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 أبرز البيانات المالية
 

 ملخص النتائج املالية 
للحفر  حققت   أدنوك  )"الشركة"(  شركة  قوية  ش.م.ع.  التسعة  نتائج  سبتمبر    أشهرلفترة  في  صافي    ،2022املنتهية  نمو  نسبة بالربح  مع 

دوالر  568إلى  صل  يل  24% بـ    ،أمريكي  مليون  املاض ي.   460مقارنة  العام  من  نفسها  الفترة  في  أمريكي  دوالر  وعزز  هذا األداء   مليون 

إلى    %15بنسبة    القوي  ارتفاع في اإليرادات دوالر    1.94لتصل  بنسبة    ،أمريكيمليار  ارتفاع  إلى  أدى  في 12مما  سنوي  أساس  على   %

واالستهالك   والضرائب  الفوائد  قبل  أمريكي  879إلى  لتصل  طفاء  اإل و األرباح  دوالر  الشركة    . مليون  حققت  قبل  هامش  كما  ربح 

واإلطفاء واالستهالك  والضرائب  األعلى    الفوائد  بين  من  القطاعيعتبر  هذا  بلغ  في  حيث  األداء  و .  45%،  هذا  إلشغال دعم  العالية  النسبة 

 ٪ 96الحفارات التي وصلت إلى أسطول 
ً
 .التكلفةخفض أهداف تحقيق الكفاءة و املحرز في تعزيز إلى التقدم إضافة

بنسبة  و  الثالث  الربع  إيرادات  إلى    % 17نمت  أمريكي  670لتصل  دوالر  إلى  ،  مليون  أدى  في  ز مما  والضرائب  يادة  الفوائد  قبل  األرباح 

إلى    %5بة  سبنواإلطفاء  واالستهالك   لتصل  سنوي  أساس  دوالر    299على  ارتفع    أمريكي،مليون  الربح  بينما  على   %6  بنسبةصافي 

 .مليون دوالر أمريكي 189سجل ي لأساس سنوي 

في  تعزى  و  الدخل  و اإليرادات  الزيادة  البري ألقوي  التشغيلي  الداء  األ إلى  صافي  الحفر  النفطو   نشطة  حقول  خدمات  مع وذلك  ،  قطاع 

 رئيس ي لبرنامج أدنوك لتعزيز الطاقة اإلنتاجية بشكل كبير. وضع أدنوك للحفر كمحرك  
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الربع الثالث  

2022 

الربع 

الثاني  

2022 

%التغير  

خالل ربع 

 واحد 

الربع 

الثالث 

2021 

%التغير  

 خالل سنة  
 مليون دوالر أمريكي

تسعة  

أشهر 

2022 

تسعة أشهر  

2021 

%التغير  

 خالل سنة  

 %15 1,694 1,940 اإليرادات 17% 571 0% 669 670

 %17 (909) (1,061) 1التشغيلية صاريفامل 30% (286) 1% (369) (371)

األرباح قبل الفوائد والضرائب  5% 285 0% 300 299

 واالستهالك واإلطفاء
879 785 12 % 

 % 24 460 568 الربح صافي  6% 178 8%- 205 189

45% 45%  50%  
هامش األرباح قبل الفوائد  

والضرائب واالستهالك 

 واإلطفاء

45% 46%  

  %27 %29 هامش صافي الربح   31%  31% 28%
         

صافي النقد الناتج عن األنشطة  31% 242 55% 205 317

 التشغيلية 
1,135 721 57% 

 %12 (454) ( 508) 2الرأسمالية  ستثماراتاال  31% (171) 8% (207) (224)

 % 135 268 629 الحر التدفق النقدي  35% 71 * (2) 96
         

 %2 2,652 2,697 حقوق امللكية إجمالي 2% 2,652 %-5 2,850 2,697

 %19- 1,412 1,146 3صافي الدين 19%- 1,412 29% 888 1,146

0.012 0.013 -9% 0.011 5% 
)بالدوالر لسهم ل العائد

 4األمريكي( 
0.0118 0.029 -59% 

 %2 4,278 4,353 وظف رأس املال امل  2% 4,278 3%- 4,477 4,353
         

  %15 %17 وظف العائد على رأس املال امل  15%  15% 17%

1.0 0.8  1.4  

رباح  إلى األ صافي الدين نسبة 

الفوائد والضرائب  قبل

  12 عن الـ هالك واإلطفاءاالستو 

 األخيرة  شهر

1.0 1.4  

  %35 %30 التعزيز املالي نسبة   35%  24% 30%

  %23 %26 العائد على حقوق امللكية   23%  25% 26%

 * ليست ذات مغزى 

 . واإليرادات األخرى املصاريف العمومية واإلدارية التشغيلية تخصيص  ملصاريفا ( تشمل1)

 بما في  ،ومعداتعقارات ( مدفوعات لشراء 2)
ً
 .ذلك مدفوعات التسليم املدفوعة مسبقا

 منها النقد ومرادفات النقد ( 3)
ً
 . التزامات محملة بفوائد مخصوما

 2021يناير  1تم تعديل عدد األسهم لحساب العائد للسهم في النتائج املقارنة كما لو كان تقسيم األسهم ورسملتها قد تمت في  ( 4)

 . املصطلحات( لحساب بعض املقاييس املشار إليها أعاله)مسرد  1انظر امللحق 
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  النتائج حسب القطاع 

 قطاع الحفر البري 

الربع 

الثالث 

2022 

الربع 

الثاني  

2022 

%التغير  

خالل ربع 

 واحد 

الربع 

الثالث 

2021 

%التغير  

 خالل سنة  
 مليون دوالر أمريكي

تسعة أشهر  

2022 

تسعة أشهر  

2021 

%التغير  

 خالل سنة  

 %27 847 1,074 اإليرادات 33% 279 3%- 383 372

 %14 (487) (557) 1املصاريف التشغيلية 20% (162) 0% (195) (195)

177 187 -6% 117 51% 
األرباح قبل الفوائد والضرائب  

 2واالستهالك واإلطفاء
517 360 44% 

 %81 216 392 صافي الربح 82% 72 13%- 149 130

 . واإليرادات األخرى واإلدارية ة ومي العماملصاريف التشغيلية تخصيص  ملصاريفا ( تشمل1)

 على إيرادات أخرى. الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  األرباح قبلتشمل ( 2)

 

 2022سبتمبر  30في  املنتهيةأشهر التسعة فترة 

دوالر    1,074إلى  أشهر  لتسعة  افترة  إيرادات  وصلت   قدرها  أمريكيمليون  بزيادة  دوالر    227،  تعادل  ،  أمريكيمليون    % 27بنسبة  

املاض ي العام  من  نفسها  بالفترة  خلفية،  مقارنة  قطاع    على  استفاد  الحفر.  نشاط  تشغيل  الحفر  زيادة  بدء  من  من حفارات  ست  البري 

باين" آند  جانب  ،  "هيلمريتش  التشغيل  إلى  أيام  عدد  في  أعلى  رقم  من  تسجيل  األولى  أشهر  التسعة  فترة  قطاع استفاد  و   . 2022عام  الخالل 

 للشروط التكلفة زيادة من مطالبات  الحفر البري 
ً
 مع العميل. ةالتعاقديوفقا

واالستهالك    زادت والضرائب  الفوائد  قبل  ال  األولى  أشهر   لتسعةلواإلطفاء  األرباح  أمريكي    157بمقدار    2022عام  من  دوالر  مليون 

يعادل   ما  أو  سنوي،  أساس  لتبلغ  %44على  دوالر    517،  ،أمريكيمليون 
ً
سابقا كر 

ُ
ذ وكما  هذ  .  في  السبب  نشاط  إلى  رتفاع  اال   ايعود  زيادة 

   األعلى. يرجع ذلك في جزء كبير منه إلى بدء تشغيل الحفارات الجديدة وعدد أيام التشغيل ، و الحفر 

 

 2022سبتمبر  30املنتهية في  لثفترة الربع الثا

لتصل  33قدرها    نسبةبالربع  إيرادات  ارتفعت   سنوي  أساس  على  دوالر  372إلى  %  ذلك  أمريكي   مليون  ويرجع  أساس ي،  إلى   بشكل 

أسطول  إلى  الحفارات  من  عدد  الربع  الشركة  إضافة  الفوائد  وزادت    . خالل  قبل  و األرباح  واالستهالك  هذه  طفاء  اإل والضرائب  خالل 

املاض يقارنة  بامل  %51  بنسبة  الفترة العام  من  نفسها  الفترة  نشاط    177  إلىلتصل  ،  مع  زيادة  مع  يتماش ى  بما  أمريكي،  دوالر  مليون 

 القطاع.
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 الحفر البحري 

الربع 

الثالث 

2022 

الربع 

الثاني  

2022 

%التغير  

خالل ربع 

 واحد 

الربع 

الثالث 

2021 

%التغير  

 خالل سنة  
 مليون دوالر أمريكي

تسعة أشهر  

2022 

تسعة أشهر  

2021 

%التغير  

 خالل سنة  

 %4- 450 431 اإليرادات 9%- 157 1%- 144 143

 %18 (178) (210) 1املصاريف التشغيلية 28% (57) 6%- (78) (73)

70 66 6% 100 -30% 
األرباح قبل الفوائد والضرائب  

 2واالستهالك واإلطفاء
221 272 -19% 

 %33- 160 108 صافي الربح 50%- 64 0% 32 32

 . واإليرادات األخرى واإلدارية ة ومي العماملصاريف التشغيلية تخصيص  ملصاريفا ( تشمل1)

 على إيرادات أخرى. الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  األرباح قبلتشمل ( 2)

 

 2022سبتمبر  30في  املنتهيةأشهر التسعة فترة 

في    تتزايد النشاط  البحري قطاع  مستويات  ثالث  ،  الحفر  بدأت  من  حفارات  حيث  الثالث  الربع  خالل  عملياتها  ومع    . 2022عام  الجديدة 

 
ً
انخفاضا اإليرادات  شهدت     ذلك، 

ً
دوالر  450من    هامشيا دوالر    431إلى  لتصل    أمريكي  مليون  بسبب  خالل  أمريكي  مليون  الفترة 

لخمس   لها  املخطط  العامحفارات  الصيانة  من  األولى  التسعة  األشهر  هذه    ،في  تحقيق  إلى  أدى  للصيانة مما  الخاضعة  الحفارات 

 .ة فيما يتعلق بأيام التشغيلخفض نم تعدال مل

و وانخفضت   واالستهالك  والضرائب  الفوائد  قبل  الطفاء  اإل األرباح  سنوي 19بنسبة    أشهرلتسعة  فترة  أساس  على  مليون    272  من  % 

أمريكي   دوالر    221إلى  دوالر  من    تتضمنكما    .أمريكيمليون  األولى  أشهر  أسطول    2022عام  الالتسعة  بتوسيع  مرتبطة  تكاليف 

ثالث  الحفارات  بدأت  حيث  العمل  ،  الثالث. حفارات  الربع  ا  في   انخفاضلفترة  وشهدت 
ً
والتكاليف   ا الصيانة  عملية  بسبب  اإليرادات  في 

وع بها.  الفوائد حسابها  ند  املرتبطة  قبل  األرباح  جاءت  املتكررة،  غير  لها  املخطط  التشغيلية  البنود  هذه  باستثناء  طبيعي،  أساس  على 

 العام املاض ي.من فترة متوافقة مع نفس الطفاء اإل والضرائب واالستهالك و 

 

 2022سبتمبر  30املنتهية في  لثفترة الربع الثا

دوالر  143الثالث  الربع  إيرادات    بلغت بانخفاض  مليون  في    157بـ  مقارنة    %9قدره    أمريكي،  دوالر  نفسهامليون  عام المن    الفترة 

ذلك  املاض ي ويرجع  أساس ي  ،  الحفارابشكل  لبعض  لها  املخطط  الصيانة  تعويضها  ت،  إلى  تم  جزئي  التي  ثالث  بشكل  خالل  من 

الربعحفارات   خالل  عملياتها  بدأت  و   وانخفضت  . جديدة  واالستهالك  والضرائب  الفوائد  قبل  الثالث  طفاء  اإل األرباح  % 30بنسبة  للربع 

دوالر    70لتسجل   خالل    100بـ  مقارنة  ،  أمريكيمليون  أمريكي  دوالر  من  مليون  نفسها  املاض يالفترة  في  تضخم  النتيجة  وذلك    ،العام 

 .لهاتكلفة املواد االستهالكية والصيانة املخططة 
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 الجزر االصطناعية 

الربع 

الثالث 

2022 

الربع 

الثاني  

2022 

%التغير  

خالل ربع 

 واحد 

الربع 

الثالث 

2021 

%التغير  

 خالل سنة  
 مليون دوالر أمريكي

تسعة أشهر  

2022 

تسعة أشهر  

2021 

%التغير  

 خالل سنة  

 %8- 166 153 اإليرادات 15%- 61 %2 51 52

 - (60) (60) 1املصاريف التشغيلية - (17) 23%- (22) (17)

35 29 21% 44 20-% 
األرباح قبل الفوائد والضرائب  

 2واالستهالك واإلطفاء
93 106 -12% 

 %15- 68 58 صافي الربح 26%- 31 21% 19 23

 . واإليرادات األخرى واإلدارية ة ومي العماملصاريف التشغيلية تخصيص  ملصاريفا ( تشمل1)

 على إيرادات أخرى. الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  األرباح قبلتشمل ( 2)

 

 2022سبتمبر  30في  املنتهيةأشهر التسعة فترة 

االصت  إيرادا  انخفضت أمريكي  13نحو  ب  ناعيةطالجزر  دوالر  أشهر  خالل  مليون  العام    األولى  التسعة    153  إلى  لصلت   ،2022من 

أمريكي دوالر  بـ    مليون  املاض ي  166مقارنة  العام  من  نفسها  الفترة  خالل  أمريكي  دوالر  إلى    . مليون  ذلك  تعاقدية  ويعزى  مطالبات 

متكررة   من  غير  الثالث  الربع  في  وإقرارها  إبرامها  قابلها    ،2021عام  التم  إيرادات    جزئيبشكل  والتي  العاملة زيادة  الحفارات 

العام   في  و وصلت    . 2022واالحتياطية  واالستهالك  والضرائب  الفوائد  قبل  إلىطفاء  اإل األرباح  الفترة  دوالر    93  لهذه    ، أمريكي مليون 

بـ   أمريكي  106مقارنة  دوالر  املاض يخالل    مليون  العام  من  نفسها  يمثلالفترة  ما   انخفاض  ، 
ً
سنوي   %12بنسبة    ا أساس  وكانت   . على 

 لسبب املوضح في اإليرادات.لنتيجة االنخفاض حدث ذلك  النفقات التشغيلية ثابتة خالل هذه الفترة، مما يشير إلى أن 

 

 2022سبتمبر  30املنتهية في  لثفترة الربع الثا

من  اإيرادات    شهدت الثالث   انخفاض  2022عام  اللربع 
ً
أمريكي  9قدره    ا دوالر  خالل    61  من  مليون  أمريكي  دوالر  نفسها  مليون  الفترة 

املاض يمن   أمريكيمليون    52  إلى  ،العام  بشكل  % 15  بنسبة  االنخفاض  كان  . دوالر   
ً
تعاقدية  ب  أساس ي  مدفوعا متكررة  مطالبات  تم غير 

من   الثالث  الربع  في  وإقرارها  والضرائب    بلغت و   . 2021عام  الإبرامها  الفوائد  قبل  و األرباح  دوالر   يون مل  35طفاء  اإل واالستهالك 

قدره  ،  أمريكي أمريكي،    9بانخفاض  دوالر  يعادل  مليون  ما  بـ    %20وهو  العام    44مقارنة  من  نفسها  الفترة  خالل  أمريكي  دوالر  مليون 

 لسبب املوضح في اإليرادات. ويعود ذلك إلى ا املاض ي،
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 خدمات حقول النفط 

الربع 

الثالث 

2022 

الربع 

الثاني  

2022 

%التغير  

خالل ربع 

 واحد 

الربع 

الثالث 

2021 

%التغير  

 خالل سنة  
 مليون دوالر أمريكي

تسعة أشهر  

2022 

تسعة أشهر  

2021 

%التغير  

 خالل سنة  

 %22 231 282 اإليرادات 39% 74 13% 91 103

 %27 (184) (234) 1املصاريف التشغيلية 72% (50) 16% (74) (86)

17 17 0% 24 -29% 
األرباح قبل الفوائد والضرائب  

 2واالستهالك واإلطفاء
48 47 2% 

 %38- 16 10 صافي الربح 64%- 11 0% 4 4

 . واإليرادات األخرى واإلدارية ة ومي العماملصاريف التشغيلية تخصيص  ملصاريفا ( تشمل1)

 على إيرادات أخرى. الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  األرباح قبلتشمل ( 2)

 

 2022سبتمبر  30في  املنتهيةأشهر التسعة فترة 

خالل    ىأد القوي  الاألولى    أشهرالتسعة  األداء  زيادة  2022عام  من  أمريكي،    51  بمقدار   يراداتاإل   إلى  دوالر  يعادل  مليون  نسبة  ما 

إلى  22 لتصل  دوالر    %282،  بـ    أمريكيمليون  أمريكي    231مقارنة  دوالر  املاض يمليون  العام  من  نفسها  الفترة  لزيادة  ،  عن  وذلك 

النفط عبر  األنشطة  حجم   حقول  خدمات  ذلك    ،محفظة  في  تقديم  بما  األنابيب  بدء  ساهمت  املتصلة  خدمات  خطط  استمرار    فيالتي 

 .  التوسع لهذا القطاع

الفوائد    ارتفعت قبل  و األرباح  واالستهالك  بنسبةطفاء  اإل والضرائب  طفيف  إلى  %2  بشكل  لتصل  الفترة  هذه  دوالر    48  في  مليون 

بـ    أمريكي املاض ي  47مقارنة  العام  من  نفسها  الفترة  عن  أمريكي  دوالر  زيادة  مليون  يعكس  مما  األنشطة،  القطاع  حجم  التي  و   في 

 قابلها تضخم التكلفة.

 

 2022سبتمبر  30املنتهية في  لثفترة الربع الثا

اإل  الثالث  خالل    %39قدرها  بنسبة  يرادات  ارتفعت  إلى  الربع  أمريكي،    103لتصل  دوالر  بـ  مليون  أمريكي    74مقارنة  دوالر  مليون 

نفسهاخالل   ذلك  املاض يعام  المن    الفترة  ويرجع  األنشطة  زيادة  إلى    يأساس بشكل  ،  محفظة  حجم  النفطعبر  حقول  انخفضت   . خدمات 

و  واالستهالك  والضرائب  الفوائد  قبل  أمريكي  17  إلى  لتصل%  29بنسبة    طفاءاإل األرباح  دوالر  بـ    مليون  دوالر   24مقارنة  مليون 

املاض ي العام  من  نفسها  للفترة  و   تكانو .  أمريكي  واالستهالك  والضرائب  الفوائد  قبل  من  لطفاء  اإل األرباح  الثالث    2021عام  اللربع 

 مرتفع
ً
بسبب    ة استثنائي  محاسبإجراء  بشكل  متكرر   يتعديل  في    غير  نشره  التشغيلية تم  اإلجراء  .  املصاريف  هذا  استثناء  وعند 

فإن   املتكرر،  غير  في  املحاسبي  املتزايد  تحقيق  أدى    الحاليعام  الالنشاط  واالستهالك    ثباتإلى  والضرائب  الفوائد  قبل  األرباح  في 

 التكلفة.في تضخم الهامش ي بشكل والتي عادلها طفاء اإل و 
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 رأس املال العامل

سبتمبر   30

2022 

يونيو   30

2022 

%التغير خالل  

 ربع واحد 

سبتمبر   30

2021 

%التغير  

 خالل سنة  
 مليون دوالر أمريكي

31 

ديسمبر  

2021 

%التغير  

 خالل سنة  

 %9 1,238 1املوجودات املتداولة  36%- 2,098 % 22 1,110 1,351

 %3- 175 املخزون   9%- 185 15% 147 169

 %9 103 ذمم مدينة تجارية وأخرى  16%- 134 5%- 118 112

 %11 960 مستحق من جهات ذات عالقة  40%- 1,779 27% 845 1,070

 % 49 649 2املطلوبات املتداولة 25%- 1,287 % 32 732 966

 %16 315 ذمم دائنة تجارية وأخرى  7%- 394 8% 339 365

 %80 334 مستحق لجهات ذات عالقة  33%- 893 53% 393 601

 %35- 589 رأس املال العامل   53%- 811 2% 378 385

 النقد واألرصدة املصرفية تم استبعاد  (1)

 اإليجار مطلوبات عقود تم استبعاد  (2)

 أعاله.   إليها املشار املقاييس بعض املصطلحات( لحساب )مسرد 1امللحق  انظر

 

. ويعـــــود ذلــــك بشـــــكل أساســــ ي إلـــــى جهـــــود 2022العــــام  خـــــالل التســــعة أشـــــهر األولــــى مـــــنتحســــن رأس املـــــال العامــــل التشـــــغيلي للشــــركة بشـــــكل كبيــــر 

 األطراف ذات العالقة. من الشركة املستمرة لتحصيل الدفعات 

ــــــــي  ــــــــا فـ ــــــــبتمبر  30وكمـ ــــــــغيلي 2022سـ ــــــــل التشـ ــــــــال العامـ ــــــــغ رأس املـ ــــــــي 385، بلـ ــــــــون دوالر أمريكـ  مليـ
ً
ــــــــا ــــــــل انخفاضـ ــــــــا يمثـ ــــــــبة ، مـ ــــــــع 35بنسـ ــــــــة مـ % باملقارنـ

ــــــي  ــــــي فـ ــــــام املنت ـ   ،2021العـ
ً
ــــــا ــــــبة وارتفاعـ ــــــام 2بنسـ ــــــن العـ ــــــاني مـ ــــــع الثـ ــــــع الربـ ــــــة مـ ــــــبب ، 2022% باملقارنـ ــــــا بسـ ــــــي قابلهـ ــــــال، والتـ ــــــطة األعمـ ــــــي أنشـ ــــــو فـ النمـ

 حجم التحصيالت الكبير في فترة التسعة أشهر األولى من العام. 

 املال العامل  وبصورة عامة، بقي وضع رأس
ً
حجم االعتبار النمو السنوي في في األخذ ، وب2022ومع نهاية السنة املالية . قويا

 .حسوبة بشكل سنوي املمن اإليرادات  %11إلى  10إلى الحفاظ على رأس املال العامل بين تهدف الشركة ، األعمال
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 التدفقات النقدية الحرة  

الربع 

الثالث 

2022 

الربع 

الثاني  

2022 

%التغير  

خالل ربع 

 واحد 

الربع 

الثالث 

2021 

%التغير  

 خالل سنة 
 مليون دوالر أمريكي

تسعة  

أشهر 

2022 

تسعة أشهر  

2021 

%التغير  

 خالل سنة 

 %57 721 1,135 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية  31% 242 55% 205 317

صافي النقد املستخدم في األنشطة  29% (171) 8% (207) (221)

 االستثمارية 
(506) (453) 12% 

 % 135 268 629 التدفق النقدي الحر  % 35 71  (2) 96

 أعاله.   إليها املشار املقاييس بعض املصطلحات( لحساب )مسرد 1امللحق  انظر

 

قدرها  زيادة ب أمريكي، مليار دوالر 1.14بلغ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية ، 2022عام الخالل األشهر التسعة األولى من 

 مدفوعأمريكي عن نفس الفترة من العام املاض ي، مليون دوالر  721، مقارنة بـ على أساس سنوي  %57
ً
بشكل أساس ي بالنمو في   ا

تنفيذ  في  الشركة اراستمر بسبب من أنشطة االستثمار ت التدفقات النقدية تأثر و البري. خدمات حقول النفط والحفر قطاعي 

  لتوسيع أسطول حفاراتها. تهاستراتيجيا
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  امليزانية العمومية

30 

سبتمبر  

2022 

يونيو   30

2022 

%التغير  

خالل ربع 

 واحد 

سبتمبر   30

2021 

%التغير  

 خالل سنة  
 مليون دوالر أمريكي

ديسمبر   31

2021 

%التغير  

 خالل سنة  

 %4 5,096 مجموع املوجودات  5%- 5,588 2% 5,224 5,320

 %5 3,405 املوجودات غير املتداولة   7% 3,365 3% 3,475 3,586

 %9 1,238   1املوجودات املتداولة 36%- 2,098 22% 1,110 1,351

 %-15 453 ومرادفات النقد النقد  % 206 125 %-40 639 383

 % 14 2,301 مجموع املطلوبات  11%- 2,936 % 10 2,374 2,623

 %0 1,632 املطلوبات غير املتداولة   1% 1,626 1% 1,627 1,639

 %47 669 املطلوبات املتداولة  25%- 1,310 32% 747 984

 %-4 2,795 مجموع حقوق امللكية   2% 2,652 %-5 2,850 2,697

 %0 436 رأس املال   0% 436 0% 436 436

 %0 60 االحتياطي القانوني   * - 0% 60 60

 %4- 2,299 األرباح املستبقاة   1%- 2,216 6%- 2,354 2,201

 %4 5,096 حقوق امللكية واملطلوباتمجموع  5%- 5,588 2% 5,224 5,320

 باستثناء النقد واألرصدة البنكية  (1)

  *ليست ذات مغزى 

 

بنسبة   املوجودات  مجموع  أمريكي    5,320إلى  %  4ارتفع  دوالر  أمريكي    5,096  من  2022سبتمبر    30في    كمامليون  دوالر   كما مليون 

املتداولة    املوجوداتفي  %  5بنسبة  زيادة    بسبب  هذا  وكان،  2021ديسمبر    31في   الرأسمالية  نتيجة  غير  بالنفقات  خطط  املرتبطة 

 القائمة من العمالء. دينةاملتداولة نتيجة الزيادة في إجمالي الذمم امل املوجوداتفي % 9بنسبة وزيادة  اراتاالستحواذ على الحف

إلى   الشركة  لدى  النقد  ومرادفات  النقد  رصيد  وصل  عامة،  أمريكي  383بصورة  دوالر  في    مليون  السيولة سبتمبر  30كما  وصول  مع   ،

 مليون دوالر أمريكي.  1,633النقدية في الشركة )بما في ذلك التسهيالت االئتمانية املشتركة ألجل واملتجددة غير املستخدمة( 

بنسبة   املطلوبات  مجموع  أمريكي    2,623إلى  %  14ارتفع  دوالر  أمريكي    2,301من    2022  سبتمبر  30في    كمامليون  دوالر   كما مليون 

بنسبة    ويرجع،  2021ديسمبر    31في   املتداولة  املطلوبات  ارتفاع  إلى  أساس ي  بشكل  من  47ذلك  بتاريخ   %669  أمريكي  دوالر  مليون 

بتاريخ    984إلى    2021ديسمبر    31 أمريكي  دوالر  ت2022  سبتمبر  30مليون  الغالب    تعلق .  في  الزيادة  املستحقات  بهذه  لجهات لارتفاع 

 . 2022  سبتمبر 30ذات العالقة والذمم الدائنة التجارية واألخرى بتاريخ 

 

 الرأسماليةالنفقات 

إجمالي املسبقة،  رأسماليةالنفقات  ال  بلغ  املدفوعات  ذلك  في  أمريكي  508  ،بما  دوالر  أشهر    مليون  التسعة  فترة  العام األولى  في  من 

ما2022 وهو  برنامج  ،  تسريع  مع  ل  يتماش ى  الطموح  الحفاراالشركة  أسطول  حجم  الغالب  املدفوعات  وترتبط  .  ت توسيع  في  املسبقة 

   . البحريةالحفارات  بشراء



 
 

ة  | 12 ح ف ص ل  ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حجم  برنامج  تنفيذ  بدأ   لتوسيع  الطموح  الحفاراتالشركة  بالفعل  أسطول  ثماره  أسطول  ،  يؤتي  إلى  جديدة  حفارات  دخول  الشركة مع 

من  ونت  ،2022عام  المن  األولى  أشهر  التسعة  في   املزيد  األ النفقات  وقع  الربع  في  الحفارات  لشراء  مع   2022عام  المن    خيرالرأسمالية 

 . 2023مواصلة االستثمارات في السنة املالية 

  

224 207

77
127 

171 
148 135 

2022الربع الثالث  2022الربع الثاني  2022الربع األول  2021الربع الرابع  2021الربع الثالث  2021الربع الثاني  2021الربع األول 

مليون دوالر  

 أمريكي
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 أبرز البيانات التشغيلية
 

 خدمات الحفر 
 

الربع الثالث  

2022 

الربع 

الثاني  

2022 

%التغير  

خالل ربع 

 واحد 

الربع 

الثالث 

2021 

%التغير  

 خالل سنة  
 مليون دوالر أمريكي

تسعة أشهر  

2022 

تسعة أشهر  

2021 

%التغير  

 خالل سنة  

 %13 96 108 األسطول اململوك للشركة 13% 96 3% 105 108

 %12 65 73 الحفر البري   12% 65 3% 71 73

 %19 21 25 الحفر البحري  19% 21 4% 24 25

 %0 10 10 الجزر االصطناعية  0% 10 0% 10 10

 %11- 9 8 الحفارات املستأجرة  11%- 9 14% 7 8

افر  0 % 92 %-6 % 98 % 92  %0 % 96 % 96 * الحفارات تو

 %1 %94 %95 الحفر البري  2% 89% %-6 97% 91%

 %-8 %99 %91 الحفر البحري  %-9 % 100 %-9 % 100 91%

 %0 % 100 % 100 الجزر االصطناعية  0% % 100 0% % 100 % 100

 %1 % 92 % 93 *الحفارات كفاءة 0% % 93 %-1 % 94 % 93

 %-2 %94 %92 البري الحفر  %-1 93% %-1 93% 92%

 %1 %93 %94 الحفر البحري  2% 92% %-1 95% % 94

 %3 %90 %93 الجزر االصطناعية  0% 93% %-1 94% 93%

 % 11 396 441 عدد اآلبار املحفورة % 22 125 7% 142 152

 %8 349 376 الحفر البري   17% 111 10% 118 130

 %15 40 46 الحفر البحري  36% 11 12%- 17 15

 % 171 7 19 الجزر االصطناعية  % 133 3 0% 7 7

 أعاله.   إليها املشار املقاييس بعض املصطلحات( لحساب )مسرد 1امللحق  انظر*

 

 
سبتمبر  نهاية  من  ،  حتى   

ً
مكونا  

ً
أسطوال الشركة  بلغت    108امتلكت  توافر  بنسبة  مملوكة  يضم  96حفارة  بأسطول  مقارنة  حفارة   %96 

توافر   بنسبة  العام  96مملوكة  من  نفسها  الفترة  في  في  و .  %2021  الحفارات  كفاءة  أشهربلغت  التسعة  العام    األولى  فترة  نسبة   2022من 

 في الفترة نفسها من العام املاض ي. نورد فيما يلي بعض أبرز البيانات التشغيلية األخرى: %92مع قارنة ، بامل93%

دمج   - باين"شركة    من  الجديدة  FlexRigsت  حفارامن    حفارتينتم  آند  عمليات  "  هيلمريتش  البري  في  من خالل  الحفر  الثالث  الربع 

اإلجمالي  لي،  2022عام  ال العدد  إضافة  لصل  بعد  وذلك  األولى،  أشهر  التسعة  فترة  خالل  حفارات  ست    FlexRigs  حفارات   4لحفارات 

 . 2022عام الفي النصف األول من من "هيلمريتش آند باين" 

املتوقع - ثالث   من  تبدأ  جديدة  أن  برية  باين"من    FlexRigsحفارتين    ،حفارات  آند  من    "هيلمريتش   هاعمليات  ، "ووالريت  ج"وحفارة 

 .السنة املالية من خير في الربع األ في قطاع الحفر البري التشغيلية 
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ثالث   - دمج  بحرية  تم  في  حفارات  الثالثجديدة  الربع  في  العام    العمليات  ومن  2022من  تشغيلأن    املتوقع،  بحريتين  حفارتين    يبدأ 

 من هذا العام.  خيرجديدتين في العمليات في الربع األ 

أشهر   في - التسعة  الشركة  ،  2022عام  المن  األولى    فترة  )بعمق    441حفرت   
ً
بحفر    3.7بئرا مقارنة  قدم(  الفترة   396مليون  في   

ً
بئرا

 مليون قدم( باستخدام الحفارات اململوكة للشركة. 3.4نفسها من العام املاض ي )بعمق 

 قدم.  50,000( بعمق UZ 668( أطول بئر في العالم )AD-68حفرت حفارة في قطاع الجزر االصطناعية ) -

عقد  يوليو،    27في   - على  للحفر  أدنوك  دوالر    700بقيمة  سنوات    10ملدة  حصلت  حفر  أمريكي  مليون  وحدات  أربع  قطاع  لتوفير  في 

 ملشروع تطوير أدنوك في حائل وغشا. الجزر االصطناعية 

إجمالية  أغسطس،    4في   - بقيمة  عقدين  على  للحفر  أدنوك  دوالر    3.4حصلت  ل  اراتحف  ثمانيلتوفير  أمريكي  مليار  دعم بحرية 

 .شركة أدنوك البحرية عمليات 

البعد  أي  أكتوبر،    13في   - حصلت  انتهاء  للحفر  فترة،  بقيمة  أدنوك  عقد  دوالر    980على  حفر مليون  وحدتي  لتوفير  أمريكي 

 شركة أدنوك البحرية.لدعم عمليات  تينإضافي

 أبرز البيانات التشغيلية لخدمات حقول النفط  

حصليوليو  27في   - النفط    ،  حقول  خدمات  عقد  قطاع  سنوات  على  عشر  دوالر    1.3بقيمة  ملدة  الحفر  أمريكي  مليار  خدمات  لتقديم 

تطويراملتكاملة   وغشافي    ملشروع  العقد  حائل  هذا  ويضيف  دوالر   40.  الخاصة    أمريكي  مليون  السابقة  الشركة  لتوجيهات   
ً
سنويا

 . بإيرادات قطاع خدمات حقول النفط

الفترةأكتوبر،    10في   - انتهاء  بعد  حصلت  أي  للحفر  ،  بقيمة  أدنوك  سنتان  مدته  عقد  دوالر  1.53على  حفارة    12لتوفير    أمريكي  مليار 

 .بها وخدمات الحفر املتكاملة املرتبطة الجزر االصطناعيةين من حفارات تواثنبحرية 

الفترةنوفمبر،    2في   - انتهاء  بعد  النفط  وقع  ،  أي  حقول  خدمات  إلى  قطاع  تصل  بقيمة  سنوات  خمس  ملدة  دوالر    1.6اتفاقية  مليار 

املتكاملة.  أمريكي   الحفر  سوائل  العقد  تضمن  و لخدمات  دوالر    750هذا  اإليرادات  أمريكي  مليون  من  من  الشركة توجيه  أعلى 

 .القادمة  خمس سنواتخالل فترة ال

املتكاملة  نفذ   - الحفر  خدمات  النفط  حقول  خدمات  السوقالمن    % 37) ارة  حف  37على  قطاع  ال(  يةحصة  من    األولى  أشهرتسعة  خالل 

 .بسبب املزيج التشغيلي للحفارات، 2022عام ال

تسليم   - العام    428تم  منذ  املتكاملة  الحفر  خدمات  إطار  في   
ً
منها  2019بئرا تتضمن    235،   

ً
قياسيا  

ً
املحدد   179بئرا املوعد  قبل   

ً
بئرا

 وأقل من امليزانية.

تسليم   - أشهر  151تم  التسعة  فترة  في   
ً
العام    األولى  بئرا منها  2022من  تتضمن    56،   

ً
قياسيا  

ً
ق  45بئرا  

ً
 من وأقل املحدد املوعد بلبئرا

 .  امليزانية

 % على أساس سنوي.  15.1تحسنت كفاءة الحفر بنسبة  -

 . مرحلة في الربع األول  17ومرحلة في الربع الثاني  13بـ  مقارنةالربع الثالث مرحلة تكسير هيدروليكي في  12تم تنفيذ  -
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 النظرة المستقبلية 
 

ــــــا  ــــــدمها لعمال هـ ــــــي تقـ ــــــدمات التـ ــــــدة الخـ ــــــيع قاعـ ــــــركة بتوسـ ــــــزم الشـ ــــــل تلتـ ــــــن أجـ ــــــي مـ ــــــوق فـ ــــــا السـ ــــــي يطرحهـ ــــــتثمارية التـ ــــــرو االسـ ــــــن الفـ ــــــد مـ ــــــام املزيـ اغتنـ

ــامج النمــــو الخــــاو بالشـــركة للعــــام  ــار تنفيــــذ برنـ ــذا القطــــاع. وفــــي إطـ ــى مكانتهــــا اإلقليميــــة الرائـــدة فــــي هـ ــبيل الحفــــاظ علـ ــا بعــــده، ن حنــــا  2022سـ ومـ

 .2022من العام األولى تسعة أشهر  في زيادة اإليرادات واألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء في ال

ــــــــو،  ــــــــوك للنمـ ــــــــتراتيجية أدنـ ــــــــي اسـ  فـ
ً
ــــــــيا  رئيسـ

ً
ــــــــا ــــــــارات مكونـ ــــــــدد الحفـ ــــــــادة عـ ــــــــوح لزيـ ــــــــركة الطمـ ــــــــامج الشـ ــــــــل برنـ ــــــــرامج و يمثـ ــــــــتراتي ي لبـ ــــــــل تمكـــــــــين اسـ عامـ

 ة. في دولة اإلمارات العربية املتحداملرتبطة بها املشاريع الضخمة  و تطوير الهيدروكربونات 

ـــــــة عرو  ـــــــركة تنميـ ـــــــل الشـ ــــــــها تواصـ ــــــــال خــــــــدمات  املميــــــــزةضـ ــــــــن الحفــــــــر املتكاملــــــــةفــــــــي مجـ ــــــــث وفــــــــرت أك ــــــــر مـ ــــــــا  275، حيـ ـــــــي لعمال هـ ـــــــون دوالر أمريكـ مليـ

ــــــــركة  ــــــــي اســــــــتراتيجية الشـ ــــــــة حساســــــــة فـ ــــــــر واالســــــــتكمال مكانـ ــــــــين تحتــــــــل خــــــــدمات الحفـ ــــــــل، فــــــــي حـ ــــــــار بشــــــــكل كامـ ــــــــات حفــــــــر ا بـ بفضــــــــل توليهــــــــا عمليـ

تخطــــــط الشـــــركة ملضـــــاعفة عــــــدد ا بـــــار فــــــي و ، وهـــــي جـــــزء ال يتجــــــزأ مـــــن جهـــــود أدنــــــوك لتحقيـــــق أهـــــدافها. بئــــــرملضـــــاعفة القيمـــــة املكتســــــبة مـــــن كـــــل 

، 2024، ومضــــاعفة عــــدد الحفــــارات القــــادرة علــــى تقــــديم هــــذا النــــوع مــــن الخــــدمات بحلــــول العــــام 2022إطــــار خــــدمات الحفــــر املتكاملــــة فــــي العــــام 

 .2025لنفط بحلول العام ما سيساعد بدوره على مضاعفة إيرادات قطاع خدمات حقول ا

ــــــاء  ــــــى االكتفـ ــــــول إلـ ــــــى الوصـ ــــــة علـ ــــــاعدة الدولـ ــــــوك، ومسـ ــــــة أدنـ ــــــة ملجموعـ ــــــدرة اإلنتاجيـ ــــــز القـ ــــــي تعزيـ  فـ
ً
ــــــا  محوريـ

ً
ــــــركة دورا ــــــب الشـ ــــــة، تلعـ ــــــورة عامـ وبصـ

ــــــــز  ـــــــل التركيـ ـــــــركة، ويظـ ـــــــاه ي الشـ ــــــــدها ملسـ ـــــــاعفة عوائـ ـــــــو ومضـ ـــــــق النمـ ــــــــت لتحقيـ ـــــــارها الثابـ ـــــــي مسـ ـــــــر فـ ــــــــوك للحفـ ـــــــل أدنـ ـــــــاز، وستواصـ ـــــــن الغـ ـــــــذاتي مـ الـ

فــــوري علــــى تلبيـــــة األهــــداف املاليـــــة القويــــة، مـــــع الحفــــاظ علـــــى التميــــز التشــــغيلي. وتحظـــــ  هــــذه األهـــــداف بــــدعم الخطـــــط الطموحــــة لالســـــتدامة، ال

 حيث تسعى الشركة جاهدة إلى تحقيق أداء متميز على مستوى القطاع من حيث الحوكمة البيئية واالجتماعية واملؤسسية. 
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 سياسة توزيع األرباح 
 

 النفقات وخطط للتوزيع القابلة االحتياطيات توافر ذلك في بما العوامل، من العديد على األسهم أرباح توزيع على الشركة قدرة تعتمد

واملتطلبات وسيعتمد الفترات في األخرى  النقدية الرأسمالية   أخرى، أمور   بين من أرباح، لتوزيعات دفع أو مستوى  أي املستقبلية. 

  الشركة، عمل املستقبلية وخطة األرباح على
ً
 وموافقة املساهمين.   اإلدارة مجلس لتقدير وفقا

لسي  
ً
األ اووفقا لتوزيعات  املعلنة  الشركة  سيتم  ر سة  دفعة  باح،  بتقديم  مالية  سنة  كل  مرتين  أرباح  توزيعات  النصف    مرحليةدفع  في 

من   ال الثاني  من  األول  النصف  في  نهائية  ودفعة  الحالية  املالية  التاليةالسنة  املالية  نمو و   . سنة  بمعدل  املوزعة  األرباح  مبلغ  زيادة  نتوقع 

 على أساس توزيعات األرباح لكل سهم على مدار السنوات الخمس املقبلة )5
ً
 (. 2026-2022% سنويا

الُصممت   الطويل،  هذه  املدى  على  األرباح  تحقيق  في  املتوقعة  وإمكاناتنا  قوية  نقدية  تدفقات  توليد  في  املتمثلة  توقعاتنا  لتعكس  سياسة 

وتخضع   األجل.  طويل  نمو  لتحقيق  املستمر  واالستثمار  التشغيل  متطلبات  لتمويل  كافية  نقدية  بسيولة  باالحتفاظ  لنا  السماح  هذه  مع 

مجلس  ال دراسة  لنتائج  الفائدة وتلبية  إدارتنا  سياسة  ومصاريف  التشغيلية  بالنفقات  يتعلق  فيما  بأعمالنا  الخاصة  النقد  إدارة  متطلبات 

 .ظروف السوق و  واالستثمارات الرأسمالية املتوقعة

املنعقدة   السنوية  العمومية  الجمعية  في  الشركة  مساهمو  اعتمد  سبق،  ما  مراعاة  أبريل  ومع  توزيع  2022في  عن نهائيأرباح    اتدفع  ة 

املالية   مايو    325بقيمة  بالكامل    2021السنة  شهر  في  املساهمين  إلى  الدفع  عملية  الشركة  وأجرت  أمريكي،  دوالر  كما .  2022مليون 

مرحلية   نقدية  توزيعات  عن  اإلدارة  مجلس  املالية  أعلن  السنة  أمريكي  341.25بقيمة    2022عن  دوالر  أومليون  سهم   7.83  ،  لكل  ، فلس 

للمساه دفعها  سبتمبر  تم  في  قدره    ،2022مين  األرباح  5بارتفاع  بتوزيعات  مقارنة  املالية  %  السنة  عن  مع  2021النهائية  يتوافق  ما  وهو   ،

 سياسة توزيعات األرباح للشركة. 
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 سعر األسهم وملكيتها  
 

الرمز   تحت  املالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  في  أسهمنا  تداول  بتاريخ  ADNOCDRILLيتم  اإلغالق  عند  السهم  سعر  وصل  وقد   ،30 

من    3.39إلى    2022سبتمبر   الفترة  وفي  إماراتي.  ت،  2022سبتمبر    30إلى    2022يوليو    1درهم  بأسعار  األسهم  تداول  بين  تم    3.27تراوح 

و إماراتي  إم  3.71درهم  للشركة  درهم  السوقية  القيمة  بلغت  بتاريخ    54,2اراتي.  إماراتي  درهم  وصل 2022سبتمبر    30مليار  حين  في   ،

 . 2022مليون سهم في الربع الثالث من العام  7,2متوسط عدد األسهم املتداولة في اليوم الواحد إلى 

أغ2022سبتمبر    30وبتاريخ   حصة  )"أدنوك"(  الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  تمتلك  بنسبة  ،  شركة  84لبية  تمتلك  بينما  الشركة،  في   %

نسبة   هيوز"(  )"بيكر  املحدودة  في  بي  إس  القابضة  هيوز  أن  5بيكر  حين  في  فيها،  من  %11  عامة   
ً
ملكية مملوكة  الحالية  أسهمنا  من   %

 قبل مستثمرين آخرين من املؤسسات واألفراد.

للحفر   أدنوك  امدرجة  شركة  راسل  فوتس ي  مؤشرات  من  ثالثة  الناشئة،  في  لألسواق  فوتس ي  مؤشر  ذلك  في  بما   ،
ً
عامليا بها  ملعترف 

العاملي.   القياس ي  فوتس ي  ومؤشر  الكبير،  املال  رأس  ذات  للشركات  فوتس ي  ذلك،ومؤشر  إلى  العام    إضافة  من  األول  الربع  ،  2022في 

للحفر   أدنوك  شركة  انضمام  عن  علن 
ُ
اأ فوتس لقائمة  مؤشر  على  املدرجين  عشر  الخمسة  لألوراق  ألعضاء  أبوظبي  سوق  راسل  ي 

أداء  15)فاداكس    15املالية   لتتبع  راسل،  فوتس ي  مع  املالية  لألوراق  أبوظبي  لسوق  االستراتيجية  الشراكة  بموجب  تطويره  تم  والذي   ،)

 أكبر وأقوى الشركات املدرجة في سوق أبوظبي لألوراق املالية.

 

   2022 الكامل العامو  الرابعنتائج الربع 

.    2022 فبراير 14بتاريخ  2022 والعام الكاملعن نتائج الربع الرابع نتوقع اإلعالن 
ً
 تقريبا

 

 جهات االتصال 
 نيكوالس روبرت 

 نائب الرئيس، عالقات املستثمرين 
nrobert@adnoc.ae   

 

 أدهم كامل 
 املستثمرين كبير املحللين، عالقات 

akamel@adnoc.ae 

 

   2022نوفمبر  14

 .ش.م.عشركة أدنوك للحفر 
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 الملحق: مسرد المصطلحات  
 

 املصطلحات املالية  

  فائدة تحمل التي الديون  إجمالي أنه على الدين صافي احتساب يتم
ً
 الودائع ذلك في )بما املصرفية واألرصدة النقد منها مخصوما

 اإليجار.  عقود ملطلوبات البنوك( املعّدلة لدى ألجل

 في فائدة يحمل الذي الدين صافي أنها على واإلطفاء  واالستهالك والضرائب الفوائد قبل الربح إلى الدين صافي نسبة احتساب يتم

  املعروضة، الفترة نهاية
ً
اليوم   في املنتهية عشر االثني لألشهر واإلطفاء واالستهالك والضرائب الفوائد قبل الربح على مقسوما

 .املعروضة الفترة من األخير

  إجمالي مبلغ أنه على املوظف املال رأس احتساب يتم
ً
 .فائدة تحمل ال التي املطلوبات املتداولة منه املوجودات مخصوما

احتساب   فيتم 
ّ
املوظ املال  رأس  على  الفترة    العائد  من  األخير  اليوم  في  املنتهية  عشر  االثني  لألشهر  التشغيلي  الربح  أنه  على 

تكاليف   باستثناء  الربح  هو  التشغيلي  الربح  املعروضة.  الفترة  من  األخير  اليوم  في  ف 
ّ
املوظ املال  رأس  على   

ً
مقسوما املعروضة 

 التمويل، الضريبة، الدخل واملصاريف من االستثمارات.

صافي النحو على املالي التعزيز ةنسب احتساب يتم )أ(    فائدة، يحمل الذي الدين التالي: 
ً
مجموع مقسوما )ب(   الذي الدين صافي  على 

 امللكية.   حقوق  إجمالي زائد فائدة يحمل

  عشر االثني فترة  ربح أنه على امللكية حقوق  على العائد احتساب يتم
ً
   املعروضة الفترة من األخير اليوم في املنتهية شهرا

ً
مقسوما

 املعروضة.   الفترة من األخير اليوم في امللكية حقوق  إجمالي على

  املصرفية واألرصدة النقد باستثناء املتداولة املوجودات أنه على العامل املال رأس احتساب يتم
ً
 املطلوبات منها مخصوما

 اإليجار.   عقود مطلوبات باستثناء املتداولة

 .هي صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية حسب ورودها في بيان التدفقات النقدية األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

احتساب   الحريتم  النقدي  املمتلكات    التدفق  لشراء  مدفوعات  منه   
ً
مطروحا التشغيلية  األنشطة  من  الناتج  النقد  صافي  أنه  على 

 يل املستلم.واملعدات والدفعات املقدمة للمقاولين ودخل التمو 

التشغيلية تمثل   واإلطفاء كافة    النفقات  االستهالك  باستثناء  واإلدارية  العمومية  واملصاريف  املباشرة  التكلفة  تشمل  التي  النفقات 

 .وانخفاض القيمة كما هو مذكور في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل ا خر 

الرأسمالية واملعدات  االستثمارات  املمتلكات  لشراء  املدفوعة  النقدية  الرأسمالية  النفقات  إجمالي  ذلك    هي  في  التسليم بما  مدفوعات 

 
ً
  حسب ورودها في بيان التدفقات النقدية.  املدفوعة مقدما

 تحمل جميع املصطلحات املالية املعاني املخصصة لها وفق املعايير الدولية للتقارير املالية ما لم ُيذكر خالف ذلك. 

املالية للتقارير  الدولية  معايير املعايير  ومجلس  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  مؤسسة  عن  تصدر  محاسبية  معايير  هي   :

هذ وتمثل  الدولية.  قابلة املحاسبة  املالية  بياناتها  تصبح  بحيث  للشركة  املالي  واملركز  املالي  األداء  لوصف  موّحدة  طريقة  املعايير  ه 

  للفهم واملقارنة عبر الحدود الدولية. 
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 املصطلحات الخاصة بالقطاع  

 لحفر آبار النفط والغاز تحت سط الحفارة تعني 
ً
 مخصصا

ً
 متكامال

ً
 ح األرض. وحدة حفر ومجموعة معدات وتمثل نظاما

االحتياطي    يعني مختلفة  وضع  ألسباب  االحتياطي  وضع  في  الحفارة  توضع  وعندما  األعمال  استكمال  يتعذر  عندما  الزمن  من  فترة 

املبرم   العقد  عليه  ينص  وكما  والعميل  الشركة  بين  متبادل  تفاهم  على  بناء  آخر  سبب  أي  أو  التفتيش،  إجراءات  أو  الجوية  األحوال  مثل 

 بين الطرفين.  

 املصيانة  ال
 
مسبقا لها  الحفارات    خطط  تخضع  ما  عادة  والتصميم.  والفئة  الصنع  سنة  على  بناء  وتختلف  املقررة  النوعية  الصيانة  هي 

الحفارات   تتطلب  قد  بينما  األصول.  وسالمة  والبيئة  والسالمة  الصحة  بروتوكوالت  بموجب  سنوات  خمس  كل  رئيسية  لصيانة 

 عن العمل خالل متو 
ً
 سط السنتين والنصف ألغراض استطالعات التجديد ضمن نفس الفئة.  البحرية توقفا

اململوكةتتضمن   من   الحفارات  الشركة  اشترتها  أو  الحفارات  لبناء  مشروع  طريق  عن  الشركة  عليها  استحوذت  التي  الحفارات 

 السوق، بحيث تنتقل ملكيتها إلى شركة أدنوك للحفر. 

املستأجرة  املستأجر   الحفارات  الحفارات  السعر هي  على  طفيفة  وبزيادة  العمالء  مع  مسندة  عقود  بموجب  ا خرين  املوردين  من  ة 

 لتغطية النفقات اإلدارية الزائدة.  

افر العدد الحفارات تو )أيام هو  لـ    الحفارة تشغيل التراك ي 
ً
  الفعلية الصيانة أيام منها مطروحا

ً
اإلنتاجي   غير الوقت منها مطروحا

  بالحفارة املتعلق
ً
  لنقل  املستهلكة الفعلية األيام منه مطروحا

ً
مقسوما )أيام التراك ي العدد على الحفارة(     الحفارة تشغيل لـ 

ً
مطروحا

  لها املخطط الصيانة أيام منها
ً
 لها(.  املخطط الحفارة نقل أيام منها مطروحا

 الحفارات:   كفاءة 

 أدنوك لشركة التابع املراقبة مركز بيانات مصدر كفاءة الحفارات هو قاعدة -
 الحفر  ملعايير املرجحة التصنيفات هي املستخدمة املعايير  -
 :املعايير -

o الحوامل عدد = )إجمالي السحب سرعة معايير  
ً
 اإلجمالية(   املدة  على مقسوما

o الوصالت عدد = )إجمالي التوصيل مدة  
ً
 اإلجمالية(.   املدة على مقسوما

o ا بار وصيانة التنقيب آبار استبعاد. 

o املقيدة.   التشغيل عمليات كل استبعاد 
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 بيان تحذيري بخصوص البيانات االستشرافية

 

التشغيلي واستراتيجياتنا وغاياتنا وأهدافنا خططنا منها أمور  بعدة تتعلق استشرافية بيانات التقرير هذا يتضمن  املستقبلي وأداؤنا 

املتوقعة  تنطوي  في فيها نعمل قد التي واألسواق  فيها نعمل التي األسواق في والتطورات   مخاطر على البيانات تلك املستقبل. 

معلومة معلومة وشكوك  بشأن لإلدارة الحالية والتوقعات ا راء على مبني وجميعها سيطرتنا خارج  منها الكثير يكون  قد وغير 

ويتم  األحداث البيانات تحديد املستقبلية.   و  أ ،"يعتقد" مثل االستشرافية  املصطلحات استخدام خالل من األحيان بعض في تلك 

 أو "يتنبأ" أو "يستهدف" أو " يخطط " أو " يقدر" أو ،"يعتزم" أو ،"املمكن من " أو ،"ينبغي"أو   ،"يمكن" أو ،"سوف" أو ،"قد" أو ،"يتوقع"

كما من ذلك غير أو منها، السلبي املعنى املماثلة.   في الواردة البيانات من وغيرها االستشرافية، البيانات هذه تنطوي  املصطلحات 

على حقائق  تمثل ال أمور  بأي  يتعلق فيما التقرير هذا  قدمتها  التي واالفتراضات اإلدارة آراء إلى وتستند تنبؤات، تاريخية 

ورغم الوقت في لها املتاحة واملعلومات املبينة أن  نرى  أننا الراهن.   الوقت، هذا في معقولة يةاالستشراف البيانات تلك في التوقعات 

وفي  تلك تحقق ضمان يمكننا فال عدم  بأي حرّي  الشكوك، تلك ظل التوقعات.   هذه على مبرر وغير مفرط بشكل االعتماد شخص 

وتشمل البيانات جوهري  الفعلية النتائج اختالف إلى تؤدي  قد  التي املهمة العوامل االستشرافية.   املثال سبيل على توقعاتنا، عن  بشكل 

اعتمادنا ال   الحفارات الستخدام البحرية أدنوك وشركة البرية  أدنوك شركة على الحصر: 
ً
واألحكام وفقا  واإلخفاق الحالية؛ للشروط 

االقتصادية بسبب التكاليف،  بتوفير املتعلقة مبادراتنا ذلك في بما النمو، وخطط التشغيلية ملبادراتنا الناجح التنفيذ في  الظروف 

وحجم   التشغيلية، والسالمة البيئة، بحماية املتعلقة واللوائح والقوانين أعمالنا؛  إلدارة املعلومات تكنولوجيا على واعتمادنا العامة،

 واإلخفاق املتحدة؛ العربية اإلمارات دولة في أخرى  جديدة وضرائب مضافة قيمة ضريبة وفرض أدنوك؛ مجموعة مع معامالتنا

 وأي بعده؛ أو األولي العام بالطرح يتعلق فيما طبقناها التي الجديدة والضوابط واألنظمة واملمارسات للسياسات الناجحالتنفيذ   في

لتغطية كفاية عدم حالة  أبوظبي إمارة في العامة والسياسية واملالية االقتصادية والظروف لها؛ نتعرض قد التي الخسائر لتأميننا 

العربية في املناطق من  وغيرها  قوانين واستحداث فيها؛ نعمل التي املناطق في واالضطراب االستقرار وعدم املتحدة؛ اإلمارات 

املتحدة؛ واإلمارات أبوظبي في جديدة ولوائح  املؤرخة الدولية الطرح مذكرة في املفصلة والشكوك املخاطر من ذلك وغير العربية 

و  العام بطرحنا واملتعلقة 2021 سبتمبر 6  أخرى  تقارير في  خر وقت ومن املالية، لألوراق أبوظبي سوق  في أسهمنا إدراجاألولي 

وباستثناء فإننا القانون  عليه ينص  ما للمستثمرين.   البيانات هذه على مراجعة أو تحديث أي بإجراء نلتزم وال نعتزم ال صراحة، 

 االستشرافية.


