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 تفوق التوقعات  مالية قوية نتائج  عن أدنوك للحفر تعلن 
   2021ربع الثالث والتسعة أشهر األولى من لل

 

 %  12 بنسبةتسعة أشهر األولى لل اإليرادات في زيادة •
 مليون دوالر   785 إلى تصلقبل الخصم  رباحاأل  •
 لألوراق المالية  أبوظبيأعقاب اإلدراج الناجح في سوق  فيأداء مالي استثنائي  •
 رباح األ % من 105 إلى 1العمليات عن% ليصل النقد الناتج 50 بنسبةفي الربع الثالث رباح األ  هامش في ارتفاع •
 مماسنوي  من العام بمقدار أربعة أضعاف على أساس    األولىالرأسمالية لفترة التسعة أشهر  االستثمارات يادةز  •

 الطموحة  النمو خطط يدعم

 

ي سوق أبوظبي لألوراق المالية )تحت  : أعلنت شركة أدنوك للحفر المدرجة ف2021  نوفمبر  10أبوظبي،  
عن نتائجها المالية للربع الثالث والتسعة أشهر  اليوم  (  AEA007301012والرقم    ADNOCDRILLالرمز  

 . 2021األولى من عام  

، سّجلت  2021في سوق أبوظبي لألوراق المالية أوائل أكتوبر    ناجحالوفي نتائجها الربعية األولى منذ إدراجها  
  لتصل إلى   %12بنسبة  ارتفعت اإليرادات  حيث    2021لألشهر التسعة األولى من عام    أدنوك للحفر نموًا قوياً 

 بالفترة نفسها من العام الماضي. مليار دوالر مقارنةً  1.7

 لتتجاوز  مليون دوالر  785قبل خصم الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء بلغت  وأعلنت الشركة عن أرباح  
% على  9، بزيادة  مليون دوالر لهذه الفترة  460  ت بلغ  وأرباح صافية %،  46  مريح قدرهبهامش  و ،  التوقعات 

، بزيادة  مليون دوالر  571  فر إيرادات بلغت لت أدنوك للحسجّ ف،  أما في الربع الثالث من العامسنوي.    أساس  
 ، مليون دوالر  285 قبل خصم الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء بقيمة، وأرباح  سنوي   س  % على أسا 11
 .% في الربع الثالث.50 بنسبةما يمثل هامشًا  وهو

 عمليات الحفرجميع  فينمو قوي 

  بالحفر حفر، مدفوعًا بشكل خاص  لل  هاعملياتعبر  في اإليرادات  ومرونة كبيرة    قوياً سجلت أدنوك للحفر نموًا  
 البري وخدمات حقول النفط. 
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، بزيادة مليون دوالر  847  األولى من العام  فترة التسعة أشهرخالل  بلغت اإليرادات    : الحفر البري  •
عمليات  بالحفارات الجديدة و كبير    إلى حد    ، مدفوعةً بالفترة نفسها من العام الماضي  مقارنةً   %10قدرها  
الثالث من عام    ووصلت .  2021في عام    تشغيل الحفارات إعادة     279  إلى  2021إيرادات الربع 

 سنوي.  على أساس   %9، بزيادة مليون دوالر
مليون    450  لتصل إلىاألولى من العام  اإليرادات خالل فترة التسعة أشهر    ارتفعت   :الحفر البحري  •

بـ(دوالر   بزيادة في النشاط التشغيلي    ، مدعومةً (2020  عام  للفترة ذاتها  مليون دوالر  443  مقارنًة 
البحرية الثالث من  و .  للحفارات  الربع  إيرادات  على    %2، بانخفاض  مليون دوالر  157  عامالبلغت 

 سنوي.  أساس  
مليون دوالر في األشهر التسعة    166  لتصل إلى  %11ارتفعت اإليرادات بنسبة    الجزر االصطناعية: •

  عام البلغت إيرادات الربع الثالث من و بالفترة نفسها من العام الماضي.  مقارنةً  2021األولى من عام 
 سنوي. على أساس   %45، بزيادة قدرها مليون دوالر 61

بفضل  أعلى    قوي مدفوع بنشاط    على مسار نمو  خدمات حقول النفط  حافظت    خدمات حقول النفط: •
بنسبة    2021ارتفعت اإليرادات لفترة التسعة أشهر األولى من عام  ، حيث  القطاع  التوسع المستمر في

  74  عامالبلغت إيرادات الربع الثالث من  و مليون دوالر.    231  سنوي لتصل إلى  % على أساس  50
 سنوي.  % على أساس  32مليون دوالر، بزيادة قدرها  

مليون دوالر، بزيادة    785  بلغت األرباح قبل خصم الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء لفترة التسعة أشهر
استمرار  رغم  في األعمال    متواصلة، مما يدل على مرونة  ولتتخطى التوقعات   سنوي   على أساس   %11قدرها  

  يعكس هامش األرباح قبل خصم الفائدة والضريبة و .  الفترةتلك  طوال    19-بجائحة كوفيد المرتبطة    التحديات 
الكفاءة في   تعزيزالتزام الشركة وتركيزها المستمر على    %46البالغ  لشركة أدنوك للحفر    واالستهالك واإلطفاء

وفق المقاييس العالمية    الريادي في القطاعاستخدام أسطولها  معدل    وهو ما يتضح من،  هاأعمال  نواحيجميع  
ة  النقدي ات  التدفق  توليد في    عاليةالشركة على مستويات    ت حافظو .  2021سبتمبر    30  في  2% 95.5والذي بلغ  

مليون   823 إلىليصل سنوي  على أساس   %15بنسبة  ت العملياالناتج عن لنقد ع ا امع ارتف الفترةتلك خالل 
 .واالستهالك واإلطفاء خصم الفائدة والضريبةرباح قبل % من األ105يمثل نسبة  ، أي ما دوالر
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  454سنوي، لتصل إلى    لفترة التسعة أشهر بمقدار أربعة أضعاف على أساس    الرأسمالية  ستثمارات زادت االو 
في   شركةالتي تقوم بها الالطموحة  توسع  ال  ات عملياالستثمارات    هدعم هذ توس.  2021مليون دوالر في عام  

في    هاعملالجديدة  الحفارات    ن تبدأأتوقع  حيث من الم ،  ارات وعمليات االستحواذ على الحف   خدمات حقول النفط
 . 2022عام  

 المنتدب   العضو  المتقدمة،  والتكنولوجيا  الصناعة  وزير  الجابر،  أحمد   سلطان  الدكتور  معالي  قالالمناسبة،    وبهذه
:  للحفر   أدنوك  إدارة  مجلس  ورئيس   شركاتها  ومجموعة)أدنوك(    الوطنية أبوظبي بترول  لشركة  التنفيذي  والرئيس

نتائجمن   ‘ للحفرأدنوك  ’   أثبتت " القوية    هاخالل  االمالية  عام  في  من  الثالث   مالي   أداء  عن  2021لربع 
  في  الناجح إدراجها  منذ  المالية للنتائج  تقرير أول  في وذلك  التوقعات،  كافة  تخطت  كبيرة  ومرونة قوي 

 . "الماضي أكتوبر في المالية  لألوراق أبوظبي سوق 
 

  تلعب  وهي أدنوك، لمجموعة  الطموحة   النمو  خطط  في  أساسية  ركيزة  ‘ للحفر  أدنوك’   شركة: "تمثل  وأضاف
 من  الذاتي  االكتفاء وتحقيق  النفط من اإلنتاجية السعة زيادة  في أهدافها  تحقيق  من  أدنوك  تمكين  في مهماً  دوراً 

  مع  الطويل  المدى على ‘للحفر  أدنوك’  ونجاح  نمو  بدعم   التزامها  في  أدنوك  وتستمر .اإلمارات   لدولة الغاز
  النجاح و   النمو  تحقيقستواصل    ‘ للحفر  أدنوك’   بأن ثقة  على ونحن الشركة،  في  األكثرية  بحصة  احتفاظها

 ". للمساهمين مجزية عوائد   وتقديم
 

قال   جانبه  الصمن  هللا  عبد  الرحمن  "   عري يعبد  للحفر:  ألدنوك  التنفيذي  المالية  الرئيس  النتائج  هذه  تدعم 
  للنمو   طموحةال  طناخط،  المميز للشركة االكتتاب العام األولي  في أعقاب    ، التي تأتيللغاية  والتشغيلية القوية

إلىاو  الشركة  واجتهاد   كفاءة  لمستندة  ن  آم الحفر بشكل  عمليات    لتنفيذ   يعملون بشكل متواصلالذين    كوادر 
 ". ا على المدى الطويلأعمالن  نموواالسهام ب  وفعال

عودة عملياتنا إلى    نتوقع ،  2022  وإلى عام  2021من    الربع األخير   إلى   فيما نتطلع"وأضاف الصيعري قائاًل:  
بعد اإلدراج الناجح  في تنفيذ استراتيجيتنا طويلة األجل.    كبير   تقدمتحقيق  أن نستمر في  و   جائحةطبيعتها بعد ال

ف المالية تحقيق األهدا  على ، سيكون تركيزنا المباشر  الشركة  التي وضعها مساهمونا الجدد فيالكبيرة  الثقة  و 
تدعم هذه األهداف كما س  اليومية.  في أنشطتنا، مع الحفاظ على التميز التشغيلي  وضعهاقمنا بالقوية التي  
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الطموحة    خطط بنااالستدامة  الحوكمالخاصة  مجال  في  رائد  أداء  لتحقيق  جاهدين  نسعى  حيث  البيئية  ،  ة 
 ".واالجتماعية والمؤسسية

عدد من المناقصات الضخمة في أبوظبي، كما تسعى إلى مزيد من التوسع   مشاركتها فيوتواصل أدنوك للحفر  
محفظة   االنتقائيةفي  حالة    الخدمات  وفي  النفط.  حقول  خدمات  قطاع  في  السوقية  بوحصتها  هذه الفوز 

خارج قطاع  تها  محفظ الشركة من توسيع    ، ستتمكن2022خالل عام ؤها  إرساأن يتم  توقع  مناقصات، التي ي ال
  .خدمات الحفر المتكاملة

تم إدراج أدنوك للحفر  وعقب االكتتاب العام األولي الناجح الذي تجاوزت تغطية الطرح القيمة المستهدفة منه،  
شهر الرئيسية    خالل  المؤشرات  من  ثالثة  في  راسلأكتوبر  فوتسي  لمؤشر  وهي:    التابعة  العالمية، 

ومؤشر فوتسي مؤشر الناشئة،  ذات  لألسواق  للشركات  الكبير، فوتسي  المال  ومؤشر  رأس 
 العالمي.  القياسي فوتسي

 

 المقاييس المالية الرئيسية 
نسبة  
 التغير 

التسعة أشهر  
األولى من  

2020 

التسعة أشهر  
األولى من  

2021 

نسبة  
 التغير 

الربع الثالث  
2020 

الربع  
الثالث  
2021 

 أمريكي  مليون دوالر 

 اإليرادات  571 515 % 11 1,694 1,517 % 12

  خصم الفائدة والضريبةاألرباح قبل  285 209 % 36 785 705 % 11
 واالستهالك واإلطفاء 

 صافي األرباح  178 120 % 48 460 422 % 9

 ربحية السهم )دوالر أمريكي / سهم( 0.0112 0.0075 % 49 0.0287 0.0264 % 9

 3النفقات الرأسمالية  171 21 % 714 454 100 % 354

 1النقد من العمليات 291 212 % 37 823 716 % 15

 - ى انته -

 :للحفر أدنوك عن
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 ( وهيADNOCDRILL ،ISIN AEA007301012المالية )رمز  لألوراق أبوظبي سوق  في مدرجة شركة للحفر أدنوك
،  2021سبتمبر  30 في حفارة 96 تمتلك الحفارات، حيث أسطول حجم حيث من األوسط الشرق  في وطنية حفر شركة أكبر

 أدنوك .أدنوك لمجموعة بالحفارات المرتبطة الخدمات وبعض الحفارات تأجير لخدمات الوحيد المزود كونها إلى  باإلضافة
 إلى البداية من وتسليمها اآلبار بحفر تقوم المنطقة، حيث في المتكاملة الحفر  لخدمات وطنية شركة  أول أيضاً  هي للحفر
 في واإلنتاج التنقيب أعمال في مهمة وصل حلقة الشركة وتعتبر .بأكملها الحفر قيمة سلسلة تشمل خدمات وتقدم النهاية

 2030 عام بحلول يومياً  برميل  ماليين 5 البالغة المستهدفة اإلنتاجية الطاقة نحو قدماً  المضي أدنوك تواصل أدنوك، حيث
 .المتحدة العربية اإلمارات لدولة  الغاز من يالذات االكتفاء وتحقيق

  www.adnocdrilling.ae زيارة ُيرجى المزيد لمعرفة

 

 : اإلعالمية ُيرجى التواصل مع لالستفسارات

 ل إيان كراكني

 نائب الرئيس لالتصال المؤسسي

+971 2 698 3614 

 

 :الستفسارات المستثمرين ُيرجى التواصل مع

 كاثرين زيك 

 نائب الرئيس لشؤون المستثمرين

+971 2 698 3499 

 

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

