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 مرحلية المالية المعلومات التقرير مراجعة  
 شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.  مساهمي إلى 

 مقدمـة
ــركة وك ول لر شر .ع.ع علقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز المرفق  ــركة"     شـ وكٍل من   2021  يو يو  30كما في  )"الشـ
ــامل ا مر   ــاخل والدمل الشـــــ الموجز  وبيان التدفقات النقدية الموجز  وبيان التغيرات في حقوق المركية الموجز بيان الربح وو الخســـــ

  بصـوخل  اكلة  و رضـراوشـرر المنترية في لل  التاخخ.ع نن ادكاخل مسـلولة  ن ن داك ه ا المعرومات المالية المرحرية    سـتةاللشترل  
نن مسـلوليتنا   الصـاكخ  ن ملر  المعايير الم اسـيية الدوليةع "التقاخخر المالية المرحرية"  34وفقًا لرمعياخ الم اسـيي الدولي خق   

 هي نبداء استنتاج حول ه ا المعرومات المالية المرحرية استناكًا نلى مراجعتناع

  طاق المراجعـة
التي يقو. برـا  مراجعـة المعرومـات المـالـية المرحرـية  "  2410لـقد قمـنا بمراجعتـنا وفـقًا لرمعـياخ اـلدولي حول  مرـيات المراجعـة خق  

تتضــمن مراجعة المعرومات المالية المرحرية الايا. برجراء ادســتشســاخات  بشــ ل خ يســي من  "عمدقق ال ســابات المســتقل لرمنشــ ل 
ــل   األشخاص المسلولين  ن األموخ المالية والم اسيية  وإتبا  نجراءات ت ريرية وإجراءات مراجعة ومرىع نن  طاق المراجعة وقــــ

قيق  وبالتالي  فر را ال تم ننا من ال صــول  رى ت ديد حول جمي  جوهرخا من  طاق الايا. بالتدقيق وفقًا لرمعايير الدوليــــــــــــــــة لرتد
 األموخ الرامـة التي يم ن ون ييينرا التدقيقع ل ا  فر نا ال  يدي خوي تدقيق بش  راع

 االستنتـاج
ــتناكًا نلى مراجعتنا  ل  يتيين لنا ما يد و ا نلى اد تقاك ب ن المعرومات الماليــــــــــــــــــة المرحرية المرفقة ل  يت   ن داكها  من جمي  اســ

 عالصاكخ  ن ملر  المعايير الم اسيية الدولية 34النواحي اللوهرخة  وفقًا لرمعياخ الم اسيي الدولي خق  
 

  كيروخت آ د تو. )الشرق األوسط 
  
  
  

  موق  من قيل:
  خاما باكما ابرا وشاخخا

  701خق  القيد 
  120يوليو  25

 وبوظيي
 ادماخات العربية المت دل
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  الموجزة المالية المعموماتال يتازل من معل  جزءاً المرفقة  اريضاحاتتش ل 

2  
 بيان المركز المالي الموجز  

 2021 يونيو 30كما في 
 

 
 
 
 
 

 2020حيسملر   31  2021يونيو  30  إيضاحات  
 للف حوالر لمر  ي   ألف دوالر أمريكي     
 )مدقق    )غير مدقق(    

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة

 3,261,436  3,252,854  5 ومعداتممتمكات  
 39,301  43,196  6 حق استخدا  الموجوحات

 408  8,464  12   لااة  ات االقةحفعات مقدمة  
             4,250  3,502   حفعات مقدمة

       3,305,395  3,308,016   مجموع الموجودات غير المتداولة
      الموجودات المتداولة

 177,053  162,863  7 مخزون 
 139,296  123,590  8 لخرى  و  م  مدينة تاار ة  

   902,601  1,412,891  12 مست.ق من جاات  ات االقة  
 953,465  419,246  9   ومراحفات النقدنقد  ال
            

             2,172,415  2,118,590   مجموع الموجودات المتداولة
       5,477,810  5,426,606   الموجوداتمجموع  

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية

 108,918  108,918   رلس المال
             3,142,893  2,724,481   مستبقاةلرباح  

       3,251,811  2,833,399   مجموع حقوق الملكية
      المطلوبات غير المتداولة

 1,500,000  1,500,000  10 قروض
 28,389  15,196  6 اقوح ارياار  التزامات

 86,460  110,549   مخصص م افآت فااية الخدمة لمموظعين
            

       1,614,849  1,625,745   مجموع المطلوبات غير المتداولة
      المطلوبات المتداولة

 413,789  370,361  11  م  حا نة تاار ة ولخرى 
 11,723  22,278  6 اقوح ارياار  التزامات

 185,638  574,823  12 مست.ق لااات  ات االقة  
            

 611,150  967,462   مجموع المطلوبات المتداولة
            

 2,225,999  2,593,207   مجموع المطلوبات
            

       5,477,810  5,426,606   الملكية والمطلوباتمجموع حقوق  

 التنفيذي رئيس ال  المدير المالي
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 الموجز  والدخل الشامل اآلخر    الربح او الخسارةبيان  
  2021  يونيو 30المنتهية في  الستة أشهر و   الثالثة أشهر  اتلفتر 
 

 
 
 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في    
  2021 2020 2021 2020 
 للف حوالر لمر  ي ألف دوالر أمريكي  للف حوالر لمر  ي ألف دوالر أمريكي  إيضاحات  
 )غير مدقق  )غير مدقق(  )غير مدقق  )غير مدقق(   
      

 1,001,840 1,123,475 505,813 600,834 13 ايراحات 
       ( 578,400) ( 683,695) ( 273,123) ( 350,897)  مباشرةتكاليف 

      
 423,440 439,780 232,690 249,937  اجمالي الربح 

      
 ( 109,552) ( 158,540) ( 63,227) ( 81,170)  مصار ف امومية وإحار ة 

 4,270 9,010 900 7,527  صافي  -ايراحات لخري 
       (15,627) ( 8,662) (7,908) ( 4,522) 14 صافي  -تكاليف تمو ل 

      
 302,531 281,588 162,455 171,772  ربح الفترة 

      
       -  -  - -   الدخل الشامل اآلخر لمعترة 

      
       302,531 281,588 162,455 171,772  مجموع الدخل الشامل للفترة 

      
      العائد للسهم:

       0,0756 0,0704 0,0406 0,0429 19 األساسي والمخعض 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز  

  2021  يونيو  30المنتهية في الستة أشهر لفترة  
 

 
 رأس 
  المال 

 أرباح  
  مستبقاة  

 مجموع
 حقوق الملكية 

 ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي   ألف دوالر أمريكي  
      

 3,382,777  3,273,859  108,918 )مدقق  2020يناير  1الرصيد في 
 302,531  302,531  - لمعترة مامو  الدخل الشامل 

         700,000)    700,000)  -    15لرباح )ايضاح  توز عات
      

       2,985,308  2,876,390  108,918 )غير مدقق    2020يوفيو  30الرصيد في 
      

 3,251,811  3,142,893  108,918 )مدقق  2021يناير  1الرصيد في 
 281,588  281,588  - لمعترة مامو  الدخل الشامل 

               700,000)    700,000)  -    15لرباح )ايضاح  توز عات
       2,833,399  2,724,481  108,918 )غير مدقق( 2021يونيو    30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموجز  

  2021  يونيو  30المنتهية في الستة أشهر لفترة  
 الستة أشهر المنتهية في    
  2021 2020 
 للف حوالر لمر  ي  ألف دوالر أمريكي   
 مدقق )غير  )غير مدقق(  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 302,531 281,588  ربح العترة 

    تعديالت لـ:
 172,716 194,308  استاال  ممتمكات ومعدات 

 5,364 14,963  استاال  حق استخدا  الموجوحات 
 7,475 26,815  م افآت فااية خدمة الموظعين الم.مل مخصص 
 (270) 6,036  مخصص بضااة بطيئة ال.ركة ومتقاحمة ل  المع وس)  /المخصص

 16,134 9,099  تكاليف تمو ل 
  507)  (437)   ايراحات تمو ل 

        
  532,372 503,443 

    العامل  المال رأس في التغيرات 
  12,750)  8,154  في مخزون    ز احة فقص/ ) 

 726 748  فقص في حفعات مقدمة 
  48,335)  15,706  في  م  مدينة تاار ة ولخرى    ز احة فقص/ ) 

 579,730 ( 120,290)   في مست.ق من جاات  ات االقة  فقص / ز احة ) 
  61,339)  45,829  في  م  حا نة تاار ة ولخرى  )فقص   /ز احة

 18,828 (815)   ز احة في مست.ق الى جاات  ات االقة )فقص / 
          2,387)  (2,726)   لمموظعينم افآت فااية الخدمة المدفواة 

         977,916 478,978  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
    التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

  19,148)  ( 245,249)   حفعات لشراء ممتمكات ومعدات 
  59,860)  ( 37,664)   حفعة مقدمة الى جاة  ات االقة   

         507 437  ايراحات تمو ل مستممة 
  78,501)  ( 282,476)   صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية 

        
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 - ( 22,022)   ارياار   اقوح التزامات  امى العا دة وجزء األساسي  الملمغ  حفعات
   700,000)  ( 700,000)   توز عات لرباح مدفواة
  15,926)  (8,699)   تكاليف تمو ل مدفواة

        
           715,926)  ( 730,721)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

         183,489 ( 534,219)   الزيادة في النقد ومرادفات النقد  )النقص(/ صافي 
         133,808 953,465  العترة النقد ومراحفات النقد في بداية 

     317,297 419,246  النقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة 
    معامالت غير نقدية:

     830 -  من مخزون الى ممتمكات ومعدات   قط  غيار رلسمالية ت.و ل 
    

     16,355 18,858  اقوح ارياار  والتزاماتحق استخدا  الموجوحات  امى  وتعديالت اضافات
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   الموجزةالمالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

  2021  يونيو  30المنتهية في الستة أشهر لفترة  
 
 
 معلومات عامة 1
 

بقرار من مامم الوزراء في   1972 في سـنةرسـميًا شـركة مسـاممة اامة ت سـسـت  مي )"الشـركة"     شـركة لحفو  لم.عر      ان  
الشــــــــركة مســــــــامة في لبوظلي  ارمارات العربية المت.دة  ومي شــــــــركة تابعة لشــــــــركة بترول لبوظلي الو نية  ان ح ومة لبوظلي 

 )"لحفو "   الممموكة بالكامل ل. ومة لبوظلي 
 

 لحفو  وافقتبين لحفو  وبي ر ميوز القابضــة اس بي في ليمتد    2018للتوبر  8  في  بموجب اتعاقية بي  وشــراء األســا  المنرخة
 مال الُمصدر لمشركة الى بي ر ميوز القابضة اس بي في ليمتد ال٪ من اجمالي رلس 5بي  امى 

 
   لبوظلي  ارمارات العربية المت.دة 4017ان انوان الم تب المسال لمشركة مو ص  ب  

 
ــية لمشـــركة   بالنيابة ان  خدمات ال.عر وحا  المعدات الب.ر ة وت جير منصـــات ال.عر اللر ة والب.ر ة    بتوفيرتتمثل األفشـــطة الر يسـ

 أل راف المشاركة في استكشاف وإفتاج النعط والغاز اللر ة والب.ر ة ا
 
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق   2
 

م  تمل المســــتخدمة في ااداح الليافات المالية  الموجزةتتوافق الســــياســــات الم.اســــلية المســــتخدمة في ااداح معل المعمومات المالية  
ــنة المنتاية في  ــركة لمســ ــنو ة لمشــ ــملر  31الســ ــاحات المرفقة 2020حيســ ــتثناء حولاا  واريضــ بعض المعايير الاديدة  تطليق  باســ

 .والمعدلة  والتي لصب.ت سار ة المععول في العترة ال.الية كما مو موضح لحفال

 المطبقة من قبل الشركة المعايير الجديدة والمعّدلة  2/1
ــاحرة ان مامم معـايير  لالتعـديالت الـتالـية امى المعـايير اـلدولـية  بتطليق  الشــــــــــــــركـة   ـقامـتفي العترة ال.ـالـية    متـقار ر المـالـية الصــــــــــــ

ــنو ة التي تلدل في لو بعد  ــار ة المععول لمعترات الســـــــ ــبة الدولية والتي لصـــــــــب.ت ســـــــ تطليق معل ل  ي ن ل   2021يناير   1الم.اســـــــ
ن ر امى م.ـاســـــــــــــــبة تـقد   ـاالمـبالغ المـدرجـة لمعترة ال.ـالـية ولكنامى ا  مـا متـقار ر المـالـية لي ـت  ير  لالتعـديالت امى المعـايير اـلدولـية  

 المعامالت لو الترتيبات المستقلمية لمشركة 
 
 2المرحمة  -اااحة تش يل معيار سعر العا دة •

ــ يل  التعديالت في  تقد   ــعر العا دة اااحة تشــــــــــ   9  رق   متقار ر الماليةلالدولي   المعيار)تعديالت امى    2المرحمة   -معيار ســــــــــ
الدولي   والمعيار  4الدولي لمتقار ر المالية  المعيار   7 رق   الدولي لمتقار ر المالية المعيار   39 رق   الدوليي الم.اســــــل المعيار

يت  ايقافاا فقط  ال  وتوضـيح لن م.اسـبة الت.و  اااحة التشـ يل  وسـيمة اممية لمتعديالت التي يتطملاا 16 رق   متقار ر الماليةل
اااحة تش يل ان  الناتاة  وإحخال ارفصاحات التي تسمح لممستخدمين بعا   ليعة ومدى المخا ر  اااحة تش يل ايلور فتياة
الى  ايلورزفي الت.ول من   المنشــــــ ةلتمل المخا ر بارضــــــافة الى تقد   المنشــــــ ةوكيفية احارة   المنشــــــ ةتعرض له  تالعي   ايلور

  الت.ولعا م  المنش ةدير تمعدالت مرجعية بديمة  وكيف 
 
  16تعديالت امى المعيار الدولي لمتقار ر المالية رق  )امتيازات ارياار  ات العالقة  – 19 –لوفيد  •

ل    مو تعـدـيل لعـقد ارياـار   19 –يوفر التعـدـيل لممســـــــــــــــت جر ن ااـعاء من تقيي  ـما ا ا ـكاـفت امتـيازات ارياـار المتعمـقة ب وفـيد 
 لمشركة  الموجزةامى المعمومات المالية  ما ي ن لاعل التعديالت لي ت  ير 

 
باســــــــتثناء مما  كر لاالل  ال توجد لية معايير مامة لخرى من المعايير الدولية لمتقار ر المالية لو تعديالت كافت ســــــــار ة المععول 

  2021يناير  1لممرة األولى لمسنة المالية التي تلدل في لو بعد 
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   الموجزةالمالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  لفترة  
 
 
 )يتبع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق   2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدددددرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشددددكل    2/2
  مبكر 

 ل  تق  الشركة بتطليق المعايير الدولية لمتقار ر المالية الاديدة والمعدلة المصدرة التالية والتي ل  ي.ن مواد تطليقاا بعد:
 
 1)يســـــــري تطليقه من  1تعديالت امى المعيار الدولي لمتقار ر المالية رق   –تصـــــــنيف المطموبات كمتداولة لو غير متداولة   •

 ا ا ما ت.ديد  امى  الشــــــركات مســــــاادة خالل  من  المتطمبات  تطليق  في  االتســــــاق  تعز ز  الى التعديالت تادف    2023يناير  
 تكون  لن ي.تمل لو مســــــــــت.قة) كمتداولة منكد غير تســــــــــو ة تار إ لاا  التي األخرى  والمطموبات  الديون   تصــــــــــنيف ياب لان

  المالي المركز بيان في متداولة غير لو  واحدة سنة خالل السداح مست.قة
 

 1)يســـــــري تطليقه من  3تعديالت امى المعيار الدولي لمتقار ر المالية رق   –  المعاهيمي ار ار  حول المراج   امى  تعديالت •
 حون   3  رق   المـاليـة  لمتقـار ر الـدولي  المعيـار  في  المعـاهيمي لإل ـار  قـدي   مرج   ت.ـديـ   الى  التعـديالت  تاـدف   2022ينـاير  
  المعيار متطمبات في ما   تغيير

 
)يســــــري  16تعديالت امى المعيار الم.اســــــلي الدولي رق   –اا دات قلل االســــــتخدا  المقصــــــوح  –ومعدات   وآالتممتمكات   •

ــ   لن التعديالت  تمن     2022يناير    1تطليقه من   اا دات لي  والمعدات واآلالت  الممتمكات بنوح من بند لي تكمعة من تخصـ
ــناف بي  من ــل  لل  احضـــــــــــــار ل ناء المنتاة األصـــــــــــ  بالطر قة العمل  امى قاحًرا لي ون   له  الالزمة  وال.الة  الموق   الى  األصـــــــــــ

ــوحة ــ ة تعترف  لل   من  وبدالً   ارحارة  قلل من  المقصـــــــــ  لو الربح  في اللنوح  تمل افتاج وتكمعة اللنوح  معل بي   بعا دات المنشـــــــــ
    الخسارة

 
يناير  1)يســـــــري تطليقه من   37تعديالت امى المعيار الم.اســـــــلي الدولي رق    –تكمعة تنعيع العقد   –اقوح مثقمة بارلتزامات   •

ــمل بالعقد" الوفاء تكمعة"  لن التعديالت ت.دح    2022 ــرة  تتعمق التي التكاليف"  تشـ   التي التكاليف  تكون   لن يم ن"   بالعقد  مباشـ
 التكاليف تخصـيص لو  المباشـرة  والمواح  العمالة  المثال سـليل  امى)  العقد باعا لموفاء  اضـايية  تكاليف اما بالعقد  مباشـرة  تتعمق

ــليل  امى)  العقوح  بتنعيع  مباشـــــرة المرتبطة األخرى  ــار ف تخصـــــيص المثال ســـ ــتار مصـــ   والمنشـــــآت  الممتمكات من للند  اال ســـ
    العقد تنعيع في المستخدمة والمعدات

 
 اســتثمارات 28 رق   الدولي الم.اســلي والمعيار  الموحدة  المالية  الليافات  10  رق   المالية لمتقار ر  الدولي المعيار  امى  تعديالت •

 الزميمة  والشركات  المستثمر بين  األصول  في المساممة  لو  بي  بمعالاة المتعمقة   2011)  مشتركة  ومشار    زميمة  شركات  في
 به   مسموح التطليقالى لجل غير مسمى  ال يزال  التطليق)ت  ت جيل تار إ   المشتركة المشار   لو

 
   تشــمل  2022يناير    1من   ا)يســري تطليقا امى المعايير الدولية لمتقار ر المالية  2020-2018حورة الت.ســينات الســنو ة   •

الدولي لمتقار ر المالية لممرة  المعيار: تطليق  1متقار ر المالية رق  لالت.ســـــــــينات الســـــــــنو ة تعديالت امى المعيار الدولي  حورة 
يناير  1من  يســـــــــري تطليقهاألحوات المالية ) 9   المعيار الدولي لمتقار ر المالية  2022يناير    1من   يســـــــــري تطليقهاألولى )
ــلي الدولي  التطليقتار إ ل  يت  بعد ت.ديد اقوح ارياار )  16   المعيار الدولي لمتقار ر المالية رق   2022   والمعيار الم.اسـ

   2022يناير  1من  يسري تطليقهالزرااة ) 41رق  
 
بيان المعيار الدولي لمتقار ر المالية و  1  رق   الدولي يمعيار الم.اســلالالتعديالت امى    -ارفصــاح ان الســياســات الم.اســلية  •

ت لن تعصـــح المنشـــ ة ان ســـياســـاتاا الم.اســـلية الاومر ة     تتطمب التعديال 2023يناير  1من    تطليقه)يســـري    2الممارســـة  
اومر ة  يت  الم.اســلية  الســياســة  الت.ديد  لممنشــ ةكيف يم ن   األخرى  التعديالت  توضــحبداًل من ســياســاتاا الم.اســلية الاامة   

ا ارشــــاحات اضــــافة لمثمة امى متى ي.تمل لن تكون الســــياســــة الم.اســــلية جومر ة  لدا  التعديل  وضــــ  مامم ارحارة ل يضــــً
الخاص   2ولمثمة لشـــــــــرح وإ بات تطليق "اممية األممية النســـــــــلية الم وفة من لرب  خطوات" الموضـــــــــ.ة في بيان الممارســـــــــة 

 متقار ر المالية لالدولي   بالمعيار
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 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  لفترة  
 
 
 )يتبع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق   2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدددددرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشددددكل    2/2
 )يتبع( مبكر 

 
  تســتلدل  2023يناير    1من   تطليقه)يســري  8  رق   الدولي يمعيار الم.اســلالتعديالت امى    -تعر ف التقديرات الم.اســلية  •

التعديالت تعر ف التغيير في التقديرات الم.اســـــــــــــلية بتعر ف التقديرات الم.اســـــــــــــلية  بموجب التعر ف الاديد  فان التقديرات 
ــ  لعد  الت لد من المياس"  تقو   ــلية مي "المبالغ النقدية في الليافات المالية التي تخضــــــ ــآتالم.اســــــ تقديرات البتطو ر  المنشــــــ

ياســات الم.اســلية تتطمب قياس بنوح في الليافات المالية بطر قة تنطوي امى اد  الت لد من المياس  م.اســلية ا ا كافت الســال
 توضح التعديالت لن التغيير في التقدير الم.اسلي الناتج ان معمومات جديدة لو تطورات جديدة ال يعد تص.يً.ا لخط  

 
عديالت الاديدة في الليافات المالية لمشــركة اندما تكون قابمة لمتطليق   تتوق  ارحارة لفه ســيت  تطليق معل المعايير والتعســيرات والت

والتعديالت لي ت  ير ما  امى الليافات المالية لمشــــــــركة في فترة التطليق الاديدة  لتطليق معل المعايير    ومن غير المتوق  لن ي ون 
 األولي 

 
امى المعايير المنشــورة لو تعســيرات صــاحرة ان لانة تعســيرات المعايير    يت  تطليقاالخرى   وتعديالت جديدة  معايير منا ال توجد 

  لمشركةالدولية لمتقار ر المالية ومن المتوق  لن ي ون لاا ت  ير ما  امى المعمومات المالية الموجزة 
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 بيان اإللتزام   3/1
  34ممعيار الم.اســــــــلي الدولي رق  ل وفقاً   2021يوفيو    30لعترة الســــــــتة لشــــــــار المنتاية في الليافات المالية الموجزة   معل  ت  ااداح

  الصاحرة ان مامم معايير الم.اسبة الدولية "التقار ر المالية المرحمية"
 

ــمن  ــاحات  المالية الموجزة جمي  المعمومات  المعموماتال تتضـــــ ــنو ة و نبغي لن تقرل جنبًا الى    وارفصـــــ الالزمة لمليافات المالية الســـــ
لشـــار المنتاية  الســـتة  بارضـــافة لعلل  ان النتا ج لعترة 2020حيســـملر    31لمســـنة المنتاية في   لمشـــركةجنب م  الليافات المالية  

حيســـــــملر  31ية التي ســـــــتنتاي في  ال تعتلر بالضـــــــرورة منشـــــــر امى النتا ج التي يم ن توقعاا لمســـــــنة المال  2021يوفيو    30في  
2021  

 أساس اإلعداد 3/2
بالدوالر األمر  ي  ومو العممة الوظيفية واممة العرض لمشـــركة  وقد ت  تقر ب جمي  المي  الى  الموجزة المالية   المعموماتت  ااداح  

مـدققـة" تشــــــــــــــير الى لن  ليت  تصــــــــــــــنيف الليـافـات "  انـدمـا  لقرب للف حوالر لمر  ي )للف حوالر لمر  ي  مـا ل  يـعكر خالف  لـل 
معل ت  ااداح     2020حيســـــــملر   31من الليافات المالية المدققة لمشـــــــركة لمســـــــنة المنتاية في   اســـــــتخراجااالمعمومات المالية قد ت  

ــعة اامة تمثل الميمة العاحلة  المعمومات لمثمن الم.دح المقدمة مقابل   المالية وفقًا لملدل التكمعة التار خية  ان التكمعة التار خية بصــــــــــ
  اند ارست.وا  امياا تباحل الموجوحات

 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد 4
 

يتطمب ااداح معل المعمومات المالية الموجزة من ارحارة اصدار لح ا  وتقديرات وافتراضات تن ر امى تطليق السياسات الم.اسلية 
ــار ف واريراحات    المــدرجــة لمموجوحات والمطموبــاتوالمبــالغ   تت  مراجعــة    قــد تختمف النتــا ج الععميــة ان مــعل التقــديرات  والمصـــــــــــــ

ــات  التقديرات وار ــتمر   ات العالقةفتراضـــ ــ ل مســـ ــلية في العترة التي يت  فياا  امى    يت  اراتراف بالتعديالت  بشـــ التقديرات الم.اســـ
  التقدير وفي لي فترات مستقلمية مت  رة تعديل

 
  لمشـــــــــركةتطليق الســـــــــياســـــــــات الم.اســـــــــلية لارحارة   وضـــــــــعتاااألح ا  الاامة التي  المالية الموجزة  فان   المعموماتاند ااداح معل 

  31لمسنة المنتاية في   لمشركةالليافات المالية السنو ة   في  م  تمل التي ت  تطليقاا  غير المنكد متوافقةمتقدير لوالمصاحر الر يسية 
  2020حيسملر  
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 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  لفترة  
 
 
 ومعدات ممتلكات 5

 
يوفيو  30للف حوالر لمر  ي كما في   217,607  بملمغمل الممتمكات والمعدات لامال رلســمالية قيد التنعيع والســمف الرلســمالية  تتشــ

 للف حوالر لمر  ي   303,194: 2020حيسملر  31) 2021
 
 
 وإلتزامات عقود اإليجار حق إستخدام الموجودات 6
 

 حق إستخدام الموجودات

 
ــافات خالل العترة باتعاقية اياار  معترة  ل  يتعمق تعديل اقد ارياار 2025في حيســـملر  صـــالحيتاا  تنتاي  التي  رض ألاتتعمق ارضـ

خالل    2022وت  تمديدما الى يناير    2020بتمديد اقوح اياار المركبات التي كان من المقرر لن تنتاي صـــــــــــــالحيتاا في يناير  
 ارياار السنو ة لمسنوات الخمم المتبمية الستئاار ملنى الم اتب  مدفوااتالسنة السابقة  وافقت الشركة والمنجر امى تعديل 

 2020حيسملر  31  2021 يونيو 30  
 للف حوالر لمر  ي  دوالر أمريكيألف   
 )مدققة   )غير مدققة(  
     

 3,243,082  3,261,436  العترة/ السنةصافي الميمة الدفتر ة في بداية 
 376,007  185,726  اضافات
  616)  -  صافي -استبعاح 
       357,037)  (194,308)  استاال 

     
      3,261,436  3,252,854  صافي الميمة الدفتر ة في فااية العترة/ السنة

 2020حيسملر  31  2021 يونيو 30  
 للف حوالر لمر  ي  دوالر أمريكيألف   
 )مدققة   )غير مدققة(  
     

 15,941  39,301  الرصيد في بداية العترة/ السنة
 15,960  11,115  اضافات خالل العترة/ السنة

 16,577  7,743  تعديل اقد ارياار
       9,177)  (14,963)  الم.مل لمعترة/ السنة  ارستاال 

     
      39,301  43,196  الفترة/ السنة نهايةالرصيد في 
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 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  لفترة  
 
 
 وإلتزامات عقود اإليجار )يتبع( حق إستخدام الموجودات 6
 

 إلتزامات عقود اإليجار

 
 
 مخزون  7

 
 متقاح : المخزون بطيء ال.ركة و ال في مخصص.ركة الييما يمي 

 

 2020حيسملر  31  2021 يونيو 30  
 للف حوالر لمر  ي  أمريكيدوالر ألف   
 )مدققة   )غير مدققة(  
     

 19,366  40,112  الرصيد في بداية العترة/ السنة
 15,960  11,115  اضافات 

 521  526  العا دة المترالمة
 16,577  7,743  تعديل اقد ارياار

       12,312)  (22,022)  المدفواات
     

      40,112  37,474  الفترة/ السنة نهايةالرصيد في 
     

     مدرجة كما يمي:
 11,723  22,278  متداولة

      28,389  15,196  غير متداولة
     

  37,474  40,112      

   2021 يونيو 30  2020حيسملر  31
   دوالر أمريكي ألف   للف حوالر لمر  ي

   مدققة()غير   )مدققة  
     

 مخزون    189,276  197,430
           مخصص مخزون بطيء ال.ركة ومتقاح    (26,413)  (20,377)

177,053  162,863        

   2021 يونيو 30  2020حيسملر  31
   أمريكي دوالر ألف   للف حوالر لمر  ي

   )غير مدققة(  )مدققة  
     

 الرصيد في بداية العترة/ السنة  20,377  22,316
           السنة العترة/ خالل  )المع وس  /الم.مل  6,036    1,939)

      الفترة/ السنة نهايةالرصيد في   26,413  20,377
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11  
   الموجزةالمالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  لفترة  
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  8

 
 
  مرادفات النقدو نقد  ال 9

 
م.تعظ به   للف حوالر لمر  ي  951,993:  2020حيســــــــملر   31للف حوالر لمر  ي )  416,910اللنل ملمغ   لدىالنقد  يتضــــــــمن
 نيابة ان الشركة ومتاحة اند الطمب باللحفو  مي لموال م.تعظ باا  الم.تعظ به من قللالنقد ان لحفو    من قلل

 
 

 ض و قر   10

 
 مما يمي:الموجز تتكون القروض المعروضة في بيان المركز المالي 

 

   2021 يونيو 30  2020حيسملر  31
   دوالر أمريكي ألف   للف حوالر لمر  ي

   )غير مدققة(  )مدققة  
     

  م  مدينة تاار ة   5,582  20,028
 ايراحات مست.قة  46,499  10,159
 ضر بة الميمة المضافة المدينة  26,334  34,287
 حفعات مقدمة   26,414  67,709
 مصار ف مدفواة مقدماً   12,551  5,306
            م  مدينة اخرى    6,210  1,807

139,296  123,590        

   2021 يونيو 30  2020حيسملر  31
   دوالر أمريكي ألف   للف حوالر لمر  ي

   )غير مدققة(  )مدققة  
     

 فقد في الصندوق    342  313
             حسابات جار ة – فقد لدى اللنل  418,904  953,152
953,465  419,246        

   2021 يونيو 30  2020حيسملر  31
   ألف دوالر أمريكي   لمر  يللف حوالر  

   )غير مدققة(  )مدققة  
     
 غير متداولة     

      قرض مشتر   1,500,000  1,500,000

حيسملر   31
 النوع   العملة   معدل الفائدة   سنة اإلستحقاق   2021يونيو  30  2020

         ألف دوالر أمريكي   للف حوالر لمر  ي 
         )غير مدققة(  )مدققة 

           
            قرض مشترك   دوالر أمريكي   %0,9+  لمدة شهر ليبور  2023  1,500,000  1,500,000
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12  
   الموجزةالمالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  لفترة  
 
 

 )يتبع(ض و قر   10

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى   11

 
 يوًما من فترة اال تمان  60الدا نة في غضون لدى الشركة سياسات رحارة المخا ر المالية لضمان سداح جمي  العم  

 
 

 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة 12
 
المنشــــآت الخاضــــعة    و في الشــــركة  لاضــــاء مامم ارحارة وموظعي ارحارة الر يســــيين في المســــاممينتمثل الااات  ات العالقة  ت

  يت   العالقة ات    والاااتوح ومة امارة لبوظلي   الااات من قلل معللمسـيطرة لو لمسـيطرة المشـتركة لو التي تت  ر بشـ ل جومري 
  الشركةسياسات التسعير وشرو  معل المعامالت من قلل احارة ااتماح 

   2021 يونيو 30  2020حيسملر  31
   ألف دوالر أمريكي   للف حوالر لمر  ي

   )غير مدققة(  )مدققة  
     

   12 ايضاحبنل لبوظلي األول )  375,000  375,000
   12بنل لبوظلي التااري )ايضاح   375,000  375,000
 منسسة سوميتومو ميتسوي المصريية  375,000  375,000
 ليمتد افترفاشيوفالبنل لوف لمر  ا مير ل لينش   75,000  75,000
 سيتي بنل   75,000  75,000
 بنل ميزومو  75,000  75,000
 اس ايسالتسي   75,000  75,000
           ايه جي كر ديت بنل النمسايوفي   75,000  75,000

1,500,000  1,500,000        

   2021 يونيو 30  2020حيسملر  31
   ألف دوالر أمريكي   للف حوالر لمر  ي

   )غير مدققة(  )مدققة  
     

 مصار ف مست.قة  260,054  322,595
  م  حا نة تاار ة    91,038  66,361
 م.تازات حا نة   8,654  3,818

  الموظعينمست.قات   5,970  14,678
 حا نة معاشات تقاادية   4,093  3,707
            م  حا نة لخرى    552  2,630

413,789  370,361        
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13  
   الموجزةالمالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  لفترة  
 
 

 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة 12
 

  ات العالقة في فااية فترة التقر ر مما يمي: الاااتتتكون األرصدة م  
 

 
يمثل واحد : اميل 2020٪ )99لمخا ر اال تمان  حي  يمثل لحد العمالء   ما   كان لدى الشــــــــركة تركيز  2021يوفيو    30في  
  ات العالقة القا مة في  لل التار إ  الااات المست.ق من٪  من 99
 

 كما يمي: العالقة ات  الاااتلافت لامار لرصدة 

   2021 يونيو 30  2020حيسملر  31
   ألف دوالر أمريكي   للف حوالر لمر  ي

   )غير مدققة(  )مدققة  
     

  )ل  مست.ق من جاات  ات االقة  112,778  136,924
           لرصدة لخرى مست.قة من جاات  ات االقة )ب    1,300,113  765,677
902,601  1,412,891        

 جهات ذات عالقة  من مستحق )أ(     
 لحفو  الب.ر ة  112,499  135,569

 لحفو  لمتكر ر   128  128
 شركة بترول لبوظلي الو نية )لحفو    72  933
 لحفو  لمغاز ال.امض   55  96
 الظعرة مشرو  مشتر    21  54
 لحفو  لمعالاة الغاز   3  18

           شركة بترول لبوظلي الو نية لمتوز    -  126
136,924  112,778        

   2021 يونيو 30  2020حيسملر  31
   دوالر أمريكي ألف   للف حوالر لمر  ي

   )غير مدققة(  )مدققة  
     

 غير مست.قة السداح   3,234  89,880
 يو   60الى  31مست.قة من   69,585  13

 يو   90الى  61مست.قة من   9,741  9,242
           يو   91مست.قة أللثر من   30,218  37,789

136,924  112,778        
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14  
   الموجزةالمالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  لفترة  
 
 

 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة 12

 
مـقدـمًا كازء من اتـعاقـية ار ـار التاـاري لتوســــــــــــــي  ـقدرات خـدـمات ال.عر  الملمغ المـدفو   جـاة  ات االـقةتمـثل اـلدفـعة المـقدـمة الى    لمشركة 

 
اشـعار حا ن ت  يتعمق بللف حوالر لمر  ي   41,717 ملمغ  بالصـافي بعد خصـ   2020حيسـملر   31  ت  ارض الرصـيد كما في 1)

   13في العترة السابقة )ايضاح  جاة  ات االقةاصدارل الى 
 

 
 ال ت.مل فا دة ومي مست.قة الدف  / مست.قة المبض اند الطمب  االقة ات  جااتاألرصدة المست.قة الى / من ان 
 

   2021 يونيو 30  2020حيسملر  31
   ألف دوالر أمريكي   للف حوالر لمر  ي

   )غير مدققة(  )مدققة  
     
 جهات ذات عالقة  من ةمستحق)ب( أرصدة أخرى     

 اللر ةلحفو    992,753  575,768
   1لحفو  الب.ر ة )  271,143  189,332

 شركة بترول لبوظلي الو نية )لحفو    35,275  -
 لحفو  لمغاز ال.امض   727  482
           الظعرة مشرو  مشتر    215  95

765,677  1,300,113        
 غير متداولة  – ذات عالقة دفعة مقدمة إلى جهة     

      الم.دوحة  اس بي فيبي ر ميوز القابضة   8,464  408

   2021 يونيو 30  2020حيسملر  31
   ألف دوالر أمريكي   للف حوالر لمر  ي

   )غير مدققة(  )مدققة  
     
 جهات ذات عالقة إلىمستحق     

 اللر ةلحفو    464,104  102,655
 شركة بترول لبوظلي الو نية لمتوز    78,567  44,852
 شركة بترول لبوظلي الو نية )لحفو    27,153  34,593
             لمخدمات الموجستيةلحفو    4,999  3,538

185,638  574,823        

   2021 يونيو 30  2020حيسملر  31
   ألف دوالر أمريكي   للف حوالر لمر  ي

   )غير مدققة(  )مدققة  
     
 (10)إيضاح  جهات ذات عالقة قرض من    

 بنل لبوظلي األول  375,000  375,000
           بنل لبوظلي التااري   375,000  375,000
750,000  750,000        
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15  
   الموجزةالمالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  لفترة  
 
 

 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة 12

 
 :العترةييما يمي األرصدة الاامة م  جاات  ات االقة خالل 

   2021 يونيو 30  2020حيسملر  31
   ألف دوالر أمريكي   للف حوالر لمر  ي

   )غير مدققة(  )مدققة  
 ( 9)إيضاح  النقد ومرادفات النقد    

 شركة بترول لبوظلي الو نية )لحفو    416,910  951,993
 بنل لبوظلي األول  1,869  1,019

           بنل لبوظلي التااري   125  140
953,152  418,904        

   يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 
2020  2021   
   ألف دوالر أمريكي   حوالر لمر  يللف 

   )غير مدققة(  )غير مدققة  
 إيرادات     

   اللر ةلحفو    626,311  555,458
   لحفو  الب.ر ة  430,798  436,498

 شركة بترول لبوظلي الو نية )لحفو    36,592  3,779
 لحفو  لمغاز ال.امض   246  123
           الظعرة مشرو  مشتر    120  48

995,906  1,094,067        
 مشتريات    

 شركة بترول لبوظلي الو نية لمتوز    32,183  30,018
 شركة بترول لبوظلي الو نية )لحفو    21,425  16,255

             لمخدمات الموجستيةلحفو    927  54
46,327  54,535        

 سلف    
      الم.دوحة   اس بي فيبي ر ميوز القابضة اصدار سمعة الى   37,664  59,860

 عقود اإليجار     
      حفعات اقوح ارياار الى جاة  ات االقة   15,959  -
     
 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين    
     

      موظعي ارحارة الر يسيينتعو ضات   2,627  1,454
     
      مامم ارحارةلاضاء   7  7
     
      موظعي ارحارة الر يسيين  6  6
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   الموجزةالمالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  لفترة  
 
 

 إيرادات  13
 

 مرور الوقت  من خط ارفتاج الر يسي التالي:م  خدمات ال.عر  ت.و لتستمد الشركة ايراحاتاا من 
 

 
المالية   العترةســــــــــــــيت  االاتراف باا كايراحات خالل   مســــــــــــــتوفاةلدى ارحارة التزامات لحاء غير  ال يوجد   2021يوفيو    30لما في  
 القاحمة 

 
للف حوالر لمر  ي  يتعمق   41,717  خصـ  بملمغ  2020يوفيو    30تتضـمن ايراحات خدمات ال.عر لعترة السـتة لشـار المنتاية في  

  فاتج انالدا ن الصــــــاحر    ارشــــــعار  ان  مقابل خدمات ســــــابقة ت  لحا ما  جاة  ات االقةالى  باشــــــعار حا ن صــــــاحر ان الشــــــركة  
ــدار مثل معل ارشــــعارات الدا نة في العترة تمل العترةخالل    اتمامااوالتي ت    الااة  ات العالقةمعاوضــــات تاار ة م     ل  يت  اصــ

 ال.الية 
 
 

 صافي – تكاليف تمويل 14

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في   
 2021 2020 2021 2020 
 للف حوالر لمر  ي ألف دوالر أمريكي  للف حوالر لمر  ي ألف دوالر أمريكي  
 )غير مدققة  مدققة( )غير  )غير مدققة  )غير مدققة(  
     

 995,474 1,120,467 503,124 598,176 خدمات ال.عر 
      6,366 3,008 2,689 2,658   ت جير ال.عاراتتسايل 

     
 600,834 505,813 1,123,475 1,001,840      

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في   
 2021 2020 2021 2020 
 للف حوالر لمر  ي ألف دوالر أمريكي  للف حوالر لمر  ي ألف دوالر أمريكي  
 )غير مدققة  )غير مدققة(  )غير مدققة  )غير مدققة(  
     

 507 437 70 243 ايراحات تمو ل
        16,134) ( 9,099)   7,978) ( 4,765) فاقص: تكاليف تمو ل 

     
 (4,522 ) (7,908   (8,662 ) (15,627        
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   الموجزةالمالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  لفترة  
  

 أرباح توزيعات 15
 

  700,000:  2020للف حوالر لمر  ي )  700,000ارحارة امى ااالن توز   لربــاح بملمغ    وافق مامم  2021مــارس    16في  
للف حوالر لمر  ي   665,000  بملمغالمســـــــاممة  ات الصـــــــمة    حصـــــــة امى لســـــــاسللف حوالر لمر  ي  وفًقا التعاقية المســـــــاممين 

للف حوالر لمر  ي  لشركة   35,000:  2020)للف حوالر لمر  ي   35,000لحفو  و   لــللف حوالر لمر  ي     665,000:  2020)
  2021مارس  22بي ر ميوز القابضة اس بي في ليمتد  ت  حف  توز عات األرباح بالكامل في 

  
   إلتزامات ومطلوبات طارئة 16
 

 :2020حيسملر  31و  2021يوفيو  30لدى الشركة االلتزامات والمطموبات الطار ة التالية القا مة في 
 

 
فابيب  األال.عر    لفظمةتتعمق االلتزامات الرلســـــمالية بالمشـــــار   الاار ة والمقترحة لشـــــراء ال.عارات  األســـــمنت  خطو  األســـــال   

في العترة الى اســتئناف   ةالرلســمالي  ات  تعوح الز احة في االلتزاميةقطااات التشــغيمال  وغيرما من المشــار   الكلرى في جمي   المرفة
راج  ايضــاح كعلل     2020 ســنةفي    19-كوفيد  المشــار   واألفشــطة الرلســمالية التي ت  ت جيماا كازء من اســتاابة الشــركة لوباء 

  19 –ت  ير كوفيد لمتعاصيل المتعمقة ب 20
  

 نتائج موسمية 17
 

  السنةال تتعرض الشركة بش ل خاص لموسمية العمميات  يت  توز   اريراحات واألرباح التشغيمية بالتساوي امى مدار 
  

 تقارير القطاع 18
 

  يتطمب قطااات التشـــغيل 8  رق   ان المعمومات المتعمقة بقطااات تشـــغيل الشـــركة ملينة لحفال وفًقا لممعيار الدولي لمتقار ر المالية
ت.ديد قطااات التشــــــــــــغيل امى لســــــــــــاس التقار ر الداخمية حول م وفات الشــــــــــــركة التي تت   8متقار ر المالية رق   لالمعيار الدولي  

ــعته  ــنول ان ر يمالمراجعتاا بافتظا  من قلل الر يم التنعيعي  بصــــــ ــغيمي  من لجل تخصــــــــيص الموارح    المســــــ اتخا  القرار التشــــــ
المعمومـات المقــدمـة الى الر يم التنعيــعي لغرض تخصــــــــــــــيص الموارح وتقيي  لحاء القطــا  امى  تركز    لمقطــا  وتقيي  لحاء    لمقطــا 

ان لي معمومات تتضــــــــمن لصــــــــول  تقدي  تقر راألحاء المالي لكل قطا  من قطااات األامال والممتمكات والمعدات فقط  ال يت  
 لتنعيعي القطا  )باستثناء الممتمكات والمعدات  والمطموبات الى الر يم ا

 
 قطااات تشغيمية  يشار الياا جميًعا باس  "وحدات األامال": لرب  الىألغراض احار ة  ت  تنظي  الشركة 

 
بشـــــــ ل ر يســـــــي الر لحفو  اللر ة م  ادح    موزاةاللري مو لللر قطا  م  حعارات بر ة وآبار ميال ولامال حعارات  القطا   البري 

 .ازات لخرى حاخل مامواة لحفو قميل من ال.عارات المخصصة ليًضا المتي
 

م  جـالوب الممموكـة وبعض ارياـارات في الغـالـب لتمليـة احتيـاجـات لحفو  الب.ر ـة م  اـدح قميـل من ال.عـارات   جداكوب البحريدة
 .المخصصة ليًضا المتيازات لخرى حاخل مامواة لحفو 

 
 .ن لحفو  الب.ر ةمي  ال  لللر قطا  يمثل الازء الخاص بالاز رة م حفارات الجزر البحرية

 
 .و قد  خدمات لخرى  2018 سنةمن خالل الشرالة م  بي ر ميوز في لواخر   قطاع خدمات حقول النفطت  افشاء 

   2021يونيو  30  2020حيسملر  31
   ألف دوالر أمريكي   للف حوالر لمر  ي

   )غير مدققة(  )مدققة  
     

 خطابات االاتماح وخطابات الضمان  48  48
      التزامات رلسمالية   121,809  66,350

     
66,398  121,857        



  18                     شركة أدنوك للحفر ش.م.ع. 

 
   الموجزةالمالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  لفترة  
 
 

 )يتبع(  القطاعتقارير   18
 

في حولـة ارمـارات العربيـة المت.ـدة  وبـالتـالي ل  يت  تقـدي  لي ت.ميـل جغرافي اضـــــــــــــــافي لإليراحات واألربـاح   فقطتعمـل الشــــــــــــــركـة  
 .والموجوحات والمطموبات

 
 العترةاريراحات المــعكورة لاالل اريراحات النــاتاــة من العمالء الخــارجيين فقط  ل  تكن منــا  مليعــات بين القطــااــات في  تمثــل  
  ةلو السابق ةال.الي

 
المســـنول ان اتخا  الر يم   مو ممياس الرب.ية العي تت  مراجعته من قلل األرباح قلل العوا د والضـــرا ب واالســـتاال  وار عاءان  

ــغيمي ــافي )لالمما كما مو معروض في بيان الربح   القرار التشـ ــنة قلل تكمعة التمو ل  صـ ــارة  لو ومو ربح السـ ــاملو الخسـ  الدخل الشـ
    واالستاال اآلخر

 
 .لت.ميل اريراحات من العمالء الر يسيين 12راج  ايضاح 

 

 

 
 

 قطاع خدمات   حفارات  جاكوب 
 

 المجموع  حقول النفط  الجزر البحرية  البحرية  البري  

 )غير مدقق(  2021يونيو  30
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
      

  1,123,475   156,986   105,613  293,372   567,504  ايراحات 
 (497,492) (133,981) (30,482) (79,845) (253,184) )باستثناء ارستاال     تكاليف مباشرة

      
 625,983 23,005 75,131 213,527 314,320 إجمالي الربح 

      
 (135,472)     -  (15,519)  (42,679)  (77,274)  ارستاال   )باستثناء  مصار ف امومية وإحار ة

  9,010   20   944   2,576   5,470  ايراحات لخرى  صافي 
 499,521 23,025  60,556 173,424 242,516 األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

 كما يمي:  لعترة م  ربح ااألرباح قلل العوا د والضرا ب واالستاال  وار عاء   تسو ةيت  
 
  قطاع خدمات   حفارات  جاكوب   
 المجموع  حقول النفط  الجزر البحرية  البحرية  البري  
 ألف   

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
      

 499,521  23,025  60,556 173,424   242,516  األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
      

 (186,203)  (18,635)  (21,720)  (67,212)  (78,636)  ارستاال  المدرج في التكاليف المباشرة  
 (23,068)    -  (2,428)  (6,676)  (13,964)  المدرج في مصار ف امومية وإحار ة   ارستاال 

 (209,271)  (18,635)  (24,148)  (73,888)  (92,600) مجموع اإلستهالك 
 (8,662)     -  (920)  (2,541)  (5,201)  تمو ل  صافي  تكمعة
 281,588  4,390  35,488  96,995   144,715  الفترة ربح 
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   الموجزةالمالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  لفترة  
 
 

 )يتبع(  تقارير القطاع 18

 

 
 القطااات لقطااات تشغيل الشركة كما تمت مراجعتاا من قلل صاف  القرار التشغيمي الر يسي: موجوحاتيمثل الادول التالي 

 

 
 

 قطا  خدمات   حعارات  جالوب 
 

 المامو   حقول النعط الازر الب.ر ة  الب.ر ة اللري  

 )غير مدقق   2020يوفيو  30
 للف 

 حوالر لمر  ي 
 للف 

 حوالر لمر  ي 
 للف 

 حوالر لمر  ي 
 للف 

 حوالر لمر  ي 
 للف 

 حوالر لمر  ي 
      

  1,001,840   98,353   106,681   282,769   514,037  ايراحات 
 (411,788) (70,230) (32,729) (78,404) (230,425) )باستثناء ارستاال     تكاليف مباشرة

      
 590,052 28,123 73,952 204,365 283,612 اجمالي الربح

      
 (98,084)    -  (11,335) (31,170) (55,579) )باستثناء ارستاال    مصار ف امومية وإحار ة

  4,270     -   455   1,253   2,562  ايراحات لخرى  صافي 
      

 496,238 28,123 63,072 174,448 230,595 العوا د والضرا ب واالستاال  وار عاء األرباح قلل 

 كما يمي:  م  ربح العترة األرباح قلل العوا د والضرا ب واالستاال  وار عاء   تسو ةيت  
 
  قطا  خدمات   حعارات  جالوب   
 المامو   حقول النعط الازر الب.ر ة  الب.ر ة اللري  
 للف  

 لمر  ي حوالر 
 للف 

 حوالر لمر  ي 
 للف 

 حوالر لمر  ي 
 للف 

 حوالر لمر  ي 
 للف 

 حوالر لمر  ي 
      

  496,238   28,123   63,072   174,448   230,595  األرباح قلل العوا د والضرا ب واالستاال  وار عاء 
      

 (166,612)   (7,501)  (21,451)  (64,557)  (73,103)  المدرج في التكاليف المباشرة   ارستاال 
 (11,468)    -  (1,265)  (3,483) (6,720) ارستاال  المدرج في مصار ف امومية وإحار ة  

 (178,080)   (7,501)  (22,716)  (68,040)  (79,823)  مامو  ارستاال  
 (15,627)     -  (1,667)  (4,585)  (9,375)  تمو ل  صافي  تكمعة

  302,531   20,622   38,689   101,823   141,397  ربح العترة
      

  قطاع خدمات    جاكوب   
 المجموع  حقول النفط  الجزر البحرية  البحرية  البري  

 )غير مدقق(  2021يونيو  30
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف دوالر  

 أمريكي 
ألف دوالر  

 أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
      

 3,252,854 450,772 249,378 1,460,577 1,092,127 ممتلكات ومعدات 
      

      )مدقق   2020حيسملر  31
      

 3,261,436 443,467 265,460 1,520,538 1,031,971 ممتمكات ومعدات 
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   الموجزةالمالية  بالمعلومات إيضاحات تتعلق 

 )يتبع(  2021 يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  لفترة  
 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم 19
 

الشـركة امى المتوسـط المرجح لعدح األسـا  المصـدرة  لمسـاممييت  احتسـاب العا د األسـاسـي والمخعض لمسـا  بقسـمة الربح العا د  
  العترةخالل 

 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في   
 2021 2020 2021 2020 
 للف حوالر لمر  ي ألف دوالر أمريكي  للف حوالر لمر  ي ألف دوالر أمريكي  
 )غير مدقق  مدقق( )غير  )غير مدقق  )غير مدقق(  
     

      302,531 281,588 162,455 171,772 الربح العا د لمساممي الشركة )للف حوالر لمر  ي  
     

المتوسط المرجح لعدح األسا  لغرض الربح  
      4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 األساسي لمسا  

     
      0,0756 0,0704 0,0406 0,0429 لمر  ي  العا د لمسا  )للف حوالر 

 
 األساسي  العا د امى السا مو فعم  المخعضفان العا د امى السا   وبالتالي  مخعضةال توجد لوراق مالية 

 
 19-كوفيد تأثير جائحة  20
 

حالة  وارئ صـ.ية االمية بسـلب سـاللة جديدة من العيروس التاجي فشـ ت ان    لامنت منظمة الصـ.ة العالمية 2020في يناير  
مو   19-كوفيدتعشـــي  لن     صـــنعت منظمة الصـــ.ة العالمية 2020)مارس   ًا فيالحق    19 –كوفيد تعشـــي  في وومان  الصـــين )

لوبا ية لاعا المرض فرض قيوح وقد اســتمزمت الطليعة االز احة الســر عة في التعرض والعدوى في جمي  لف.اء العال     فتياة جا .ة
   مما كان له آ ار سملية امى االقتصاح العالمي وال.ياة االجتماعية معظ  بمدان العال  فيكاممة  وإغالقاتاالمية امى السعر 

 
ــل   وفتياة لعلل  فشــــ  اد  اليقين امى مســــتوى االقتصــــاح الكمي ييما يتعمق باألســــعار والطمب امى النعط والغاز والمنتاات  تواصـ

حي  تواصـل الشـركة تكلد    بافتظا  امى لامالاا  وال يزال الرب  الثافي يمثل ت.دًيا من منظور تشـغيمي 9-كوفيدالشـركة تقيي  ت  ير  
ل.ار الصـــ.ي  المتعمقة بتدابير اغير مباشـــرة لموباء المســـتمر  وخاصـــة التكاليف المتعمقة بالقوى العاممة  تكاليف اضـــايية مباشـــرة و 

  الدولةخارج  العالقلطاق  فراح األوالت مين حاخل الدولة 
 

ــنةخالل   ــتعد 2021 ســ ــركة تســ ــ ل لقوى بعد   لتكثيف  بدلت القيوح العالمية في التراج   وتعتقد ارحارة لن الشــ العمميات لتظار بشــ
ــيةتغييرات  ال  الوباء من خالل النظر في ــاســ ــتراتيايات احتواء التكمعة  وتنو      رق في    األســ احارة األامال  بما في  لل تطو ر اســ

  الت  ير امى اممياتاامن متقميل لمثل ت.سينات القوى العاممة الدينامي ية  غيمية لخرى سالسل التور د  وإجراء تعديالت تش
 
 

  الموجزةالمالية  المعلوماتإعتماد   21
 

  2021يوليو  25بتار إ ما وإجازة اصدار ارحارة  مامم من قلل الموجزةالمالية  المعموماتت  ااتماح 
 
 


