلعتراف يتم

 تسديد اإللتزام ويمكن تقدير مبلغ اإللتزام بشكل موثوق.
 

يتم قياس المخصـــــــصـــــــات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع أن تكون مطلوبة لتســـــــوية االلتزام باســـــــتخدام معدل يعكس تقييمات الســـــــوق 
 فوائد. كمصاريفوالمخاطر الخاصة بااللتزام. يتم االعتراف بالزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت  للمالالحالية للقيمة الزمنية 

 المثقلة باإللتزاماتعقود ال
ــئة بموجب عقود مثقلةوقياس  يتم االعتراف  ــات.    باإللتزامات االلتزامات الحالية الناشـ ــصـ  ةقائم  المثقلة باإللتزامات  دو عتبر العقتكمخصـ

ــادية   ــركة عقد تتجاوز بموجبه التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بااللتزامات بموجب العقد المنافع االقتصـــــــــــ عندما يكون لدى الشـــــــــــ
 المتوقع استالمها بموجبه.

 تكاليف القروض 
ودات التي تتطلب يتم إضـــــــــــافة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشـــــــــــرًة إلى اســـــــــــتحواذ أو إنشـــــــــــاء أو إنتاج موجودات معهلة، وهي الموج

ــبح هذه  ــود له أو لبيعها، إلى تكلفة هذه الموجودات إلى أن تصـــ ــتخدام المقصـــ ــبح جاهزة لالســـ بالضـــــرورة فترة جوهرية من الوقت لتصـــ
 الموجودات جاهزة بصورة جوهرية لالستخدام المقصود له أو لبيعها.

 اإليرادات 
يتم االعتراف باإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء عندما يتم تحويل الســـــــيطرة على الســـــــلع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس  

 الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل تلك السلع أو الخدمات. البدل

 خدمات الحفر وحقول النفط 
حـفارات، بـما في ذلك األطقم ومـعدات الدعم وتوفير خدمات الحفر والبـناء  تمـثل خدمات الحفر عقود الحفر التي تشـــــــــــــــمل مجموعات ال

 .من البداية إلى النهاية عبر الخزانات التقليدية وغير التقليدية لعمالئها. قد تكون العقود لبئر واحد أو آبار متعددة أو محددة المدة
 

مرور الوـقت  مع  يتم الوـفاء ـبه   واحـدحفر هي التزام أداء  إن خـدمـات الحفر التي تقـدمهـا الشــــــــــــــركـة بموجـب كـل عقـد من عقود جهـاز ال
 .من سلسلة من فترات الخدمة الزمنية المميزة التي تقدم خاللها الشركة خدمات الحفر  وتتكون 

 
عـدم حـدوث انعكـاس جوهري خالل مـدة العقـد. عنـد تحـديـد مـا إذا كـان يجـب    إلى حـد أن يكون من المحتمـلالمتغير    البـدليتم تقييم  
المتغير، ـتأخـذ اإلدارة في االعتـبار ـما إذا ـكاـنت هـناك عواـمل خـارج ســــــــــــــيطرة الشــــــــــــــرـكة يمكن أن تعدي إلى انعـكاس   ـبالـبدلاالعتراف 

 وحجم االنعكاس المحتمل لإليرادات. إحتماللإليرادات باإلضافة إلى  جوهري 

 من السلع والخدمات القابلة لالسترداد إيرادات 
 اآلخرتمثل اإليرادات من الســــــــلع والخدمات القابلة لالســــــــترداد هاما الربح على بعض المعدات والمواد واإلمدادات وخدمات الطرف  

 .بناًء على طلب العميل المستحوذةاألخرى  والمصاريف
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 عمالت أجنبية 
 )الدوالر ألمريكي( هو العملة الوظي ية وعملة العرض للشركة. الدوالر ألمريكيلغرض هذه البيانات المالية، يعتبر 

 
ــتخدمة وهي   ــجيل المعامالت بالعمالت بخالف العملة المســـ ــعار الصـــــرف    الدوالر ألمريكييتم تســـ ــاس أســـ )الدوالر ألمريكي( على أســـ

ل فترة تقرير، يتم إعادة تحويل البنود المالية المدرجة بالعمالت األجنبية على أســـــاس أســـــعار الســـــائدة بتاريخ تلك المعامالت. بنهاية ك
الصـــــرف الســـــائدة بنهاية فترة التقرير. يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية والتي تظهر بقيمتها العادلة على أســـــاس 

ها. ال يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياســها وفقًا أســعار الصــرف الســائدة عند تحديد القيمة العادلة ل
 للتكلفة التاريخية. 

 
 يتم االعتراف بفروقات تحويل العمالت في الربح أو الخسارة وقت حدوثها.

 األدوات المالية
طرفا في األحكام التعاقدية    الشــركةعندما تصــبح   للشــركة  الييتم اإلعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في بيان المركز الم

 لألداة.
 

أو يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. يتم إضـــافة تكاليف المعامالت التي تعود مباشـــرًة إلى شـــراء 
ــدار موجودات مـالـية أو مطلوـبات مـالـية )ـباســــــــــــــتثـناء الموجودات المـالـية والمطلوـبات المـالـية ـبالقيمـة العـادـلة من خالل الربح أو  إصــــــــــــ

الخســـارة( أو خصـــمها من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، أيهما أنســـب، عند االعتراف المبدئي. يتم االعتراف 
ــرة إلى اقتناء موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيم ــرة في  بتكاليف المعاملة العائدة مباشـ ــارة مباشـ ة العادلة من خالل الربح أو الخسـ

 .والدخل الشامل اآلخر بيان الربح أو الخسارة

 الموجودات المالية
يتم قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها بالكامل الحقًا إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة على أسـاس تصـنيف الموجودات  

 مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة. موجوداتال يوجد لدى الشركة حالًيا أي  المالية.

 مصنفة بالتكلفة المطفأة  موجودات مالية
 التي تستوفي الشروط التالية الحقًا بالتكلفة المطفأة:  الموجودات الماليةيتم قياس  

 
ــمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى   • ــل المالي المحتف  به ضــــــــــ ــيل التدفقات النقدية األصــــــــــ االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصــــــــــ

 التعاقدية؛ و
الشـــــــروط التعاقدية لألصـــــــل المالي ينتج عنها تدفقات نقدية في تواريخ محددة تكون هي فقط مدفوعات أصـــــــل الدين والفائدة على   •

 المبلغ األصلي القائم.

 التكلفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعلية
لألصـــــــــــــل المالي هي القيمة التي يتم من خاللها قياس األصـــــــــــــل المالي عند االعتراف المبدئي ناقصـــــــــــــًا الدفعات    إن التكلفة المطفأة

ها  الرئيســية، باإلضــافة إلى اإلطفاء المتراكم باســتخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين المبلغ المبدئي ومبلغ االســتحقاق، ويتم تعديل
 ألي مخصص خسارة.

 
 الفترة المعنية. خاللطريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع دخل الفوائد إن 
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المالية  يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باســـتخدام طريقة الفائدة الفعلية ألدوات الدين المقاســـة الحقًا بالتكلفة المطفأة. بالنســـبة للموجودات  

ــة، يتم احتســـــــاب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على   ــئة ذات مخاطر ائتمانية منخفضـــــ ــتراة أو الناشـــــ غير المشـــــ
القيمة المدرجة للموجودات المالية، باسـتثناء الموجودات المالية التي أصـبحت فيما بعد منخفضـة القيمة )انظر أدناه(. بالنسـبة إجمالي  

للموجودات المالية التي أصـــبحت فيما بعد منخفضـــة القيمة، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على  
صـــــــل المالي. إذا تحســـــــنت، مخاطر االئتمان على األداة المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضـــــــة في فترات التقرير التكلفة المطفأة لأل

ــة، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل  ــل المالي يعاني من مخاطر ائتمانية منخفضــــــــ الالحقة، بحيث لم يعد األصــــــــ
 لألصل المالي.الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة المدرجة 

 
باالعتراف بإيرادات الفوائد من خالل    الشــــــركةبالنســــــبة للموجودات المالية المشــــــتراة أو الناشــــــئة ذات مخاطر ائتمانية منخفضــــــة، تقوم 

األســـــــــــاس   إلى  االحتســـــــــــابتطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل على التكلفة المطفأة لألصـــــــــــل المالي منذ االعتراف المبدئي. ال يعود 
 منخفضة. ةائتمانيبحيث لم يعد األصل المالي ذات قيمة  الحقاً اإلجمالي حتى إذا تحسنت مخاطر االئتمان للموجودات المالية 

 
 .والدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارةبيان يتم االعتراف بإيرادات الفوائد في 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 
من جهات ذات عالقة. يتم تحديث    ومسـتحقالمتوقعة في الذمم المدينة التجارية    يةخسـائر االئتمانلبمخصـص خسـارة ل  الشـركةتعترف  

 .مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي باألداة المالية المعنية
  

ومســــــــتحق من جهات ذات  بشــــــــكل دائم بخســــــــارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني للذمم المدينة التجارية   الشــــــــركةوتعترف  
السـابقة    الشـركة. يتم تقدير خسـائر االئتمان المتوقعة على هذه الموجودات المالية باسـتخدام مخصـص ماتريكس بناًء على خبرة  عالقة

ــارة االئتمان، وتعديلها وفًقا ــادية العامة، وتقييم كل من االتجاه الحالي   في مجال خســــــ ــة بالمدينين، والظروف االقتصــــــ للعوامل الخاصــــــ
 والمتوقع للظروف في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية لألموال حسبما يكون مالئمًا. 

 
ــبة لجميع األدوات المالية األخرى، تعترف   ــركةبالنســــ ــارة االئتمان المتوقعة على مدى   الشــــ العمر الزمني عندما تكون هناك زيادة بخســــ

جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي. ومع ذلك، إذا لم تزد مخاطر االئتمان لألداة المالية بشـــكل جوهري منذ االعتراف 
 شهرًا.  12 بقياس مخصص الخسارة لتلك األداة المالية بمبلغ يعادل خسارة االئتمان الموقعة لفترة الشركةالمبدئي، تقوم 

 
ــارة اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني على الزيادات الهامة أو إحتماالت حدوث  ــتند تقييم ما إذا كان ينبغي اإلعتراف بخسـ يسـ

 تخلف عن السداد منذ اإلعتراف المبدئي بداًل من اإلعتراف بوجود أصل مالي تم إنخفاض قيمته اإلئتمانية بتاريخ التقرير. مخاطر
  

خســـــــارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني خســـــــائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التخلف عن الســـــــداد   تمثل
خســـــــــــارة  شـــــــــــهر جزء من 12خســـــــــــارة االئتمان المتوقعة على فترة  توقع ألداة مالية. في المقابل، تمثلالمحتملة على مدى العمر الم

ــداد على األداة المـالـية المحتمـلة   االئتمـان المتوقعـة على مـدى العمر الزمني واـلذي من المتوقع أن ينتج عن أحـداث التخلف عن الســــــــــــ
 شهر بعد تاريخ التقرير. 12خالل 
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 ( الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان 1)
بمقارنة مخاطر  الشـــركةعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األداة المالية قد ارتفعت بشـــكل هام منذ االعتراف المبدئي، تقوم 

حدوث التخلف عن السـداد على األداة المالية في تاريخ التقرير مع خطر التخلف عن سـداد األداة المالية في تاريخ االعتراف المبدئي. 
ــركةعند إجراء هذا التقييم، تأخذ  الخبرة             ٍ                                                                         باالعتبار كل  من المعلومات الكمية والنوةية التي تكون معقولة وقابلة للدعم، بما في ذلك  الشــ

 التاريخية والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد كبير.  
 

ــبح فيه  ــمانات المالية، يعتبر التاريخ الذي تصــــــــ ــبة لعقود الضــــــــ ــركةبالنســــــــ طرفًا في االلتزام النهائي هو تاريخ االعتراف المبدئي   الشــــــــ
ألغراض تقييم األداة المـاليـة لالنخفـاض القيمـة. عنـد تقييم مـا إذا كـانـت هنـاك زيـادة كبيرة في مخـاطر االئتمـان منـذ االعتراف المبـدئي 

 يتخلف عن السداد بموجب العقد.  التغيرات في المخاطر هو أن المدين المحدد سوف الشركةلعقود الضمانات المالية، تعتبر 
 

بشـــــــــــــكل منتظم بمراقبة فعالية المعايير المســـــــــــــتخدمة لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة هامة في مخاطر االئتمان وتقوم   الشـــــــــــــركةتقوم 
لمبلغ بمراجعتها حســـــــب االقتضـــــــاء لضـــــــمان أن تكون المعايير قادرة على تحديد الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان قبل أن يصـــــــبح ا

 متأخر السداد.
 

ــكل هام منذ االعتراف المبدئي إذا تم تحديد أن األداة المالية    الشــــــــــركةتفترض   أن مخاطر االئتمان على األدوات المالية لم ترتفع بشــــــــ
 لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. يتم تحديد األدوات المالية على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا:

  
 كانت األداة المالية لديها مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد؛ ( 1
 أن يكون لدى المدين قدرة قوية على الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدي في األجل القريب؛ و ( 2
قدرة قد تعدي التغيرات الســــــــلبية في الظروف االقتصــــــــادية واألعمال على المدى الطويل، ولكن ليس بالضــــــــرورة، إلى تقليل  ( 3

 المقترض على الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدي.

 ( تعريف التخلف عن السداد 2)
ــير الخبرة التاريخية إلى أن    الشـــــــركةتعتبر   ما يلي بمثابة حدث تخلف عن الســـــــداد ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية حيث تشـــــ

 :قابلة لالسترداد بشكل عاماألصول المالية التي تستوفي بأي من المعايير التالية غير 
 
 عندما يكون هناك خرق للعهود المالية من قبل المدين؛ أو •
تشـــــــير المعلومات التي تم تطويرها داخليًا أو التي تم الحصـــــــول عليها من مصـــــــادر خارجية إلى أنه من غير المحتمل أن يدفع  •

 .(الشركة)دون األخذ باالعتبار أي ضمانات تملكها  الشركةالمدين للدائنين بالكامل، بما في ذلك 
 

ــل المالي  بغض النظر عن التحليل الوارد أعاله، تعتقد الشــــركة أن التخ ــتحقاق األصــ لف عن الســــداد قد حدث عندما يتجاوز تاريخ اســ
 .يومًا ما لم يكن لدى الشركة معلومات معقولة وقابلة للدعم إلثبات أن معيار آخر للتخلف عن السداد هو األنسب 365أكثر من 

 ( سياسة الشطب3)
بشـطب األصـل المالي عندما تكون هناك معلومات تشـير إلى أن الطرف المقابل يواجه صـعوبة مالية شـديدة وليس هناك   الشـركةتقوم 

 أي احتمال واقعي السترداد األموال.
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 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
ــل أو عندما  ــتالم التدفقات النقدية من األصــ ــل مالي فقط عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باســ ــركة بإلغاء اإلعتراف بأصــ تقوم الشــ
تحول الشـــــــركة األصـــــــل المالي، وبشـــــــكل جوهري كافة مخاطر ومنافع الملكية المتعلقة بها إلى منشـــــــأة أخرى. أما في حالة عدم قيام 

حتفاظ بشــكل جوهري لكافة مخاطر ومنافع الملكية واســتمرارها بالســيطرة على األصــل المحول فإن الشــركة تقوم  الشــركة بتحويل أو اإل
باالعتراف بحصتها المستبقاة في األصل المحول والمطلوبات المتعلقة به في حدود المبالغ المتوقع دفعها. إذا قامت الشركة باالحتفاظ  

األصــــل المالي المحول، فإن الشــــركة تســــتمر باالعتراف باألصــــل المالي وكذلك االعتراف بشــــكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع ملكية  
 باالقتراض المضمون للعائدات المستلمة. 

 
عند إلغاء االعتراف بأصــل مالي تم قياســه بالتكلفة المطفأة، يتم االعتراف بأي فرق بين المبلغ المدرج لألصــل وإجمالي البدل المســتلم 

 ستالمه في الربح أو الخسارة.أو الذي سوف يتم ا

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

 التصنيف كدين أو حقوق ملكية 
 يتم تصنيف أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماشى مع جوهر الترتيب التعاقدي.

 أدوات حقوق الملكية 
ــجيل أدوات   ــأة ما بعد طرح كافة مطلوباتها. تم تســــــ ــة متبقية في موجودات منشــــــ إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يبرهن على حصــــــ

 الملكية التي أصدرتها الشركة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل تكاليف اإلصدار المباشرة.
 

ات المالية للشــركة في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات األرباح يتم االعتراف بتوزيع األرباح على مســاهمي الشــركة كالتزام في البيان
 من قبل مساهمي الشركة.

                                     ً                   المطلوبات المالية التي تم قياسها الحقا  بالتكلفة المطفأة 
 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.  الحقاً  المطلوبات المالية جميع  يتم قياس

 
  إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتســاب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصــاريف الفوائد على الفترة المرتبطة بها. إن

ــتقبلية المق ــم تمامًا الدفعات النقدية المســـ ــة،  معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصـــ ــم جميع الرســـــوم المدفوعة والمقبوضـــ درة )ويضـــ
والعالوات والتي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وكذلك تكاليف المعامالت والعالوات والخصـــــــــــــومات األخرى( في إطار  

 المالي. العمر الزمني المتوقع ألداة الدين أو فترة أقصر، إذا كان ذلك مناسبا، إلى التكلفة المطفأة لإللتزام

 إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية
بإلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما وفقط عندما يتم إســـــــــتيفاء االلتزام أو إلغائه أو إنتهاء صـــــــــالحيته. يتم اإلعتراف  الشـــــــــركةتقوم 

 ستحق في الربح أو الخسارة.بالفرق بين القيمة المدرجة لاللتزام المالي الذي تم إلغاء االعتراف به والمبلغ المدفوع والم

 األدوات المالية مقاصة 
ــافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني ملزم  ــة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم إدراج صــــ تتم مقاصــــ

 إما تسويتها على أساس صاف أو لتحقيق األصل، وتسوية المطلوبات في وقت واحد. وهناك نيةبمقاصة المبالغ المعترف بها 
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 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية .3

 الموظفين  اتمعاش
 لســــــنة  2نيابة عن مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفًقا لقانون إمارة أبوظبي رقم  بال  التقاعدمعاشــــــات    مســــــاهماتتقدم الشــــــركة  

خطة المسـاهمة المحددة هي خطة معاشـات إن  معاشـات تقاعد محددة. مسـاهمات  المسـاهمات كمدفوعات لخطة   معاملة. ويتم 2000
 .ت التقاعدمعاشا لمنشأةتقاعدية يتم بموجبها دفع مساهمات ثابتة في صندوق منفصل 

 
ال يوجد على الشركة التزامات قانونية أو ضمنية لدفع مزيد من المساهمات إذا كان صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي 
ال يحتف  بأصـــــــــــــول كافية لدفع جميع المزايا المتعلقة بخدمة الموظفين لجميع الموظفين في الفترات الحالية والســـــــــــــابقة. يتم االعتراف 

اهمات كمصــاريف مزايا الموظفين عند اســتحقاقها. يتم االعتراف بالمســاهمات المدفوعة مقدًما كأصــل إلى الحد الذي يتوفر فيه بالمســ
 .استرداد نقدي أو تخ يض في المدفوعات المستقبلية

 ضريبة القيمة المضافة
( من المرسـوم بقانون اتحادي 2٪ يتم فرضـه على أي توريد أو اسـتيراد وفًقا للمادة )5  يبلغمعداًل قياسـًيا   تمثل ضـريبة القيمة المضـافة

 .2018يناير  1محدد في أحكام هذا المرسوم بقانون، اعتبارا من  كما هوبشأن قيمة التوريد أو االستيراد.  2017( لسنة 8رقم )
 
للضــــــرائب عند تحصــــــيل الذمم المدينة من العمالء. يتم خصـــــم  للهيئة االتحادية   الدائنة، مســــــتحقة الدفعضــــــريبة القيمة المضــــــافة   •

 .ضريبة القيمة المضافة على المشتريات، التي تمت تسويتها في تاريخ بيان المركز المالي، من المبلغ المستحق الدفع
مكن استرداد ضريبة القيمة  ، تتعلق بالمشتريات التي لم يتم تسويتها في تاريخ بيان المركز المالي، يالمدينةضريبة القيمة المضافة   •

 .المشتريات تسديدالمضافة المستحقة مقابل ضريبة المبيعات عند 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  .4
 

للمعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة القيام بتقديرات وافتراضــــــــــــــات تعثر على المبالغ المدرجة   وفقاً يتطلب إعداد البيانات المالية 
ــاح عن الموجودات الطارئة   ــاريف واإلفصـــ ــتقبلية و للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصـــ المطلوبات الطارئة. قد تحدث أحداث مســـ

ــ ــتخدمة في الوصـــ ــتعدي إلى تغيير االفتراضـــــات المســـ ول إلى التقديرات. يتم عكس آثار أي تغيير في التقديرات في البيانات المالية  ســـ
 عندما تصبح قابلة للتحديد بشكل معقول.

 
يتم تقييم التقديرات واألحكام بشـــكٍل مســـتمر، وتســـتند إلى الخبرة الســـابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المســـتقبلية التي  

 ي ظل هذه الظروف.يتوقع أن تكون معقولة ف

 األحكام المحاسبية الحساسة
 ملموساتخذت اإلدارة األحكام التالية، بخالف تلك التي تشــمل التقديرات والتي لها تأثير   للشــركة،خالل تطبيق الســياســات المحاســبية 

 على المبالغ المدرجة في البيانات المالية.

 عرض اإليرادات 
ذات العالقـة. في مثـل هـذه   الجهـاتلصـــــــــــــــالح   أخرى عقود إيجـار الحفـارات من طرف ثـالـث هي تلـك التي يتم إبرامهـا مع أطراف  إن  

من  إســــتخدامهاالحفارات قبل   تقوم بتســــلموال  اآلخرالحفارات أو الخدمات التي يقدمها الطرف    الســــيطرة علىالشــــركة   تملكالعقود، ال 
ــافة إلى ذلك،    الجهاتقبل  ــلة. باإلضــ   الشــــروط التيعلى نفس   العالقةذات   الجهاتمع  متبادلةترتيبات  بإبرام  الشــــركة   تقومذات الصــ

ــتنتجت(. وبالتالي، األخرى )والذي تم االعتراف به تعاقدًيا من قبل األطراف  األخرى مع األطراف   تقوم بها اإلدارة إلى أنها تعمل  اســـــــــــ
ــافي. لو كوكيل في هذه الترتيبات. وفقً  ــاس الصـ ــتنتجتا لذلك، يتم عرض اإليرادات والتكلفة المتعلقة بهذه الخدمات على أسـ اإلدارة  اسـ

ــيإلى أنها كانت تعمل   ــرة   كطرف رئيســــــ ــتزيدفي هذه المعامالت، لكانت اإليرادات والتكاليف المباشــــــ ألف دوالر    149,980  بمبلغ ســــــ
 .أمريكي(ألف دوالر  178,120: 2021) ةالحالي السنةأمريكي في 
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 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع(أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  .4

 )يتبع( األحكام المحاسبية الحساسة

 تعديل العقود 
ــياق األعمال  ــركة، من وقت آلخر وفي ســ ــدار  ذات العالقة.   الجهات، بتعديل عقود اإليرادات مع اإلعتياديةتقوم الشــ حكم يتطلب إصــ

 المتراكمةهام لتحديد ما إذا كان من المحتمل للغاية، بناًء على حالة المفاوضـــات الجارية، حدوث انعكاس جوهري في مبلغ اإليرادات 
 المعترف بها في نهاية هذه المفاوضات.

 رسملة تكاليف االقتراض 
معهلة.   موجوداتأو إنشـاء أو إنتاج   إسـتحواذإلى    مباشـرة العائدة، تقوم الشـركة برسـملة تكاليف االقتراض 3في إيضـاح   مدرجكما هو  

التي تتطلب بالضـرورة فترة جوهرية من الوقت لتصـبح جاهزة لالسـتخدام المقصـود له أو الحفارات   إسـتحواذالمعهلة هي   إن الموجودات
لالســـتخدام المقصـــود أو البيع.   بصـــورة جوهريةفيه الحفارات جاهزة إلى أن تصـــبح تم رســـملة تكلفة االقتراض لهذه الحفارات، ي.  لبيعها

بناء  لإلسـتخدام المقصـود إلى أن تصـبح جاهزةتسـتغرق فترة زمنية طويلة  الحفاراتإصـدار حكم هام لتحديد ما إذا كانت هذه   ويتطلب
ــغيل.  ــطة المطلوبة قبل دخول الحفارات حيز التشـــــ ــملة تكاليف االقتراض خالل  على تقييم اإلدارة لمختلف األنشـــــ ــنة تم رســـــ  بمبلغالســـــ

 : ال شيء(.2021ألف دوالر أمريكي ) 9,626

 عقد اإليجار مدة تحديد 
على بنود للتجديد الســـــنوي التلقائي لفترة اإليجار ما لم يقدم أي من  تتضـــــمنوالتي    جهة ذات عالقةيجار مع اإلعقود  بعض  يتم إبرام 

 تخلق            ً                                                                                                      الطرفين إشــــــعار ا بعدم تمديد عقد اإليجار. عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي  
رات اإلنهاء فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان من المعكد بشـكل الفترات بعد خيا إدراج   ً         ً                                حافز ا اقتصـادي ا لعدم ممارسـة خيار اإلنهاء. يتم 

   ً         ً                   حافز ا اقتصــــــــــــادي ا لعدم إنهاء عقد   تخلقمعقول أنه لن يتم إنهاء عقد اإليجار. تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي 
 اإليجار لتحديد شروط اإليجار المناسبة.

 
ــنة المنتهية في   أو تغير جوهري في الظروف التي أدت إلى قيام اإلدارة   هامة، لم تحدث أي أحداث  2022ديســـــــــمبر   31خالل الســـــــ

 بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار لهذه العقود.

 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد

 إنخفاض قيمة ممتلكات ومعدات 
عنـدمـا   الفرديـةلنقـد  ل  المنتجـةوحـدات  لتقييم التـدفقـات النقـديـة ليتم تقييم الممتلكـات واآلالت والمعـدات لتحـديـد انخفـاض القيمـة بنـاًء على 

ــنة الحالية للممتلكات والمعدات  بتحديد اإلدارة  قامت يكون هناك معشــــــــــــر على انخفاض القيمة. معشــــــــــــرات انخفاض القيمة في الســــــــــ
ألف دوالر    10,519 بمبلغقابلة لالسـترداد ال الموجوداتقيمة  إلحضـارالمعترف بها   فقدان معدات في حفرة  /وخسـائر انخفاض القيمة

 .ألف دوالر أمريكي( 10,321: 2021أمريكي )

 الحركة أو متقادم بطيء مخزون مخصص 
. يتم تصـنيف بنود المخزون على أسـاس تقادمها، القابلة للتحقق، يتم عمل تقدير لصـافي القيمة  متقادمعندما يصـبح المخزون قديم أو 

كل فئة كمخصــــص للمخزون المتقادم وبطيء الحركة. بلغ مخصــــص المخزون المتقادم وبطيء الحركة في  لوبناًء عليه يتم االعتراف 
 .ألف دوالر أمريكي( 25,158: 2020ألف دوالر أمريكي ) 26,058مبلغ  2022ديسمبر  31
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 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ممتلكات ومعدات  .5
 
 

 مباني وساحات 
 حفارات  

 سيارات  ومعدات الحفر 
 أثاث  

 مكتبية  وتجهيزات ومعدات
 أعمال رأسمالية 

 التنفيذ قيد 
 مدفوعات  

 المجموع  ما قبل التسليم 
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  

        التكلفة
 6,199,026 - 303,194 76,128 28,450 5,702,806 88,448 2021يناير  1في 

 504,801 - 423,357 23 - 81,421 - إضافات خالل السنة 
 - - (337,489) 9,466 299 327,708 16 خالل السنة  تحويالت

        
 6,703,827 - 389,062 85,617 28,749 6,111,935 88,464 2022يناير  1في 

 954,692 55,041 818,772 10 1,706 79,163 - إضافات خالل السنة 
 - - (562,922) 3,154  559,768 - خالل السنة  تحويالت

 (8,501) - - (8,501) - - - غير ملموسة *  موجودات تحويل إلى 
 (29,493) - - (16,717) (833) (7,167) (4,776) شطب 

        
 7,620,525 55,041 644,912 63,563 29,622 6,743,699 83,688 2022ديسمبر  31في 

        اإلستهالك وإنخفاض القيمة   
 2,937,590 - - 63,536 28,195 2,787,723 58,136 2021يناير  1في 

 392,473 - - 6,317 157 383,264 2,735 محمل للسنة 
 10,321                      - - 1,109                           59 9,117 36 إنخفاض القيمة 

        
 3,340,384 - - 70,962 28,411 3,180,104 60,907 2022يناير  1في 

 386,428 - - 5,244 109 378,347 2,728 محمل للسنة 
 2,954 - - ( 613) (48) 3,638 (23) صافي  -في حفرة معدات   انانخفاض قيمة / فقد

 (1,355) - - (1,355) - - - غير ملموسة *  موجودات تحويل إلى 
 ( 29,493) - - ( 16,717) ( 833) ( 7,167) ( 4,776) شطب حذوفات نتيجة 

        
 3,698,918 - - 57,521 27,639 3,554,922 58,836 2022ديسمبر  31في 

        
        

        القيمة المدرجة 
 3,921,607 55,041 644,912 6,042 1,983 3,188,777 24,852 2022ديسمبر  31في 

        
        

 3,363,443 - 389,062 14,655 338 2,931,831 27,557 2021ديسمبر  31في 
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 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ومعدات )يتبع( ممتلكات  .5
 

 ديسمبر 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  تم توزيع اإلستهالك كما يلي: 
   

 374,954 378,706 ( 17تكاليف مباشرة )إيضاح 
 17,519 7,722 ( 18مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 

 386,428 392,473 
 

ألف دوالر أمريكي   896,011الموجودات التي ال تزال قيد االســتخدام والتي تم اســتهالكها بالكامل بمبلغ مل الممتلكات والمعدات  تتشــ
 ألف دوالر أمريكي(. 879,872: 2021)
 

* تم إعادة تصــــــنيف الموجودات مع طبيعة غير ملموســــــة المدرجة في الممتلكات والمعدات في الســــــنة الســــــابقة إلى الموجودات غير 
 (.7)إيضاح  38الملموسة وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
قامت الشركة بإجراء تقييم النخفاض القيمة واستنتجت إلى أنه بالنسبة لبعض الموجودات، كان المبلغ القابل لالسترداد أقل من القيمة  

  10,321:  2021)  ألف دوالر أمريكي  10,519  بمبلغ، اعترفت الشركة بانخفاض في القيمة  2022  سنةالمدرجة للموجودات. في  
قيمة بعض  ألف دوالر أمريكي( انخفاض  تم عكس  بمبلغ.  في    7,565  الموجودات  أمريكي  أن    الحالية   السنةألف دوالر  في حين 

 قد تم شطبها في السنة الحالية.  ةالسابق السنةالتي لم يتم عكس انخفاض قيمتها في  الموجودات
 
 حق إستخدام الموجودات وإلتزامات عقود اإليجار  .6
 

 المبالغ المعترف بها في بيان المركز المالي:
 

 حق إستخدام الموجودات
 ديسمبر 31 

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

 39,301 34,384 الرصيد في بداية السنة 
 11,115 15,317 إضافات خالل السنة 
 7,743 - تعديل عقد اإليجار*
 (23,775) (15,792) لسنةلاإلستهالك المحمل 

   
 34,384 33,909 الرصيد في نهاية السنة
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 )يتبع(  عقود اإليجار حق إستخدام الموجودات وإلتزامات .6
 

 ديسمبر 31 إلتزامات عقود اإليجار
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

 40,112 39,348 الرصيد في بداية السنة 
 11,115 15,317 إضافات 

 7,743 - تعديل عقد اإليجار
 783 283 الفائدة المتراكمة

 ( 20,405) (15,199) المدفوعات
   

 39,348 39,749 الرصيد في نهاية السنة
   

   مدرجة كما يلي:
 20,317 19,141 متداولة

 19,031 20,608 غير متداولة 
   
 39,749 39,348 
 

 والدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارةبيان المبالغ المعترف بها في 
 

 ديسمبر 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف دوالر أمريكي دوالر أمريكي ألف  
   

 16,811 9,275 ( 17تكاليف مباشرة )إيضاح 
 6,964 6,517 ( 18مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 

   
 15,792 23,775 
   
 

ســنتان من فترة العقد األصــلية    لمدةوافقت الشــركة والمعجر على تعديل مدفوعات اإليجار الســنوية لفترة إضــافية خالل الســنة الســابقة،  
اإليجار لتعكس مدفوعات اإليجار عقد  قياس التزام  وقامت بإعادةتعديل لعقد اإليجار كمعدات. اعتبرت الشـــــــــــــركة ذلك  الالســـــــــــــتئجار  

ألف دوالر    7,743يجار بمبلغ  اإل٪. نتج عن ذلك تعديل عقد  1,5 بنســـــــــبةالمعدلة المخصـــــــــومة بمعدل االقتراض اإلضـــــــــافي المعدل 
 أمريكي.



 28                                                شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

 

 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31المنتهية في للسنة  

 
 موجودات غير ملموسة  .7
 

 ديسمبر 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   التكلفة 

 - - الرصيد في بداية السنة 
 - 8,501 ( 5إعادة تصنيف من ممتلكات ومعدات )إيضاح 

 - 4,148 إضافات خالل السنة 
   

 - 12,649 نهاية السنة فيالرصيد 
   

   اإلطفاء المتراكم 
 - - الرصيد في بداية السنة 

 - 1,355 ( 5إعادة تصنيف من ممتلكات ومعدات )إيضاح 
 - 2,314 ( 18للسنة )إيضاح   المحمل اإلطفاء

   
 - 3,669 الرصيد في نهاية السنة

   
   القيمة المدرجة 

 - 8,980 ديسمبر 31في 
 
 مخزون  .8

 ديسمبر 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

 200,183 179,427 مخزون 
 (25,158) (26,058) مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادمينزل: 

   
 153,369 175,025 
 

 فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم: 
 ديسمبر 31 

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

 20,377 25,158 الرصيد في بداية السنة 
 4,781 900 المحمل خالل السنة 

   
 25,158 26,058 الرصيد في نهاية السنة
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 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  .9

 ديسمبر 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

 28,613 24,181 ذمم مدينة تجارية
 36,280 37,199 دفعات مقدمة

 18,554 27,890 إيرادات مستحقة
 5,665 8,134 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 13,342 18,023 ذمم مدينة اخرى 
   
 115,427 102,454 

 
 النقد ومرادفات النقد  .10
 ديسمبر 31 

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

 452,795 325,108 نقد لدى البنوك
 306 406 نقد في الصندوق 

   
 325,514 453,101 
   
 

من قبل مجموعة  ألف دوالر أمريكي( محتف  به    451,752:  2021ألف دوالر أمريكي )  322,643يتضمن النقد لدى البنك مبلغ  
إن  .  النقد ومرادفات النقدطبيعة    في( وهي  محتف  به من قبل أدنوكألف دوالر أمريكي    451,752:  2021أدنوك لخدمات الخزينة ) 
 نيابة عن الشركة ومتاحة عند الطلب.بالهي أموال محتف  بها أدنوك  /مجموعة أدنوك لخدمات الخزينةالنقد المحتف  به من قبل 
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 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 رأس المال وإحتياطي قانوني  .11

 
 ديسمبر 31 

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

درهم(   0,10)  0,0272294رأس المال العادي للسهم بالدوالر األمريكي: 
 435,671 435,671 ( درهم( للسهم 0,10)  0,0272294: 2021) للسهم

 
 رأس المال العادي والمدفوع بالكامل: فيما يلي الحركة في 

 
 ديسمبر   31 

2022 
 ديسمبر   31

2021 
 عدد األسهم  

 )باأللف( 
ألف دوالر  

 أمريكي
 عدد األسهم

 )باأللف(
ألف دوالر  

 أمريكي 
     

 108,918 4,000 435,671 16,000,000 الرصيد في بداية السنة 
 - 3,996,000 - - (1 إيضاحدرهم( ) 0,10درهم إلى  100تجزئة السهم )

 326,753 12,000,000 - - رسملة
     

 435,671 16,000,000 435,671 16,000,000 د في نهاية السنة يالرص
 

  12,000,000ألف دوالر أمريكي عن طريق إصدار    326,753، قرر المساهمون زيادة رأس المال العادي بمبلغ  2021في سنة  
 دوالر أمريكي( لكل سهم من خالل رسملة أرباح مستبقاة. 0,0272294)درهم  0,10ألف سهم عادي بقيمة 

 
٪ من األرباح إلى 10والنظام األساسي للشركة، يتم تحويل    2021لسنة    32وفًقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  

 ٪ من رأس المال المدفوع. 50ياطي احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع. يجب إجراء هذا التحويل حتى يبلغ االحت
 

 قروض .12
 

 ديسمبر 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

 1,500,000 1,500,000 قرض مشترك
 

 : كما يليتم اإلفصاح عنه 
   

 - 1,500,000 متداول
 1,500,000 - غير متداول

   
 1,500,000 1,500,000 
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 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 قروض )يتبع( .12
 

 ما يلي:متتكون القروض المعروضة في بيان المركز المالي 
 

 ديسمبر 31 اإلستحقاق سنة  معدل الفائدة  العملة  النوع 
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي     
 

 قرض مشترك 
 

 دوالر أمريكي
 

 ٪ 0,9ليبور لمدة شهر + 
 

2023 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
      
 

ســـــنوات   5مبلغ مقطوع بعد  على شـــــكل. يســـــتحق القرض لشـــــهر واحد٪ وســـــعر فائدة ليبور 0,9بنســـــبة   هاما ثابتيحمل التســـــهيل 
 .2023ستحق في سنة ي
 

 ديسمبر 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

 375,000 375,000 ( 15بنك أبوظبي األول )إيضاح 
 375,000 225,000 معسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية

 - 170,000 بنك رأس الخيمة الوطني
 375,000 155,000 ( 15بنك أبوظبي التجاري )إيضاح 

 - 150,000 بنك نوريتشوكين 
 - 125,000 البنك المركزى الهندى

 75,000 75,000 بنك أوف أمريكا ميريل لينا إنترناشيونال ليمتد
 75,000 75,000 بنك ميزوهو

 75,000 75,000 سجبتسي اس اي
 75,000 75,000 يوني كريديت بنك النمسا ايه جي

 75,000 - سيتي بنك 
   
 1,500,000 1,500,000 
   
 

ألغراض الشركة  ،  مع عدة بنوك ومعسسات مالية، أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مشتركة ألجل ومتجددة  2021أكتوبر    24في  
تكاليف   وتسديدوالمدفوعات مقابل المنتجات والخدمات لتطوير قدرات الخدمات المتكاملة    توزيعات األرباحالعامة ودون قيود، تشمل  

 وهي كما يلي: المعامالت المرتبطة بالتسهيالت
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 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 قروض )يتبع( .12
 

   –تسهيل أ  
 قرض متجدد 

  –تسهيل
 قرض ألجل

 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  
   

 110,000 165,000 بنك أبوظبي التجاري 
 110,000 165,000 بنك أبوظبي األول

 - 90,000 جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي 
 60,000 90,000 ليمتد  األوسطبنك إتا إس بي سي الشرق 
 140,000 70,000 .م.ع.بنك اإلمارات دبي الوطني ش

 40,000 60,000 شركة بنك أوف أمريكا أوروبا ديزجنيتد اكتفيتي 
 ×× 50,000 - 

 40,000 30,000 سوسيتيه جنرال
 40,000 30,000 بنك رأس الخيمة الوطني

 750,000 500,000 
 

  ( سنوات من تاريخ االتفاقية 4٪ وسعر فائدة ليبور لستة أشهر. تنتهي التسهيالت بعد أربع )0,8ثابت بمعدل  تحمل التسهيالت هاما  
لم يتم .  2023أكتوبر    24ألف دوالر أمريكي هو    500,000  بمبلغتاريخ انتهاء الصالحية الستخدام القرض ألجل )التسهيل ب(  إن  و 

 . مقابل هذه التسهيالت 2022 ديسمبر 31سحب قروض كما في 
 

   مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين .13
 

 فيما يلي الحركة في مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين:
 

 
 

 ديسمبر 31
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

 86,460 113,360 الرصيد في بداية السنة 
 33,180 18,373 ( 19)إيضاح  محمل خالل السنة
 (6,280) (8,347) المدفوع خالل السنة 

 113,360 123,386 الرصيد في نهاية السنة 
   

 

   مدرجة كما يلي:
 - 12,305 متداولة

 113,360 111,081 غير متداولة 
   
 123,386 113,360 
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 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ذمم دائنة تجارية وأخرى  .14
 

 ديسمبر 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

 177,167 218,263 مستحقةمصاريف 
 107,831 130,732 ذمم دائنة تجارية

 - 47,837 إيرادات معجلة 
 11,895 20,480 محتجزات دائنة 

 12,524 12,307 مستحقات لمكافآت الموظفين 
 4,685 2,645 معاشات تقاعدية دائنة 

 811 121 ذمم دائنة أخرى 
   
 432,385 314,913 

 

   مدرجة كما يلي:
 314,913 404,287 متداولة

 - 28,098 غير متداولة 
   
 432,385 314,913 
 

يوًما(. لدى الشركة سياسات إلدارة المخاطر المالية لضمان سداد    60:  2021يوًما )  60إن متوسط فترة االئتمان على المشتريات هو  
 جميع الذمم الدائنة ضمن اإلطار الزمني لالئتمان.

 
 وأرصدة مع جهات ذات عالقةمعامالت  .15
 
ــاهمينتمثل الجهات ذات العالقة  ت ــيين  في المســــ ــاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيســــ ــركة، أعضــــ ــآت الخاضــــــعة  ، و في الشــــ المنشــــ

. يتم العالقةذات   والجهاتوحكومة إمارة أبوظبي  الجهات من قبل هذهللســـــيطرة أو للســـــيطرة المشـــــتركة أو التي تتأثر بشـــــكل جوهري 
 .الشركةسياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة اعتماد 



 34                                                شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

 

 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة .15
 

األخرى المملوكة أو الخاضـــعة للســـيطرة، ســـواء بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر من قبل حكومة   المنشـــآتفيما يلي معاملة الشـــركة مع 
 أبوظبي، والمدرجة في بيان المركز المالي:

 
 ديسمبر 31 

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   
 81,607 34,482   عالقة ذات جهات من مستحق ( أ)
 878,793 903,568   (1)  جهات ذات عالقةأرصدة أخرى مستحقة من  (ب)

 - (9,004) ينزل: مخصص خسائر إئتمانية متوقعة 
   
 929,046 960,400 
   

   )أ( مستحق من جهات ذات عالقة
 81,099 34,260 أدنوك البحرية

 55 191 أدنوك للغاز الحامض 
 21 20 الظفرة مشروع مشترك 

 134 6 أدنوك للتكرير
 18 5 لمعالجة الغاز أدنوك 

 280 - شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(
   
 34,482 81,607 
 

: عميل واحد  2021٪ )99مخاطر االئتمان، حيث يمثل أحد العمالء على  ، كان لدى الشـــــــــركة تركيز هام  2022  ديســـــــــمبر  31في  
 التاريخ.٪( من المستحق من الجهات ذات العالقة القائمة في ذلك 99يمثل  

 
إلى التاريخ االئتماني لهعالء العمالء  نظراً إن اإلدارة على ثقة من أن هذا التركيز لمخاطر االئتمان لن يعدي إلى أي خســـــارة للشـــــركة 

لشـركة أدنوك، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي. منحت وكالة    تهاوحقيقة أن هذه األرصـدة مسـتحقة من شـركات شـقيقة مملوكة بأغلبي
 AA  وتصـــنيف افتراضـــي للمصـــدر طويل األجل عند AA+   عند مســـتقلفيتا للتصـــنيف االئتماني مجموعة أدنوك تصـــنيف ائتماني  

 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يتماشى مع التصنيف السيادي إلمارة أبوظبي.
 

 كما يلي: العالقةذات  الجهاتديسمبر، كانت أعمار أرصدة  31كما في 
 

 ديسمبر 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

 49,181 16,093 غير مستحقة السداد 
 3,977 2,306 يوم  60إلى  31مستحقة من 
 3,004 2,851 يوم  90إلى  61مستحقة من 

 25,445 13,232 يوم  91مستحقة ألكثر من 
   
 34,482 81,607 
   



 35                                                شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

 

 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة .15

 
 ديسمبر 31 

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  

   ( 1)  أرصدة أخرى مستحقة من جهات ذات عالقة ()أ
 653,799 676,166 أدنوك البرية

 223,776 221,447 أدنوك البحرية
 - 5,100 بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(شركة 

 863 455 أدنوك للغاز الحامض 
 355 400 الظفرة مشروع مشترك 

   
 903,568 878,793 
   
 
ولكن لم يتم إصــدار فواتير   ذات العالقة اإليرادات الناتجة من تقديم خدمات الحفر الجهات( تمثل األرصــدة األخرى المســتحقة من  1)

بحقوق الشــــركة مقابل خدمات الحفر المقدمة   رئيســــيبشــــكل الحقوق الفواتير بناًء على شــــروط العقد. تتعلق هذه   ســــيتم إعدادبها بعد. 
 لعمالء الشركة ولكن لم يتم إصدار فواتير بها في تاريخ التقرير.

 
 لسنة كما يلي:كانت الحركة في مخصص خسارة االئتمان المتوقعة خالل ا

 
 ديسمبر 31 

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

 - - الرصيد في بداية السنة 
 - 9,004 ( 17المحمل للسنة )إيضاح 

   
 - 9,004 الرصيد في نهاية السنة 

   
 
 

 ديسمبر 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 أمريكيألف دوالر   ألف دوالر أمريكي  
   مستحق إلى جهات ذات عالقة 

 231,154 390,662 أدنوك البرية
 76,403 62,535 شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 19,580 12,262 شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(
 5,244 751 أدنوك للخدمات اللوجستية 

 1,015 510 أدنوك للتكرير
 - 39 أدنوك للغاز الطبيعي المسال 

   
 466,759 333,396 
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 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة .15

 
 ال تحمل فائدة وهي مستحقة الدفع / مستحقة القبض عند الطلب. عالقةذات  جهاتاألرصدة المستحقة إلى / من إن 
 

 ديسمبر 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   ( 12قرض من جهات ذات عالقة )إيضاح 

 375,000 375,000 بنك أبوظبي األول
 375,000 155,000 التجاري بنك أبوظبي 

   
 530,000 750,000 
   
 

 ديسمبر 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   (10النقد ومرادفات النقد )إيضاح 

 - 322,643 خدمات الخزينة  مجموعة أدنوك ل
 932 2,383 بنك أبوظبي األول

 111 82 بنك أبوظبي التجاري 
 451,752 - شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(

 325,108 452,795 
 اتفاقية قرض المساهم

 
ألف دوالر أمريكي مع أدنوك )"اتفاقية   1,250,000)"تسهيل"( بمبلغ   المساهمالشركة تسهيل قرض   أبرمت،  2021أغسطس    16في  

ــهيلالغرض من هذا إن  قرض المســــــــاهم"(.  ــركة. وفًقا التفاقية قرض   تقديمهو  التســــــ التمويل لرأس المال العامل وألغراض عامة للشــــــ
ام أو سداد التسهيل ، ما لم يتم تمديده أو إلغاؤه في حالة عدم االستخد2023يونيو    30تاريخ استحقاق التسهيل في    كان(  1المساهم )

٪ سـنوًيا، 1,2( أشـهر ليبور باإلضـافة إلى هاما بنسـبة 6الفائدة هي إجمالي سـتة )كانت  (  2وفًقا لشـروط اتفاقية قرض المسـاهم؛ و )
ال المبلغ األســاســي للتســهيل عند االســتحقاق أو اإلنهاء.   يتم تســديد. ســنةديســمبر من كل   31يونيو و   30مرتين ســنوًيا في   تســتحق
ولم يكن هناك سـحب من   2021نوفمبر    23اتفاقية قرض المسـاهم على تعهدات صـيانة أو تحمل. تم إنهاء هذه االتفاقية في    تحتوي 

 .2021 سنةفي  التسهيل
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 المالية   بالبيانات احات تتعلق إيض 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة .15
 

 فيما يلي األرصدة الهامة مع جهات ذات عالقة خالل السنة:
 ديسمبر 31 

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  

   إيرادات 
 1,262,004 1,594,187 أدنوك البرية

 886,499 1,032,707 أدنوك البحرية
 52,889 919 شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(

 - 511 أدنوك للغاز الحامض 
 - 145 الظفرة مشروع مشترك 

   
 2,628,469 2,201,392 

   مشتريات
 22,780 27,891 شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(

 8,931 11,650   للخدمات اللوجستيةأدنوك 
 78,929 147,473 شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع

 - 845 أدنوك للتكرير
 187,859 110,640 

   
   إيرادات أخرى 

 2,427 331 شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(
   

   إيرادات تمويل
 624 6,164 شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(

   
   دفعات عقود اإليجار

 20,405 15,199 شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(
   

   تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 4,108 5,841 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 7 7 أعضاء مجلس اإلدارة
 8 8 موظفي اإلدارة الرئيسيين

   



 38                                                شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

 

 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إيرادات  .16
 

 :ةالتالي ةاإلنتاج الرئيسي وطمرور الوقت من خطمع خدمات الحفر  تحويلتستمد الشركة إيراداتها من 
 

 ديسمبر 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

 2,260,618 2,665,225 خدمات الحفر وحقول النفط 
 8,852 8,026 تسهيل تأجير الحفارات 

   
 2,673,251 2,269,470 

   
 

ــمبر   31كما في   ــتوفاة  2022ديســ ــركة التزامات أداء غير مســ  : ال شــــيء(2021) ألف دوالر أمريكي  19,739 بمبلغ، كان لدى الشــ
 .المتغير المقيد البدلالمبلغ المذكور أعاله ال يتضمن . القادمةوالتي سيتم االعتراف بها كإيرادات خالل السنة المالية 

 
 تكاليف مباشرة  .17
 

 ديسمبر 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

 465,594 498,621 ( 19تكاليف موظفين )إيضاح 
 374,954 378,706 ( 5إستهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 

 152,716 178,557 إصالحات وصيانة 
 83,794 153,203 وقود ومواد تشحيم 

 111,592 123,199 مواد كيميائية
 79,995 114,103 تأجير معدات 

 81,314 91,978 تكاليف صيانة رئيسية 
 16,811 9,275 ( 6إستهالك حق استخدام الموجودات )إيضاح 

 - 9,004 ( 15خسائر إئتمانية متوقعة محملة )إيضاح 
 - 5,972 ( 5)إيضاح في حفرة مفقودة معدات  تكاليف

 - 4,547 ( 5ممتلكات ومعدات )إيضاح  إنخفاض قيمة
 18,432 22,456 تكاليف أخرى مباشرة 

 13,452  
 1,580,617 1,385,202 
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 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 مصاريف عمومية وإدارية  .18
 

 ديسمبر 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

 199,074 221,532 ( 19تكاليف موظفين )إيضاح 
 17,519 7,722 ( 5إستهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 

 6,964 6,517 ( 6إستهالك حق استخدام الموجودات )إيضاح 
 - 2,314 ( 7ملموسة )إيضاح إطفاء موجودات غير 

 10,321 (7,565) (5ممتلكات ومعدات )إيضاح  مصاريف)عكس( /  قيمة انخفاض
 39,640 37,868 مصاريف أخرى 

   
 268,388 273,518 

   
 

 تكاليف موظفين  .19
 

 ديسمبر 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

 531,587 590,766 وبدالترواتب 
 33,180 18,373 ( 13مكافآت نهاية خدمة الموظفين )إيضاح 

 22,685 23,153 معاشات تقاعدية
 77,216 87,861  للموظفين مزايا أخرى 

   
 720,153 664,668 

   
 

 تكاليف تمويل، صافي  .20
 

 ديسمبر 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 دوالر أمريكيألف  ألف دوالر أمريكي  
   

 728 6,274 إيرادات تمويل 
 (17,700) (34,880) ناقص: تكاليف تمويل 

   
 (28,606) (16,972) 
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 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 توزيعات أرباح .21
 

وفًقا التفاقية    2020يتعلق بسنة  ألف دوالر أمريكي    700,000على إعالن توزيع أرباح بمبلغ    المساهمون ، وافق  2021مارس    16في  
ألف دوالر أمريكي   35,000أدنوك و    لـ ألف دوالر أمريكي    665,000  بمبلغالمساهمة ذات الصلة    حصص   على أساس المساهمين  

 .خالل الفترة السابقةلقابضة إس بي في ليمتد. تم دفع توزيعات األرباح بالكامل لشركة بيكر هيوز ا
 

ألف دوالر أمريكي وفًقا   360,300بمبلغ    2021  لسنة  مرحلية، وافق المساهمون على إعالن توزيع أرباح  2021أغسطس    21في  
ألف  18,015 مبلغألف دوالر أمريكي لشركة أدنوك و  342,285 بمبلغالتفاقية المساهمين على أساس حصة المساهمة ذات الصلة 

 . 2021أغسطس  30دوالر أمريكي لشركة بيكر هيوز القابضة المحدودة. تم دفع توزيعات األرباح بالكامل في 
 

المنعقد في  اقترح مجلس اإلدارة، ف الواحد بقيمة    7,46، توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة  2022فبراير    10ي اجتماعه  فلس للسهم 
في    325,000 المنتهية  للسنة  أمريكي  اجتماع   2021ديسمبر    31ألف دوالر  في  المساهمين  الموافقة عليها من قبل  والتي تمت 

 الحالية. السنةتم دفع توزيعات األرباح خالل . 2022أبريل  20الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 
 

فلس للسهم الواحد    7,83275، على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة  2022أغسطس    8وافق مجلس اإلدارة، في اجتماعه المنعقد في  
 الحالية.   السنةألف دوالر أمريكي. تم دفع توزيعات األرباح خالل  341,250بقيمة 

 
 إلتزامات ومطلوبات طارئة .22
 

 : 2021ديسمبر  31و  2022 ديسمبر 31لدى الشركة االلتزامات والمطلوبات الطارئة التالية القائمة في 
 

 
 ديسمبر 31

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

 89,659 128,102 شراء حفارات -التزامات رأسمالية 
   

 87 134 ضمانات بنكية 
 

 تم إصدار اإللتزامات والمطلوبات الطارئة وخطابات الضمان أعاله في سياق األعمال اإلعتيادية. تتعلق االلتزامات الرأسمالية بالمشاريع
 الجارية والمقترحة لشراء الحفارات، اإلسمنت، الخطوط السلكية، نظام الحفر، واألنابيب اللولبية وغيرها من المشاريع الرئيسية في جميع

 ات التشغيل.قطاع
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 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 أدوات مالية حسب الفئة .23

 
 ديسمبر 31 

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  
   

   الموجودات المالية
 41,955 42,204 ذمم مدينة تجارية وأخرى 

 81,607 34,482 مستحق من جهات ذات عالقة 
 453,101 325,514 ومرادفات النقدنقد ال
   
 402,200 576,663 

   
   المطلوبات المالية

 1,500,000 1,500,000 قروض 
 314,913 384,548 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 333,396 466,759 مستحق إلى جهات ذات عالقة 
 39,348 39,749 إلتزامات عقود اإليجار

   
 2,391,056 2,187,657 

 
 أدوات مالية .24

 إدارة مخاطر رأس المال
الســـوق )بما في ذلك مخاطر الصـــرف األجنبي، مخاطر  تعرضـــها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطرإن أنشـــطة الشـــركة  

ســـــــــــعر الفائدة(، مخاطر االئتمان ومخاطر الســـــــــــيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر  القيمة العادلة لالتدفق النقدي و مخاطر األســـــــــــعار، 
 تملة على األداء المالي للشركة.ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحالتي ال يمكن التنبع بها الشامل للشركة على األسواق المالية 

 السوق مخاطر إدارة 

  مخاطر صرف العمالت األجنبية
محدودة ألن معامالت الشــــركة تتم بشــــكل أســــاســــي بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي. نظًرا  ةاألجنبي  العمالت  مخاطر صــــرفإن  

 .هامةبالدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدرهم اإلماراتي ال تمثل مخاطر عملة  مربوطألن الدرهم اإلماراتي 

 مخاطر السعر
خدمات طلب قد يعدي انخفاض أسـعار النفط إلى انخفاض مسـتوى ال تتعرض الشـركة لمخاطر أسـعار السـلع األسـاسـية بشـكل مباشـر. 

 .ألسعار النفط والغاز هامالحفر المستقبلية من قبل العمالء الذين لديهم تعرض 
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 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 أدوات مالية )يتبع( .24

 )يتبع( إدارة مخاطر رأس المال

 مخاطر التدفق النقدي والقيمة العادلة لسعر الفائدة
 .يوضح الجدول التالي الحساسية للتغيرات المعقولة الممكنة في أسعار الفائدة، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، في أرباح الشركة

 
 التأثير على الربح   
 ألف دوالر أمريكي   
   

2022   
  (1,500)   زيادة في نقاط األساس  10+
                       
   
 1,500  زيادة في نقاط األساس  10-
                       
   

2021    
 (1,500)   زيادة في نقاط األساس  10+
                       
   
 1,500  زيادة في نقاط األساس  10-
                       
   
 

 .المدرجةال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية للشركة بشكل جوهري عن قيمها 

 مخاطر اإلئتمان  إدارة 
التعرض لمخاطر االئتمان للعمالء، بما في ذلك الذمم    وكذلكاالئتمان من األرصـــــدة لدى البنوك والمعســـــســـــات المالية،    تنشـــــأ مخاطر
. تقوم اإلدارة بتقييم الجودة االئتمانية لعمالئها، مع األخذ في  بها  مســــــتحق من شــــــركات المجموعة والمعامالت الملتزم  ،المدينة القائمة

تقييم اإلدارة على أساس كل حالة على حدة.    إلىحدود المخاطر الفردية   تستندخبرة السابقة وعوامل أخرى. المالي وال  الوضعاالعتبار 
 يتم مراقبة استخدام حدود االئتمان بانتظام.

 
ــة  ــياسـ ــمعة جيدة، كما ال تتوقع إدارة   الشـــركةإن سـ ــات مالية ذات سـ ــسـ ــع النقد ومرادفات النقد والودائع ألجل لدى بنوك ومعسـ هي وضـ

أي خســــــــائر ناتجة من عدم أداء أطرافها المقابلة األخرى حيث تعتقد أنه تم تكوين مخصــــــــص مناســــــــب مقابل الذمم المدينة   لشــــــــركةا
 منخفضة القيمة.

 
ــتمر، مما يعدي إلى عدم    للشـــركةيتم مراقبة أرصـــدة الذمم المدينة التجارية  ــكل مسـ للديون المعدومة. إن    للشـــركة  هام تعرض وجودبشـ

 .9الحد األقصى للتعرض هو القيمة المدرجة للذمم المدينة التجارية كما هو موضح في اإليضاح رقم 
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 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 أدوات مالية )يتبع( .24

 )يتبع( إدارة مخاطر رأس المال

 مخاطر السيولة  إدارة 
ــيولة هي مخاطر إن   ــويتها عن طريق  الوفاء بااللتزامات المرتبطة بمطلوباتها علىالشــــــركة  عدم قدرةمخاطر الســــ المالية التي يتم تســــ

ــيولة  ــيكون لديها دائًما سـ ــيولة في التأكد، قدر اإلمكان، من أنه سـ ــركة في إدارة السـ ــل مالي آخر. يتمثل نهج الشـ تقديم النقد أو أي أصـ
ولة أو المخاطرة  كافية للوفاء بالتزاماتها عند اســــــــــــــتحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف المجهدة، دون تكبد خســــــــــــــائر غير مقب

 بسمعة الشركة.
 

ــركة أن لديها  ــمن الشــــ ــاريف  لمقابلةعند الطلب   اً كافي نقداً تضــــ ــيرة، بما في ذلك خدمة االلتزامات  المصــــ ــغيلية المتوقعة لفترة قصــــ التشــــ
لخص الجدول  المالية؛ هذا يســـــتثني التأثير المحتمل للظروف القصـــــوى التي ال يمكن توقعها بشـــــكل معقول، مثل الكوارث الطبيعية. ي

 بناًء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة. 2021و  2022ديسمبر  31استحقاق المطلوبات المالية للشركة في  قائمةأدناه 
 

 
 القيمة   إيضاحات 

 المدرجة 
 التدفقات  

 النقدية التعاقدية 
 سنة  

 أو أقل 
 أكثر 

 من سنة 
 ألف دوالر أمريكي  أمريكي ألف دوالر  ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي   

      2022ديسمبر  31
 21,359 19,436 40,795 39,749 6 إلتزامات عقود اإليجار 

 - 1,527,506 1,527,506 1,500,000 12 قروض 
 - 384,548 384,548 384,548 14 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 - 466,759 466,759 466,759 15 القة ع ذات  جهات   إلى  مستحق
                                                                                      
  2,391,056 2,419,608 2,398,249 21,359 
      

      2021ديسمبر  31
 21,074 21,017 42,091 39,348 6 إلتزامات عقود اإليجار 

 1,531,403 15,701 1,547,104 1,500,000 12 قروض 
 - 314,913 314,913 314,913 14 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 - 333,396 333,396 333,396 15 القة ع ذات  جهات   إلى  مستحق
                                                                                      
  2,187,657 2,237,504 685,027 1,552,477 

 إدارة مخاطر رأس المال
ــاهميها   ــتمرة من أجل توفير عوائد لمسـ ــأة مسـ ــتمرار كمنشـ تتمثل أهداف الشـــركة عند إدارة رأس المال في حماية قدرة الشـــركة على االسـ

ارة ومزايا ألصحاب المصلحة اآلخرين والحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لتقليل تكلفة رأس المال. تعتمد السياسات على تقييم اإلد
 .للخيارات المتاحة باالشتراك مع المساهمين

 
من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للشـــركة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمســـاهمين أو إصـــدار أســـهم 

 .جديدة
 

هذه النســـبة على أســـاس قســـمة صـــافي الدين على إجمالي   إحتســـابرأس المال على أســـاس نســـبة المديونية. يتم  بمراقبة  الشـــركة   تقوم
وغير المتداولة كما هو   المتداولةإجمالي القروض )بما في ذلك القروض  كحقوق الملكية زائد صافي الدين. يتم احتساب صافي الدين  

ا النقد   إجمالي حقوق الملكية كما هو موضـح  ك. يتم احتسـاب إجمالي رأس المال دفات النقدومراموضـح في بيان المركز المالي( ناقصـً
 في بيان المركز المالي زائد صافي الدين.
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. يتطلب قطاعات التشــــــــغيل 8  رقم  إن المعلومات المتعلقة بقطاعات تشــــــــغيل الشــــــــركة مبينة أدناه وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية
ــركة التي تتم مراجعتها  8لتقارير المالية رقم  لالمعيار الدولي   ــاس التقارير الداخلية حول مكونات الشـ ــغيل على أسـ تحديد قطاعات التشـ

وتقييم أداء   اتخاذ القرار التشــغيلي، من أجل تخصــيص الموارد للقطاع  المســعول عن رئيسالبانتظام من قبل الرئيس التنفيذي، بصــفته 
إلى الرئيس التنفيذي لغرض تخصـيص الموارد وتقييم أداء القطاع على األداء المالي لكل قطاع من المعلومات المقدمة  تركز للقطاع. 

ــتثناء الممتلكات    تقديم تقريرقطاعات األعمال والممتلكات والمعدات فقط. ال يتم   ــول القطاع )باســـــــــ ــمن أصـــــــــ عن أي معلومات تتضـــــــــ
 إعادة تقييم قطاعات التشغيل. تستدعييرات في السنة الحالية كن هناك تغيتلم  والمعدات( والمطلوبات إلى الرئيس التنفيذي.

 
 قطاعات تشغيلية، يشار إليها جميًعا باسم "وحدات األعمال": أربع إلىألغراض إدارية، تم تنظيم الشركة 

 
بشــكل رئيســي عبر أدنوك البرية مع عدد قليل من   موزعةأكبر قطاع مع حفارات برية وآبار مياه وأعمال حفارات    يه الخدمات البرية

 .الحفارات المخصصة أيًضا المتيازات أخرى داخل مجموعة أدنوك
 

مملوـكة وبعض اإليجـارات في الغـاـلب لتلبـية احتـياجـات أدنوك البحرـية مع عـدد قلـيل من الحـفارات   حـفارات بحرـيةمع  الخددمدات البحريدة
 .المخصصة أيًضا المتيازات أخرى داخل مجموعة أدنوك

 
 .هي ثالث أكبر قطاع يمثل الجزء الخاص بالجزيرة من أدنوك البحرية الجزر البحرية خدمات

 
 .ويقدم خدمات أخرى  2018 سنةراكة مع بيكر هيوز في أواخر من خالل الش  خدمات حقول النفطتم إنشاء 

 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبالتالي لم يتم تقديم أي تحليل جغرافي إضــافي لإليرادات واألرباح والموجودات   فقطتعمل الشــركة  

 .والمطلوبات
 

  ةالحـاليـ  الفترةاإليرادات المـذكورة أعاله اإليرادات النـاتجـة من العمالء الخـارجيين فقط. لم تكن هنـاك مبيعـات بين القطـاعـات في  تمثـل  
 ة.أو السابق

 
المســــــــعول عن إتخاذ  الرئيس  هو مقياس الربحية الذي تتم مراجعته من قبل األرباح قبل الفوائد والضــــــــرائب واالســــــــتهالك واإلطفاءإن  

( اآلخر  الدخل الشــاملو قبل تكلفة التمويل، صــافي )كالهما كما هو معروض في بيان الربح والخســارة   الفترةوهو ربح   التشــغيليالقرار  
 وإنخفاض القيمة. واالستهالك

 
 لتحليل اإليرادات من العمالء الرئيسيين. 15راجع إيضاح 
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  خدمات  خدمات  الخدمات   
 المجموع  حقوق النفط  الجزر البحرية  البحرية  الخدمات البرية  

  ألف 2022ديسمبر  31
 دوالر أمريكي 

  ألف
 دوالر أمريكي 

  ألف
 دوالر أمريكي 

  ألف
 دوالر أمريكي 

  ألف
 دوالر أمريكي 

      
 2,673,251 404,642 204,126 611,188 1,453,295 إيرادات 

وإنخفاض   تكاليف مباشرة )باستثناء اإلستهالك 
 (1,188,089) (327,747) (57,432) (204,014) (598,896) القيمة(

      
 1,485,162 76,895 146,694 407,174 854,399 إجمالي الربح 

      
مصاريف عمومية وإدارية )باستثناء اإلستهالك  

 (259,400) - (26,497) (79,491) (153,412) وإنخفاض القيمة(
 6,167 15 461 1,401 4,290 إيرادات أخرى، صافي 

      
األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك  

 1,231,929 76,910 120,658 329,084 705,277 واإلطفاء 
      
      

 كما يلي: للسنةيتم تحليل األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
 

  خدمات  خدمات  الخدمات   
  ألف  المجموع  النفط حقوق  الجزر البحرية  البحرية  الخدمات البرية  

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 
  ألف

 دوالر أمريكي 
      

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك  
 1,231,929 76,910 120,658 329,084 705,277 واإلطفاء 

      
المدرج في    وإنخفاض القيمة اإلستهالك 

 (392,528) (52,835) (44,029) (149,090) (146,574) التكاليف المباشرة 
اإلستهالك وإنخفاض القيمة المدرج في  

 (8,988) - (864) (3,072) (5,052) مصاريف عمومية وإدارية 
      

 (401,516) (52,835) (44,893) (152,162) (151,626) مجموع اإلستهالك وانخفاض القيمة 
       (28,606) - (2,859) (8,575) (17,172) تكاليف تمويل، صافي 

      
 801,807 24,075 72,906 168,347 536,479 ربح السنة 
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  خدمات  خدمات  الخدمات  الخدمات  
 المجموع  حقوق النفط  الجزر البحرية  البحرية  البرية  

ألف دوالر   2021ديسمبر  31
 أمريكي 

ألف دوالر  
 أمريكي 

ألف دوالر  
 أمريكي 

ألف دوالر  
 أمريكي 

ألف دوالر  
 أمريكي 

      
 2,269,470 329,620 203,880 595,831 1,140,139 إيرادات 

 (993,437) (258,004) (52,176) (168,550) (514,707) تكاليف مباشرة )باستثناء اإلستهالك(
      

 1,276,033 71,616 151,704 427,281 625,432 إجمالي الربح 
      

مصاريف عمومية وإدارية )باستثناء اإلستهالك  
 (238,714) - (24,998) (74,993) (138,723) وإنخفاض القيمة(

 10,135 20 909 2,728 6,478 إيرادات أخرى، صافي 
      

 1,047,454 71,636 127,615 355,016 493,187 األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
      
      

 يتم تحليل األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء للسنة كما يلي: 
 

  خدمات  خدمات  الخدمات  الخدمات  
ألف دوالر    المجموع  حقوق النفط  الجزر البحرية  البحرية  البرية  

 أمريكي 
ألف دوالر  

 أمريكي 
ألف دوالر  

 أمريكي 
ألف دوالر  

 أمريكي 
ألف دوالر  

 أمريكي 
      

 1,047,454 71,636 127,615 355,016 493,187 األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
      

 (391,765)  (45,314)  (44,262)  (134,526)  (167,663) اإلستهالك المدرج في التكاليف المباشرة 
القيمة المدرج في مصاريف   اإلستهالك وإنخفاض

 (34,804)    -  (3,402)  (10,206)  (21,196)  عمومية وإدارية 
      

 (426,569) (45,314) (47,664) (144,732) (188,859) مجموع اإلستهالك وانخفاض القيمة 
      

 (16,972) - (1,421)  (4,263)  (11,288)  تكاليف تمويل، صافي 
      

 603,913 26,322  78,530   206,021   293,040  السنة ربح 
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ــول القطاعات لقطاعات  ــغيلاليمثل الجدول التالي أصــ ــركة كما تمت مراجعتها من قبل الرئيس    في تشــ ــعول عن إتخاذ القرار الشــ المســ
 :التشغيلي

 
 

 الخدمات البرية 
الخدمات  

 البحرية 
خدمات الجزر  

 البحرية 
قطاع خدمات  

  المجموع  حقوق النفط 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
      

      2022ديسمبر  31
      

 3,921,607 617,400 185,715 2,143,938 974,554 ممتلكات ومعدات 
      

      2021ديسمبر  31
      

 3,363,443 503,142 223,199 1,585,148 1,051,954 ممتلكات ومعدات 
 

  العائد األساسي والمخفض للسهم .26
 

خالل  القائمةالشـركة على المتوسـط المرجح لعدد األسـهم    لمسـاهمييتم إحتسـاب العائد األسـاسـي والمخفض للسـهم بقسـمة الربح العائد 
 .السنة

 
 ديسمبر 31 

2022 
 ديسمبر 31

2021 
   

 603,913 801,807 الربح العائد لمساهمي الشركة )ألف دوالر أمريكي(
   

 المتوسط المرجح لعدد األسهم لغرض الربح األساسي للسهم )ألف( 
 16,000,000 16,000,000 ( 11)إيضاح  
   
   

 0,038 0,050 العائد للسهم )دوالر أمريكي(
   

 
تم تعديل المتوســــط  األســــاســــي.  العائد على الســــهمهو نفس  المخفضفإن العائد على الســــهم   وبالتالي،  مخفضــــةال توجد أوراق مالية  

بالتناسب كما لو أن تجزئة األسهم والرسملة قد تم إجراؤها في بداية أقرب فترة تم   2022 ديسمبر  31المرجح لعدد األسهم القائمة في 
 السهم.فيها عرض العائد على 



 48                                                شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

 

 المالية   بالبيانات إيضاحات تتعلق 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

  حدث الحق .27
 

 الخدمات البحريةعلى المضـــــي قدًما في بيع حفارتين ضـــــمن قطاع ،  2023فبراير   10، في اجتماعه المنعقد في  ةوافق مجلس اإلدار 
ــافي قيمة دفترية ــنةألف دوالر أمريكي. من المتوقع بيع الحفارات في النصــــف األول من   10,717  بمبلغ  بصــ عند االنتهاء    2023 ســ

 من المفاوضات ذات الصلة وتوقيع االتفاقيات النهائية.
 
 

   إعتماد البيانات المالية   .28
 

 .2023فبراير  10تم اعتماد البيانات المالية وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 


