
 

   
 

ADNOC Classification: Public 

 :مليار درهم إماراتي  5.87بقيمة 
 لخدمات الحفر المتكاملة  عقد علىتحصل  " أدنوك للحفر"  

 ها لتوفير سوائل حفر اآلبار وخدمات
 

التوجيهات السابقة  مليار درهم إماراتي إلى قيمة    2.75  بـ   رقد ما ي    سنوات  العقد الممتد لخمس ضيف  ي   •
 النفطيرادات خدمات حقول إل

 الخاص بخدمات حقول النفط   هاعرضواتساع نطاق مكانتها "أدنوك للحفر" يعكس  ترسية العقد على •
مليار   32.50إلى    2022  المرساة عليها في  إجمالي قيمة العقود  يرفعالعقد  هذا  على    الشركةل  وحص •

 المعلن عنها سابقا  اإليرادات مليار درهم إماراتي إضافية على توجيهات   4.22درهم إماراتي، منها  
 

المدرجة في سوق أبوظبي   "أدنوك للحفر"شركة    أعلنت :  2022نوفمبر    2  -أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة  
عقد لخدمات الحفر حصولها على    AEA007301012)والرقم:    ADNOCDRILL  :لألوراق المالية تحت )الرمز

لتوفير سوائل   مليار دوالر أمريكي(  1.6)  مليار درهم إماراتي  5.87  إلى  تصل بقيمةسنوات  لمدة خمس  المتكاملة  
 ،واالنبعاثات منخفض التكلفة  من النفط والغاز    رفع سعتها اإلنتاجيةلجهود "أدنوك"  دعم  بهدف    هاحفر اآلبار وخدمات

 العالمي المتزايد على الطاقة.  االستجابة للطلب و 
 
إلى قيمة توجيهات (  دوالر أمريكي  مليون   750)درهم إماراتي    مليار   2.75سيضيف  الذي    العقد نطاق  غطي  وي  

مليون دوالر   150)مليون درهم إماراتي    550.96إضافة قيمة    سنويا  أو ما يعادل    خدمات حقول النفط  إيرادات 
 . البرية والبحريةمجموعة "أدنوك" حقول كل من ( أمريكي

 
  2022عام    خالليها  رسيتها عل تتمت  إجمالي قيمة العقود التي    "أدنوك للحفر"  شركةحصلت عليه  الذي    العقد رفع  يو 

دوالر مليار    1.15)  مليار درهم إماراتي  4.22، منها  (دوالر أمريكي  يارمل   8.85)  درهم إماراتيمليار    32.50إلى  
   .عنها سابقا   المعلنتوجيهات إيرادات الشركة  على  إضافية (أمريكي

 
"عبدالرحمن عبدهللا الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر  قال  ،هذه المناسبةبو  قطاع أعمال   شكلي  : 

المتكاملة   الحفر  حفر  لتوفيرخدمات  اآلبار عمليات  به    دعمن  حيويا  قطاعا     هاوخدمات  اآلبار سوائل  حفر 
  ."لدولة اإلمارات  من الغاز الذاتي المساهمة في تحقيق االكتفاءاإلنتاجية و  سعتها من رفع ‘ أدنوك’ ن ي تمكل
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دنوك أ’ أهمية  ،  2022  خالل  ها عليحصلنا  التي  عقود طويلة األجل  ال  حزمة  ضمن  ،عقد هذا ال  ترسيةؤكد  ت"  أضاف:و 
قطاع خدمات حقول في  مكانتها الرائدة  و   ،لمجموعة "أدنوك"  حفراللخدمات  كمزود حصري    االستراتيجية    للحفر‘  

 ."النفط
 

ن شركة ’أدنوك ي مكتو   ،لدولة اإلمارات العربية المتحدة    نمو قوي ومستدام  تحقيق  العقود مثل هذه  ترسية  تضمن  وتابع: "
( دوالر أمريكيمليون    750)مليار درهم إماراتي    2.75إضافة    حيث إن  ،نمساهمي لخلق قيمة أكبر لللحفر‘ من  

 ."مسيرة نموها القويةمواصلة الشركة ضمن تس يرادات اإلإلى قيمة توجيهات 
 
شركة رائدة على مستوى المنطقة، بتوسيع نطاق خدماتها في مجال حفر وتهيئة  التي تعد  ،  "أدنوك للحفر"تلتزم  و 

جهودها لمضاعفة عائدات خدمات حقول   تعزيز  اآلبار لالستفادة من الفرص التي يتيحها السوق. كما ت خطط الشركة
وخدماتها الذي   خدمات الحفر المتكاملة لتقديم سوائل حفر اآلبارعقد    ستسهم ترسيةحيث    2025النفط بحلول عام  

 في دعم مساعيها لتحقيق هذه األهداف.حصلت عليه مؤخرا  
 

بمرور عام على إدراجها في سوق أبوظبي لألوراق   2022أكتوبر    3في  احتفلت  "أدنوك للحفر"  شركة    ن يذكر أ
، ضعف القيمة المستهدف   31  ت تغطيتهتجاوز في تاريخ البورصة    طرح عام أوليأكبر  عرف مع الشركة    ذيال  المالية

 .%53.7إجمالي عائد للمساهمين بنسبة  من تحقيق  2022سبتمبر  30  من اعتبارا  الشركة تمكنت  هذا وقد 
 

 _انتهى_ 
 

 أدنوك للحفر  عن
 

المالية لألوراق  أبوظبي  سوق  في  مدرجة  شركة  للحفر  والرقم:    ADNOCDRILL  :)الرمز  تحت أدنوك 

(AEA007301012  بين األكبر   من  حفارات متعددة المهام وال  تمتلك أسط  شركة حفر وطنية في الشرق األوسط، وهي أكبر

تواصل   التي تعتبر شركة أدنوك للحفر حلقة وصل مهمة في أعمال االستكشاف واإلنتاج والتطوير في أدنوككما . في العالم 

نحو قدماً  برفعتحقيق    المضي  دولة  و  ةاإلنتاجي  سعتها  أهدافها  المتحدة تمكين  العربية  من من    اإلمارات  الذاتي  االكتفاء 

ً   شكلوت الغاز. أول شركة وطنية لخدمات الحفر المتكاملة في المنطقة، حيث تقوم    2018منذ عام    أدنوك للحفرشركة    أيضا

بأكملها. الحفر  قيمة  سلسلة  تشمل  خدمات  وتقدم  النهاية  إلى  البداية  من  وتسليمها  اآلبار  يُرجى لمعرفة    بحفر  المزيد 

  www.adnocdrilling.ae  :زيارة 

 

  لالستفسارات اإلعالمية يُرجى التواصل مع:

  إيان كراكنيل

  االتصال المؤسسي  – نائب رئيس

+971 2 698 3614 

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

   نيكوالس روبرت

  عالقات المستثمرين –نائب رئيس 

+971 58 584 1642 
 

 


