طرح أسهم للكتتاب العام يف دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط
ر
ر
("الشكة")
نشة االكتتاب للطرح العام ألسهم رشكة أدنوك للحفر ش.م.ع

سبتمب 2021
بتاري خ 6
ر
ر
(شكة مساهمة عامة مؤسسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة)
بيع عدد  1,200,000,000من األسهم العادية بقيمة اسمية  0.10درهم لكل سهم (تمثل نسبة %7.5
من إجمال األسهم المصدرة ف رأس مال ر
الشكة) ("أسهم الطرح") يف اكتتاب عام يف دولة اإلمارات
ي
ي
العربية المتحدة ("دولة اإلمارات") ،ويحتفظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح يف أي وقت قبل
ً
ً
نهاية ر
فبة االكتتاب وفقا لتقديره المطلق ،ووفقا للقواني المعمول بها وموافقة هيئة األوراق المالية
والسلع .يتم تحديد سعر البيع من خلل نطاق سعري للطرح والذي سوف يتم اإلعلن عنه يف إعلن
نشه ف نفس يوم بداية ر
اإلدراج الذي سيتم ر
سبتمب "( 2021النطاق السعري
فبة االكتتاب يف 13
ر
ي
للطرح") .سيتم إصدار أسهم الطرح عىل النحو الواجب والصحيح يف تاري خ إدراج أسهم الطرح
أبوظب لألوراق المالية")
أبوظب لألوراق المالية ("سوق
("اإلدراج") يف سوق
ري
ري
النهائ ("حجم الطرح
النهائ") وحجم الطرح
النهائ للسهم ("سعر الطرح
سيتم اإلعلن عن السعر
ي
ي
ي
النهائ") بعد غلق باب االكتتاب .ر
النهائ" يف القسم
يرج االطلع عىل الجزء الخاص ب "سعر الطرح
ي
ي
األول من هذه ر
النهائ.
الطرح
سعر
احتساب
كيفية
يوضح
والذي
ة
النش
ي
النشة سوف يتم ر
وحيث أن هذه ر
نشها بغرض االكتتاب يف أسهم الطرح يف دولة المارات العربية المتحدة
فقط ،فإنه لم ولن يتم اتخاذ أي إجراء يف أي دولة أخرى ُيسمح فيها باالكتتاب العام يف أسهم الطرح وفقا
النشة؛ أو حيازة أو تداول أو توزي ع هذه ر
لهذه ر
النشة يف أي دولة أخرى .وبناء عىل ذلك ،لن يتم بيع أو عرض
غي ر
أسهم الطرح ،بصورة ر
نش هذه ر
مباشة ،وال يجوز توزي ع أو ر
النشة أو أي مواد أخرى متعلقة
مباشة أو ر
للقواني
والئ إال وفقا
ر
بالطرح أو العالن عن الطرح أو أي مستند آخر يتعلق باألسهم ،يف أي دولة /اختصاص ي
الوالئ.
واللوائح المعمول بها يف هذه الدولة أو االختصاص
ي
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ر
فبة الطرح
تكون ر
الشيحة الثانية ر
للشيحة األول و ر
فبة الطرح ر
والشيحة الثالثة (عىل النحو الموضح يف هذه
النشة) ،حيث تبدأ ر
للشيحة األول و ر
سبتمب  2021وتنته ر
ر
الشيحة
فبة الطرح لكل رشيحة يف 13
ر
ي
سبتمب  ،12021وتنته ر
سبتمب 2021
للشيحة الثانية يف 26
الثالثة يف 23
ر
ر
ي
األول ("الطرح") ،بما يف ذلك الطرح المخصص لجهاز المارات لالستثمار ،لعدد
هذا هو الطرح العام
ي
ر
وه رشكة مساهمة عامة ("ش.م.ع") مؤسسة يف
( 60,000,000ستون مليون) من أسهم رأس مال الشكة ،ي
دولة المارات ،إذ سيتم طرحها للبيع من قبل المساهم البائع (عىل النحو الموضح ف هذه ر
النشة) .تمثل أسهم
ي
ومائت مليون) سهم سيتم بيعها من قبل المساهم البائع وسيتم تحديد
الطرح عدد ( 1,200,000,000مليار
ي
النهائ من خالل اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء سجل أوامر االكتتاب من خالل
سعر الطرح
ي
المكتتبي ف ر
الشيحة الثانية.
طلبات االكتتاب المقدمة فقط من
ر ي
يف حال تم االكتتاب يف وتخصيص جميع أسهم الطرح فإن أسهم الطرح ستمثل نسبة ( %7.5سبعة ونصف
بالمئة) )من إجمال األسهم العادية المصدرة ف رأس مال ر
الشكة ("األسهم") ،ويحتفظ المساهم البائع بحق
ي
ي
للقواني المعمول بها
ا
ووفق
المطلق،
لتقديره
ا
وفق
االكتتاب
ة
في
نهاية
قبل
وقت
أي
ف
الطرح
زيادة حجم
ر
ي
مال ولم يتم ولم
وموافقة هيئة األوراق المالية والسلع .قبل هذا الطرح ،لم يتم إدراج األسهم يف أي سوق ي
الشيحة الثانية ر
الشيحة األول و ر
يحدث أي تسويق عام لألسهم .وبعد غلق باب االكتتاب أمام ر
والشيحة
الشكة بطلب لدراج أسهم ر
الثالثة واالنتهاء من عملية االكتتاب سوف تتقدم ر
أبوظت لألوراق
الشكة يف سوق
ي
المالية.
تاري خ اعتماد ر
سبتمب 2021
النشة من قبل هيئة األوراق المالية والسلع 2
ر
ً
تحتوي ر
نشة الطرح هذه عىل بيانات تم تقديمها وفقا لقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة من هيئة األوراق
المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة ("الهيئة") ،وقد تم اعتماد هذه ر
النشة من الهيئة بتاري خ
سبتمب  2021وال يعد اعتماد الهيئة ر
للنشة بمثابة اعتماد لجدوى االستثمار وال توصية باالكتتاب
2
ر
ً
ر
يعب فقط أن النشة تتضمن الحد األدئ من المعلومات المطلوبة وفقا لقواعد اإلصدار
باألسهم ،وإنما ي
ر
تعتب الهيئة مسؤولة
واإلفصاح عن المعلومات والمعمول بها يف نشات االكتتاب والصادرة عن الهيئة ،وال ر
عن دق ة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة ف هذه ر
النشة وال تتحمل أي مسؤولية عن أية أضار أو
ي
ر
خسائر تلحق بأي شخص نتيجة االعتماد عىل هذه النشة أو أي جزء منها ،ويتحمل أعضاء مجلس إدارة
الشكة مجتمعي ومنفردين كامل المسؤولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة ف ر
ر
نشة
ي
الطرح ،ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد بذل العناية اللزمة وإجراء الدراسات الممكنة ،بعدم

 1تستمر فترة االكتتاب لشريحة األفراد لمدة عشرة أيام بما في ذلك أيام السبت وذلك لغايات قبول طلبات االكتتاب.
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ر
بالنشة إل جعل أي إفادة واردة فيها
وجود أية وقائع أخرى أو معلومات جوهرية يؤدي عدم تضمينها
مضللة أو مؤثرة يف القرار االستثماري للمكتتبي.
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طريقة إصدار وبيع أسهم الطرح يف اكتتاب عام
ومائت مليون) سهم ،سيتم بيعها من قبل المساهم البائع
تمثل أسهم الطرح عدد ( 1,200,000,000مليار
ي
النهائ من خالل اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء
يف اكتتاب عام وسيتم تحديد سعر الطرح
ي
ر
المكتتبي يف الشيحة الثانية .يحتفظ
سجل أوامر االكتتاب من خالل طلبات االكتتاب المقدمة فقط من
ر
المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح يف أي وقت قبل نهاية فية االكتتاب وفقا لتقديره المطلق ،ووفقا
اني المعمول بها وموافقة هيئة األوراق المالية والسلع.
للقو ر
المكتتبي ف ر
الشيحة الثانية
عند إنشاء سجل أوامر االكتتاب ،سوف تمثل أسهم الطرح المكتتب فيها من قبل
ر ي
النهائ لكل سهم من أسهم الطرح.
ويتعي لنجاح
كامل أسهم الطرح المستخدمة عند احتساب سعر الطرح
ر
ي
ر
المكتتبي ف ر
المكتتبي يف الشيحة األول
الشيحة الثانية عن  %60وأال تزيد نسبة
االكتتاب ،أال تقل نسبة
ر
ر ي
ر
مجتمعي عن  %40من أسهم الطرح.
الشيحة والثالثة
ر
الشيحة األول ،يتم تخصيص األسهم المتبقية إل ر
إذا لم يتم االكتتاب بالكامل ف أسهم ر
الشيحة الثانية .وإذا
ي
الشيحة الثالثة ،يتم تخصيص األسهم المتبقية إل ر
لم يتم االكتتاب بالكامل ف أسهم ر
الشيحة األول .ويليم
ي
ر
ر
المكتتبي من الشيحة األول والشيحة الثالثة
تلق االكتتاب برد مبالغ االكتتاب الفائضة المستلمة من
ر
بنوك ي
لغرض االكتتاب يف أسهم الطرح بالضافة إل األرباح الميتبة عىل تلك المبالغ بعد يوم واحد من تاري خ غلق
الشيحة األول ر
للمكتتبي من ر
والشيحة الثالثة ،عىل أال يتجاوز تاري خ
باب االكتتاب وحت يوم قبل تاري خ ردها
ر
المكتتبي من
رد المبالغ (الفائض) مدة ( )5خمسة أيام عمل من التاري خ المحدد لتخصيص أسهم الطرح إل
ر
جميع ر
الشائح.
غي ر
وال يجوز للمؤسس ري ،سواء بشكل ر
مباش أو من خالل أي من رشكاتهم التابعة ،االكتتاب يف أسهم
مباش أو ر
الطرح.
آلية البناء السعري
ه آلية يتم بمقتضاها تحديد سعر السهم عند اصداره أو طرحه لالكتتاب العام ،وتتضمن
آلية البناء السعري ي
آلية البناء السعري الخطوات التالية:
 .1تعي ري ر
الشكة المصدرة بنكا استثماريا واحدا أو أكي ليكونوا بمثابة مديري االكتتاب ويتم تكليفهم
الشكة عىل تحديد النطاق السعري للورقة المالية إضافة إل صياغة ر
بمساعدة ر
نشة االكتتاب لرسالها
إل المستثمرين.
 .2تقوم البنوك االستثمارية الت تم تعيينها من قبل ر
المؤهلي (وهم
الشكة بدعوة بعض المستثمرين
ر
ي
عادة وليس حرصا من كبار المشيي ري من ذوي الخية ومديري الصناديق االستثمارية) ،إل تقديم
ر
الت يرغبون يف دفعها مقابل تلك األسهم
الت يرغبون يف شائها واألسعار ي
عطاءات بشأن عدد األسهم ي
المؤهلي يف السجل الخاص بأوامر االكتتاب يف األسهم
وتسجيل استطالعات آراء المستثمرين
ر
المطروحة.
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كىل عىل االصدار من
 .3يتم تحديد السعر وفقا آللية البناء السعري من خالل تقييم حجم الطلب ال ي
النهائ ألسهم
العروض المقدمة .يقوم مديري االكتتاب بتحليل المعلومات وعليه يتم تحديد السعر
ي
الطرح من قبل ر
النهائ ألسهم الطرح.
الشكة المصدرة والمساهم البائع ،والذي يطلق عليه السعر
ي
المقبولي ر
بالشيحة
المؤهلي
لمقدم العروض من المستثمرين
 .4يتم تخصيص األسهم بعد ذلك
ر
ر
ي
الثانية بناء عىل تقدير ر
الشكة المصدرة والمساهم البائع.
يتضمن القسم المعنون ب " التعريفات واالختصارات" قائمة بالتعريفات واالختصارات الواردة ف هذه ر
النشة.
ي
هيكلة ر
الشائح
ر
أ.
الشيحة األول
للشيحة األول وفقا لهذه ر
سوف يتم طرح أسهم ر
النشة ،ويتم تخصيص نسبة ( %8ثمانية بالمائة) من
ر
والت تقترص عىل
والت تمثل ( 96,000,000ستة وتسعون مليون) سهم للشيحة األول ي
أسهم الطرح ي
التال وصفهم:
األشخاص ي
•

المكتتبي من األفراد
المؤهلي ذو المالءة المالية الذين ال يشاركون ف ر
الشيحة
الطبيعيي (بما يف ذلك األفراد
األشخاص
ر
ر
ي
ر
بنك فيما عدا أي شخص مقيم يف الواليات
الثانية أو الشيحة الثالثة) الذين يمتلكون حساب ي
المتحدة األمريكية كما هو معرف يف قانون األوراق المالية للواليات المتحدة األمريكية لسنة ،1933
األمريك") .وال يوجد أي متطلبات أو قيود أخرى عىل الجنسية
وتعديالته ("قانون األوراق المالية
ي
المؤهلي.
المكتتبي األفراد
أو مكان القامة ليكون كأحد
ر
ر
تلق
يجوز للقرص التقدم بطلبات لال كتتاب يف أسهم الطرح وفقا لإلجراءات المعمول بها لدى بنوك ي
والقواني السارية والمطبقة يف هذا الشأن.
االكتتاب
ر

•

المستثمرين اآلخرين
الشيحة الثانية أو ر
(الشكات والمؤسسات) الذين ال يشاركون ف ر
المستثمرين اآلخرين ر
الشيحة الثالثة
ي
بنك (فيما عدا أي شخص مقيم يف الواليات المتحدة األمريكية كما
والذين يمتلكون رقم حساب ي
األمريك ،وتعديالته(.
هو معرف يف قانون األوراق المالية
ي
المكتتبي من ر
أبوظت لألوراق المالية.
الشيحة األول رقم مستثمر يف سوق
يجب أن يمتلك كافة
ر
ي
إذا لم يتم االكتتاب ف جميع أسهم الطرح ر
الغي مكتتب فيها
للشيحة األول ،سوف تكون األسهم ر
ي
المكتتبي ف ر
الشيحة الثانية ،أو يمكن للمساهم البائع كحل بديل
قبل
من
متاحة لال كتتاب
ر
ي
(وبالتشاور مع هيئة األوراق المالية والسلع) ( )1أن يقوموا بتمديد تاري خ غلق باب االكتتاب يف
ر
الشائح األول والثانية والثالثة و /أو ( )2غلق الطرح عند الحد المستلم من الطلبات (االكتفاء بالحد
المستلم من الطلبات).
يحتفظ المساهم البائع بحق زيادة حجم ر
الشيحة األول يف أي وقت قبل نهاية فية االكتتاب وفقا
لتقديره المطلق ،وذلك بعد الحصول عىل موافقة هيئة األوراق المالية والسلع .أي زيادة يف حجم
الشيحة الثانية و/أو ر
الشيحة األول سيؤدي إل انخفاض ف حجم ر
ر
الشيحة الثالثة (حسب
ي
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المكتتبي ف ر
الشيحة الثانية عن  %60من أسهم الطرح وأال تزيد
االقتضاء) ،رشيطة أال تقل نسبة
ر ي
الشيحة األول و ر
المكتتبي ف ر
مجتمعي عن  %40من أسهم الطرح.
الشيحة الثالثة
نسبة
ر
ر ي
الحد األدئ لحجم طلبات االكتتاب ف هذه ر
الشيحة هو  5,000درهم مع أي طلبات زيادة بقيمة
ي
 1,000درهم أو مضاعفات ذلك.
ال يوجد حد أقىص لحجم طلبات االكتتاب ف هذه ر
الشيحة.
ي
ب .ر
الشيحة الثانية
للشيحة الثانية وفقا للوثيقة المتعلقة بالطرح ر
سوف يتم طرح أسهم ر
للشيحة الثانية ،ويتم تخصيص
والت تمثل ( 1,080,000,000مليار وثمانون مليون) سهم
نسبة ( %90تسعون بالمائة) من أسهم الطرح ي
ر
التال وصفهم:
والت يقترص االكتتاب فيها عىل األشخاص ي
للشيحة الثانية ي
المستثمرين المؤهلي
أوال :المكتتبون من ر
الشكات والمؤسسات المؤهلة
األشخاص االعتبارية القادرة عىل القيام باستثماراتها بنفسها ،والت تتوافر فيه أيا من ر
الشوط اآلتية:
ي
( )1الحكومة االتحادية والحكومات المحلية ،والجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية ،أو
ر
الشكات المملوكة بالكامل ألي منهم.
( )2الحكومات األجنبية ،والجهات والمؤسسات والهيئات الخاصة بها ،أو ر
الشكات المملوكة بالكامل
ألي منها.
( )3المنظمات/الهيئات والكيانات الدولية.
( )4الجهات المرخصة من الهيئة أو من جهة رقابية مماثلة لها.
الثني عىل األقل من المتطلبات
المستوف يف تاري خ آخر بيانات مالية له
( )5الشخص االعتباري
ر
ي
اآلتية:
ائ.
أ-
إجمال أصوله بقيمة ( )75مليون درهم إمار ي
ي
ائ.
ب-
صاف إيرادات سنوية بقيمة ( )150مليون درهم إمار ي
ي
ائ.
ج -يملك
صاف حقوق ملكية أو رأس مال مدفوع بحد أدئ ( )7مليون درهم إمار ي
ي
وهم الذين تتم الموافقة عليهم ف جميع األحوال من قبل ر
الشكة والمساهم البائع بالتشاور مع مديري
ي
:
كي وتنطبق عليهم أي من المواصفات التالية (أ) أن يكون شخص يف الواليات المتحدة
االكتتاب المشي ر
األمريكية ومشيي من المؤسسات المؤهلة ممن يجوز تقديم عرض لهم استنادا إل القاعدة 144أ من قانون
األمريك ("القاعدة  144أ") وممن يجوز تقديم عرض لهم وفقا للقاعدة  144أ ( ،ب) أن يكون
األوراق المالية
ي
شخص خارج الواليات المتحدة األمريكية ممن يجوز تقديم عرض لهم استنادا لالئحة س ( ،)Sأو (ج) أن
العالم يجوز تقديم عرض له وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد
أبوظت
يكون شخص يف سوق
ي
ي
أبوظت
دئ للخدمات المالية؛ أو(د) أن يكون شخص يف سوق
السوق الموجودة يف الدليل الرشادي لسلطة ي
ي
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العالم ممن يجوز تقديم عرض له وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب قواعد الخدمات المالية واألسواق
ي
سي
ومن األشخاص الذين تنطبق عليهم
معايي العميل ذو االحيافية ) (Professional Clientوفقا لقواعد ر
ر
العالم.
أبوظت
العمل الصادرة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية يف سوق
ي
ي
ً
ثانيا :الشخص الطبيع الذي تتم الموافقة عليه من قبل ر
الشكة والمساهم البائع ،بالتشاور مع مديري
ي
كي (باستثناء بنك إتش إس ئ س ر
الشق األوسط المحدود) والذين تم اعتماده من قبل
االكتتاب المشي ر
ي ي
هيئة األوراق المالية والسلع أو سلطة تنظيمية مماثلة للقيام بأي مهام مرتبطة باألنشطة أو الخدمات المالية.
ً
ثالثا :الشخص الطبيع الذي تتم الموافقة عليه من قبل ر
الشكة والمساهم البائع ،بالتشاور مع مديري
ي
الشق األوسط المحدود) الذي تتوافر فيه ر
كي (باستثناء بنك إتش إس ئ س ر
الشوط اآلتية:
االكتتاب المشي ر
ي ي
ائ.
صاف حقوق ملكية-باستثناء مسكنه
-1يملك
الرئيس-مبلغ ( )4مليون درهم إمار ي
ي
ي
ائ سنويا.
-2دخله السنوي ال يقل عن ( )1مليون درهم إمار ي
ُ
الكافيتي يف مجال االستثمار المقدم عليه ومخاطره ،أو
-3أن يقر بأن لديه المعرفة والخية
ر
تمثله جهة مرخصة من قبل الهيئة بما ال يتعارض مع رشوط ترخيصها.
المكتتبي ف ر
أبوظت لألوراق المالية.
الشيحة الثانية رقم مستثمر يف سوق
يجب أن يمتلك كافة
ر ي
ي
إذا لم يتم االكتتاب ف جميع أسهم الطرح ر
للشيحة الثانية سوف يتم سحب عملية الطرح.
ي
الحد األدئ لطلبات االكتتاب المقدمة ر
للشيحة الثانية بقيمة  1,000,000درهم.
ال يوجد حد أقىص لحجم طلبات االكتتاب ف ر
الشيحة الثانية.
ي
ت .ر
الشيحة الثالثة
للشيحة الثالثة وفقا لهذه ر
سوف يتم طرح أسهم ر
النشة ،ويتم تخصيص نسبة ( %2اثنان بالمائة) من
ر
ر
والت تقترص عىل
والت تمثل ( 24,000,000أربعة وعشون مليون) سهم للشيحة الثالثة ي
أسهم الطرح ي
األشخاص التالية وصفهم:
•

موظف رشكات مجموعة أدنوك المتقاعدين من الجنسية
موظف رشكات مجموعة أدنوك و
ي
ي
اإلماراتية
الكبية (عىل النحو
المؤهلي األفراد أصحاب اليوات
المكتتبي
الطبيعيي (بما يف ذلك
األشخاص
ر
ر
ر
ر
الشيحة الثانية) الذين لديهم حساب مرصف والذين ال يشاركون ف ر
الموضح ف ر
الشيحة األول
ي
ي
ي
وهم:
موظق رشكات مجموعة أدنوك (باستثناء أي شخص مقيم يف الواليات المتحدة ضمن المعت
ي
ّ
األمريك ،بصيغته المعدلة)؛ أو
المقصود يف قانون األوراق المالية
ي
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-

مواطب
موظق رشكات مجموعة أدنوك المتقاعدين من الجنسية الماراتية ("المتقاعدين من
ي
ي
الدولة") (باستثناء أي شخص مقيم يف الواليات المتحدة ضمن المعت المقصود يف قانون
ّ
الموظفي المتقاعدين
األمريك ،بصيغته المعدلة) .فيما عدا ضورة أن يكون
األوراق المالية
ر
ي
المتمتعي
وغي
من رشكات مجموعة أدنوك من
مواطت دولة المارات العربية المتحدة ر
ر
ي
بالجنسية األمريكية ال يوجد أي متطلبات أو قيود أخرى عىل الجنسية أو مكان القامة.

إذا لم يتم االكتتاب ف جميع أسهم الطرح ر
الغي مكتتب فيها متاحة
للشيحة الثالثة ،سوف تكون األسهم ر
ي
ر
المكتتبي يف الشيحة األول ،أو يمكن للمساهم البائع كحل بديل (وبالتشاور مع هيئة
لالكتتاب من قبل
ر
ر
األوراق المالية والسلع) ( )1أن يقوموا بتمديد تاري خ غلق باب االكتتاب يف الشائح األول والثانية والثالثة و
/أو ( )2غلق الطرح عند الحد المستلم من الطلبات (االكتفاء بالحد المستلم من الطلبات).
ويحتفظ المساهم البائع بحق زيادة حجم ر
الشيحة الثالثة يف أي وقت قبل نهاية فية االكتتاب وفقا لتقديره
المطلق ،وذلك بعد الحصول عىل موافقة هيئة األوراق المالية والسلع .أي زيادة ف حجم ر
الشيحة الثالثة
ي
ر
الشيحة األول و/أو ر
سيؤدي إل انخفاض ف حجم ر
الشيحة الثانية (حسب االقتضاء) ،شيطة أال تقل نسبة
ي
الشيحة األول ر
المكتتبي ف ر
المكتتبي ف ر
.
والشيحة
نسبة
تزيد
وأال
الطرح
أسهم
من
%
60
عن
الثانية
الشيحة
ر
ي
ر ي
مجتمعي عن  %40من أسهم الطرح.
الثالثة
ر
يجب أن يحمل جميع مكتتت ر
أبوظت لألوراق المالية.
وطت لدى سوق
الشيحة الثالثة رقم مستثمر
ي
ي
ي
ر
إضاف
ائ عىل أن يكون أي طلب
الحد األدئ لحجم الطلب
ر
للمكتتبي يف هذه الشيحة هو  5,000درهم إمار ي
ي
ائ.
بزيادات قدرها  1,000درهم إمار ي
للمكتتبي ف هذه ر
الشيحة.
ال يوجد حد أقىص لحجم الطلب
ر ي
ث .جهاز اإلمارات للستثمار
والت تمثل  %5من كامل أسهم الطرح ليتم االكتتاب بها من قبل جهاز المارات
يتم حجز عدد من أسهم الطرح ي
ر
لالستثمار ،وفققا للمادة رقم  127من القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015يف شأن الشكات التجارية
وتعديالته ("قانون ر
الشكات") .وسوف يتم خصم أسهم الطرح المخصصة لجهاز المارات لالستثمار بموجب
هذه الحقوق التفضيلية من ر
الشيحة الثانية .وإذا لم يمارس جهاز المارات لالستثمار هذه الحقوق التفضيلية
المكتتبي من
للتقدم لال كتتاب يف أسهم الطرح سوف تكون هذه األسهم متاحة لالكتتاب فيها من قبل
ر
ر
الشيحة الثانية.
لك يكون
يتعي عىل كل مكتتب أن يمتلك رقم مستثمر يف سوق
ر
بنك ي
أبوظت لألوراق المالية ورقم حساب ي
ي
للمكتتبي التقدم بطلبات االكتتاب يف أسهم الطرح يف
مؤهال للتقدم بطلب لالكتتاب يف أسهم الطرح .يجوز
ر
ر
ر
تلق االكتتاب
شيحة واحدة فقط .ي
وف حالة تقدم أي شخص لال كتتاب يف أكي من شيحة ،يحق لبنوك ي
الطلبي.
كي ضف النظر عن أحد أو كال
ر
ومديري االكتتاب المشي ر
تم الحصول عىل موافقة الهيئة عىل إعالن ر
نشة طرح األسهم لالكتتاب العام يف دولة االمارات العربية المتحدة
العالم( ولم يتم تسجيل األسهم لدى أي هيئة رقابية أخرى يف
المال
دئ
أبوظت
(خارج سوق
العالم ومركز ي
ي
ي
ي
ي
والئ/دولة أخرى.
أي اختصاص ي
8

النشة من قبل الهيئة طبقا ألحكام قانون ر
نش النسخة العربية لهذه ر
تمت الموافقة عىل ر
الشكات.
التال adnoc.ae/drillingIPO :نسخة من الوثيقة المتعلقة بالطرح
وئ
وسوف يتوفر عىل الموقع اللكي ي
ي
ر
ل ر
والت
لشيحة الثانية (باللغة
ر
النجليية فقط) (يشار إليها ب "الوثيقة المتعلقة بالطرح للشيحة الثانية") ،ي
لم يتم المصادقة عليها من قبل الهيئة وال تشكل هذه الوثيقة جزء من هذه ر
النشة وال تدرج المعلومات الواردة
فيها ف هذه ر
النشة.
ي
وتقع مسؤولية صحة البيانات الواردة ف هذه ر
النشة عىل عاتق األطراف المشاركة يف عملية الطرح (كما هو
ي
معرف أدناه) بما يف ذلك المساهم البائع وأعضاء مجلس الدارة وفقا لما جاء يف نص المادة  121من قانون
ر
الشكات وذلك يف نطاق عمل وتخصص كل طرف من األطراف المشاركة.
ينطوي االستثمار يف أسهم الطرح عىل درجة عالية من المخاطرة؛ لذا ،يتعي عىل المكتتبي
ُ َ
حت َم ِلي قراءة الجزء الذي يحمل عنوان "المخاطر المتعلقة باالستثمار" ضمن هذه ر
النشة
الم
ر
ينبغ عليهم أخذها بعي
الب
ي
بعناية وذلك بغرض الحصول عىل المعلومات الكافية عن العوامل ي
االعتبار قبل االكتتاب يف أسهم الطرح.

النشة متاحة عىل الموقع اللكيوئ الخاص ر
النشة بتاري خ  6سبتمرب  .2021هذه ر
تم إصدار هذه ر
بالشكة
ي
adnoc.ae/DrillingIPO
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أسماء وبيانات االتصال الخاصة باألطراف المشاركة يف عملية الطرح
ر
المشبكي
مديري االكتتاب
الوطب كابيتال
دئ
اإلمارات ر ي
ي
رشكة مساهمة خاصة
دئ
الطابق األول ،مبت المارات ي
بت
الوطت  -المقر
الرئيس ،ي
ي
ي
ياس ،ديرة ،ص.ب ،2336
دئ ،المارات العربية المتحدة
ي

أبوظب األول ش.م.ع
بنك
ري
أبوظت األول ،مجمع
مبت بنك
ي
خليفة األعمال ،القرم
ص.ب 6316
أبوظت ،المارات العربية
ي
المتحدة

بنك إتش إس ئ س ر
الشق
ري ي
األوسط المحدود
س ،الطابق
مبت إتش إس يئ ي
 ،17داون تاون
دئ ،المارات العربية
ص.ب  66ي
المتحدة

ر
الرئيس
تلف االكتتاب
ي
بنك ي
أبوظب األول ش.م.ع
بنك
ري
أبوظت األول ،مجمع خليفة األعمال ،القرم
مبت بنك
ي
ص.ب 6316
أبوظت ،المارات العربية المتحدة
ي
ر
تلف االكتتاب
بنوك ي
الوطب ش.م.ع
دئ
بنك اإلمارات ر ي
ي

أبوظب التجاري
بنك
ري
ش.م.ع.

اإلسلم
أبوظب
مرصف
ي
ري
ش.م.ع.

شارع الشيخ زايد بن سلطان

العنوان :شارع الشيخ راشد بن
سعيد

الرئيس لبنك
العنوان :المقر
ي
بت ياس،
دئ
المارات ي
الوطت ،ي
ي
ديرة،

ص.ب 313

ص.ب ،777

أبوظت ،المارات العربية المتحدة
ي

دئ ،المارات العربية المتحدة
ي

ص.ب 939
أبوظت ،المارات العربية
ي
المتحدة
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المستشارون القانونيون لعملية الطرح
المستشار القانوئ ر
للشكة فيما يخص قانون
ي
اإلمارات العربية المتحدة والقانون اإلنجلبي
واألمريك
ي

المستشار القانوئ ر
للشكة فيما يخص قانون
ي
اإلمارات العربية المتحدة
إبراهيم ومشاركوه

شبمن وستبلنغ – ذات مسؤولية محدودة

الطابق  ،24برج السلع

أبراج االتحاد ،برج المكاتب رقم  ،3الطابق ،21

هاتف رقم+(971) 2694 8668 :

شارع الكورنيش

وئInfo@inp.legal :
الييد اللكي ي

ص.ب 2948

ص.ب 5100746

أبوظت ،المارات العربية المتحدة
ي

أبوظت ،المارات العربية المتحدة
ي

ر
المشبكي
القانوئ لمديري السجل
المستشار
ي
األمريك
فيما يخص القانون
ي

ر
المشبكي
القانوئ لمديري السجل
المستشار
ي
فيما يخص قانون المملكة المتحدة والقانون
ر
ائ
اإلنجلبي واإلمار ي

كليفورد تشانس

كليفورد تشانس

 1شارع دستورغCS 60058 ،

برج ضمان ،الطابق  ،15شارع السعادة

75477باريس سيدكس 8فرنسا

العالم
المال
دئ
مركز ي
ي
ي
دئ ،المارات العربية المتحدة
ي
ر
مدقف الحسابات ر
للشكة
ي
فيما يخص البيانات المالية للسنة المالية
المنتهية ف  31ديسمب  2020ر
وفبة الستة
ر
ي
أشهر المنتهية يف  30يونيو 2021

فيما يخص البيانات المالية للسنوات المالية
ديسمب ( 2019مع األرقام
المنتهية يف 31
ر
ديسمب )2018
المقارنة يف 31
ر

ديلويت آند توش ر
(الشق األوسط)

أبوظب)
برايس ووترهاوس كوبرز (فرع
ري
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برج الخاتم ،الطابق  ،25جزيرة المارية

أبوظت
الطابق  ،11برج السلع ،مربعة سوق
ي
العالم
ي

العالم
أبوظت
مربعة سوق
ي
ي

ص.ب990 .

ص.ب45263 .

أبوظت ،المارات العربية المتحدة
ي

أبوظت ،المارات العربية المتحدة
ي

ر
مدقف حسابات طرح األسهم
ي
إرنست ويونغ ر
أبوظب).
الشق األوسط (فرع
ري
الطابق  ،26نيشن تاور ،2الكورنيش
هاتف رقم+97124174400 :
ص.ب136 .
وئraed.ahmad@ae.ey.com :
الييد اللكي ي
أبوظت ،المارات العربية المتحدة
ي

مسؤول علقات المستثمرين
كاثرين ل .زيك
نائبة الرئيس ،عالقات المستثمرين
هاتف رقم(+971) 2 698 3499 :
وئczych@adnoc.ae:
الييد اللكي ي
أبوظت ،المارات العربية المتحدة
ي

تم إصدار هذه ر
النشة بتاري خ  6سبتمرب 2021
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إش ع ار ه ام
المكتتبي قراءة هذا الشعار بعناية)
(يتعي عىل جميع
ر
ر
• تهدف هذه ر
المحتملي بمعلومات من ش أنها أن تس اعدهم عىل اتخاذ القرار
المكتتبي
النش ة إل تزويد
ر
ر
ينبع عليهم ،عن د اتخ اذهم لقرار
المن اس ب فيم ا يتعلق بعملي ة االكتت اب يف أس هم الطرح ،وال ذين
ي
النشة والنظام األساس ر
الشكة ،قراءة هذه ر
االستثمار ف ر
للشكة بشكل كامل ومراجعة وفحص والنظر يف
ي
ي
جميع البي ان ات والمعلوم ات الواردة فيه ا بعن اي ة قب ل اتخ اذ أي قرار ب االكتت اب يف أس هم الطرح وعىل
اس
األخص القس م رقم  11تحت عنوان (''المخاطر المتعلقة باالس تثمار") بالض افة إل النظام األس ي
ر
للشكة.
•

•

•
•

•

•

عند اتخاذ قرار باالس تثمار ،يجب عىل كل مكتتب محتمل يف أس هم الطرح االعتماد عىل دراس ته وتحليله
ر
ر
مقدم
ينبع عىل
ي
للش كة وشوط الطرح ،بما يف ذلك ما ينطوي عليه هذا الطرح من مزايا ومخاطر ،كما ي
والماليي بش أن
القانونيي
طلبات االكتتاب الحص ول عىل المش ورة الالزمة والرص ورية من مس تش اري هم
ر
ر
المكتتبي
ينبع عىل
االس تثمار .س ينطوي االس تثمار يف أس هم الطرح عىل مخاطر ر
ر
كبية ،لذلك ال ي
المحتملي التقدم بطلب لال كتتاب يف أس هم الطرح إال إذا كانت لديهم القدرة عىل تحمل خس ارة كل أو
ر
جزء من استثماراتهم.
تلمي لهذه ر
النشة مفوض ري الس تخدامها لغرض النظر يف االكتتاب يف أس هم الطرح فقط ،وال
يعتي المس ر
ر
يجوز نس خ أو توزي ع هذه النشة أو أي جزء منها ،وال يجوز اس تخدام أي من المعلومات الواردة بها ألي
غرض آخر باس تثناء اتخاذ القرار المناس ب بش أن االكتتاب ف أس هم الطرح ض من ر
الش يحة األول
ي
والشيحة الثالثة .ويوافق مس تلموا هذه ر
ر
النشة عىل ال رشوط الس ابقة بمجرد الموافقة عىل اس تالم هذه
ر
النشة.
تفسي محتويات هذه ر
النشة عىل أنها مشورة قانونية أو مالية أو ضيبية.
ينبع أال يتم
ر
ي
المعلومات الواردة ف هذه ر
النش ة ال تخض ع ألي مراجعة أو إض افة دون الحص ول عىل موافقة الهيئة
ي
ر
يوميتي وفقا للقواعد الصادرة من
حيفتي
وإبالغ الجمهور بهذه المراجعة أو الضافة وذلك بالنش يف ص
ر
ر
قبل الهيئة .يحتفظ المس اهم البائع بحق إلغاء الطرح يف أي وقت من األوقات ووفقا لتقديره المطلق
رشيطة الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من هيئة األوراق المالية والسلع.
أس هم الطرح المعروض ة للبيع بموجب هذه ر
النش ة مقدمة بغرض االكتتاب يف دولة المارات العربية
المتحدة فقط .وال تش كل هذه ر
النشة أو تعتي جزء من أي عرض أو دعوة لبيع أو إص دار أو حث عىل أي
عرض ر
غي أس هم الطرح أو أي عرض أو دعوة لبيع أو إص دار،
لش اء أو االكتتاب يف أي أوراق مالية أخرى ر
ر
والئ خارج دولة
أو حث عىل شاء أو االكتتاب يف أس هم الطرح من قبل أي ش خص يف أي اختص اص ي
العالم).
المال
دئ
أبوظت
المارات العربية المتحدة (بما يف ذلك سوق
العالم ومركز ي
ي
ي
ي
ي
نش أو توزي ع هذه ر
لن يتم ر
النشة ويجب أال يتم إرسالها أو نقلها إل أي دولة أخرى بخالف دولة المارات
العالم) .لم يتم تس جيل أس هم
المال
دئ
أبوظت
العربية المتحدة (بما يف ذلك س وق
العالم ومركز ي
ي
ي
ي
ي
الطرح يف أي هيئة تنظيمية يف أي دولة أخرى بخالف الهيئة.
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• إذا تم طرح أسهم الطرح ف والية قضائية خارج دولة المارات العربية المتحدة ،تقوم ر
الشكة بطرح أسهم
ي
ر
القواني واألنظمة السارية والمقبولة للهيئات المختصة يف الوالية القضائية
مع
تتماس
الطرح بطريقة
ر
المعنية.
• ليس المقص ود من هذه ر
مال ،أو عرض أو بيع أو تس ليم ألية أس هم أو أوراق
النشة أن تكون بمثابة تروي
ي
العالم ولقانون األس واق
أبوظت
مالية أخرى وفقا لقواعد س لطة تنظيم الخدمات المالية يف س وق
ي
ي
العالم.
المال
دئ
المال
دئ
العالم أو بموجب قواعد األسواق الخاصة بمركز ي
الخاص بمركز ي
ي
ي
ي
ي
دئ
• لم يتم الموافقة عىل هذا
الطرح أو ترخيص ه من جانب الهيئة التنظيمية للخدمات المالية أو س لطة ي
ُ
العالم وفقا لقواعد األسواق
أبوظت
للخدمات المالية ،كما أنه ال يعد أي عرضا ألي أوراق مالية يف سوق
ي
ي
الم وفق ا لق انون األس واق أو قواع د
ل دى الهيئ ة التنظيمي ة للخ دم ات الم الي ة أو يف مركز ي
دئ الم ي
ال الع ي
العالم.
المال
دئ
األسواق يف مركز ي
ي
ي
• تمت الموافقة عىل إعالن هذه ر
النشة من قبل الهيئة ،وال يجوز اعتبار موافقة الهيئة عىل إعالن هذه
ر
يعت فقط أنه قد تم
النشة بمثابة اعتماد أو موافقة عىل جدوى الستثمار وال توصية باالكتتاب ،ولكن ي
استيفاء الحد األدئ من متطلبات قواعد الصدار والفصاح عن المعلومات المطبقة عىل ر
نشات االكتتاب
أبوظت لألوراق المالية أي مسؤولية
والصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع .وال تتحمل الهيئة وال سوق
ي
عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة ف هذه ر
النشة ،وال تتحمل أي مسؤولية عن أي أضار أو
ي
خسارة يتعرض لها أي شخص بسبب االعتماد عىل ر
نشة االكتتاب هذه أو أي جزء منها.
اعتمدت هذه ر
سبتمب 2021
النشة بتاري خ 2
ر
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عرض البيانات المالية والمعلومات األخرى
معلومات مالية تاريخية
تتضمن هذه ر
النشة البيانات المالية المدققة لل رشكة للسنوات المنتهية يف  31ديسمي ( 2019مع البيانات
المالية المقارنة يف  31ديسمي  )2018و 31ديسمي  2020والبيانات المالية المراجعة المرحلية لفية الستة
أشهر المنتهية يف  30يونيو "( 2021البيانات المالية") .استمدت المعلومات المالية لفية الستة أشهر
المنتهية يف  30يونيو  2020من أرقام المقارنة المراجعة المرحلية للبيانات المالية لل رشكة كما يف نهاية فية
الستة أشهر المنتهية يف  30يونيو  .2021إن البيانات المالية كما يف وللسنة المالية المنتهية يف  31ديسمي
غي المدققة لسنة  2018يف البيانات المالية المعاد إصدارها
ه مستمدة من البيانات المالية المقارنة ر
 2018ي
المعايي الدولية
للسنة المنتهية يف  31ديسمي  .2019وقد تم إعداد البيانات المالية المدققة وفقا لمتطلبات
ر
معايي المحاسبية الدولية .وقد تم
للتقارير المالية ("المعايب المحاسبية العالمية") الصادرة عن مجلس ال
ر
المحاست رقم " 34التقارير المالية
الغي مدققة وفقا لمتطلبات المعيار
إعداد البيانات المالية المرحلية ر
ي
المرحلية" .وقد تم إعادة اصدار البيانات المالية للسنة المنتهية يف  31ديسمي  2019كما هو موضح يف
ايضاح  2وايضاح  27من البيانات المالية للسنة (الرجوع إل فقرة  :7مدققوا الحسابات المستقلون تحت
القسم الخامس).
المعايي الدولية لعداد
الت لم يتم تحديدها أو إدراجها بموجب
ر
تعريفات بعض عمليات القياس المالية ي
التقارير المالية ،أو أية مبادئ محاسبية أخرى مقبولة بشكل عام ،بما يف ذلك األرباح قبل الفوائد والرصائب
وصاف الدين ("عمليات القياس الواقعة خارج نطاق المعايب الدولية إلعداد التقارير
واالستهالك والطفاء
ي
ر
ر
الت
المالية") إل جانب شح مدى صلتها والتسويات مع عمليات القياس األكي قابلية للمقارنة بشكل مباش ي
للمعايي الدولية لعداد التقارير المالية ،يف قسم "الفصاحات المالية" .وإن
تم احتسابها وعرضها وفقا
ر
المعايي الدولية لعداد التقارير المالية مشتقة من البيانات المالية الواردة
عمليات القياس الواقعة خارج نطاق
ر
يف البيانات المالية لل رشكة.
العملة
ما لم يذكر خالف ذلك ،فإن جميع الشارات الواردة يف هذه الوثيقة إل:
ه إشارة إل العملة الرسمية لدولة المارات العربية المتحدة؛ و
• "الدرهم المار ي
ائ" أو "درهم" ي
ه إشارة إل العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.
• " الدوالر
األمريك " أو "دوالر" ي
ي
أمريك واحد منذ عام
ائ لكل دوالر
ائ بالدوالر
األمريك بمعدل  3.6725درهم إمار ي
تم ربط قيمة الدرهم المار ي
ي
ي
ر
األمريك يف هذه نشة االكتتاب عىل أساس
ائ  /الدوالر
 .1997وقد تم احتساب جميع تحويالت الدرهم المار ي
ي
وف السنوات السابقة
هذا المعدل .ابتداء من سنة  2020فإنه يتم إعداد /عرض حساباتنا بالدوالر
األمريك .ي
ي
ائ.
فإن حساباتنا كانت تعد /تعرض بالدرهم المار ي
التقريب
تم تقريب بعض البيانات يف هذه الوثيقة ،بما يف ذلك البيانات المالية والحصائية ،والتشغيلية ،ونتيجة لهذا
الفعىل لهذه
التقريب ،فإن مجموع البيانات الواردة يف هذه الوثيقة قد يختلف قليال عن مجموع الحساب
ي
البيانات .لقد تم تقريب النسب المئوية يف الجداول وبناء عىل ذلك فإنها قد ال تصل يف مجموعها إل .%100
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البيانات ذات النظرة التطلعية
ر
الت تحمل نظرة تطلعية ،تهدف البيانات ذات النظرة التطلعية الواردة
تحتوي هذه النشة عىل بعض البيانات ي
النشة إل استعراض الرؤية المستقبلية كما ه ف تاري خ هذه ر
ف هذه ر
النشة ،وتنطوي تلك البيانات عىل
ي ي
ي
الكثي منها خارج عن سيطرة ر
الشكة وجميعها
يكون
قد
والت
المعلومة
وغي
المعلومة
والشكوك
المخاطر
ر
ر
ي
.
مبت عىل توقعاتنا الحالية وكذلك األحداث المستقبلية تعرف تلك البيانات يف بعض األحيان باستخدام
ي
"ينبع" أو "ينطوي"
أو
"قد"
أو
"سوف"
أو
"يمكن"
أو
"يتوقع"
أو
"يعتقد"
مثل
التطلعية
النظرة
مصطلحات
ي
أو "يقدر" أو "مخاطرة" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفيض" أو "يتمركز" أو "من
المتوقع" أو ما يفيد السلب من هذه المصطلحات أو مرادفاتها المختلفة أو ما يماثلها .تتضمن هذه البيانات
كافة األمور الت ال تشكل حقائق تاريخية .وتوجد هذه البيانات ف عدد من الفقرات ف هذه ر
والت
النشة
ي
ي
ي
ي
تشمل بيانات حول النوايا والتوقعات الحالية بخصوص  -من ربي العديد من األمور األخرى  -نتائ عمليات
ر
المال ،والسيولة ،والتوقعات ،والنمو ،واالسياتيجيات ،وسياسة األرباح ،والقطاع الذي
الشكة ،ووضعها
ي
تعمل به ر
الشكة.
ر
الت ال
إن هذه البيانات ذات النظرة التطلعية والبيانات األخرى المتضمنة يف هذه النشة فيما يتعلق باألمور ي
تعتي حقائق تاريخية وكما ف تاري خ هذه ر
النشة قد تشتمل عىل تنبؤات .وال يمكن التأكيد أنه سوف يتم
ي
تغيي
تحقيق هذه النتائ المستقبلية .وال يوجد أي اليام أو تعهد بتحديث أيا من هذه البيانات لتعكس أي ر
الت تستند عليها هذه البيانات إال إذا كان ذلك
يف توقعاتهم أو أي ر
تغي يف األحداث ،أو األوضاع أو الظروف ي
ر
القواني المعمول
تغيي مهم يف أمور جوهرية واردة يف هذه النشة ،أو(ب) بموجب
ضوريا يف حالة( :أ) وجود ر
ر
غي المؤكدة
بها يف الدولة .قد تختلف األحداث الفعلية أو النتائ اختالفا جوهريا نتيجة المخاطر أو األمور ر
الت تواجهها ر
الشكة .وقد تتسبب هذه المخاطر يف نتائ فعلية تغاير بشكل جوهري النتائ المستقبلية
ي
ضمت يف البيانات ذات النظرة التطلعية .وللمزيد
بشكل
المذكورة
أو
احة
ض
عليها
المنصوص
أو
إليها،
المشار
ي
من المعلومات يف هذا الصدد ،يرج االطالع عىل الجزء رقم  11تحت عنوان ("المخاطر المتعلقة
باالستثمار").
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معلومات هامة
النشة أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو التشجيع عىل أي عرض ر
ال تشكل أو تمثل هذه ر
لشاء أو االستثمار
غي األوراق المالية موضوع هذه ر
النشة .كما أنها ال تشكل أي عرض أو دعوة لبيع أو
يف أي أوراق مالية أخرى ر
ر
إصدار أو تشجيع أو توصية عىل أي عرض لشاء أو االستثمار يف تلك األوراق المالية من قبل أي شخص تحت
قانوئ.
غي
أي ظرف يكون بموجبها هذا العرض ر
ي
يكون مستلم هذه ر
مفوضي باستخدامها فقط لغايات النظر يف جدوى االستثمار يف أسهم الطرح وال
النشة
ر
ي
يجوز لهم نسخ أو توزي ع هذه ر
جزئ كما ال يجوز لهم استخدام المعلومات الواردة
أو
كىل
بشكل
سواء
ة
النش
ي
ي
ر
.
المستلمي لهذه النشة عىل ما سبق
غي النظر يف جدوى الستثمار يف أسهم الطرح ويوافق
بها ألي غرض ر
ر
ر
اغبي يف االستثمار قبل اتخاذ أي قرار
وقت استالمهم لهذه النشة ،علما بأنه يجب عىل
المكتتبي الر ر
ر
باالستثمار ف أسهم الطرح قراءة هذه ر
النشة بأكملها (وبالتحديد القسم المعنون ب "المخاطر المتعلقة
ي
ر
ر
.
األساس للشكة عند اتخاذ قرار
التفكي باالستثمار يف أسهم الشكة بالضافة إل النظام
باالستثمار") عند
ر
ي
ر
المكتتبي االعتماد عىل تحرياتهم وتحليالتهم واستفساراتهم الخاصة عن الشكة
االكتتاب ،يجب عىل
ر
ر
وشوط الطرح بما يف ذلك ما ينطوي عليه من المزايا والمخاطر.
غي تلك الواردة ف هذه ر
النشة فيما
ال يوجد أي شخص مفوض بتقديم أية معلومات أو تعهدات أو ضمانات ر
ي
وف حال تقديم أي منها فإنه ال يجوز االعتماد عىل هذه المعلومات أو التعهدات
يتعلق بالطرح أو أسهم الطرح .ي
ر
كي يف عملية الطرح .ويقر
والضمانات عىل أنها مقدمة من قبل الشكة أو المساهم البائع أو ر
غيهم من المشار ر
المكتتب بأنه ( )1يعتمد عىل المعلومات الواردة ف هذه ر
النشة فقط وبأنه ( )2ال توجد أية معلومات أخرى
ي
مقدمة من قبل ر
كي يف عملية الطرح أو أي من مستشاري
الشكة أو المساهم ري البائع أو ر
غيهم من المشار ر
ر
الشكة ("المستشارون").
تلق االكتتاب المذكورين يف
ال يشارك أي شخص أو مستشار بخالف مديري االكتتاب المشي ر
كي وبنوك ي
الصفحات رقم  10و 11و 12يف عملية الطرح أو يتلقون أي أموال اكتتاب من الطرح العام أو يديرون الطرح
العام ألسهم الطرح ف دولة المارات العربية المتحدة .وال يتحمل بنك إتش إس ئ س ر
الشق األوسط
ي
ي ي
المحدود وال أي من ر
الشكات التابعة له مسؤولية المشاركة يف أي جانب من جوانب الطرح لألشخاص
الطبيعيي (بما يف ذلك المكتتبون المؤهلون من األفراد ذوي المالءة المالية) أو تسويقه أو إدارته.
ر
ر
وئ يمكن الوصول
وئ آخر أو أي موقع الكي ي
وئ للشكة أو أي موقع إلكي ي
ال تعتي محتويات الموقع اللكي ي
إليه من الروابط الموجودة عىل أي من هذه المواقع اللكيونية ،بأنها من محتويات هذه ر
النشة أو جزء منها.
كما ال تتحمل أو تقبل ر
كي يف عملية الطرح أو أي من المستشارون ،أية
الشكة أو المساهم البائع أو المشار ر
مسؤولية عن محتويات أو ما تضمنه هذه المواقع اللكيونية.
ال تقبل ر
كي أو مديري
كي يف عملية الطرح أو مديري االكتتاب المشي ر
الشكة أو المساهم البائع أو أي من المشار ر
كي أو المستشارين أية مسؤولية عن دقة أوكفاية أي من المعلومات المقدمة من قبل الصحافة
السجل المشي ر
أو وسائل العالم األخرى وال عن نزاهة أو مصداقية أو مالءمة أية توقعات أو وجهات نظر أو آراء أدلت بها
بالشكة أو الطرح أو أسهم الطرح .ال تقدم ر
الصحافة أو وسائل العالم األخرى فيما يتعلق ر
الشكة أو المساهم
كي يف عملية الطرح أو أي من المستشارون أي تعهد أو ضمان بشأن مالءمة
البائع لألسهم أو ر
غيهم من المشار ر
ر
أو دقة أو كفاية أو مصداقية أي من تلك المعلومات أو النشات.
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كما ال تقدم ر
كي يف عملية الطرح أية ضمانات أو تعهدات بشأن األداء
الشكة أو المساهم البائع أو المشار ر
للشكة أو عائدات االستثمارات الت تتم بموجب هذه ر
المستقبىل ر
النشة.
ي
ي
ر
ه يف تاري خ إصدارها ،ما لم يتم تحديد وقت سابق يتعلق بهذه
تم تقديم البيانات الواردة يف هذه النشة كما ي
ُ
نش هذه ر
البيانات .وال يعت ر
تغيي عىل وضع
النشة (أو أي إجر ٍاء يتخذ وفقا لها) بأنه
تفسي عىل أنه لم يطرأ أي ر
ر
ي
ر
الشكة أو الحقائق الخاصة بها أو شؤونها منذ ذلك التاري خ.
قد تخضع هذه ر
النشة للتنقيح والمراجعة بعد الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من الهيئة .ولن تشي أية
تعديالت عىل هذه ر
يوميتي تصدران يف دولة المارات .ويحتفظ
صحيفتي
النشة إال بعد العالن عنها يف
ر
ر
المساهم البائع بحقه ف سحب ر
النشة وإلغاء الطرح يف أي وقت وفق تقديره وذلك رشيطة الحصول عىل
ي
موافقة مسبقة بذلك من الهيئة .ال يعتي تسليم هذه ر
النشة أو أي بيع يتم بموجبها ،تحت أي ظرف من
الشكة منذ تاري خ إعداد هذه ر
تغيي ف شؤون ر
النشة كما ال
الظروف ،بمثابة إشارة ضمنية إل عدم وجود أي ر ي
ر
يعت أن المعلومات الواردة بها صحيحة يف أي وقت الحق لتاري خ النش.
ي
تعيي بنك أبوظت األول ش.م.ع ،وبنك إتش إس ئ س ر
دئ
وقد تم ر
الشق األوسط المحدود ،المارات ي
ي ي
ي
ُ
ر
يىل باسم
كي (يشار إليهم
ر
الوطت كابيتال شكة مساهمة خاصة كمديري االكتتاب المشي ر
مجتمعي فيما ي
ي
ر
"مديري االكتتاب المشبكي") وسيتول اصدار أسهم الطرح وتسويقها واليوي لطرح األسهم والتنسيق مع
كل من ر
الشكة والهيئة واألطراف المشاركة يف عملية الطرح فيما يتعلق بعملية االكتتاب العام يف دولة المارات.
ر
الرئيس")
تلف االكتتاب
تلق االكتتاب
تعيي بنك
كما تم ر
ي
ي
الرئيس ("بنك ي
ي
أبوظت األول ش.م.ع أيضا كبنك ي
ر
تلق أموال االكتتاب المحددة بهذه النشة وفقا للقواعد
وبناء عىل هذه الصفة ،سوف يكون مسؤول عن ي
للشيحة األول أو ر
والقواني المعمول بها بالدولة وذلك داخل دولة المارات العربية المتحدة ر
الشيحة الثالثة.
ر
يتحمل كل طرف من األطراف المشاركة يف عملية الطرح المسؤولية عن مشاركتهم يف إجراءات الطرح بما يف
ذلك المساهم البائع وأعضاء مجلس الدارة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صحة البيانات الواردة ف هذه ر
النشة
ي
وذلك يف نطاق عمل وتخصص كل طرف من األطراف المشاركة يف عملية الطرح.
ر
ر
تلق أموال االكتتاب أو
ال يشارك بنك إتش إس يئ ي
س الشق األوسط المحدود أو أي من شكاته الحليفة يف ي
الطبيعي (بما
سجالت االكتتاب وال يشارك أو يدير بصورة أخرى يف أي جانب من جوانب الطرح لألشخاص
ر
المؤهلي ذو المالءة المالية).
يف ذلك األفراد
ر
كي بشكل حرصي لصالح ر
الشكة والمساهم البائع وليس لصالح أي شخص
يعمل مديري االكتتاب المشي ر
مستلم هذه الوثيقة أم ال) كعميل ألي
آخر فيما يتعلق بالطرح ،وال يعتي أي شخص آخر (سواء كان أحد
ي
من األطراف المشاركة يف عملية الطرح فيما يتعلق بعملية الطرح .حيث يتحمل كل مشارك يف عملية الطرح
المسؤولية ،بما يف ذلك المساهم البائع وأعضاء مجلس الدارة ،فيما يتعلق باكتمال ودقة المعلومات الواردة
ف هذه ر
النشة ضمن حدود نطاق عمل وخية كل طرف مشارك يف عملية الطرح.
ي
ر
(مباشة أو من خالل
كي واألطراف المشاركة يف عملية الطرح قد اشيكوا
قد يكون مديري االكتتاب المشي ر
ر
ر
الشكات التابعة لهم) يف معامالت مع الشكة والمساهم البائع وقدموا خدمات أعمال مرصفية استثمارية
وغيها من الخدمات لهم ،وقاموا بتحصيل الرسوم المعتادة لقاءها وال
متنوعة وخدمات استشارية مالية ر
ر
تشكل المعامالت السابقة ربي مدير االكتتاب واألطراف المشاركة يف عملية الطرح والشكة ثمة أي تعارض
مصالح بينهما.
18

الشكة الواردة أسماؤهم ف هذه ر
يتحمل أعضاء مجلس إدارة ر
النشة المسؤولية الفردية والتضامنية عن دقة
ي
واكتمال وصحة محتويات هذه ر
النشة .ويقرون ،بعد إجراء تحقيقات العناية الواجبة ،بأن المعلومات الواردة
ر
ه معلومات واقعية ودقيقة ،وكاملة وصحيحة ولم يتم إغفال أية
ه يف تاري خ اصدارها ،ي
يف هذه النشة كما ي
معلومات من شأنها أن تجعل أية بيانات ف هذه ر
النشة مضللة.
ي
تحتوي هذه ر
النشة عىل بيانات مقدمة وفقا لقواعد الصدار والفصاح الصادرة عن الهيئة.
المحتملي عىل تشخيصهم وتحليلهم معتمدين
المكتتبي
عند اتخاذ قرار االستثمار ،يجب أن يعتمد كل من
ر
ر
عىل مراجعة وقراءة المعلومات الواردة ف ر
والت تم تزويدها من قبل المساهم البائع
النشة ( يف مجملها)
ي
ي
الشكة الوارد أسماؤهم ف هذه ر
وأعضاء مجلس إدارة ر
النشة.
ي
لم ولن ُيتخذ أي إجراء يف أي بلد (بخالف دولة المارات العربية المتحدة) من شأنه أن يسمح باالكتتاب العام
نشها أو توزيعها أو حيازة أو ر
النشة أو ر
أو بيع أسهم الطرح أو حيازة هذه ر
نش أو توزي ع أية مواد أخرى متعلقة
ر
بالشكة أو أسهم الطرح يف أي بلد أو منطقة حيثما يلزم اتخاذ إجراء لذلك الغرض .وبناء عليه ،ال يتم طرح
غي ر
األسهم أو بيعها بشكل ر
مباش ،وال يجوز توزي ع هذه ر
النشة أو أي إعالن أو مواد اكتتاب أخرى أو
مباش أو ر
مستندات أو معلومات أخرى متعلقة بأسهم الطرح أو ر
نشها يف أو من أية دولة أو والية قضائية باستثناء
الت تسمح بها القواعد واألنظمة السارية يف تلك الدولة أو الوالية القضائية .يجب عىل األشخاص
الحاالت ي
ر
الذين حصلوا عىل هذه النشة أن يحيطوا أنفسهم علما بهذه القيود وأن يحرصوا عىل مراعاتها.
ال تتحمل ر
كي،
الشكة وال المساهم البائع وال ر
كي يف عملية الطرح أو مديري االكتتاب المشي ر
غيهم من المشار ر
كي وال أي من المستشارون اآلخرون أي مسؤولية
كي أو مديري السجل المشي ر
أو مديري السجل المشي ر
ر
قانونية عن أي انتهاك ألية قيود متعلقة بالطرح أو عرض البيع أو حث أي شخص لشاء أسهم الطرح ،سواء
العالم
أبوظت
كان مشييا محتمًل لتلك األسهم يف أية والية قضائية خارج دولة المارات (بما يف ذلك سوق
ي
ي
وئ .كما
المال
دئ
العالم) ،وسواء تم هذا العرض أو الحث شفويا أو كتابيا ،بما يف ذلك الييد اللكي ي
ومركز ي
ي
ي
ر
كي ،أو
كي يف عملية الطرح أو مديري االكتتاب المشي ر
ال تقدم الشكة وال المساهم البائع وال أي من المشار ر
المحتملي فيما
المكتتبي
كي أو من المستشارون (أو ممثليهم) أية تعهدات ألي من
ر
ر
مديري السجل المشي ر
القواني السارية والمطبقة عليهم.
يتعلق بمدى قانونية تقدمه لال كتتاب يف أسهم الطرح بموجب
ر
كي
والت قد يتم فرضها عىل أي من مديري االكتتاب المشي ر
باستثناء المسؤوليات واالليامات ،إن وجدت ،ي
القواني واالنظمة المطبقة يف أي بلد حيثما يكون استثناء المسؤولية
كي بموجب
ر
ومديري السجل المشي ر
غي قابل للتنفيذ ،ال يتحمل أي من مديري
غي
قانوئ أو باطل أو ر
واني واالنظمة المعمول بها ر
بموجب الق ر
ي
ر
كي والشكات التابعة والشقيقة لكل منهم وأعضاء مجلس إدارتهم
كي ومديري السجل المشي ر
االكتتاب المشي ر
ر
(أو مجالس إدارة الشكات التابعة أو الشقيقة لهم) أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو وكالئهم أية مسؤولية سواء
التقصيية أو التعاقدية أو خالفه ،كما ال يقدم أي منهم أي تعهد أو ضمان ،ضي ح
كانت ناشئة عن المسؤولية
ر
ُ
ر
ضمت ،بشأن دقة محتويات هذه النشة أو استيفائها أو التحقق منها ،أو أي بيان آخر صدر أو يزعم صدوره
أو
ي
ر
ر
سء
من جانبه ،أو نيابة عنه ،فيما يتعلق بالشكة أو أسهم الطرح أو الطرح ،كما أنه ال يجوز االعتماد عىل أي ي
يرد ف ر
بالماض أو المستقبل.
نشة االكتتاب الماثلة باعتباره وعدا أو تعهدا يف هذا الصدد ،سواء كان يتعلق
ي
ي
كي وكل من رشكاتهم التابعة
كي ومديري السجل المشي ر
وبناء عليه ،ال يتحمل كل من مديري االكتتاب المشي ر
والشقيقة وأعضاء مجلس إدارة كل منهم (أو رشكاتهم التابعة أو الشقيقة) أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو وكالئهم
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التقصيية أو التعاقدية أو خالفه
أي مسؤولية عن جميع االليامات ،سواء كانت ناجمة عن المسؤولية
ر
ر
والت قد يتحملونها خالفا لذلك فيما يتعلق بهذه النشة أو أي بيان أو طرح
(باستثناء ما هو مشار إليه أعاله) ،ي
عام ألسهم الطرح يف دولة المارات العربية المتحدة بشكل عام.

اعتمدت هذه ر
النشة بتاري خ  2سبتمي 2021
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التعريفات واالختصارات
أدنوك

بوظت الوطنية.
رشكة بيول أ
ي

أدنوك البحرية

قطاع االس تكش اف وتطوير انتاج النفط والغاز من الحقول البحرية يف
إمارة أبوظت ر
لشكة أدنوك.
ي

)(ADNOC Offshore
البية
أدنوك ر
)(ADNOC Onshore
أدنوك للغاز الحامض
بيكر هيوز
ر
ائ
درهم أو درهم إمار ي
العالم
أبوظب
سوق
ي
ري
رشكات مجموعة أدنوك
موظف
ي
أدنوك

رشكات

قطاع االستكشاف وتطوير انتاج النفط والغاز من الحقول اليية يف إمارة
أبوظت ر
لشكة أدنوك.
ي
ر
وه رشكة ذات مسؤولية محدودة
شكة أدنوك للبيول الحامض ذ.م.م ،ي
وتحمل رخصة رقم .CN-4008583
رشكة بيكر هيوز هولدين اس يئ يف ليمتد ،رشكة التوص ية باألس هم
أبوظت العالمية.
قواني أسواق
ظت وفق
ر
ي
مؤسسة يف إمارة أبو ي
العملة الرسمية يف دولة المارات العربية المتحدة.

العالم.
أبوظت
سوق
ي
ي
رشكة أدنوك ومجموعة ر
الشكات المملوكة من قبل رشكة أدنوك.
المعيني من قبل أي رشكة من رشكات مجموعة أدنوك.
الموظفي
مجموعة
ر
ر

الهيئة
المجلس/مجلس اإلدارة

هيئة األوراق المالية والسلع يف دولة المارات العربية المتحدة.
مجلس إدارة ر
الشكة.

تاري خ غلق باب االكتتاب

للشيحة األول والثالثة و 26سبتمي  2021ر
 23سبتمي  2021ر
للشيحة
الثانية.
القانون االتحادي رقم ( )2لس نة  2015ف ش أن ر
الش كات التجارية
ي
وتعديالته.
أبوظت وفقا
رشكة أدنوك للحفر ش.م.ع ،رشكة مساهمة عامة يف إمارة
ي
للقواني ذات الصلة يف دولة المارات العربية المتحدة.
ر

أبوظب لألوراق المالية
سوق
ري

أبوظت لألوراق المالية يف دولة المارات العربية المتحدة.
سوق
ي

دئ للخدمات المالية
سلطة ر ي

العالم.
دئ
دئ للخدمات المالية المتعلقة بمركز ي
سلطة ي
ي

العالم
المال
دئ
ي
ي
مركز ر ي
أعضاء مجلس اإلدارة

العالم.
المال
دئ
مركز ي
ي
ي

قانون ر
الشكات
ر
الشكة

وغي التنفيذي ري.
أعضاء مجلس الدارة التنفيذي ري ر
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EBITDA

اف الرب ح قب ل خص م الف ائ دة والرص ائ ب والهالك
نس ب ة ص ي
واالستهالكات.

ر
الطلب ات المق دم ة إلكيوني ا عي تطبيق ات الخ دم ات المرص في ة عي
وئ
طلبات االكتتاب اإللكب ي
النين ت أو من خالل الخ دم ات البنكي ة المرص في ة اله اتفي ة /اله اتف
تلق
المحمول ،وأجهزة الرص اف اآللي ة عىل النحو ال ذي توفره بنوك ي
للمكتتبي من ال رشيحة األول ر
والشيحة الثالثة.
االكتتاب
ر
اإلدارة أعضاء مجلس الدارة التنفيذي ري ر
للشكة.
مجلس
أعضاء
التنفيذيي
يف المنص ة المخص ص ة لتس جيل الرغبة يف المش اركة بالطرح من قبل
ابداء االهتمام/الرغبة
ر
لك
موظق شك ات مجموع ة أدنوك والمتق اع دين من
المشاركة بالطرح
مواطت ال دول ة ي
ي
ي
ر
مؤهلي ليتم تخصيص أسهم لهم يف الشيحة الثالثة.
 Expression of Interestيكونوا
ر
)(EOI
س وف يكون س عر الطرح الذي يش يي به المكتتبون ف ر
الشيحة األول
النهائ
سعر الطرح
ي
ي
ر
ر
والشيحة الثانية والشيحة الثالثة كل س هم من أس هم الطرح هو س عر
النهائ.
الطرح
ي
النهائ لكل س هم من أس هم الطرح بعد انتهاء
يتم تحديد س عر الطرح
ي
ر
عملية البناء الس عري ر
المؤهلي (الشيحة الثانية)،
لشيحة المس تثمرين
ر
كي والمساهم البائع ر
والشكة.
بعد التشاور ربي مديري االكتتاب المشي ر
المكتتبي من ر
الشيحة الثانية ممثلة لكامل أسهم
ويجب أن تكون أسهم
ر

النهائ
حجم الطرح
ي
البيانات المالية

النهائ لكل س هم من أس هم
الطرح المس تخدمة يف احتس اب س عر الطرح
ي
الطرح.
الشكة ر
الشيحة الثانية ،سوف تقوم ر
عقب إغالق ر
بنش إعالن ينص عىل
ر
سينش
النهائ") والذي
النهائ للسهم ("إعلن سعر الطرح
سعر الطرح
ي
ي
محليتي تص دران باللغة العربية وأخرى تص در
يوميتي
حيفتي
يف ص
ر
ر
ر
النجليي ة يف دول ة الم ارات العربي ة المتح دة وعىل الموقع
ب اللغ ة
ر
وئ adnoc.ae/DrillingIPO
اللكي ي
الت س يتم عرض ها للبيع من قبل المس اهم
العدد
ي
النهائ ألس هم الطرح ي
ر
البائع والذي سيتم تحديده عقب إغالق الشيحة الثانية.
ر
وه مذكورة يف الملحق رقم  1كما يف الس نوات
البيانات المالية للشكة ي
المنتهي ة يف  31ديس مي ( 2019مع البي ان ات الم الي ة المق ارن ة يف 31
ديس مي  ،)2018و 31ديس مي  2020والس تة أش هر المنتهية يف 30
يونيو  .2021وق د تم إع ادة اص دار البي ان ات الم الي ة المنتهي ة يف 31
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البيانات المالية المدققة
السنة المالية
ر
الشيحة األول
المكتتبون ف ر
الشيحة األول
ي

المؤسسي
نظام التحويلت النقدية
)(FTS
سلطة
المالية

تنظيم

ديس مي  2019كما هو موض ح يف إيض اح رقم  2وايض اح رقم  27من
البيانات المالية لتلك السنة.
البي ان ات الم الي ة الم دقق ة ر
للش ك ة كم ا يف وللس نوات المنتهي ة يف 31
ديسمي  2019و 31ديسمي .2020
تبدأ الس نة المالية ر
للشكة يف األول من يناير وتنت ي يف  31ديس مي من
كل عام.
المكتتبي ف ر
الشيحة األول.
عرض أسهم الطرح يف دولة المارات عىل
ر ي
المكتتبون من األفراد والمس تثمرين اآلخرين (بما يف ذلك األش خاص
والشكات والمؤس س ات) الذين لم يش اركوا ف ر
الطبيعي ري ر
الشيحة الثانية
ي
أو ر
أبوظت
وطت يف س وق
الشيحة الثالثة والذين يمتلكون رقم مس تثمر
ي
ي
بنك.
لألوراق المالية وحساب ي
بوظت الوطنية ("أدنوك") و رشكة بيكر هيوز هولدين اس
رشكة بيول أ
ي
يئ يف ليمتد.
نظ ام التحويالت النق دي ة ل دى مرص ف الم ارات العربي ة المتح دة
المركزي)”. (“FTS

العالم.
أبوظت
الخدمات سلطة تنظيم الخدمات المالية يف سوق
ي
ي

أبوظت
ق واع د ال خ دم ات ال م ال ي ة لوائح وقواع د الخ دم ات الم الي ة واألس واق المطبق ة بس وق
ي
العالم.
واألسواق
ي
االكتتاب العام ف أس هم ر
الش كة المتعلق بالمس تثمر المؤهل ولألفراد
الطرح العام
ي
بدولة المارات العربية المتحدة.
الخليج
دول مجلس التعاون
ر ي

دولة المارات العربية المتحدة ،المملكة العربية الس عودية وس لطنة
عمان ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.
مجموعة رشكات أدنوك.

الحكومة

ما لم ينص عىل خالف ذلك ،الحكومة االتحادية لدولة المارات العربية
أبوظت وأي جه از أو هيئ ة ألي منهم ا ،بم ا يف ذل ك
المتح دة وحكوم ة
ي
القيادة العامة للقوات المسلحة لدولة المارات العربية المتحدة.

قواعد الحوكمة

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/3ر.م) لس نة  2020بش أن اعتماد
دليل حوكمة ر
الشكات المساهمة العامة.

المكتتبي من األفراد

أبوظت
وطت يف سوق
الطبيعيي الذين يمتلكون رقم مستثمر
األشخاص
ر
ي
ي
المؤهلي ذو المالءة
بنك (بما يف ذلك األفراد
ر
لألوراق المالية ،وحساب ي

المجموعة
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المالية) .وال يوجد أي متطلبات أو قيود أخرى عىل الجنسية أو مكان
القامة.
ر
المشبكي
مديري السجل
()Joint Bookrunners
ر
المشبكي
مديري االكتتاب
إدراج األسهم

أبوظت األول
الوطت كابيتال رشكة مساهمة خاصة ،بنك
دئ
المارات ي
ي
ي
ر
س الشق األوسط المحدود ،وبعض البنوك
ش.م.ع ،وبنك إتش إس يئ ي
االستثمارية القليمية والدولية.
أبوظت األول
الوطت كابيتال رشكة مساهمة خاصة ،بنك
دئ
المارات ي
ي
ي
ر
س الشق األوسط المحدود.
ش.م.ع؛ وبنك إتش إس يئ ي
للمكتتبي الذين قبلت طلباتهم،
عقب غلق باب االكتتاب والتخص يص
ر
ر
سوف تتقدم ر
أبوظت لألوراق
الشكة لدراج جميع أسهم الشكة يف سوق
ي
المالية.
أبوظت لألوراق المالية من خالل
وس يتم تفعيل تداول األس هم يف س وق
ي
أبوظت لألوراق المالية.
سجل األسهم بسوق
ي

ر
الرئيس
تلف االكتتاب
ي
بنك ي

أبوظت األول ش.م.ع
بنك
ي

اإلدراج

أبوظت لألوراق المالية.
إدراج األسهم يف سوق
ي

شيك المدير (المصدق)

ش يك مرص يف (ش يك مدير) مص دق مس تحق الرصف من بنك مرخص
ويعمل يف دولة المارات العربية المتحدة.

الحد األقىص للستثمار

ال يوجد حد أقىص لال كتتاب يف أسهم الطرح.
األساس لل رشكة.
النظام
ي
تم تح دي د الح د األدئ لالس تثم ار ف أس هم الطرح ر
للش يح ة األول
ي
ر
اف
إض
تثمار
اس
أي
يكون
أن
عىل
درهم،
والشيحة الثالثة بقيمة 5,000
ي
يتم بزيادات بقيمة  1,000درهم أو مض اعفات ذلك .وتم تحديد الحد
األدئ لالس تثمار ألس هم الطرح ف ر
الش يحة الثانية بقيمة 1,000,000
ي
درهم (لمزيد من التفاص يل يرج االطالع عىل الجزء الخاص ب "مبالغ
االكتتاب" ف القسم األول من هذه ر
النشة لمزيد من التفاصيل).
ي

رقم المستثمر

وطت موحد يجب أن يمتلكه أو يحصل عليه المكتتب من
رقم مستثمر
ي
أبوظت لألوراق المالية وذلك ليقوم باالكتتاب.
سوق
ي

الطرح  /االكتتاب العام

ومائت مليون)
االكتتاب العام يف عدد أسهم ( 1,200,000,000مليار
ي
سهم من إجمال أسهم ر
الشكة يتم طرحها للبيع من قبل المساهم البائع.
ي
يحتفظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح يف أي وقت قبل نهاية
للقواني المعمول بها وموافقة
فية االكتتاب وفقا لتقديره المطلق ،ووفقا
ر
هيئة األوراق المالية والسلع.

األساس
النظام
ي
الحد األدئ للستثمار
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نطاق سعر الطرح
المشاركي يف عملية الطرح
ر
فبة الطرح /االكتتاب

سوف يتم عرض أسهم الطرح من خالل نطاق سعري سوف يتم ر
نشه
والعالن عنه ر
ونشه يف اليوم األول من بداية فية االكتتاب.
الكيانات المدرجة ف الصفحات  10و 11و 12من هذه ر
النشة.
ي
للش يحة األول ر
س وف تبدأ فية االكتتاب ر
والش يحة الثالثة يف 13
سبتمي  2021وتنت ي يف  23سبتمي .2021
ر
وسوف تبدأ فية االكتتاب للشيحة الثانية يف  13سبتمي  2021وتنت ي
يف  26سبتمي .2021

أسهم الطرح

الت
ائت مليون) س هم من األس هم ي
عدد ( 1,200,000,000مليار وم ي
يبيعها المس اهم البائع يف اكتتاب عام .يحتفظ المس اهم البائع بحق
زي ادة حجم الطرح يف أي وق ت قب ل نه اي ة فية االكتت اب وفق ا لتق ديره
للقواني المعمول به ا وموافق ة هيئ ة األوراق الم الي ة
المطلق ،ووفق ا
ر
والسلع.

أوبك )(OPEC

اليي:
منظم ة ال دول المص درة للنفط تتكون من األعض اء الت ر
دول ة الجزائر ودول ة أنغوال ودول ة الغ ابون ودول ة إيران ودول ة العراق
ودول ة ال ك وي ت ودول ة ل ي ب ي ا ودول ة ن ي ج ريي ا و ج م ه وري ة ال ك ونغ و
ودولة السعودية ودولة المارات العربية المتحدة ودولة فيويال.

أوبك(OPEC+) +

والت تش مل دول إض افية لمنظمة
منظمة الدول المص درة للنفط ي
أوبك ).(OPEC

قيود الملكية

الخليج نس بة تزيد
مواطت دول مجلس التعاون
غي
ال يجوز أن يمتلك ر
ي
ي
ر
عن  %49من أسهم الشكة.

ر
األش خ اص م م ن ت ن ط ب ق ع ل ي ه م م ع اي ري ال ع م ي ل ال م ح يف
المحبف
العميل
) (Professional Clientوفقا للقاعدة  2.3.2من قواعد س ري العمل
)(Professional Client
دئ للخدمات المالية.
سلطة
قبل
من
الصادرة
ي
الطبيعيي الذين تتم الموافقة عليهم من قبل ر
الشكة
المكتتبون المؤهلون من األشخاص
ر
كي (باستثناء
األفراد ذوي الملءة المالية
والمساهم البائع ،بالتشاور مع مديري االكتتاب المشي ر
ر
س الشق األوسط المحدود) الذين:
بنك إتش إس يئ ي
أ -تم اعتمادهم من قبل الهيئة أو سلطة تنظيمية مماثلة للقيام بأي
مهام مرتبطة باألنشطة أو الخدمات المالية؛ أو
ب -تتوافر فيهم ر
الشوط اآلتية:
الرئيس-مبلغ ( )4مليون
صاف حقوق ملكية -باستثناء مسكنه
( )iيملك
ي
ي
ائ.
درهم إمار ي
ائ سنويا.
( )iiدخله السنوي ال يقل عن ( )1مليون درهم إمار ي
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الكافيتي يف مجال االستثمار
( )iiiأن يقر بأن لديه المعرفة والخية
ر
ُ
المقدم عليه ومخاطره ،أو تمثله جهة مرخصة من قبل الهيئة بما ال
يتعارض مع رشوط ترخيصها.
ر
الشكات
المكتتبون من
والت
بأنفسهم،
اتهم
ر
باستثما
القيام
عىل
القادرين
عتباريي
اال
األشخاص
ر
ي
والمؤسسات المؤهلة
تتوافر فيهم أيا من ر
الشوط اآلتية:
( )1الحكومة االتحادية والحكومات المحلية ،والجهات والمؤسسات
والهيئات الحكومية ،أو ر
الشكات المملوكة بالكامل ألي منهم؛ أو
( )2الحكومات األجنبية ،والجهات والمؤسسات والهيئات الخاصة بها،
أو ر
الشكات المملوكة بالكامل ألي منها.
( )3المنظمات  /الهيئات والكيانات الدولية؛ أو
( )4الجهات المرخصة من الهيئة أو من جهة رقابية مثيلة لها؛
الثني
( )5الشخص االعتباري
المستوف يف تاري خ آخر بيانات مالية له ر
ي
عىل األقل من المتطلبات اآلتية:
ائ.
أ-
إجمال أصوله بقيمة ( )75مليون درهم إمار ي
ي
ائ.
ب-
صاف إيرادات سنوية بقيمة ( )150مليون درهم إمار ي
ي
صاف حقوق ملكية أو رأس مال مدفوع بحد أدئ ()7
ج -يملك
ي
ائ.
مليون درهم إمار ي

إعادة الرسملة

وهم الذين تتم الموافقة عليهم ف جميع األحوال من قبل ر
الشكة
ي
كي وتنطبق عليهم
والمساهم البائع بالتشاور مع مديري االكتتاب المشي ر
أي من المواصفات التالية( :أ) أن يكون شخص يف الواليات المتحدة
األمريكية ومشيي من المؤسسات المؤهلة ممن يجوز تقديم عرض لهم
استنادا إل القاعدة 144أ( ،ب) أن يكون شخص خارج الواليات المتحدة
األمريكية ممن يجوز تقديم عرض لهم استنادا لالئحة س ( ،)Sأو (ج) أن
العالم يجوز تقديم عرض له وفقا
المال
دئ
يكون شخص يف مركز ي
ي
ي
لإلعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق الموجودة يف الدليل
دئ للخدمات المالية؛ أو(د) أن يكون شخص يف سوق
الرشادي لسلطة ي
العالم ممن يجوز تقديم عرض له وفقا لإلعفاء من التسجيل
أبوظت
ي
ي
بموجب قواعد الخدمات المالية واألسواق ومن األشخاص الذين تنطبق
معايي العميل ذو االحيافية )(Professional Clientوفقا
عليهم
ر
سي العمل الصادرة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية يف
لقواعد ر
العالم.
أبوظت
سوق
ي
ي
الشكة ،قمنا بزيادة عدد أسهم ر
قبل إدراج أسهم ر
الشكة من 4,000,000
إل  16,000,000,000من خالل رسملة  1,200,000,000درهم من
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األرباح المحتجزة وتخفيض القيمة االسمية للسهم الواحد من 100
درهم إل  0.10درهم (ويشار إل هذه العملية ب "إعادة الرسملة") .لن
المساهمي
إجمال حقوق
جمال النقد أو
تؤثر إعادة الرسملة عىل إ
ر
ي
ي
ر
للشكة.
تلق
ي
ه مجموع ة من البنوك المش ارك ة يف عملي ة الطرح بقي ادة بن ك ي
تلق االكتت اب األخرى هم بن ك
بنوك
أن
حي
ف
الرئيس
اب
االكتت
ي ر
ي
ي
.
.
.
.
.
الم ش م ع وبن ك
الس
أبوظت
ف
مرص
و
ع
م
ش
أبوظت التج اري
ي
ي
ي
الوطت ش.م.ع.
دئ
ات
المار
ي
ي
الالئح ة س - S/الئح ة ق انون الوالي ات المتح دة االتح ادي لألوراق
المالية.

ر
تلف االكتتاب
بنوك ي

اللئحة سS/

ه الق اع دة 144أ من ق انون الوالي ات المتح دة االتح ادي لألوراق
ي
والت تس مح للمش ي ريي من المؤس س ات المؤهلة (كما هو معرف
المالية
ي
ر
يف القاعدة 144أ) يف الواليات المتحدة األمريكية بش اء األوراق المالية
يف المع امالت المعف اة من متطلب ات التس جي ل ل دى ق انون الوالي ات
المتحدة لألوراق المالية.
للمكتتبي من ر
عرض أس هم الطرح ف ر
الش ك ات
الش يح ة الث اني ة
ر
ي
المؤهلي من األفراد ذوي المالءة
والمكتتبي
ة
المؤهل
والمؤس س ات
ر
ر
المالية.

القاعدة 144أ

ر
الشيحة الثانية

الوثيقة المتعلقة
ر
للشيحة الثانية

ه مذكرة عرض تم ص ياغتها بش كل خاص وحرص ي للمس تثمرين
بالطرح ي
ر
المؤهلي ض من ر
القواني واألنظمة
الشيحة الثانية وبطريقة تتماس مع
ر
ر
الس ارية والمقبولة للهيئات المختص ة يف الوالية القض ائية المعنية ،ولم
يتم المص ادقة عليها من قبل الهيئة وال تش كل هذه الوثيقة جزء من
النشة وال تدرج المعلومات الواردة فيها ف هذه ر
هذه ر
النشة.
ي
وس تكون الوثيقة المتعلقة بالطرح ر
للش يحة الثانية متوفرة عىل الموقع
وئadnoc.ae/DrillingIPO
اللكي ي

المكتتبي ف ر
الشيحة الثانية
ي

مؤهلي من األفراد
والمكتتبي ال
المكتتبي من المؤس س ات المؤهل ة
ر
ر
ر
ذوي المالءة المالية.
ابوظت الوطنية ("أدنوك").
رشكة بيول
ي
أس هم ر
الش كة العادية ،بقيمة اس مية  0.10درهم ( 10فلس) للس هم
الواحد.

المساهم

مالك األسهم.

المكتتب
ر
الشيحة الثالثة

طبيع أو اعتباري يتقدم بطلب لال كتتاب يف أسهم الطرح.
أي شخص
ي
المكتتبي ف ر
الشيحة الثالثة.
عرض أسهم الطرح عىل
ر ي

المساهم البائع
األسهم
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المكتتبي ف ر
الشيحة الثالثة
ي

موظق رشك ات مجموع ة أدنوك
موظق رشك ات مجموع ة أدنوك و
ي
ي
اطت الدولة.
مو
من
المتقاعدين
ي

مرصف المارات العربية المتحدة المركزي.
المرصف المركزي
مواطت دول ة الم ارات
موظق رشك ات مجموع ة أدنوك المتق اع دين من
مواطب الدولة
المتقاعدين من
ي
ي
ي
العربية المتحدة.
المملكة المتحدة

المملكة المتحدة لييطانيا العظم وإيرلندا الشمالية.

األمريك
قانون األوراق المالية
ي

ق انون األوراق الم الي ة للوالي ات المتح دة األمريكي ة لس ن ة ،1933
وتعديالته (.)US Securities Act

الواليات المتحدة األمريكية الواليات المتحدة األمريكية ،أراض يها وممتلكاتها ،أي والية من الواليات
المتحدة األمريكية ومقاطعة كولومبيا.
()United States or US
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القسم األول:
رشوط وأحكام االكتتاب
التفاصيل الرئيسية لألسهم المطروحة للجمهور
•

اسم ر
الشكة :رشكة أدنوك للحفر ش.م.ع
رأس المالُ :حدد رأس مال ر
الشكة يف تاري خ الدراج ليكون بقيمة (1,600,000,000مليار وستمائة
ائ موزع عىل عدد  16( 16,000,000,000مليار) سهم نقديا مدفوعة بالكامل،
مليون) درهم إمار ي
ر
ائ) (عشة فلوس) لكل سهم.
بقيمة اسمية)0.10درهم إمار ي
ومائت مليون) سهم ،وجميعها أسهم
نسبة وعدد ونوع أسهم الطرح :عدد ( 1,200,000,000مليار
ي
إجمال األسهم.
عادية .يف حال تخصيص جميع أسهم الطرح ،ستمثل أسهم الطرح نسبة  %7.5من
ي
ويحتفظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح يف أي وقت قبل نهاية فية االكتتاب وفقا لتقديره
للقواني المعمول بها وموافقة هيئة األوراق المالية والسلع.
المطلق ،ووفقا
ر
نطاق سعر الطرح لكل سهم :سيتم ر
نش النطاق السعري للطرح والعالن عنه يف اليوم األول من فية
االكتتاب الموافق  13سبتمي .2021

•

أهلية الفئات المؤهلة من المكتتبي للتقدم بطلب الحصول عىل أسهم الطرح:
 −ر
الشيحة األول :يتم فتح باب االكتتاب ر
المكتتبي وفقا لما هو موضح ( يف صفحة
للشيحة األول أمام
ر
الغالف) والجزء الخاص ب "التعريفات واالختصارات" الواردة ف هذه ر
النشة .ويجب عىل جميع
ي
المكتتبي ف ر
أبوظت لألوراق المالية ورقم حساب
الشيحة األول أن يكون لديهم رقم مستثمر يف سوق
ر ي
ي
والت تمثل ( 96,000,000ستة
بنك .يتم تخصيص نسبة ( %8ثمانية بالمائة) من أسهم الطرح ي
ي
ر
ر
.
وتسعون مليون) سهم للشيحة األول ويحتفظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الشيحة األول يف
أي وقت قبل نهاية فية االكتتاب وفقا لتقديره المطلق ،وذلك بعد الحصول عىل موافقة هيئة األوراق
الشيحة األول سيؤدي إل انخفاض ف حجم ر
المالية والسلع وأي زيادة ف حجم ر
الشيحة الثانية أو
ي
ي
ر
ر
ر
المكتتبي يف الشيحة الثانية عن  %60من
الشيحة الثالثة (حسب االقتضاء) ،شيطة أال تقل نسبة
ر
المكتتبي ف ر
مجتمعي عن  %40من أسهم الطرح.
الشيحة األول والثالثة
أسهم الطرح وأال تزيد نسبة
ر
ر ي
 −ر
الشيحة الثانية :يتم فتح باب االكتتاب الخاص ر
المكتتبي وفقا لما هو موضح
بالشيحة الثانية أمام
ر
ف صفحة الغالف والجزء الخاص ب "التعريفات واالختصارات" ف هذه ر
النشة ،ويجب عىل جميع
ي
ي
المكتتبي ف ر
أبوظت لألوراق المالية .يتم
سوق
ف
مستثمر
رقم
لديهم
يكون
أن
الثانية
يحة
الش
ر
ي
ي
ي
والت تمثل ( 1,080,000,000مليار
الطرح
أسهم
من
بالمائة)
(تسعون
%
90
نسبة
تخصيص
ي
وثمانون مليون) سهم ر
للشيحة الثانية.
 −ر
الشيحة الثالثة :يتم فتح باب االكتتاب الخاص ر
المكتتبي وفقا لما هو موضح
بالشيحة الثالثة أمام
ر
ف صفحة الغالف والجزء الخاص ب "التعريفات واالختصارات" ف هذه ر
النشة ،ويجب عىل جميع
ي
ي
المكتتبي ف ر
أبوظت لألوراق المالية ورقم
سوق
ف
مستثمر
رقم
لديهم
يكون
أن
الثالثة
يحة
الش
ر
ي
ي
ي
.
والت تمثل 24,000,000
الطرح
م
أسه
من
بالمائة)
(اثنان
%
2
نسبة
تخصيص
يتم
بنك
ي
حساب ي
ر
ر
(أربعة ر
وعشون مليون) سهم للشيحة الثالثة .ويحتفظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الشيحة
الثالثة يف أي وقت قبل نهاية فية االكتتاب وفقا لتقديره المطلق ،وذلك بعد الحصول عىل موافقة

•

•

•
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الشيحة الثالثة سيؤدي ال انخفاض ف حجم ر
هيئة األوراق المالية والسلع .أي زيادة ف حجم ر
الشيحة
ي
ي
الشيحة الثانية (حسب االقتضاء) ،ر
المكتتبي ف ر
األول و/أو ر
الشيحة الثانية عن
نسبة
تقل
أال
يطة
ش
ر
ي
المكتتبي ف ر
مجتمعي عن  %40من
الشيحة األول والثالثة
 %60من أسهم الطرح وأال تزيد نسبة
ر
ر ي
أسهم الطرح.
•

ُ
يحظر االكتتاب من قبل الجمهور يف أسهم الطرح كما هو مبي أدناهُ :يحظر االكتتاب العام عىل أي
قواني المعمول بها يف موطن إقامته أو بموجب
مكتتب تكون عملية رشاؤه لألسهم مقيدة بموجب ال ر
ينتم إليها .ويتحمل المكتتب المسؤولية عن تحديد ما إذا كانت
الت
قواني الدولة/االختصاص
ر
ي
ي
الوالئ ي
ر
الوالئ المعمول بها أم ال.
قواني الدولة/االختصاص
الت قام بها تتوافق مع
ر
ي
عملية الشاء ي
للشيحة األول ر
الحد األدئ للستثمار :الحد األدئ لال كتتاب ف أسهم الطرح ر
والشيحة الثالثة هو
ي
إضاف بمبلغ  1,000درهم ومضاعفاته .وتم تحديد الحد األدئ
5,000درهم ،عىل أن يكون أي استثمار
ي
لال كتتاب ف أسهم الطرح الخاصة ر
بالشيحة الثانية بقيمة  1,000,000درهم.
ي

•

الحد األقىص للستثمار :ال يوجد حد أقىص لالستثمار يف أسهم الطرح.

•

غي ر
اكتتاب المؤسسي :ال يجوز للمؤسس ري االكتتاب ف أسهم الطرح سواء بصورة ر
مباشة أو
مباشة أو ر
ي
من خالل رشكاتهم التابعة.
ر
الت بحوزة المؤسس ري لفية حظر مدتها 12
فبة الحظر :بعد االنتهاء من عملية الطرح ،تخضع األسهم ي
شهر (إثنا ر
عش شهرا) تبدأ من تاري خ إدراج األسهم.

•

ملكية رشكة أدنوك :يجب أن تستمر ملكية  %51عىل األقل من أسهم ر
الشكة من قبل رشكة أدنوك.

•

استخدام حصيلة عوائد الطرح
لن تتلق ر
الرئيس من الطرح من ربي أمور أخرى -
الشكة أي عائدات من الطرح .هذا ويكمن الهدف
ي
توفي سيولة تداول ميايدة عىل األسهم إضافة إل رفع
السماح للمساهم البائع ببيع جزء من حصته مع ر
الدول.
مكانتنا لدى مجتمع االستثمار
ي

•

نفقات /مصاريف الطرح

•

•

سيتحمل المساهم البائع جميع نفقات /مصاريف الطرح (بما يف ذلك عموالت االكتتاب وأي رسوم
تقديرية).
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الشيحة األول و ر
المزيد من المعلومات حول ر
الشيحة الثالثة
 .1طلبات االكتتاب
الشيحة األول ر
يتعي عىل مكتتت ر
والشيحة الثالثة تقديم طلب اكتتاب واحد فقط ( )1باسمه
ر
ي
طبيع (ما لم يكن وكيال لمكتتب
الشخىص ،يف حالة إذا تم تقديم طلب االكتتاب بواسطة شخص
ي
ي
آخر) يف هذه الحالة سيتم تقديم طلب االكتتاب باسم المكتتب؛ أو ( )2باسم شخص اعتباري ،يف
المكتتبي أكي من
مؤسس .وإذا قدم أحد
حالة ما إذا تم تقديم طلب االكتتاب بواسطة أي كيان
ر
ي
تلق االكتتاب ومديري
طلب اكتتاب واحد باسمه
الشخىص أو باسم شخص اعتباري ،يحتفظ بنوك ي
ي
كي بالحق يف قبول جميع الطلبات أو استبعاد كل أو بعض طلبات االكتتاب المقدمة
االكتتاب المشي ر
من هذا المكتتب وعدم تخصيص أي أسهم لهذا المكتتب.
المكتتبي استكمال كافة البيانات المطلوبة يف طلب االكتتاب وإرفاق كافة المستندات المطلوبة
عىل
ر
تلق االكتتاب مع مبلغ االكتتاب وذلك خالل فية االكتتاب المتعلقة
وتقديمها إل أي من بنك ي
ر
بالشيحة األول وال رشيحة الثالثة.
وف حال مخالفة هذا
يجب أن يكون طلب االكتتاب
المستوف للبيانات واضحا وبخط مقروء ،ي
ي
ر
لحي قيام المكتتب باستكمال
الشط ،ر
تلق االكتتاب استالم الطلب من المكتتب ر
سيفض بنك ي
البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق باب االكتتاب.
المهتمي
مواطت الدولة
موظق رشكات مجموعة أدنوك والمتقاعدين من
يتعي عىل جميع
ر
ر
ي
ي
ر
بالمشاركة يف الشيحة الثالثة تقديم ما يفيد إبداء اهتمامهم بالضافة إل تفاصيل رقم المستثمر
موظفي
الت توفرها رشكة أدنوك .وسيتم إرسال قائمة
ر
الوطت الخاصة بهم من خالل المنصات ي
ي
ّ
مواطت الدولة الذين قدموا مستند إبداء االهتمام /الرغبة
من
قاعدين
والمت
أدنوك
مجموعة
كات
رش
ي
الرئيس قبل يوم من بدء فية االكتتاب وسيتم تقديم أي إضافات أخرى إل
تلق االكتتاب
ي
إل بنك ي
الرئيس بصورة يومية حت الساعة  12:00ظهرا يف 22
تلق االكتتاب
الموظفي إل
قائمة
ر
ي
بنك ي
ِّ
ُ
سبتمي  .2021وأي مقدم لمستند إبداء االهتمام /الرغبة يتم استالمه بعد ذلك التوقيت لن يكون
مؤهال لتخصيص ر
الشيحة الثالثة.
إذا لم يقدم ٌ
كي يف
موظق رشكات مجموعة أدنوك أو المتقاعدين من
أي من
مواطت الدولة المشار ر
ي
ي
ر
الشيحة الثالثة إبداء االهتمام /الرغبة لال كتتاب قبل التاري خ والوقت المذكورين أعاله ،فسيتم
تحويل اكتتابهم إل ر
موظق رشكات مجموعة أدنوك بإبداء االهتمام
الشيحة األول .يف حالة قيام
ي
لالشياك قبل التاري خ والوقت المذكورين أعاله ،واكتتبوا ف ر
الشيحة األول فسيتم ترحيل اشياكهم
ي
إل ر
الشيحة الثالثة.
وييتب عىل االكتتاب ف أسهم الطرح الموافقة عىل النظام األساس ر
للشكة واالليام بكافة القرارات
ي
ي
ُ
ُ
الصادرة عن الجمعية العمومية ر
للشكة وتعد أي رشوط تضاف إل الطلب كأن لم تكن ،وال تقبل أي
نسخ ضوئية من طلبات االكتتاب .ويجب استكمال طلب االكتتاب فقط بعد قراءة ر
نشة االكتتاب
ر
تلق االكتتاب الوارد
والنظام
ي
األساس للشكة بإمعان ويقدم الطلب بعد ذلك ألي فروع تابعة لبنك ي
ر
ذكرها يف هذه النشة ،ويقر المكتتبون أو وكالئهم بصحة المعلومات الواردة بطلب االكتتاب بحضور
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ممثل عن البنك الذي ُقدم االكتتاب إليه ُ
ويوقع المكتتب أو من ينوب عنه عىل طلب االكتتاب أو
ُيصدق عليه بصورة واضحة.
يحق لبنك تلق االكتتاب عدم قبول طلبات االكتتاب المقدمة من أي مكتتب ف ر
الشيحة األول
ي
ي
ر
والشيحة الثالثة ألي من األسباب التالية:
غي صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المستندات المقدمة (وال
غي كامل أو ر
• إذا كان الطلب ر
كي يف عملية الطرح أي مسؤولية عن عدم استالم ما تم تخصيصه من
يتحمل أي من المشار ر
أسهم الطرح إذا لم يتم مىلء عنوان المكتتب بشكل صحيح ومقروء)؛ أو
• إذا تم تقديم مبلغ االكتتاب بطريقة مغايرة لطرق الدفع المسموحة؛ أو
المبي يف الطلب أو مبلغ االكتتاب المقدم مع الطلب مع رشوط
• إذا لم يتطابق مبلغ االكتتاب
ر
ر
ر
الحد األدئ المطلوب لالستثمار أو الزيادات المحددة لطرح الشيحة األول والشيحة الثالثة؛ أو
غي مقروء؛ أو
غي واضح أو ر
• إذا كان طلب االكتتاب المقدم ر
• إذا ارتجع شيك المدير (المصدق) ألي سبب من األسباب؛ أو
كاف لسداد
• إذا كان المبلغ المتواجد يف الحساب
البنك المذكور يف طلب االكتتاب المقدم ر
غي ي
ي
تلق االكتتاب عىل
مبلغ االكتتاب المذكور يف نموذج ٌطلب االكتتاب المقدم أو عدم مقدرة بنك ي
تحصيل المبلغ مقابل الطلب سواء كان ذلك لعدم تطابق التوقيع أو ألي أسباب أخرى؛ أو
غي صحيح؛ أو
• إذا كان رقم المستثمر من سوق
غي ساري أو ر
أبوظت لألوراق المالية ر
ي
• إذا كان طلب االكتتاب مكررا أو متعددا (وتعود الموافقة عىل مثل هذه الطلبات إل السلطة
التقديرية للمساهم البائع فقط)؛ أو
• إذا ُوجد أن طلب االكتتاب يخالف رشوط الطرح؛ أو
ّ
(غي مسموح بالتقدم بطلبات لإلكتتاب
تبي أن المكتتب قد قدم أكي من طلب اكتتاب واحد ر
• إذا ر
ف أي من ر
الشائح األول أو الثانية أو الثالثة معا)؛ إن أي قبول لمثل هذا الطلب يخضع لتقدير
ي
المساهم البائع المطلق؛ أو
ّ
الشخىص (اال إذا كان
وتبي أنه لم يتقدم بطلب االكتتاب باسمه
• إذا كان المكتتب شخص
طبيع ر
ي
ي
وكيال أو ممثال عن مكتتب آخر)؛ أو
الشيحة األول أو ر
• عدم اليام المكتتب بالقواعد المعمول بها ف الطرح الخاص ب ر
الشيحة الثانية
ي
أو ر
الشيحة الثالثة؛ أو
• ُوجد أنه من الرصوري رفض طلب االكتتاب لضمان االمتثال ألحكام قانون ر
الشكات والنظام
األساس وهذه ر
أبوظت لألوراق المالية؛
النشة أو متطلبات المرصف المركزي أو الهيئة أو سوق
ي
ي
• إذا فشل تحويل األموال من خالل نظام المرصف المركزي للتحويالت المالية /نظام السويفت/
قنوات أموال إلكيونية أخرى أو يف حالة عدم كفاية المعلومات المطلوبة يف الحقول الخاصة
للمىص قدما يف التعامل مع الطلب؛ أو
ي
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الرئيس رفض الطلب ألي من تلك األسباب
تلق االكتتاب
ي
تلق االكتتاب وبنك ي
يجوز لبنوك ي
ملزمي بإخطار المكتتب
غي
المذكورة أعاله يف أي وقت حت تخصيص أسهم الطرح كما أنهم ر
ر
المرفوض قبل إرسال إشعار تخصيص األسهم.
المستندات المرفقة بطلبات االكتتاب
المكتتبي تقديم المستندات التالية مع طلبات االكتتاب الخاصة بهم:
يجب عىل جميع
ر

الخليج أو أي دولة أخرى:
مواطت دولة المارات ودول مجلس التعاون
فيما يتعلق باألفراد من
ي
ي
−

أصل وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الماراتية سارية المفعول.

−

يىل:
يف حالة كان الموقع شخصا آخر بخالف المكتتب ،يجب تقديم ما ي
▪ سند وكالة مصدق حسب األصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة
من إحدى الجهات /الهيئات التنظيمية يف دولة المارات مثل الكاتب العدل أو حسب
األصول المرعية يف الدولة؛
▪ أصل جواز سفر /بطاقة الهوية الماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه
وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الماراتية؛ و
▪ صورة جواز سفر /بطاقة الهوية الماراتية للشخص المكتتب للتحقق من توقيعه.

−

يىل:
وض عىل قاض ،يتم تقديم ما ي
يف حال كان الموقع ي
الوض بالتوقيع للتحقق
▪ أصل وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الماراتية للشخص
ي
من توقيعه؛
▪ أصل وصورة من جواز سفر القاض؛ و
الوض معينا من قبل المحكمة ،أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من
▪ يف حال كان
ي
المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى (مثل كاتب العدل).

فيما يتعلق باألشخاص االعتبارية بما يف ذلك المصارف والمؤسسات المالية وصناديق االستثمار،
وغيها من ر
الشكات والمؤسسات:
ر
−

المسجلي يف دولة المارات العربية المتحدة:
بخصوص األشخاص االعتبارية
ر
▪ أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى
الجهات /الهيئات التنظيمية يف المارات مثل الكاتب العدل أو حسب األصول المرعية يف
الدولة؛
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ُ
جي للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتقديم طلب
▪ أصل وصورة من المستند الذي ي ر
الشوط واألحكام المنصوص عليها ف ر
االكتتاب نيابة عنه وقبول ر
نشة االكتتاب ونموذج
ي
االكتتاب؛ و
▪ أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية الماراتية للشخص المفوض بالتوقيع.
 −بخصوص األشخاص االعتبارية األجنبية فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناء عىل طبيعة
ر
كي للحصول عىل
الشكة ومكان تسجيلها ،ولذا فإنه يرج مراجعة مديري االكتتاب المشي ر
قائمة بالمستندات المطلوبة.
كي
موظق رشكات مجموعة أدنوك أو المتقاعدين من
فيما يتعلق باألفراد من
مواطت الدولة المشار ر
ي
ي
ف ر
الشيحة الثالثة:
ي
الوطت
▪ تسليم ابداء االهتمام /الرغبة يف المشاركة بالطرح مصحوبا بتفاصيل رقم المستثمر
ي
من خالل المنصة المتاحة لذلك.
▪ أصل وصورة من بطاقة الهوية الماراتية؛ و
−

يىل:
يف حالة كان الموقع شخصا آخر بخالف المكتتب ،يجب تقديم ما ي
▪ سند وكالة مصدق حسب األصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة
من إحدى الجهات /الهيئات التنظيمية يف دولة المارات مثل الكاتب العدل أو حسب
األصول المرعية يف الدولة؛
▪ أصل جواز سفر /بطاقة الهوية الماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه
وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الماراتية؛ و
▪ صورة جواز سفر /بطاقة الهوية الماراتية للشخص المكتتب للتحقق من توقيعه.

للشيحة األول ر
 .2طريقة االكتتاب والدفع ر
والشيحة الثالثة
للشيحة األول ر
طريقة الدفع ر
والشيحة الثالثة
تلق االكتتاب المذكورة يف هذه
ر
يتعي عىل المكتتب تقديم طلب االكتتاب إل أي بنك من بنوك ي
ر
المرصف بالضافة إل
أبوظت لألوراق المالية ورقم حسابه
النشة وتقديم رقم المستثمر لدى سوق
ي
ي
الت يرغب باالكتتاب بها ،ويتم الدفع بإحدى الطرق التالية:
سداد قيمة أسهم الطرح ي
مرصف (شيك مدير) مصدق مستحق الرصف من بنك مرخص ويعمل يف دولة المارات
• شيك
ي
ر
ر
أول" /
العربية المتحدة لصالح الشكة تحت اسم " شكة أدنوك للحفر ش.م.ع– طرح عام ي
”“ADNOC Drilling Company PJSC – IPO؛ أو
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تلق االكتتاب؛ أو
• الخصم من حساب المكتتب لدى بنك ي
وئ الموضح أدناه).
وئ (يرج االطالع عىل الجزء الخاص باالكتتاب اللكي ي
• االكتتاب اللكي ي
البنك للمكتتب يف طلب االكتتاب حت لو كان
يجب أن يتم تعبئة التفاصيل الخاصة بالحساب
ي
سيتم سداد مبلغ االكتتاب عن طريق شيك مدير .ال يجوز ،ولن يتم قبول سداد قيمة أسهم الطرح
تلق االكتتاب بأي من الطرق التالية:
المرغوب االكتتاب فيها من قبل بنك ي
• نقدا؛ أو
(غي مصدق)؛ أو
• شيك ر
• أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو مذكور أعاله.
تلق االكتتاب.
يرج الرجوع إل ملحق رقم  3لالطالع عىل الفروع المشاركة لبنوك ي
مواطت الدولة
لموظق رشكات مجموعة أدنوك والمتقاعدين من
بالضافة إل ذلك ،يمكن
ي
ي
تقديم طلباتهم يف مراكز االستالم الموجودة يف مكاتب أدنوك التالية:
• المقر الرئيس ر
لشكة أدنوك – شارع الكورنيش – أبوظ يت – المارات العربية المتحدة؛
ي
ر
ر
س (HQ,
ئيس مبت اتش كيو اس يك أي ي
• مكتب الشكة (شكة أدنوك للحفر ش.م.ع ).الر ي
) ،SKEC-2مبت رقم  -112طريق الكورنيش ،منطقة الدانة ،شارع فاطمة بنت مبارك –
ظت  -المارات العربية المتحدة؛
ص.ب  – 4017أبو ي
ظت – المارات العربية المتحدة؛ و
• مجمع الشيخ خليفة للطاقة – منطقة  –1E9-01أبو ي
• مجمع الرويس ر
لشكة أدنوك – الرويس.
ر
وئ
االكتتاب اإللكب ي
تلق االكتتاب أن يكون لها قنوات إلكيونية خاصة بها (تطبيقات الخدمات
يجوز لبنوك ي
المرصفية عي النينت ،تطبيقات الخدمات المرصفية عي الهواتف المحمولة ،أجهزة الرصاف
أبوظت لألوراق المالية "اكتتاب" لالكتتابات العامة
والت يتم ربطها بنظام سوق
اآلل ،الخ)
ي
ي
ي
ر
.
وئ بمثابة موافقة منه عىل شوط وأحكام
اللكي
كتتاب
اال
لطلب
العميل
تقديم
ويعتي
األولية
ي
إجمال قيمة األسهم
دفع
ب
الكتتاب
تلق
ي
الطرح نيابة عن المكتتب ،كما يعتي ذلك تفويضا لبنك ي
المرصف ذا الصلة
الت يرغب بالكتتاب فيها ،وذلك عن طريق خصم المبلغ من حساب العميل
ي
ي
وتحويل المبلغ لحساب عملية الطرح لصالح " ر
.
.
اول"
عام
طرح
ع
م
ش
للحفر
أدنوك
كة
ش
ي
تلق االكتتاب ،وذلك عىل النحو الموضح يف طلب االكتتاب .ويعد تقديم
المفتوح يف بنوك ي
الطلبات إلكيونيا كافيا فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه ،فإن أي مستندات
ر
وئ
داعمة مطلوبة يف أي موضع آخر يف هذه النشة لن تطبق عىل طلبات االكتتاب اللكي ي
النهائ ألسهم الطرح ورد عائدات
المعنية يف هذه الفقرة .يجب أن يتم الخطار بالتخصيص
ي
الت لم تخصص (إن وجدت) مع األرباح الميتبة عليها عقب إغالق فية االكتتاب،
أسهم الطرح ي
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الت تم تقديم طلب االكتتاب
تلق االكتتاب ي
ويتم تنفيذ هذا األمر والتعامل معه بواسطة بنوك ي
إليها؛ أو
كما يمكن أن يتم استالم طلبات االكتتاب عن طريق نظام التحويالت المالية للمرصف المركزي
تلق االكتتاب.
("التحويلت المالية") إل الحد المتاح لالستفادة منه من قبل كل بنك من بنوك ي
وطت
وعىل المستثمرين الذين يختارون استخدام نظام التحويالت المالية تقديم رقم مستثمر
ي
ظت لألوراق المالية بالضافة إل قيمة أسهم الطرح المكتتب فيها يف حقل التعليمات
يف سوق أبو ي
الخاصة.
ر
وئ
االكتتاب اإللكب ي
ر
أبوظب األول ش.م.ع
وئ من خلل بنك
االكتتاب اإللكب ي
ري
المكتتبي الذين يختارون قنوات نظام التحويالت النقدية /نظام السويفت الخاصة
يجب عىل
ر
يىل ،وذلك لتحويل مبلغ االكتتاب:
ببنك
أبوظت األول ش.م.ع االليام بما ي
ي
وئ عي خدمة السداد عن طريق نظام التحويالت النقدية /الخدمات المرصفية
 .1التحويل اللكي ي
أبوظت األول ش.م.ع
عي النينت أو عي الهاتف المحمول لدى بنك
ي
 الخطوات (داخل دولة المارات العربية المتحدة).ُ
غيها مع إدخال رقم المستثمر
أول" يف حقل "رمز الغرض من الدفع" أو ر
يرج إدخال "طرح عام ي
الوطت.
ي
يقوم المكتتب بتحويل األموال بالكامل دون خصم أي رسوم خاصة ببنوك أجنبية.
الوطت واسم الوسيط ورقم الهاتف المحمول يف حقل "تعليمات
ُيرج ذكر "رقم المستثمر
ي
التحويل "أو حقل "المالحظات"
 .2خطوات السداد عن طريق نظام السويفت (خارج دولة المارات العربية المتحدة)
اخي رسالة السداد MT103
الوطت واسم الوسيط ورقم الهاتف المحمول والمبلغ المطلوب
اخي يف الحقل  70رقم المستثمر
ي
االكتتاب به"
النهائ الستالم الحواالت عن طريق نظام التحويالت النقدية /نظام
مالحظة مهمة :الموعد
ي
أبوظت األول ش.م.ع هو يوم  22سبتمي  2021يف تمام الساعة
السويفت /القنوات الخاصة ببنك
ي
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 12:00ظهراُ .يرج العلم أنه إذا تم استالم األموال بعد التاري خ والوقت المذكورين ،فسيتم رفضها
وإعادتهاُ .يرج االنتظار لمدة تياوح من  12إل  24ساعة حت يتم تحويل األموال إل حساب
المستفيدُ .يرج اليتيب لعملية اكتتابك مبكرا بناء عىل ذلك.
 .3تفاصيل تحويل مبالغ االكتتاب:
أبوظت األول ش.م.ع.
اسم البنك :بنك
ي
الدولAE470354031000000001141:
المرصف
رقم الحساب
ي
ي
ر
أول
اسم حساب المستفيد :شكة أدنوك للحفر ش.م.ع  -طرح عام ي
ائ
العملة :الدرهم المار ي
رقم الحساب4031000000001141 :
رمز السويفتNBADAEAASSD :
ظت األول عىل النحو المشار إليه أعاله ،يرج
بعد إتمام عملية تحويل األموال إل حساب بنك أبو ي
https://www.bankfab.com/enوئ
الموقع
إل
الدخول
اللكي ي
ae/cib/iposubscription
والقيام باستكمال طلب االكتتاب (يرج االطالع عىل صفحة " كيفية التقدم بطلب اكتتاب" وذلك
لمزيد من التوضيح)
بعد االنتهاء من طلب االكتتاب ،قم بتحميل ايصال دفع مبلغ االكتتاب وتقديم الطلب.
ر
وئ:
كما يمكن أيضا تحميل طلب االكتتاب ونشة االكتتاب من الموقع اللكي ي
adnoc.ae/DrillingIPO
أبوظت
يف حال مواجهة أي مشاكل أو الحاجة إل الحصول عىل أي مساعدةُ ،يرج التواصل مع بنك
ي
التالIPO.online@bankfab.com :
األول ش.م.ع عي الييد اللكي ي
وئ ي
غي صحيحة ولم يتم استالم الدفعة أو تم استالم
غي كافية أو ر
يف حال كانت التفاصيل المقدمة ر
جزء منها ،فسيتم رفض االكتتاب وإخطار المكتتب بذلك ورد المبلغ الذي تم تحويله ،إن وجد ،إل
المكتتب.
ر
اإلسلم ش.م.ع
أبوظب
وئ من خلل مرصف
ي
االكتتاب اإللكب ي
ري
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السالم ش.م.ع ،بما يف ذلك الخدمات
أبوظت
قنوات االكتتاب اللكيونية لمرصف
ي
ي
أبوظت
الرسم لمرصف
المرصفية عي النينت يمكن الوصول إليها من خالل الموقع
ي
ي
السالم  www.adib.aeوتطبيق الخدمات المرصفية عي الهاتف المحمول ،يتم ربطها
ي
وه متاحة فقط
عىل النحو الواجب بقاعدة بيانات سوق
أبوظت لألوراق المالية ي
ي
السالم.
أبوظت
ألصحاب حسابات مرصف
ي
ي
وئ من خالل نظام  eIPOعىل شبكة االنينت
سيتم إصدار تطبيقات االكتتاب اللكي ي
السالم والخدمات المرصفية عي الهاتف المحمول.
ظت
ي
الخاصة بمرصف أبو ي
اغبي يف االكتتاب يف الطرح
أبوظت
نظرا ألن أصحاب حسابات مرصف
السالم الر ر
ي
ي
السالم من خالل
أبوظت
سيصلون إل قنوات االكتتاب اللكيونية الخاصة بمرصف
ي
ي
اسم المستخدم وكلمة المرور ذات الصلة كما هو معتاد يف المعامالت المرصفية
اللكيونيةُ ،
وبالتال لن تنطبق
فسيعتي هذا كافيا ألغراض الوفاء بمتطلبات تحديد الهوية
ي
المستندات الداعمة المتعلقة بالطلبات الموضحة ف مكان آخر ف ر
نشة االكتتاب عىل
ي
ي
التطبيقات اللكيونية بموجب هذا القسم.
السالم بعد ذلك إكمال نموذج الطلب
أبوظت
يجب عىل أصحاب الحسابات يف مرصف
ي
ي
اللكيوئ ذي الصلة ر
بشيحتهم ،مع تقديم جميع التفاصيل المطلوبة بما يف ذلك رقم
ي
السالم ،والمبلغ
أبوظت
الوطت المحدث ،ورقم الحساب النشط لدى مرصف
المستثمر
ي
ي
ي
المعي (بخالف ذلك ،سيتم
الذي يرغبون يف االكتتاب به ،واختيار حساب الوساطة
ر
أبوظت لألوراق
تسجيل األسهم الجديدة من خالل إدارة المقاصة والتسوية يف سوق
ي
المالية).
السالم تقديم كال من رقم
أبوظت
يرج مالحظة انه يجب عىل أصحاب حسابات بنك
ي
ي
المرصف وإال فإنهم لن يكونوا
أبوظت لألوراق المالية ورقم الحساب
المستثمر بسوق
ي
ي
السالم.
أبوظت
مؤهلي لالكتتاب من خالل القنوات اللكيونية الخاصة بمرصف
ر
ي
ي
أبوظت
وئ ،يوافق صاحب حساب مرصف
من خالل تقديم نموذج االكتتاب اللكي ي
ي
إجمال مبلغ
السالم بدفع
أبوظت
السالم عىل رشوط وأحكام الطرح ويفوض مرصف
ي
ي
ي
ي
السالم
أبوظت
المعت يف مرصف
االكتتاب عن طريق خصم المبلغ من صاحب الحساب
ي
ي
ي
وتحويله إل حساب االكتتاب لصالح حساب ر
أبوظت
الشكة المصدرة المودع يف مرصف
ي
السالم ،كما هو موضح بالتفصيل يف طلب االكتتاب.
ي
يتعي عىل صاحب حساب مرصف
ستتلق االكتتابات الناجحة تلقائيا إشعارا باالستالم .ر
السالم االحتفاظ به حت استالم إشعار التخصيص.
أبوظت
ي
ي
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ر
أبوظب التجاري ش.م.ع
وئ من خلل بنك
االكتتاب اإللكب ي
ري
أبوظت التجاري االكتتاب من خالل الرابط أدناه بواسطة رقم
يمكن فقط لعمالء بنك
ي
الوطت الخاص بهم:
المستثمر
ي
https://www.adcb.com/ADNOCDrilling
ستحتوي هذه الصفحة عىل موجز تسويق ونسخة قابلة للتحميل من ر
نشة االكتتاب
ي
واألسئلة الشائعة ورابط االكتتاب.
خطوات عملية االكتتاب:
وئ:
الخطوة رقم  1لعمالء بنك
أبوظت التجاري زيارة الموقع اللكي ي
ي
 https://www.adcb.com/ADNOCDrillingوالنقر عىل رابط االكتتاب.
رابط االكتتاب:
الخطوة رقم  2أكمل مصادقة تسجيل الدخول باستخدام (اسم المستخدم ورقم الهاتف
المتغي) OTP
المحمول والرقم الشي
ر
الوطت
الخطوة رقم  3أدخل رقم المستثمر
ي
الخطوة رقم  4حدد الوسيط ،أدخل مبلغ االكتتاب ،حدد الحساب ثم تقديم.
يمكن استخدام نفس الرابط من أي جهاز محمول للمشاركة يف االكتتاب.
ر
الوطب ش.م.ع:
دئ
وئ من خلل بنك اإلمارات ر ي
االكتتاب اإللكب ي
ي
الوطت ش.م.ع المشاركة باالكتتاب من خالل قنوات
دئ
للعمالء
ر
الحاليي لبنك المارات ي
ي
اآلل ،إذ يمكن لألشخاص
الخدمات المرصفية عي االنينت ومن خالل أجهزة الرصاف ي
اآلل من خالل بطاقة الخصم والخدمات المرصفية عي
ر
المؤهلي استخدام جهاز الرصاف ي
االنينت بواسطة اسم المستخدم وكلمة الش (كما هو متعارف عليه للتعامل من خالل
هذه القنوات) وسيكون ذلك كافيا ألغراض التحقق لغايات االكتتاب المتعلق بهم.

الخطوات المتعلقة باالكتتاب من خلل الخدمات المرصفية عب ر
اإلنبنت:
ر
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الوطت:
دئ
وئ لبنك المارات ي
الدخول إل رابط الدخول إل الموقع اللكي ي
ي
www.emiratesnbd.com
المرصف عي النينت.
قم بتسجيل الدخول إل حسابك
ي
اضغط عىل خيار الدفع والتحويل.
حدد خيار "دفع االكتتاب".
أبوظت لألوراق المالية.
أدخل رقم المستثمر الساري لسوق
ي
أدخل تفاصيل االكتتاب.
التأكيد من خالل رمز التفويض.
المرجع فور التأكيد.
سيظهر طلب االكتتاب والرقم
ي

اآلل:
الخطوات المتعلقة باالكتتاب من خلل أجهزة الرصاف ي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أدخل بطاقة الخصم والرقم الشي.
حدد خيار االكتتاب ،عىل الشاشة الرئيسية واسم االكتتاب.
أبوظت لألوراق المالية.
أدخل رقم مستثمر ساري لدى سوق
ي
اختيار رقم الحساب المراد خصم مبلغ االكتتاب منه.
اختيار المبلغ المراد االستثمار به.
اختيار الوسيط إن وجد.
المرجع فور التأكيد.
سيظهر طلب االكتتاب والرقم
ي

الوطت سواء من داخل دولة المارات
دئ
ر
بنك يف بنك المارات ي
ي
المكتتبي الذين ال يملكون حساب ي
العربية المتحدة أو خارجها يمكنهم أيضا المشاركة يف االكتتاب من خالل نظام تحويل األموال
للتال:
( )FTSأو التحويالت البنكية العالمية ( )SWIFTوفقا
ي
ر
االلكبونية (الخدمات
من داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة :من خلل التحويلت البنكية
ر
عب الهاتف المحمول).
عب االنبنت /الخدمات البنكية ر
البنكية ر
 -1يرج استخدام "رمز الغرض من الدفع" الطرح العام األول" أن وجد او أخرى.
 -2يرج تحويل المبالغ المالية أوال بالكامل دون خصم أي رسوم بنكية.
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أبوظت لألوراق المالية ،واسم الوسيط،
 -3يرج توضيح اسم ورقم المستثمر لدى سوق
ي
ورقم الهاتف المحمول يف حقل " تعليمات التحويل" أو "مالحظات".

من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة :خطوات الدفع من خلل التحويلت البنكية
العالمية ()SWIFT
 -1اختيار رسالة الدفع ك .MT103
أبوظت لألوراق المالية وأسم الوسيط ،ورقم
 -2يرج إضافة رقم المستثمر بسوق
ي
الهاتف المحمول يف الحقل رقم .70

لتلق التحويالت من خالل قنوات نظام تحويل األموال ( )FTSأو
مالحظة هامة :آخر يوم
ي
التحويالت البنكية العالمية ( (SWIFTهو  22سبتمي  2021يف تمام الساعة  12:00ظهرا .
تلق أي مبالغ مالية بعد التاري خ والوقت المحددين ،فسيتم رفضها
يرج
مالحظة أنه يف حال ي
ُ
لك يتم تحويل المبالغ المالية إل حساب
وإعادتها .يرج االنتظار لمدة  12إل  24ساعة ي
كاف.
المستفيد .وبناء عليه يرج التكرم بتحويل مبلغ االكتتاب قبل الوقت المحدد بوقت ي
الوطت الموضح أعاله ،يرج زيارة
دئ
بعد تحويل المبالغ المالية إل حساب بنك المارات ي
ي
 adnoc.ae/DrillingIPOلتحميل نموذج الطلب مع ضورة تعبئة جميع البيانات والتوقيع
عىل الطلب وإرسال صورة ضوئية لطلب االكتتاب الخاص بك.
ثم أرسل طلب االكتتاب مع المستندات ذات الصلة كما هو موضح أدناه ،وكما ينطبق عىل
اآلئADNOC@EmiratesNBD.com:
وئ ي
عنوان الييد اللكي ي
 .1تعبئة وتوقيع طلب االكتتاب.
بوظت لألوراق المالية أو الصفحة األول من كشف
 .2نسخة من بطاقة رقم المستثمر من سوق أ
ي
أبوظت لألوراق المالية.
الحساب من سوق
ي
 .3نسخة من بطاقة الهوية الماراتية أو جواز السفر.
 .4نسخة من إيصال الدفع.
 .5رقم الهاتف المحمول.
نشة االكتتاب من خالل الرابط االلكيوئ ر
يمكن الحصول عىل طلب االكتتاب و ر
للشكة (الموقع
ي
وئ للجهة المصدرة)
االلكي ي
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يف حال وجود اي استفسارات او يف حال الحاجة إل الدعم ،يرج التواصل مع الفريق المختص
وئ ADNOC@EmiratesNBD.com :أو من خالل
دئ
الوطت عىل الييد اللكي ي
من بنك المارات ي
ي
التال+9714 316 0066 :
االتصال عىل مركز خدمة العمالء عىل الرقم ي
يف حال وجود أي نواقص يف البيانات المقدمة أو يف حال عدم صحتها أو عدم استالم المبالغ
وف حال دفع أي مبالغ مالية
المستحقة أو جزء منها ،سيتم رفض االكتتاب وسيتم إبالغ المكتتب ي
سيتم اعادتها إل المكتتب.
ر
ر
أبوظب لألوراق المالية:
اإللكبونية لسوق
وئ من خلل المنصة
االكتتاب اإللكب ي
ري
أبوظت لألوراق المالية يرج الدخول
للتقدم بطلب االكتتاب من خالل المنصة اللكيونية لسوق
ي
عىل الروابط التالية:
للغة العربيةhttps://www.adx.ae/Arabic/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx :
النجليية:
للغة
ر
https://www.adx.ae/English/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx
أبوظت
وئ من خالل المنصة اللكيونية لسوق
يرج مراجعة صفحة "تعليمات االكتتاب اللكي ي
ي
ر
ر
للمكتتبي يف الشيحة األول والشيحة
لألوراق المالية" .يرج النقر عىل رابط االكتتاب المتاح
ر
ر
تلف
الثالثة( .وهذا ينطبق فقط عىل المكتتبي الذين ليس لديهم حسابات يف بنوك ي
االكتتاب).
مواعيد هامة لطرق سداد قيمة االكتتاب
• يف حالة سداد مبلغ االكتتاب عن طريق شيك ،يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول
الساعة الثانية ر
عش ظهرا من يوم  21سبتمي .2021
وئ عي االنينت أو الخدمات المرصفية
• يف حالة االكتتاب عن طريق االكتتاب اللكي ي
الهاتفية  /نظام التحويالت المالية  /نظام السويفت يجب أن يتم تقديم طلبات االكتتاب
قبل الساعة الثانية ر
عش ظهرا من يوم  22سبتمي .2021
مبالغ االكتتاب
الشيحة األول ر
المكتتبي ف ر
والشيحة الثالثة تقديم طلبات رشاء أسهم الطرح بمبلغ
يتعي عىل
ر
ر ي
 5,000درهم أو أكي ،عىل أن يكون أي استثمار يزيد عن  5,000درهم بزيادات ال تقل عن 1,000
الشيحة األول ر
درهم أو مضاعفاتها .وبناء عليه ،يتقدم المكتتبون لال كتتاب ف ر
والشيحة الثالثة
ي
بمبلغ بالدرهم المارائ والذي سيتم استعماله ر
النهائ بدال من التقدم
الطرح
بسعر
لشاء أسهم الطرح
ي
ي
معي من أسهم الطرح.
لال كتتاب يف عدد ر
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النهائ
سعر الطرح
ي
النهائ.
المكتتبي أسهم الطرح سيكون هو سعر الطرح
سعر الطرح الذي سيشيي به كافة
ر
ي
النهائ من خالل اتباع آلية
أول وسوف يتم تحديد سعر الطرح
ي
سيتم بيع أسهم الطرح يف طرح عام ي
البناء السعري للسهم حيث يتم بناء سجل أوامر االكتتاب من خالل طلبات االكتتاب المقدمة من
المكتتبي ف ر
الشيحة الثانية (لمزيد من التفاصيل يرج الطالع عىل من يحق له التقدم بطلب
ر ي
ر
ر
.
المكتتبي يف الشيحة الثانية لتقديم عطاءات
لإلكتتاب يف أسهم الشيحة الثانية) سوف يتم دعوة
ر
ألسهم الطرح ضمن نطاق سعر الطرح باستخدام طلبات ذات سعر دقيق (price sensitive
يوض مديري
( ،)ordersمن خالل الشارة إل مبلغ الطلب والذي سيختلف عن حجمه) .وسوف
ي
كي إل ر
النهائ (الذي يجب أن يكون يف النطاق
الشكة والمساهم البائع بسعر الطرح
االكتتاب المشي ر
ي
كي يف عملية الطرح.
السعري للطرح) المتعلق بكافة المشار ر
ويجب أن تكون أسهم المكتتبون من المؤسسات المؤهلة ممثلة لغالبية أسهم الطرح المستخدمة
النهائ ألسهم الطرح.
الحتساب السعر
ي
عملية االكتتاب
المكتتبي تعبئة نموذج الطلب الخاص ر
وتوفي كافة البيانات المطلوبة .إذا لم
بشيحتهم،
يجب عىل
ر
ر
فق هذه الحالة
يتم تقديم رقم مستثمر ساري يف سوق
أبوظت لألوراق المالية ورقم حساب ي
ي
بنك ي
مؤهلي ر
لشاء األسهم ولن يتم تخصيص أي أسهم لهم.
المكتتبي
لن يكون هؤالء
ر
ر
لمكتتبي التقدم بطلبات االكتتاب يف رشيحة واحدة فقط .يف حالة تقدم شخص
يجب عىل ا
ر
ر
كي ضف النظر
تلق االكتتاب ومديري االكتتاب المشي ر
لال كتتاب يف أكي من شيحة ،يحق لبنك ي
الطلبي.
عن أحد أو كال
ر
سوف يقوم بنك تلق االكتتاب والذي تتم من خالله عملية ر
الشاء بإصدار إقرار باالستالم إل
ي
.
يتعي عىل المكتتب الحفاظ عليه حت تلقيه اشعار التخصيص وتعتي نسخة
المكتتب والذي ر
ر
تلق االكتتاب اقرارا باستالم طلب
طلب الشاء عند تقديمها موقعة ومختومة من قبل بنك ي
االكتتاب .يجب أن يتضمن إيصال ر
الشاء بيانات المكتتب وعنوانه والمبلغ المدفوع وطريقة الدفع
وتاري خ رشاء أسهم الطرح المرغوب االكتتاب فيها .وسوف يتضمن القرار/اليصال ،يف حالة الطلبات
المقدمة إلكيونيا عن طريق الخدمات المرصفية عي النينت وأجهزة الرصاف اآل يل ،عىل المعلومات
األساسية للطلب مثل رقم المستثمر والمبلغ والتاري خ ورقم حساب العميل.
وف حالة عدم تسجيل عنوان المكتتب بشكل صحيح ،فإن ر
الشكة والمساهم البائع ومديري
ي
تلق المكتتب إشعار
عدم
عن
مسؤولية
أي
يتحملون
ال
االكتتاب
تلق
ك
و
وبن
كي
المشي
االكتتاب
ر
ي
ي
التخصيص الخاص به.
 .3المزيد من المعلومات حول عدد من األمور المرتبطة بالطرح
مدة الطرح
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تبدأ ف  13سبتمي  2021ر
للشائح األول والثانية والثالثة وتنت ي بتاري خ  23سبتمي 2021
ي
للشيحة األول والثالثة وبتاري خ  26سبتمي  2021ر
ر
للشيحة الثانية.
ر
ظت األول ش.م.ع
تلف االكتتاب
الرئيس :بنك أبو ي
ي
بنك ي
ر
تلف االكتتاب:
بنوك ي
الوطت
دئ
أبوظت
أبوظت التجاري ش.م.ع ،مرصف
بنك
السالم ش.م.ع ،بنك المارات ي
ي
ي
ي
ي
ش.م.ع.
طريقة التخصيص لفئات المكتتبي المختلفة

(بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 11ر.م) لسنة  2016بشأن النظام الخاص بطرح
وإصدار أسهم ر
الشكات المساهمة العامة وتعديالته).
الت تم استالمها عدد أسهم الطرح سيقوم المساهم البائع
الكىل لال كتتبات ي
يف حالة تجاوز الحجم ي
بتخصيص أسهم الطرح وفقا لسياسة التخصيص المبينة أدناه وسيقومون أيضا برد مبالغ
للمكتتبي.
االكتتاب الفائضة واالرباح الميتبة عليها
ر
اإلشعار بالتخصيص
الشيحة األول ر
المكتتبي ف ر
والشيحة الثالثة الذين تم تخصيص
سوف يتم إرسال إشعار إل
ر ي
قصية تؤكد لهم قبول طلب االكتتاب وعدد األسهم
األسهم لهم عن طريق رسالة نصية
ر
المطروحة المخصصة لهم ،وسوف يعقب هذا األمر إشعارات مفصلة تحدد األسهم المخصصة
لكل مكتتب ،وسيتم إرسال هذا الشعار عن طريق الييد المسجل إل كل مكتتب ف ر
الشيحة
ي
األول ر
والشيحة الثالثة.
طريقة إعادة المبالغ الفائضة للمكتتبي
يف موعد أقصاه  30سبتمي ( 2021أي خالل خمسة أيام عمل من تاري خ غلق باب االكتتاب
ر
للمكتتبي ،ويجب ،خالل خمسة أيام من تاري خ
يتعي تخصيص أسهم الطرح
ر
للشيحة الثانية) ،ر
المكتتبي الذين لم يتم تخصيص أسهم
التخصيص ،رد المبالغ الفائضة واألرباح الميتبة عليها إل
ر
ر
لهم ف ر
والشيحة الثالثة وكذلك رد قيمة االكتتاب واألرباح الميتبة عليها
الشيحة األول
ي
الشيحة األول ر
للمكتتبي ف ر
والشيحة الثالثة الذين رفضت طلباتهم لألسباب المذكورة أعاله.
ر
ي
ويتم إعادة المبلغ الفائض واألرباح الميتبة عليها إل نفس حساب المكتتب الذي تم من خالله
مرصف
وف حال قيام المكتتب بدفع مبلغ االكتتاب من خالل شيك
دفع المبلغ
ي
األصىل للطلب ،ي
ي
معتمد ،سيتم إعادة تلك المبالغ من خالل شيك مرسل عن طريق بريد مسجل إل عنوان
المكتتب الموضح عىل طلب االكتتاب.
وفقا لبنود ر
نشة االكتتاب هذه ،سوف يسيد المكتتب الفرق( ،إن وجد) ربي سعر االكتتاب الذي
تمت الموافقة عليه من قبل ر
الشكة والمساهم البائع ومبلغ طلب االكتتاب المسدد من قبل ذلك
المكتتب.
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االستعلم والشكاوى
المكتتبي الذين يرغبون يف االستفسار أو تقديم شكاوى حول األمور المتعلقة بالطلبات
عىل
ر
تلق االكتتاب الذي تم االكتتاب من
المرفوضة أو التخصيص أو رد األموال الفائضة االتصال ببنك ي
تلق االكتتاب إحالة
تلق االكتتاب التوصل إل حل فإنه ر
يتعي عىل بنك ي
خاللها ،وإذا لم يستطع بنك ي
الموضوع إل مسؤول عالقات المستثمرين وإبالغ المكتتب بما يتم التوصل إليه وتبق عالقة المكتتب
تلق االكتتاب فقط.
مستمرة مع بنك ي
إدراج وتداول األسهم
أبوظت لألوراق المالية وفقا
عقب تخصيص أسهم الطرح ،سوف يتم إدراج جميع أسهمها يف سوق
ي
للقواني والجراءات السارية يف تاري خ الدراج  3أكتوبر  .2021وسيتم تفعيل التداول عىل األسهم
ر
أبوظت لألوراق المالية ،مع التداول
وفقا ألنظمة التداول اللكيونية من خالل سجل األسهم بسوق
ي
المتوقع أن يبدأ عقب االنتهاء من التسجيل.
حقوق التصويت
ويتعي تصنيفها بالتساوي يف
تنتم جميع األسهم لنفس الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية
ر
ي
جميع الحقوق والليامات األخرى .ويمنح كل سهم لحامله الحق يف الدالء بصوت واحد ( )1فيما
المساهمي.
يتعلق بجميع قرارات
ر
المخاطر
هناك بعض المخاطر الخاصة باالستثمار يف هذا الطرح .ولقد تمت مناقشة هذه المخاطر يف الجزء
المعنون ب "المخاطر المتعلقة باالستثمار" ف هذه ر
بعي االعتبار قبل اتخاذ
النشة ويجب أن تؤخذ ر
ي
أي قرار باالكتتاب يف أسهم الطرح.
جهاز اإلمارات للستثمار
يحق لجهاز المارات لالستثمار االكتتاب يف نسبة خمسة بالمائة ( )%5من أسهم الطرح ،ويجب أن
يتم تخصيص النسبة المخصصة لال كتتاب فيها من قبل جهاز المارات لالستثمار قبل بداية
التخصيص .سوف يتم خصم األسهم المخصصة ،يف ظل نظام الحقوق التفضيلية هذا ،لجهاز
ر
وف حالة عدم ممارسة جهاز المارات لالستثمار للحقوق
المارات لالستثمار من الشيحة الثانية .ي
المكتتبي ف ر
الشيحة
التفضيلية الخاصة به فإن النسبة المحجوزة له تكون متاحة لال كتتاب من قبل
ر ي
الثانية.
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الزمب للكتتاب واإلدراج
 .4الجدول
ي
توضح التواري خ المذكورة أدناه الجدول الزمت المتوقع لالكتتاب .ومع ذلك ،تحتفظ ر
الشكة بالحق
ي
تقصي أو تمديد الفيات الزمنية المحددة عقب
تغيي أي من تواري خ/مواعيد االكتتاب ،أو
ر
يف ر
ر
الحصول عىل موافقة السلطات المعنية ونش ذلك التعديل خالل فية الطرح يف الصحف اليومية.
الحدث

التاري خ

(أ)

تاري خ بداية االكتتاب
(تستمر ر
عشة أيام ر
فبة االكتتاب لمدة ر
للشيحة األول
ً
يوما ر
والثالثة ولمدة اثنا ر
للشيحة الثانية بما يف ذلك
عش
أيام السبت وذلك لغايات قبول طلبات االكتتاب)

سبتمب 2021
13
ر

(ب)

ر
تاري خ غلق باب االكتتاب ر
سبتمب 2021
والشيحة 23
للشيحة األول
ر
الثالثة

(ج)

تاري خ غلق باب االكتتاب ر
للشيحة الثانية

سبتمب 2021
26
ر

(د)

النهائ
تاري خ إعلن سعر الطرح
ي
الشيحة األول ر
تاري خ تخصيص ر
والشيحة الثالثة

سبتمب 2021
27
ر

(ه)

سبتمب 2021
27
ر

(و)

سبتمب 2021
النهائ 30
اإلخطار من خلل الرسائل النصية بالتخصيص
ر
ي
ف ر
الشيحتي األول والثالثة
ي

(ز)

سبتمب 2021
تبدأ عملية إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة مع األرباح 30
ر
ر
المبتبة عليها إل المكتتبي من ر
الشيحة األول
ر
والشيحة الثالثة ،وإرسال إخطارات التخصيص من
البيد المسجل.
خلل ر

(ح)

أبوظب لألوراق  3أكتوبر 2021
التاري خ المتوقع إلدراج األسهم يف سوق
ري
المالية

 .5ر
الشائح
يىل:
سوف يتم تقسيم أسهم الطرح كما ي
ر
الشيحة األول:
والت تمثل ( 96,000,000ستة
الحجم :يتم تخصيص نسبة ( %8ثمانية بالمائة) من أسهم الطرح ي
للشيحة األول .ويحتفظ المساهم البائع بحق زيادة حجم ر
وتسعون مليون) سهم ر
الشيحة األول
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يف أي وقت قبل نهاية فية االكتتاب وفقا لتقديره المطلق ،وذلك بعد الحصول عىل موافقة هيئة
الشيحة األول سيؤدي إل انخفاض ف حجم ر
األوراق المالية والسلع .أي زيادة ف حجم ر
الشيحة
ي
ي
المكتتبي ف ر
الثانية و/أو ر
الشيحة الثانية عن  %60من أسهم
نسبة
تقل
أال
يطة
الشيحة الثالثة ،رش
ر ي
بالشيحة األول ر
المكتتبي ر
مجتمعي عن  %40من أسهم
والشيحة الثالثة
الطرح .وال تزيد نسبة
ر
ر
الطرح.
األهلية:
يتم فتح باب االكتتاب ر
(ف صفحة الغالف)
للشيحة األول أمام
ر
المكتتبي وفقا لما هو موضح ي
والجزء الخاص ب"التعريفات واالختصارات" الواردة ف هذه ر
النشة.
ي
إضاف بقيمة  1,000درهم
الحد األدئ لحجم الطلب  5,000درهم ،عىل أن يكون أي استثمار
ي
ومضاعفات ذلك.
الحد األقىص لحجم الطلب :ال يوجد حد أقىص لحجم طلبات االكتتاب.
سياسة التخصيص :ف حالة زيادة حجم االكتتاب ف أسهم ر
الشيحة األول عن عدد األسهم
ي
ي
المكتتبي ف ر
الشيحة األول بالتناسب مع
إل
الطرح
أسهم
تخصيص
يتم
المخصص لها ،سوف
ر ي
النهائ .وسيتم
مبلغ االكتتاب المحدد يف الطلب المقدم من كل مكتتب وبناء عىل سعر الطرح
ي
تقليص الطلبات بناء عىل هذا األساس ف حالة زيادة حجم االكتتاب ف ر
الشيحة األول وسيتم تقريب
ي
ي
التناست ألسهم الطرح إل أقرب رقم صحيح .ستخصص
ع
أي مستحقات جزئية ناتجة عن التوزي
ي
النهائ.
األسهم وفقا لسياسية التخصيص سالفة الذكر وبناء عىل سعر الطرح
ي
األسهم غب المكتتب فيها :إذا لم يتم االكتتاب ف جزء من أسهم الطرح ر
للشيحة األول ،سوف
ي
ر
مقدم طلبات االكتتاب يف الشيحة
الغي مكتتب فيها متاحة لال كتتاب من قبل
تكون األسهم ر
ي
الثانية ،أو يجوز للمساهم ري البائع ري كحل بديل (وبالتشاور مع الهيئة) أن يقوموا بتمديد تاري خ غلق
باب االكتتاب ف ر
الشائح األول والثانية والثالثة .أو غلق الطرح عند الحد المستلم من الطلبات
ي
(االكتفاء بالحد المستلم من الطلبات).
ر
الشيحة الثانية:
والت تمثل 1,080,000,000
الحجم :يتم تخصيص نسبة ( %90تسعون بالمائة) من أسهم الطرح ي
(مليار وثمانون مليون) سهم ر
للشيحة الثانية.
األهلية :يتم فتح باب االكتتاب ر
(ف صفحة
للشيحة الثانية أمام
ر
المكتتبي وفقا لما هو موضح ي
الغالف) والجزء الخاص ب"التعريفات واالختصارات" الواردة ف هذه ر
النشة.
ي
الحد األدئ لحجم الطلب :الحد األدئ لحجم طلبات االكتتاب  1,000,000درهم.
الحد األقىص لحجم الطلب :ال يوجد حد أقىص لحجم طلبات االكتتاب.
الشيحة الثانية بواسطة ر
سياسة التخصيص :سوف يتم تخصيص األسهم الخاصة ب ر
الشكة
س
والمساهم البائع وذلك بالتشاور مع مديري االكتتاب المشي ر
كي (باستثناء بنك إتش إس يئ ي
ر
طبيعيي) ،ولذلك فإنه من الممكن عدم
الشق األوسط المحدود فيما يتعلق بأي طرح ألشخاص
ر
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للمكتتبي الذين يقدمون طلبات اكتتاب ف ر
الشيحة الثانية أو أن يخصص لهم
تخصيص أي أسهم
ر
ي
عدد من أسهم الطرح أقل من العدد المذكور يف طلب االكتتاب الخاص بهم.
التخصيص االختياري :يحتفظ كل من ر
الشكة والمساهم البائع بالحق يف تخصيص أسهم الطرح
الخاصة ر
بالشيحة الثانية بأي طريقة يرونها ضورية .لذلك من الممكن أال يتم تخصيص أي أسهم
كتتبي الذين قدموا طلبات ف هذه ر
الشيحة أو تخصيص عدد من األسهم لهم أقل من عدد
للم ر
ي
األسهم المذكورة يف طلب االكتتاب الخاص بهم.
أسهم الطرح الغب مكتتب فيها :إذا لم يتم االكتتاب ف جميع أسهم الطرح ر
للشيحة الثانية سوف
ي
يتم سحب عملية الطرح.
ر
الشيحة الثالثة:
والت تمثل ( 24,000,000أربعة
الحجم :يتم تخصيص نسبة ( %2اثنان بالمائة) من أسهم الطرح ي
ر
وعشون مليون) سهم ر
ر
للشيحة الثالثة .ويحتفظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الشيحة الثالثة
يف أي وقت قبل نهاية فية االكتتاب وفقا لتقديره المطلق ،وذلك بعد الحصول عىل موافقة هيئة
الشيحة الثالثة سيؤدي إل انخفاض ف حجم ر
األوراق المالية والسلع .أي زيادة ف حجم ر
الشيحة
ي
ي
المكتتبي ف ر
األول و/أو ر
الشيحة الثانية عن  %60من أسهم
نسبة
تقل
أال
يطة
الشيحة الثانية ،رش
ر ي
الشيحة األول ر
المكتتبي ف ر
مجتمعي عن  %40من أسهم
والشيحة الثالثة
الطرح .وأال تزيد نسبة
ر
ر ي
الطرح.
األهلية :يتم فتح باب االكتتاب ر
(ف صفحة
للشيحة الثالثة أمام
ر
المكتتبي وفقا لما هو موضح ي
الغالف) والجزء الخاص ب"التعريفات واالختصارات" الواردة ف هذه ر
النشة.
ي
إضاف بقيمة  1,000درهم
الحد األدئ لحجم الطلب 5,000 :درهم ،عىل أن يكون أي استثمار
ي
ومضاعفات ذلك.
الحد األقىص لحجم الطلب :ال يوجد حد أقىص لحجم طلبات االكتتاب.
سياسة التخصيص :ف حالة زيادة حجم االكتتاب ف أسهم ر
الشيحة الثالثة عن عدد األسهم
ي
ي
المكتتبي ف ر
الشيحة الثالثة بالتناسب مع
إل
الطرح
أسهم
تخصيص
يتم
المخصص لها ،سوف
ر
ي
النهائ .وسيتم
مبلغ االكتتاب المحدد يف الطلب المقدم من كل مكتتب وبناء عىل سعر الطرح
ي
تقليص الطلبات بناء عىل هذا األساس ف حالة زيادة حجم االكتتاب ف ر
الشيحة الثالثة وسيتم
ي
ي
التناست ألسهم الطرح إل أقرب رقم صحيح.
تقريب أي مستحقات جزئية ناتجة عن التوزي ع
ي
النهائ.
ستخصص األسهم وفقا لسياسية التخصيص سالفة الذكر وبناء عىل سعر الطرح
ي
أسهم الطرح الغب مكتتب فيها :إذا لم يتم االكتتاب ف جزء من أسهم الطرح ر
للشيحة الثالثة ،سوف
ي
الغي مكتتب فيها متاحة لال كتتاب من قبل مقدم طلبات االكتتاب ف ر
الشيحة األول،
تكون األسهم ر
ي
ي
البائعي كحل بديل (وبالتشاور مع الهيئة) أن يقوموا بتمديد تاري خ غلق باب
للمساهمي
أو يجوز
ر
ر
ر
االكتتاب يف الشائح األول والثانية والثالثة .أو غلق الطرح عند الحد المستلم من الطلبات (االكتفاء
بالحد المستلم من الطلبات).
طلبات االكتتاب المتعددة
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لمكتتبي التقدم بطلبات االكتتاب يف أسهم الطرح يف رشيحة واحدة فقط .سيتم تجميع
يجب عىل ا
ر
ر
وف حالة تقدم أي
التطبيقات المتعددة ضمن شيحة واحدة تحت رقم المستثمر
الوطت واحد .ي
ي
ر
كي اعتبار
تلق االكتتاب ومديري االكتتاب المشي ر
مكتتب لال كتتاب يف أكي من شيحة ،يحق لبنوك ي
غي ساري.
أحد أو كال
غي صحيح أو ر
الطلبي ر
ر
جهاز اإلمارات للستثمار

(حقوق التخصيص التفضيلية ل ما يعادل نسبة خمسة بالمائة ( )%5من أسهم الطرح)
إجمال أسهم الطرح ليتم
والت تمثل خمسة بالمائة ( )%5من
يتم حجز عدد من أسهم الطرح
ي
ي
ر
االكتتاب بها من قبل جهاز المارات لالستثمار ،وفق ا للمادة  127من قانون الشكات .وسوف يتم
تخصيص أسهم الطرح المخصصة لجهاز المارات لالستثمار بموجب هذه الحقوق التفضيلية من
إجمال حجم ر
الشيحة الثانية .وإذا لم يمارس جهاز المارات لالستثمار هذه الحقوق التفضيلية
ي
المكتتبي
للتقدم لالكتتاب يف أسهم الطرح ،سوف تكون هذه األسهم متاحة لالكتتاب فيها من قبل
ر
من ر
الشيحة الثانية.
ملحظات هامة
الشيحة األول ر
المكتتبي ف ر
قصية
والشيحة الثالثة عن طريق رسالة نصية
سوف يتم إشعار
ر
ر ي
أبوظت لألوراق المالية بقبول أو رفض طلب االكتتاب المقدم منهم يف أسهم
( )SMSمن قبل سوق
ي
الطرح.
وئ
بمجرد إدراج األسهم يف سوق
أبوظت لألوراق المالية سوف يتم تسجيل األسهم يف نظام إلكي ي
ي
أبوظت لألوراق المالية .وستكون المعلومات الواردة يف هذا النظام
وفقا لما هو معمول به يف سوق
ي
ُ
وغي قابلة لإللغاء ،ما لم ُينص عىل خالف ذلك يف القواعد والجراءات واجبة
وئ ملزمة ر
اللكي ي
أبوظت لألوراق المالية.
التطبيق بسوق
ي
بعد الحصول عىل موافقة الهيئة ،تحتفظ ر
الت
الشكة بالحق يف ر
تغيي النسبة المئوية ألسهم الطرح ي
الشيحة الثانية أو ر
للشيحة األول أو ر
سيتم إتاحتها إما ر
الشيحة الثالثة.
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 .1نظرة عامة عن ر
الشكة

القسم الثائ :التفاصيل الرئيسية ر
للشكة
ي

اسم ر
الشكة:

رشكة أدنوك للحفر ش.م.ع

أغراض ر
الشكة األساسية:

ر
تباش ر
الشكة األغراض التالية:
استياد ر
وتأجي
وشاء واستحواذ وامتالك واستئجار
•
ر
ر
ونقل وبيع وتسويق وتشغيل وصيانة وتمويل
الحفارات ،والترصف يف جميع أعمال الحفر من
تصليح وخدمات التنبيه والتسهيالت للصنادل،
وكذلك أي معدات أو أصول ،والمواد واآلالت
الالزمة لتحقيق غايات ر
الشكة.
• القيام بأعمال الحفر وخدمات اآلبار المرتبطة بها،
وما يتعلق بتطوير ومعالجة اآلبار اليية والبحرية
غي تقليدية ،من
وآبار الجزر ،سواء آبار تقليدية أو ر
الطبيع
أجل استكشاف واستخراج النفط والغاز
ي
والماء.
• إنتاج ر
وشاء وبيع وتوزي ع وتسويق وإدارة وتخزين
والحفاظ عىل المواد الكيميائية والمنتجات األخرى
المستخدمة أو المطلوبة يف صناعات النفط والغاز،
ر
وتأجي وتحويل وبيع وتشغيل
وشاء وبناء وامتالك
ر
وصيانة وتمويل والترصف يف أي منشآت أو أصول
توفي
مطلوبة لمثل هذه األغراض ،بالضافة إل
ر
األيدي العاملة.
ر
مباشة كافة العمليات والترصفات واألعمال
•
الت تراها ضورية لتحقيق أغراضها بما يف
واألنشطة ي
ر
ذلك تأسيس أو تملك شكات تابعة والدخول يف
اتفاقيات رشاكة داخل الدولة أو خارجها.
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• أي نشاط آخر يوافق عليه المجلس األعىل (حاليا
المجلس األعىل للشؤون المالية واالقتصادية) بناء
عىل توصية مجلس الدارة.
ر
الشكة نشاطاتها بنفسها أو من خالل ر
تباش ر
الشكات
•
المملوكة كليا أو جزئيا لها أو عن طريق وسطاء أو
وكالء تقوم بتعيينهم.
الرئيس:
المكتب
ي

أبوظت ،المارات العربية المتحدة.
،4017
ي

تفاصيل السجل التجاري:

رخصة تجارية رقم CN-2688881

مدة ر
الشكة:

 99سنة.

السنة المالية:

من  1يناير إل  31ديسمي.

المدققون المستقلون:

ديلويت آند توش ر
(الشق األوسط)

الب تتعامل مع ر
ر
الشكة:
البنوك الرئيسية ي

•
•
•
•
•
•
•
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أبوظت األول ش.م.ع؛
بنك
ي
أبوظت التجاري ش.م.ع؛
بنك
ي
الدول
مييل لينش
وبنك أمريكا ر
ي
المحدود؛
سيت بنك ان ايه )فرع دولة المارات
ي
العربية المتحدة(؛
ميوهو بنك المحدود
رشكة
ر
()Mizuho Bank LTD؛
رشكة سوسايتيه جيال بنك آند
ترست انيناشونال ()SGBTCI SA؛
مؤسسة سوميتومو ميتسوي لألعمال
المال
دئ
المرصفية – فرع مركز ي
ي
العالم (Sumitomo Mitsui
ي
Banking Corporation Branch
)DIFC – Dubai؛

النمسة
يوئ كريدت
• بنك
ي
()Unicredit Bank Austria AG؛و
الوطت ش.م.ع.
• بنك االتحاد
ي
الحال:
تفاصيل مجلس اإلدارة
ي
االسم

تاري خ الميلد

الجنسية

المنصب

معال الدكتور سلطان أحمد
ي
الجابر

31/08/1973

اإلمارات

رئيس

السيد/عبدالمنعم سيف حمود
أحمد الكندي

31/12/1958

اإلمارات

نائب الرئيس

السيد/ياش سعيد أحمد عمران
المزروع
ي

04/04/1973

اإلمارات

عضو مستقل

السيد/أحمد جاسم يوسف ناض
الزعائ
ري

16/10/1980

اإلمارات

عضو مستقل

عىل عابد
السيد /محمد سيف ي
العريائ
ي

01/03/1991

اإلمارات

عضو مستقل

السيدة /مب خليفة محمد هزيم
المهبي

12/07/1975

اإلمارات

عضو مستقل

السيد /عمر أحمد حسن صوينع
السويدي

04/07/1966

اإلمارات

عضو مستقل

ر
يىل:2
يشغل أعضاء مجلس الدارة عضوية يف مجالس إدارة الشكات المساهمة يف الدولة كما ي
االسم

العضوية ف مجالس إدارة ر
الشكات المساهمة يف الدولة
ي

معال الدكتور سلطان أحمد الجابر عدد من المناصب
معال الدكتور سلطان أحمد يشغل
ي
ي
ر
يف مجالس إدارة شكات مساهمة عدة يف الدولة
الجابر
 2الشركة مستثناه من المادة  149من قانون الشركات التجارية
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السيد/عبدالمنعم سيف حمود
أحمد الكندي
السيد/ياش سعيد أحمد عمران
المزروع
ي

ال يوجد
• عضو مجلس إدارة رشكة الجرافات البحرية الوطنية
NMDC

أبوظت للنفط
السيد/أحمد جاسم يوسف ناض • رئيس مجلس إدارة رشكة خطوط أنابيب
ي
الخام ذ.م.م (أدكوب) Abu Dhabi Crude Oil
الزعائ
ري
)Pipeline LLC (ADCOP
أبوظت الوطنية للتوزي ع
• عضو مجلس إدارة رشكة بيول
ي
ش.م.عADNOC Distribution .
أبوظت لألعمال البحرية
• عضو مجلس إدارة رشكة
ي
والخدمات ش.م.ع Abu Dhabi Marine
Business and Services Company PJSC
عىل عابد
السيد /محمد سيف ي
العريائ
ي

ال يوجد

السيدة /مب خليفة محمد هزيم ال يوجد
المهبي
السيد /عمر أحمد حسن صوينع ال يوجد
السويدي

لم يصدر حكم بالفالس أو ترتيب صلح واق من الفالس عىل أي عضو من أعضاء مجلس الدارة أو أعضاء
الدارة التنفيذية ر
للشكة.
ال يملك أي من أعضاء مجلس الدارة أو الدارة العليا وأقارب هم من الدرجة األول أي أسهم ف ر
الشكة.
ي
ملخص عقود العمل الحالية ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي.
بلغ إجمال ما يتقاضاه فريق الدارة التنفيذية ف ر
الشكة سنويا ما مجموعه  16.5مليون درهم ( 4.4مليون
ي
ي
أمريك).
دوالر
ي
 .2وصف األعمال:
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يجب عىل المستثمرين قراءة هذا القسم باالقيان مع المعلومات الواردة بمزيد من التفصيل ف هذه ر
النشة
ي
ر
غيها من المعلومات .وتم استخالص المعلومات المالية المدققة للشكة
بما يف ذلك المعلومات المالية و ر
ُ
الموضحة يف هذا القسم ،أينما ذكرت ،من البيانات المالية لل رشكة.
نظرة عامة
نحن أكي رشكة وطنية للحفر ف ر
الشق األوسط من حيث حجم أسطول منصات الحفر ،حيث أننا نمتلك
ي
 107منصة حفر من بينها  96منصة حفر مملوكة من قبلنا و  11منصة حفر مستأجرة كما يف  30يونيو
تأجي الحفارات وبعض الخدمات المرتبطة بالحفارات لمجموعة
 ،2021كما أننا المورد الوحيد لخدمات ر
أدنوك وفقا ر
لشوط تعاقدية متفق عليها .ونحن نمد عمالءنا بمجموعة متكاملة من خدمات الحفر ،بما يف
تأجي الحفارات وبعض الخدمات المرتبطة بالحفارات ،والخدمات ذات الصلة بحقول النفط
ذلك خدمات ر
(مثل :خدمات الحفر المتكاملة ،وكابالت الحفر ،والحفر الموجه ،والتثبيت بالسمنت ،وآلية الضخ
الهيدروليك) .هذا وإن نصف أسطولنا
والتكسي
سي الحفر ونتائجه والموائع،
ر
بالضغط ،وتسجيل بيانات ر
ي
يبلغ من العمر أقل من خمس سنوات تقريبا ،وإن  29من منصات الحفر لدينا توفر خدمات حفر متكاملة
بإجمال مسافة
إل عمالئنا .ومنذ بدء أعمالنا وحت  31ديسمي  ،2020قمنا بحفر ما يزيد عىل  9,600بيا
ي
تزيد عن  70مليون قدم .هذا و يف النصف األول من عام  2021قمنا بحفر 286بيا إضافيا.
ُ
ونرى أن ثمة عوامل تسهم يف نجاحنا من بينها ريادتنا يف السوق ،وقوة عالمتنا التجارية ،فضال عن دعم
ر
وه رشكتنا األم .قمنا بتنظيم أعمالنا وتقسيمها إل أربعة قطاعات واضحة:
شكة أدنوك لنا ،ي
• الخدمات اليية ،حيث استأثرت هذه الخدمات بنسبة  % 51.3ونسبة  %50.5من إيراداتنا ونسبة
إجمال أرباحنا عن العام المنت ي يف  31ديسمي  2020بالضافة إل
 %53.1ونسبة  %53.6من
ي
التوال ،ولتقديم تلك الخدمات نمتلك
فية الستة أشهر المنتهية يف  30يونيو من العام  2021عىل
ي
ّ
ونشغل  65منصة حفر برية من بينها  5منصات حفر متنقلة لصيانة اآلبار .وتشمل الخدمات اليية
الت نقدمها أعمال الحفر اليي وصيانة اآلبار؛
ي
• حفارة قائمة اليج ) ،(jack up rigsحيث استأثرت بنسبة  %28.4ونسبة  %26.1من إيراداتنا
إجمال أرباحنا عن العام المنت ي يف  31ديسمي 2020
إضافة إل نسبة  %33.1ونسبة  %33.3من
ي
التوال ،ولتقديم تلك
بالضافة إل فية الستة أشهر المنتهية يف  30يونيو من العام  2021عىل
ي
ّ
الت نقدمها يف
الخدمات نمتلك ونشغل  21منصة رفع بحرية وبارجة واحدة .وتشمل الخدمات ي
هذا القطاع أعمال إنجاز منصات الحفر باستخدام منصات الرفع ) ،(jack-upsوخدمات صيانة
اآلبار ،وخدمات صيانة البوارج ذاتية الدفع؛
• خدمات الجزر البحرية ،حيث استأثرت بنسبة  %9.7و %9.4من إيراداتنا ونسبة  %11.4ونسبة
إجمال أرباحنا عن العام المنت ي يف  31ديسمي  2020بالضافة إل فية الستة أشهر
 %12.1من
ي
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ّ
التوال ،ولتقديم تلك الخدمات نمتلك ونشغل 10
المنتهية يف  30يونيو من العام  2021عىل
ي
الت نقدمها يف هذا القطاع خدمات الحفر يف الجزر
منصات حفر يف الجزر .وتشمل الخدمات ي
االصطناعية؛ و
• خدمات حقول النفط ،حيث استأثرت بنسبة  %10.6و %14.0من إيراداتنا إضافة إل نسبة %2.4
إجمال أرباحنا عن العام المنت ي يف  31ديسمي  2020بالضافة إل فية الستة
ونسبة  %1.0من
ي
التوال ،ونقدم يف هذا القطاع مجموعة شاملة
أشهر المنتهية يف  30يونيو من العام  2021عىل
ي
ومتكاملة من التخصصات ذات الصلة بخدمات حقول النفط من بينها سوائل الحفر وإنجاز اآلبار،
سي عملية الحفر،
وخدمات الحفر ،والخدمات المتكاملة ،وكابالت الحفر ،وتسجيل بيانات ر
الهيدروليك .كما يف  30يونيو من عام  2021فإن  29منصة حفر توفر خدمات حفر
والتكسي
ر
ي
متكاملة.
أمريك عن العام المنت ي يف  31ديسمي  ،2020كما
هذا وقد حققنا إيرادات بلغت  2,097.9مليون دوالر
ي
أمريك وربحا
صاف رب ح قبل الفوائد والرصائب والستهالكات والطفاءات بقيمة  959.7مليون دوالر
حققنا ي
ي
أمريك لفية الستة
أمريك .هذا وقد حققنا إيرادات بلغت  1,123.5مليون دوالر
بقيمة  569.0مليون دوالر
ي
ي
أشهر المنتهية يف  30يونيو من عام  2021قبل الفوائد والرصائب والستهالكات والطفاءات بقيمة 499.5
أمريك.
مليون وربحا بقيمة  281.6مليون دوالر
ي
وه رشكة
أميي بوصفها رشكة الحفر الوطنية
تأسست رشكتنا يف عام  1972بموجب مرسوم ر
بأبوظت ،ي
ي
ر
وف عام  ،2018تم إعادة تنظيم رشكتنا بموجب القانون االتحادي رقم 21
تابعة مملوكة كليا لشكة أدنوك .ي
ّ
لنتحول إل ر
"شكة أدنوك للحفر ش.م.ع" .وكان هذا األمر جزءا من مبادرة رامية إل إعادة تنظيم
لعام 2018
ر
تحسي كفاءة شكتنا
وف إطار المبادرة الرامية إل
رشكتنا
ر
ر
لتحسي كفاءتها وربحيتها .وبعد إعادة هيكلتنا ي
وزيادة ربحيتها،
استثمرت رشكة بيكر هيوز يف رشكتنا واتفقت مع رشكة أدنوك عىل آلية الدفع المؤجل القائمة عىل النشاط
وغي
والمراحل الرئيسية ،ابتداء من عام  ،2023وتتعلق بوضع برنام أدنوك الجديد لتطوير الموارد التقليدية ر
التقليدية .وستتم أي مدفوعات بموجب آلية الدفع المؤجل هذه ربي أدنوك وبيكر هيوز ،ولن ينت عنها
تقديم أو استالم أي مدفوعات من جانب ر
الشكة .وقبل الطرح ،أبرمت أدنوك اتفاقية مع بيكر هيوز ووافقت
الشكتان بموجبها عىل قيود معينة عىل قدرتهما عىل نقل حصصهما ف ر
ر
الشكة.
ي
يف  ،2018أبرمت بيكر هيوز مجموعة من االتفاقيات معنا لتمكيننا من أن نصبح المزود األول لخدمات
اتيج
الحفر المتكاملة يف المنطقة ،ونعمل باعتبارنا المتعامل الوحيد مع العمالء .وقد أضاف التحالف االسي ي
مع بيكر هيوز قدرات معدات وخدمات وتقنيات خدمات حقول النفط والقوى العاملة الضافية إل قدراتنا
تأجي منصات الحفر وإدارتها.
الحالية الداخلية يف ر
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نقاط القوة التنافسية

نحن أكي رشكة وطنية للحفر ف ر
الشق األوسط من حيث حجم أسطول منصات الحفر.
ي
نحن أكي رشكة وطنية للحفر ف ر
الشق األوسط من حيث حجم أسطول منصات الحفر؛ حيث يضم أسطول
ي
منصات الحفر لدينا  107منصة حفر من ضمنها  96منصة حفر تقريبا مملوكة من قبلنا كما يف  30يونيو
ر
والت تشمل
 2021وهو تقريبا ضعف حجم أسطول ي
ثائ أكي شكة وطنية تقدم خدمات الحفر يف المنطقة ،ي
 53منصة حفر .ونعتقد أن حجم أسطولنا وجودته ،إل جانب قدرتنا عىل تقديم مجموعة شاملة من
إقليم لخدمات حفر  -فضال عن ريادتنا يف السوق
خدمات الحفر المتكاملة  -وهو أمر ال يضاهيه أي مقدم
ي
متمية بوصفنا مقدم خدمات الحفر المفضل ،كما نعتقد أننا سنساهم يف تحقيق
الماراتية ،وضعنا يف مكانة ر
ّ
والدول.
المحىل
والتوسع عىل الصعيدين
المزيد من النمو
ي
ي
ّ
كنا أكي رشكة وطنية تقدم خدمات ف أعمال الحفر بمنطقة ر
الشق األوسط
كما يف  31ديسمي ،2020
ي
بإجمال عدد  20منصة رفع بحرية قياسية .يوضح الجدول الوارد أدناه أفضل  10مقدمو خدمات يف أعمال
ي
الحفر وأساطيل منصات الرفع ) (jack-upsلديهم يف المنطقة:
عمان
السعودية

مصر
قطر
اإلمارات
مصر

السعودية

اإلمارات

قطر

املصرية
الحفراملصرية
الحفر

الحفر العربية
الحفر
العربية

أرو
أروللحفر
للحفر

أبان أوفشور
أوفشور
أبان

سيدريلاملحدودة
سيدريل

املحدودة

شركةالخليج
شركة
الخليج
الدوليةللحفر
الدولية
للحفر

أنظمةالطاقة
أنظمة
الطاقة
املتقدمة
املتقدمة

شلفللحفر
شلف
للحفر

فاالريس املحدودة

فاالريس املحدودة

أدنوكللحفر
أدنوك
للحفر

ُ
وبالمثل كما يف  31ديسمي  ،2020نعد يف قطاع الخدمات اليية مقدم خدمات صاحب النصيب األكي من
منصات الحفر الموجودة ف منطقة ر
الشق األوسط .كما يتكون أسطول منصات الحفر اليي لدينا من
ي
منصات حفر ر
منتشة عىل طول مجموعة التصنيف بأكملها ،كما هو موضح يف الجدول الوارد أدناه:
قوة حصان
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أفضل
Drillingمن بين
املقاول الوحيد
للحفر هي
ADNOC
is the
شركة أدنوكonly
amongللجزر
االصطناعية
منصات الحفر
10مجال
 10مقاولين في
contractor
the top
with )artificial
islandأبريل 20121
rigsرية كما في
( 10منصات حفر ب
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الحفر الكويتية

ADESاملتقدمة
أنظمة الطاقة

ZPADCالعربية
شركة زي بي
للحفر

ADC
الحفر العربية
شركة

KCA
اي ديوتج
كي س ي
للطاقة

EDC
شركة الحفر
املصرية

SANAD
سند

ENAFOR
الوطنية
املؤسسة
للتنقيب

ENTP
الوطنية
املؤسسة
لألشغال في اآلبار

ADNOC
أدنوك

تفضيىل ميم مع رشكة أدنوك والذي يوفر لنا حماية قوية من المجازفة السلبية.
نحن نستفيد من إطار تعاقدي
ي

تقوم رشكات التشغيل الخاصة باالستكشاف واالنتاج يف رشكة أدنوك بالحصول عىل خدمات الحفر من قبلنا
وفقا ر
للشوط التعاقدية المتفق عليها .ووفقا لالتفاقية االطارية لخدمات منصات الحفر ،باستثناء ما قد ُينص
ر
الت تم إبرامها مع رشكات االستكشاف واالنتاج
عليه خالفا لذلك يف أي عقد من عقود شكات التشغيل الحالية ي
ر
والت تكون  15عاما) ألي منصة حفر برية
التابعة لشكة أدنوك ،خالل المدة األساسية األولية لمنصة الحفر ( ي
داخىل
الت نفرضها مقابل خدمات منصة الحفر تتضمن رسوم اسيداد معدل عائد
ي
أو بحرية ،فإن األسعار ي
الداخىل") بنسبة من  ٪11إل  ٪13للحفارات البحرية ومعدل عائد
مستهدف متفق عليه("معدل العائد
ي
داخىل مستهدف متفق عليه بنسبة من  ٪10إل  ٪12للحفارات اليية ،عىل رأس مالنا والتكاليف التشغيلية
ي
.
لتوفي اسيداد
السعر
هيكل
تعيي
يتم
الحفر،
لمنصة
األساسية
المدة
انتهاء
بمجرد
ة
الفي
هذه
خالل
المتكبدة
ر
ر
تكاليف التشغيل لدينا عىل أساس التكلفة الزائدة للسماح بهامش أرباح قبل الفوائد والرصائب مستهدف
بنسبة من  15إل  ٪17للحفارات اليية ،وفيما يتعلق بالحفارات البحرية ،أعىل من (أ) أساس التكلفة بالضافة
إل السماح بهامش أرباح قبل الفوائد والرصائب مستهدف بنسبة من  15إل ٪17؛ و (ب) متوسط المعدل
المبي يف قاعدة بيانات ري
الخليج لجميع العقود الجارية( عىل النحو
السعري لدول مجلس التعاون
ر
ي
لوجيكس()Rig-Logixبعد خصم نسبة مئوية محددة .وفقا لالتفاقية االطارية لخدمات منصة الحفر ،يحق
الت نفرضها عىل أي رشكة تشغيل بموجب أي من عقود رشكات التشغيل المستقبلية
لنا مراجعة األسعار ي
(سنويا للحفارات البحرية وكل ثالث سنوات للحفارات اليية) للتأكد من أنه تم تحقيق الهدف التعاقدي
الداخىل واألرباح قبل الفوائد والرصائب .يرج الرجوع إل "معامالت األطراف ذات العالقة –
لمعدل العائد
ي
االتفاقية الطارية لخدمات منصات الحفر ".
غي المسبب ،تشي أحكام النهاء المبكر والتعويضات المالية،
بموجب اتفاقياتنا الرئيسية ،يف حالة النهاء ر
صاف القيمة الدفيية للحفارات .تم توقيع االتفاقية الطارية لخدمات
والت تشمل إمكانية تعويض النقص يف
ي
ي
كبيا ألعمالنا .يرج الرجوع إل "
منصات الحفر يف عام  ،2018وتمتد مدتها إل  40عاما ،مما يوفر استقرارا ر
معامالت األطراف ذات العالقة  -االتفاقيات الرئيسية".
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بشكل عام نحن نعتقد أن هذا الطار تعاقدي يوفر لنا حماية قوية من الجوانب السلبية.

مال ملفت لالنتباه كما أن لدينا هوامش رب ح رائدة ومرنة.
نحن لدينا ملف ي
وبي رشكة أدنوك والذي يساعدنا عىل تحقيق هوامش ربحية
نحن نستفيد من الطار التعاقدي
ر
الممي بيننا ر
رائدة مع أداء مرن واستقرار ضد التقلبات يف أسعار السلع األساسية.
ربج يف المتوسط بنسبة  ٪50من األرباح قبل الفوائد والرصائب واالهالك واالستهالك خالل
حققنا هامشا ي
فية الثالث سنوات الممتدة من عام  2018إل  2020كما تم تحصيل عوائد مالية ضخمة من العمليات
أمريك يف المتوسط خالل نفس الفية عىل الرغم من الظروف االقتصادية السلبية ،وركود
تتجاوز مليار دوالر
ي
ميانية عمومية قوية بفائدة
أسعار النفط يف عام  2020وجائحة رفيوس كورونا .بالضافة إل ذلك ،لدينا ر
(صاف الدين بعد خصم الفائدة والرصائب والهالك واالستهالكات) تبلغ  1.2مرة اعتبارا من  30يونيو
مالية
ي
وه واحدة من أدئ المعدالت يف القطاع .من المتوقع أن تمكننا هذه العوامل من تقديم أرباح ثابتة
 ،2021ي
وعوائد جذابة لمساهمينا .

نحن نعتقد أننا يف وضع جيد لتحقيق نمو قوي يف كل من أنشطة الحفر والحفر المتكاملة وتوليد تدفقات
نقدية ميايدة ومستقرة.
من المتوقع أن نشاط أعمال الحفر سوف يشهد زيادة عىل مدار األعوام المقبلة يف ضوء أهداف رشكة أدنوك
بزيادة قدرتها االستكشافية والنتاجية.
اكم ألعمال الحفر بنسبة  %36يف الفية من عام  2018إل عام  ،2020وتم
لقد حققنا تحسنا يف األداء الي ي
احتساب هذه النسبة بمقارنة األيام الالزمة فعليا لتسليم أحد اآلبار المحددة مقابل األيام وفقا للجدول
إجمال  108بي قبل موعد
الزمت لتسليم أحد اآلبار .أكملنا تقديم خدمات الحفر المتكاملة ل  86بيا من
ي
ي
العامي  2019و .2020كما امتلكنا  29منصة حفر كما يف  30يونيو
وبميانية أقل من المتوقعة يف
تسليمها ر
ر
ر
كت أدنوك اليية وأدنوك البحرية ،ونتوقع أن
 2020وقدمنا باالستعانة بها خدمات الحفر المتكاملة لش ي
نمتلك  38منصة حفر لتقديم خدمات الحفر المتكاملة بحلول نهاية عام .2021
من المتوقع أن يستفيد قطاع خدمات الحفر المتكاملة لدينا من زيادة التواجد يف السوق والتوسع القوي
ُ
للنشاط خالل السنوات القادمة .هذا وتمكننا عروض خدماتنا المتكاملة كليا من كسب حصة سوقية يف مجال
خدمات حقول النفط ،حيث حققنا نموا ميايدا يف سوق حلول الحفر المتكاملة (يرج مراجعة قسم "نظرة
عامة عن القطاع") من  %10يف عام  2019إل  %35يف عام  2020ومن المتوقع أن تزداد إل نسبة  %45مع
الكبية المتاحة لتوسعة عملياتنا يف دولة
يقي بأن هناك العديد من الفرص
ر
نهاية عام  .2021نحن عىل ر
قليم.
المارات وعىل الصعيد اال ي
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نحن نعتقد أن لدينا حاليا أعماًل مستقرة توفر أداء ماليا مرنا ،كما أن النمو القوي المتوقع يف كل من أنشطة
إيجائ يف توليد تدفقات نقدية متنامية بشكل مستدام.
الحفر وخدمات الحفر المتكاملة يضعنا بشكل
ي

التشغيىل القوي طوال مدة  50عاما تقريبا ،مع أثر ملموس واسع
لدينا سجل حافل بالنجازات يف األداء
ي
النطاق إل جانب بنية تحتية متطورة ألعمال الحفر يف دولة المارات ،فضال عن أسطول المعدات واألجهزة
والت تخضع لصيانة جيدة ،مع أعضاء يحظون بخية شاملة وعريقة يف الدارة العليا.
عالية الجودة ي
لتحسي كفاءة خدمات الحفر المقدمة إليهم ،مما ييتب عليه عادة اكتمال
نتعاون جنبا إل جنب مع عمالئنا
ر
عمليات منصات الحفر قبل الموعد المحدد يف الخطط الموضوعة ،مما يؤدي بدوره إل خفض تكلفة
نتمي بشعة االستجابة والمرونة فيما يتعلق بتلبية متطلبات عمالئنا
الخدمات لكل بي لصالح عمالئنا .ر
واحتياجاتهم المحددة ،كما أننا نسع للوصول إل حلول تعاونية لتحقيق أهدافهم ،فنحن نرى أن أداءنا
التشغيىل القوي والمواءمة الوثيقة مع مصالح عمالئنا يمنحنا مزية تنافسية ُ
ويسهم يف نجاح تعاقداتنا وارتفاع
ي
معدل استخدام أسطولنا.
لقد حققنا انخفاضا بنسبة  ٪30يف مدة انتاجية اآلبار عىل مدار األرب ع سنوات الممتدة (من عام  2016إل
الفعىل،
أساس إل مركز المراقبة يف الوقت
عام  2019مقارنة بخط األساس لعام  )2015ويرجع ذلك بشكل
ي
ي
التشغيىل
لتحسي أدائنا
الذي يسمح لنا بمراقبة ما يصل إل  120بيا يف وقت واحد عن ُبعد .كما أدت جهودنا
ر
ي
بشكل مستمر إل تقليل مدة البي من متوسط  96يوما يف 2018عام ليصل إل متوسط  58يوما يف عام
 ،2020ومتوسط  46يوما يف عام  2018إل متوسط  36يوما يف قطاعنا البحري والقطاع اليي لدينا ،عىل
الت يتم صيانتها بشكل جيد ،ومنصات
التوال .بالضافة إل ذلك ،يتكون أسطولنا من منصات الحفر اليية ي
الت أثبتت كفاءتها .منذ بدايتنا ،قمنا بتنفيذ برام
الرافعة وحفارات الجزر ذات التقنيات وقدرات التشغيل ي
اسياتيجية ليقية األسطول وتجديده .إذ يبلغ عمر أكي من نصف حفاراتنا اليية أقل من خمس سنوات.
وبالمثل ،فإن أكي من نصف حفارات الرافعة لدينا تبلغ من العمر أقل من  10سنوات إضافة إل أن ٪70
وتحسي
من حفارات الجزيرة الخاصة بنا أقل من خمس سنوات من العمر .كما أننا نقوم باستمرار بتقييم
ر
أسطولنا من خالل "اليقيات الذكية" حيثما كان ذلك مناسبا لتلبية متطلبات عمالئنا ،وفقا السياتيجيتنا
أساس لمواصلة
"المالئمة للغرض" .نحن نعتقد أن الحفاظ عىل الحفارات عالية الجودة وصيانتها جيدا أمر
ي
والت من المتوقع أن تؤدي بدورها إل الزيادة يف
وتأمي عقود حفر جديدة،
االستفادة من ثقة عمالئنا
ر
ي
اليرادات والربحية.
إل جانب ذلك ،يتمتع أعضاء فريق الدارة العليا لدينا بمتوسط خية يبلغ  25عاما يف مجال خدمات الحفر،
وصيانة اآلبار ،والخدمات ذات الصلة بحقول النفط ،وعليه فإن مجموع خياتهم يبلغ  200عام من الخية
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يف هذا المجال .كما يمتلك فريق الدارة العليا سجال حافال بتحقيق اليرادات والربحية الميايدة وبالنجازات
تحسي كفاءة التشغيل وزيادة هوامش الرب ح.
يف تنفيذ المبادرات الرامية إل
ر

نليم بالمشاركة يف تنفيذ المبادرات البيئية واالجتماعية
ر
وه )1( :تقليل كثافة غازات االحتباس الحراري
نليم بالمشاركة والمساهمة يف تحقيق أهداف شكة أدنوك ي
بنحو  %25بحلول عام 2030؛ ( )2زيادة قدرتها عىل احتجاز واستخدام وتخزين الكربون بنحو  %500حت
ثائ أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030؛ ( )3الحد من استهالك المياه
تصل إل  5مليون طن من ي
إجمال استخدام المياه؛ ( )4زراعة  10مليون شتلة ألشجار
العذبة لتنخفض إل نسبة  % 0.5من
ي
المناجروف (القرم) يف منطقة الظفرة .هذا وتتوافق أهداف رشكة أدنوك مع أهداف التنمية المستدامة لألمم
البيت يف سلسلة القيمة الخاصة بنا.
المتحدة .كما أننا ال نألو جهدا لتقليل األثر
ي
ر
اسباتيجياتنا

االستفادة من خطط رشكة أدنوك يف زيادة إنتاج النفط الخام بنسبة  %25حت يصل إل  5مليون برميل
ذائ لدولة المارات العربية
يوميا يف عام  2030من  4مليون برميل يوميا يف عام  ،2020وتحقيق اكتفاء ي
غي التقليدي يوميا بحلول عام .2030
المتحدة من الغاز وإنتاج ما مقداره مليار مي مكعب من الغاز ر
المتمية يف المجال وعالقاتنا طويلة األمد
بالنظر إل مكانتنا القوية يف السوق ،والتكلفة المنخفضة لخدماتنا
ر
الرئيس ،رشكة أدنوك ،إل جانب رشكات االستكشاف والنتاج التابعة لمجموعة أدنوك ،نعتقد
مع مساهمنا
ي
ر
متمية تمكننا من االستفادة من زيادة مخطط لها ألنشطة الحفر لتحقيق هدف شكة أدنوك
أننا نتبوأ مكانة ر
المتمثل يف زيادة إنتاجها من النفط الخام ليصل إل  5مليون برميل يوميا بحلول عام  .2030وبالضافة إل
غي التقليدية المحتملة للغاز كجزء من اسياتيجيتها المتكاملة
ذلك ،تستكشف رشكة أدنوك حاليا الموارد ر
وف
للغاز بما يتوافق مع هدف دولة المارات المتمثل يف تحقيق اكتفائها
ي
الذائ من الغاز بحلول عام  .2030ي
شهر نوفمي  ،2019أعلن المجلس األعىل للبيول يف ذلك الوقت (حاليا المجلس األعىل للشؤون المالية
غي التقليدية القابلة لالسيداد،
واالقتصادية) عن اكتشاف  160تريليون قدم مكعب
قياس من موارد الغاز ر
ي
مما يوفر إمكانية إمداد دولة المارات العربية المتحدة بالغاز للسنوات المقبلة.

ّ
غي التقليدية والحيوية.
التحول إل رشكة إقليمية رائدة يف مجال تطوير الموارد ر
ّ
ّ
ّ
للتحول إل رشكة إقليمية
التحول إل مقدم لخدمات الحفر المتكاملة جزءا من االسياتيجية الشاملة
ُيشكل
ّ
والتوسع خارج دولة المارات يف المستقبل،
غي التقليدية واآلبار الحيوية،
رائدة يف تطوير أعمال الحفر ر
والتقدم نحو تقديم المزيد من خدمات الحفر المتكاملة والخدمات ذات الصلة بحقول النفط .كما اننا نتطلع
غي تقليدية وتساهم يف تطوير الموارد
إل امتالك  20منصة حفر بحلول عام  2030تنفذ أعمال حفر ر
الحيوية .يتم إنتاج الغاز الحيوي يف العادة عىل عمق ضحل وبجودة عالية ،مما يجعل إنتاج هذا الغاز جاذبا
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من الناحية االقتصادية .ونعتقد أن هذا سيفتح أمامنا مصادر أخرى للدخل وسيؤدي إل الكشف عن المزيد
من الموارد الطبيعية يف دولة المارات.

تحقيق كفاءة التشغيل عن طريق زيادة مدة إنتاجية اآلبار.
كي عىل زيادة كفاءتنا التشغيلية من خالل زيادة مدة إنتاجية اآلبار باستهداف
نحن نتطلع إل مواصلة الي ر
تحقيق ُّ
تحسن سنوي من  %5إل  ،%10ويتمثل هدفنا يف تمكيننا من بناء عالقات عمل طويلة المدى مع
عمالئنا والحفاظ عليها وزيادة معدل استخدام أسطولنا .وتساهم عوامل مثل ما تم إضافته من قدرات لدارة
اتيج مع رشكة بيكر هيوز،
المشاري ع والخدمات ذات الصلة بحقول النفط المكتسبة يف إطار التحالف االسي ي
وتأجيها يف زيادة مدة إنتاجية اآلبار.
عالوة عىل قدراتنا الداخلية الحالية يف إدارة منصات الحفر
ر

ئيس لتوسعة أسطول منصات الحفر بهدف دعم خطط تنمية االستكشاف والنتاج.
إطالق برنام ر ي
نحن نعتقد أن نشاط أعمال الحفر سوف يشهد زيادة عىل مدار األعوام المقبلة يف ضوء اليام رشكة أدنوك
بزيادة قدرتها النتاجية من النفط الخام بنحو  %25لتصل إل  5مليون برميل يوميا بحلول عام .2030
السع وراء فرص العمل يف
إضافة إل ذلك ،وبينما نخطط لتوسعة أعمالنا خارج دولة المارات إل جانب
ي
المنطقة ،نتوقع أن تكون هناك حاجة إل زيادة أسطول منصات الحفر لدعم خططنا للنمو.
وبالتال ،نخطط
ي
لزيادة أسطولنا من منصات الحفر عىل مدار فية الخمسة إل ر
عشة أعوام المقبلة وذلك بإضافة  23منصة
حفر بحلول عام  2030إل ما نملكه من  96منصة حفر .كما نرى أن توسعة أسطولنا من منصات الحفر
تأجي منصات الحفر ،وخدمات أعمال الحفر والنجاز وما يتصل
سيمكننا من زيادة النطاق
الحال لخدمات ر
ي
غي التقليدية واآلبار الحيوية ،وهو األمر سيؤدي
بها من خدمات أخرى ،بالضافة إل تقديم أعمال الحفر ر
بدوره إل زيادة اليرادات والربحية.

أبوظت فيما يتعلق بمنصات الحفر والخدمات.
السع إل توسعة األعمال خارج إمارة
ي
ي
ُ
إن ّ
مقدم
تحولنا مؤخرا إل مقدم خدمات الحفر المتكاملة قد ساعد يف ظهور احتمالية بأن نصبح أحد
ي
القليميي وأن نحرز تقدما يتجاوز عملياتنا المحلية التقليدية .كما يجب أن ُيسهم تحولنا
خدمات الحفر
ر
نتمي بتقديم
الحديث بوصفنا مقدم خدمات حفر متكاملة يف تمكيننا من الدخول إل أسواق جديدة حيث ر
بمقدم
الخدمات بتكلفة أساسية تنافسية مقارنة بمنافسينا وبتقديم مجموعة خدمات ُمطورة مقارنة
ي
ُ
شي تقدير تنبؤات السوق الحالية إل حدوث نمو
خدمات الحفر التقليدي اآلخرين المتواجدين يف السوق .ي ر
عام  2020و 2025يف عمليات الحفر اليية والبحرية وخدمات حقول النفط يف منطقة
بنحو  % 4ربي ي
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ر
والت نعتقد أنها ستمكننا
الشق األوسط وشمال إفريقيا ،مما يتيح الفرص أمامنا لدخول السوق القليمية ،ي
بدورها من تحقيق المزيد من النمو وتوسيع عملياتنا خارج دولة المارات العربية المتحدة.

معايي الصحة والسالمة والبيئة كليا.
الهدف نحو تحقيق سالمة
ر
ّ
"تحول ثقافة الصحة والسالمة والبيئة" الخاص ر
بشكة أدنوك لتحويل سياسات الصحة
تم إطالق برنام
وينبع
والسالمة والبيئة إل قيمة ثقافية أساسية يمكن ألي موظف يف المؤسسة أن يكون جزءا منها ،بل
ي
ّ
تحديا لنا ،وال ّ
سيما يف ظل
معايي الصحة والسالمة والبيئة عىل الدوام
عليه أن يكون كذلك .يمثل أداؤنا يف
ر
كينا عىل هدفنا ذي الصلة بتحقيق
توسيع عملياتنا وزيادة الصعوبات .وحت نظل يف الطليعة ونحافظ عىل تر ر
التمكي والمسؤولية والمساءلة.
معايي الصحة والسالمة والبيئة كليا ،نسع إل ترسيخ ثقافة سالمة
سالمة
ر
ر
وغيهم من أصحاب المصالح ،بالضافة إل حماية بيئتنا،
اننا ندرك قيمة وأهمية صحة وسالمة موظفينا ر
ولهذا فقد وضعنا نظاما لدارة سالمة أصولناُ .
ويعد هذا النظام متوافقا تماما مع قواعد الممارسات الخاصة
ب رشكة أدنوك ،والت ّ
تقر دور سالمة األصول المتمثل يف منع تبعيات أي حوادث والحد منها والتحكم فيها،
ي
كبي من القوى
حيث أن تلك الحوادث قد ينت عنها حاالت كيى تتعلق بالسالمة ،وهو ما يؤثر عىل عدد ر
العاملة أو البيئة أو المجتمعات بوجه عام.
أثر جائحة فبوس كورونا
يستمر األثر النات عن جائحة رفيوس كورونا يف التطور ،مما يؤدي إل خلق حالة من عدم التيقن عىل
تدابي ّ
الموظفي
فعالة الستمرارية األعمال ُصممت لدعم
وف هذا الشأن نتبع
ر
ر
مستوى جميع عملياتنا ،ي
والعمالء وأصحاب المصالح يف جميع قطاعات أعمالنا عىل النحو األفضل ،كما نليم تماما بيتوكوالت
أبوظت.
كوفيد 19-المعمول بها يف إمارة
ي
ّ
الت فرضتها جائحة رفيوس كورونا استجابة ديناميكية؛ حيث نفذنا سلسلة من
لقد استجبنا إل التحديات ي
الموظفي وسالمتهم مع التأكد من استمرارية تقديم الخدمات إل عمالئنا،
التدابي الرامية إل ضمان صحة
ر
ر
موظق الدارة والدعم ،واالليام
التدابي عىل اليتيبات ذات الصلة بالعمل من الميل لجميع
واشتملت هذه
ر
ي
بالفيوس ،فضال عن ترتيبات إجراء
االجتماع واتباع إجراءات النظافة ،وتقديم حمالت التوعية
بالتباعد
ر
ي
الذائ ،إل جانب مراقبة
المخالطي وترتيبات العزل
وتقىص
فحص رفيوس كورونا يف جميع مواقعنا،
ر
ي
ي
الموردين ،ومقدم الخدمات من الباطن ،ر
والشكاء .كما أعددنا خطة الستمرارية العمل عىل مستوى الدولة
ي
والعمالء ،وأعددنا أدلة اسيشادية للعودة إل العمل لدعم ترتيبات العمل الجديدة .ومنذ  30أبريل ،2021
حوال  %93من موظفينا الجرعة األول من اللقاح ضد رفيوس كورونا و %89تلقوا الجرعة الثانية من
تلق
ي
وف المواقع
اللقاح ضد رفيوس كورونا .إل جانب ذلك ،نتأكد دوما من أن موظفينا
ر
العاملي يف المقر ي
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البوليميي المتسلسل (فحص " )"PCRللكشف
أسبوعي لفحص التفاعل
يخضعون بانتظام أسبوعيا وكل
ر
ر
عن كوفيد.19-
أما فيما يتعلق بخدماتنا ،لم يتأثر قطاع الخدمات اليية تأثرا ملحوظا بجائحة رفيوس كورونا من حيث
اليرادات وتزايد التكاليف .ورغم ذلك ،شهد قطاع الخدمات اليية وال يزال يشهد معوقات تشغيلية مثل
الصج ،واالختبارات
المشكالت ذات الصلة بدورة عمل فرق العمل حيث القيود عىل السفر ،والحجر
ي
تأخي فيات تناوب فرق العمل ،إل جانب
والت من شأنها ر
والفحوصات ،واشياطات الحصول عىل اللقاح ،ي
خارجيي بسبب القيود العامة وقيود السالمة المشددة ضد كوفيد.19-
عدم قدرتنا عىل االستعانة بموردين
ر
احتياط)2( ،
ومع ذلك ،فقد تم التغلب عىل ذلك من خالل ( )1إنشاء أطقم هيكلية واستخدام طاقم
ي
توفي معسكرات جديدة لحل مشكلة عدم القدرة عىل السفر ،و ( )4تسهيل
اعتماد دورة عمل ديناميكية )3( ،ر
إجراءات فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (" )"PCRودورات الحصول عىل اللقاح ضد كوفيد 19-ألعضاء
فريقنا.
لم يتأثر قطاع خدمات حفارة قائمة اليج ) (jack-up rigsتأثرا ملحوظا بجائحة رفيوس كورونا من حيث
اليرادات وتزايد التكاليف إال أنه شهد وال يزال يشهد معوقات تشغيلية مثل المشكالت ذات الصلة بدورة
الصج ،واالختبارات والفحوصات ،واشياطات الحصول
عمل فرق العمل حيث القيود عىل السفر ،والحجر
ي
تأخي فيات تناوب فرق العمل ،إل جانب عدم قدرتنا عىل االستعانة بموردين
والت من شأنها ر
عىل اللقاح ،ي
خارجيي بسبب القيود العامة وقيود السالمة المشددة ضد كوفيد .19-ومع ذلك ،فقد تم التغلب عىل ذلك
ر
(الت تضمنت أطقما هيكلية) واألطقم من مواقع منصات
من خالل ( )1استخدام أطقم العمل الحالية ي
"غي الجوهرية" للمساعدة يف نقص
الحفر األخرى كدعم
احتياط )2( ،تزاحم الحفارات لبعض المشاري ع ر
ي
الطاقم يف المشاري ع الهامة األخرى )3( ،إعطاء األولوية لرفاهية الطاقم وسالمته من خالل تعزيز القامة يف
وتوفي اللقاح ضد كوفيد 19-وإجراءات فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (" )"PCRيف مقرنا ،و
الموقع،
ر
ُ
الغي/األطراف الخارجية مع استخدام الموارد الداخلية بدال من
( )4تقليل متطلبات واستخدام األطراف ر
ذلك.
ُّ
تأثر قطاع خدمات الجزر البحرية بسبب جائحة رفيوس كورونا من حيث تكدس بعض األصول؛ حيث
كبي من األصول المتكدسة من
شهد هذا القطاع من الخدمات معوقات تشغيلية عىل شاكلة وجود عدد ر
ّ
لصج عىل دورات
أجل االمتثال إل متطلبات النتاج المعدلة من جانب عمالئنا .كما أثرت اشياطات الحجر ا
ي
ّ
الخارج .ورغم ذلك ،فقد تم التغلب
التشغيىل
العمل ،وحدت القيود عىل السفر من قدرتنا عىل إدارة الدعم
ي
ي
عن ذلك عن طريق ( )1تشكيل فرق عمل أساسية واالستعانة بفرق عمل احتياطية )2( ،اتباع دورة عمل
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توفي معسكرات جديدة لحل مشكلة عدم القدرة عىل السفر )4( ،تسهيل إجراءات فحص
دينامية )3( ،ر
تفاعل البوليمراز المتسلسل (" )"PCRودورات الحصول عىل اللقاح ضد كوفيد 19-ألعضاء فريقنا.
لم يتأثر قطاع الخدمات ذات الصلة بحقول النفط تأثرا ملحوظا بجائحة رفيوس كورونا من حيث اليرادات
كبي كما هو معتاد إال
وتزايد التكاليف .استمرت أعمال قطاع الخدمات ذات الصلة بحقول النفط إل حد ر
لتعيي بسبب ما شكلته الجائحة
الصج
أنها شهدت معوقات تشغيلية مثل ( )1قيود الحجر
ر
والتأخيات يف ا ر
ي
من ضغط عىل الموارد الحالية )2( ،إغالق األصول نتيجة لجراءات الفحص وعدد الحاالت المصابة
موظق
الميدائ لجميع
بكوفيد .19-ومع ذلك ،فقد تم التغلب عىل ذلك من خالل ( )1تعديل دورة العمل
ي
ي
قطاع الخدمات ذات الصلة بحقول النفط للتكيف مع إرشادات السفر )2( ،اعتماد دورة عمل ديناميكية
الرئيس لتقليل حركة األشخاص
للعمليات المطورة )3( ،زيادة االعتماد عىل مركز العمليات عن بعد يف مقرنا
ي
واختالطهم وتجنب نقص الطاقم )4( ،وضع فواصل ميدانية داخل المعسكرات لتقليل حركة األشخاص
واختالطهم )5( ،تسهيل إجراءات فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (" )"PCRودورات الحصول عىل
اللقاح ضد كوفيد 19-ألعضاء فريقنا ،و ( )vالتقليل إل الحد األدئ االعتماد عىل أطراف ثالثة ،عند االقتضاء.
قطاعات خدماتنا

الخدمات اليية
ُيعد قطاع الخدمات اليية هو القطاع األكي ف أعمالنا ،حيث ّ
أدر إيرادات بلغت  1,075.9مليون دوالر
ي
إجمال إيراداتنا ،وحقق ربحا إجماليا بلغ 428.3
أمريك و 567.5مليون ،ممثال نسبة  %51.3و %50.5من
ي
ي
.
إجمال أرباحنا
من
%
53
6
ونسبة
%
53.1
نسبة
ممثال
،
أمريك
دوالر
مليون
235.7
و
أمريك
دوالر
مليون
ي
ي
ي
التوال .ويشمل
عىل
،
2021
يونيو
30
ف
المنتهية
أشهر
الستة
ة
وفي
2020
ديسمي
31
ف
ي
ي
عن العام المنت ي ي
قطاع الخدمات اليية أعمال الحفر اليي وخدمات النجاز وصيانة اآلبار المقدمة إل رشكة أدنوك اليية،
وأدنوك للغاز الحامض ،ر
أبوظت يف
وغيها من العمالء يف إمارة
وشكة الظفرة للخدمات البيولية المحدودة ر
ي
وف إطار قطاع الخدمات اليية ،نقدم خدمات
حقول مثل باب ،وبوحصا ،والضبعية ،والساحل ،وشاه .ي
العاملي ذوي الصلة بذلك.
وتوفي
تأجي منصات الحفر اليية ومعدات إصالح اآلبار ،واألجهزة والخدمات
ر
ر
ر
توفي المواصالت لفرق العمل ،والتموين،
وتشمل هذه الخدمات ذات الصلة (عىل سبيل المثال ال الحرص) ر
وإمدادات الديزل ،وإمكانات نقل منصات الحفر ،والسكن ،وإنشاء معسكرات مركزية وإدارتها وأعمال البناء.
حفارة قائمة اليج )(offshore jack-up rigs
يمثل قطاع خدمات حفارة قائمة اليج ) (jack-up rigsثائ أكي قطاع ف أعمالنا ،حيث ّ
أدر إيرادات بلغت
ي
ي
إجمال
أمريك ،ممثال نسبة  %28.4ونسبة  %26.1من
أمريك و  293.4مليون دوالر
 596.7مليون دوالر
ي
ي
ي
أمريك ،ممثال نسبة
أمريك و 146.3مليون دوالر
إيراداتنا ،وحقق ربحا إجماليا بلغ  266.4مليون دوالر
ي
ي
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إجمال أرباحنا عن العام المنت ي يف  31ديسمي  2020وفية الستة أشهر
 %33.1ونسبة  %33.3من
ي
التوال.
المنتهية يف  30يونيو  ،2021عىل
ي
ّ
فنحن نمتلك ونشغل  21منصة رفع بحرية وبارجة واحدة ،وتبلغ سنوات عمل سبع منصات حفر منها أقل
تتمي حفارة قائمة اليج ) (jack-up rigsبالقدرة عىل حفر اآلبار بأقىص عمق يياوح من
من خمسة أعوام .ر
وف أقىص عمق للمياه يياوح من  110إل  350قدم استنادا إل حجم منصة
 18,000إل  30,000قدم ،ي
الحفر والموقع والمعدات المتوفرة .إن غالبية منصات الرفع البحرية الخاصة بنا تعمل بقوة  3000حصان.
ولدينا  1,836موظفا يعملون بدوام كامل كما يف  31ديسمي  2020بقطاع خدمات حفارة قائمة اليج
).(jack-up rigs

خدمات الجزر البحرية
أمريك و 105.6مليون ،ممثال نسبة
حقق قطاع خدمات الجزر البحرية إيرادات بلغت  202.6مليون دوالر
ي
أمريك و53.4مليون
إجمال إيراداتنا ،وحقق ربحا إجماليا بلغ  92.2مليون دوالر
 %9.7ونسبة  %9.4من
ي
ي
إجمال أرباحنا عن العام المنت ي يف  31ديسمي 2020
أمريك ،ممثال نسبة  %11.4ونسبة  %12.1من
دوالر
ي
ي
التوال .يشمل قطاع خدمات الجزر البحرية خدمات
وفية الستة أشهر المنتهية يف  30يونيو  ،2021عىل
ي
توفي منصات حفر ومعدات لإليجار وتقديم خدمات منصات
الحفر يف الجزر االصطناعية بما يتضمن ر
وتوفي المواصالت ،وخدمات
تأجي منصات الحفر ومعدات الصالح،
الحفر يف الجزر ،مثل خدمات
ر
ر
التموين ،وإمدادات الديزل ،والمركبات الثقيلة ،وإمكانات نقل منصات الحفر ،والسكن ،وإنشاء المعسكرات
ر
ر
ر
كت إكسون
المركزية وإدارتها .نعمل مع عمالء يف إمارة
أبوظت مثل شكة أدنوك البحرية وشكائها (مثل ش ي
ي
وإيت) يف حقل زاكوم العلوي وحقل ضب.
موبيل ي
ّ
نمتلك ونشغل أسطوال مكونا من  10منصات حفر خاصة بالجزر ،منها  9منصات حفر تعمل بقوة 3000
حصان ،أما المنصة المتبقية فتعمل بقوة  2500حصان .عالوة عىل ذلك ،تبلغ سنوات عمل  7منصات
حفر من ال  10منصات الخاصة بالجزر أقل من خمس أعوام .ويعمل لدينا  708موظفا بدوام كامل كما يف
 31ديسمي  2020يف قطاع خدمات الجزر البحرية.

الخدمات ذات الصلة بحقول النفط
أمريك و 157.0
حققت قطاع الخدمات ذات الصلة بحقول النفط إيرادات بلغت  222.6مليون دوالر
ي
إجمال إيراداتنا ،وحقق ربحا إجماليا بلغ 19.0
أمريك ،ممثال نسبة  %10.6ونسبة  %14.0من
مليون دوالر
ي
ي
إجمال أرباحنا عن العام
أمريك ،ممثال نسبة  %2.4ونسبة  %1.0من
أمريك و 4.4مليون دوالر
مليون دوالر
ي
ي
ي
التوال .تعمل  22منصة
المنت ي يف  31ديسمي  2020وفية الستة أشهر المنتهية يف  30يونيو  ،2021عىل
ي
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ر
كت أدنوك اليية وأدنوك البحرية .ولدينا  489موظفا يعملون
حفر لدينا لتقديم خدمات الحفر المتكاملة لش ي
بدوام كامل كما يف  31ديسمي  2020يف قطاع الخدمات ذات الصلة بحقول النفط.
يف عام  ،2018قامت رشكة بيكر هيوز باالستثمار يف أعمالنا وتعاقدت معنا من خالل سلسلة من االتفاقيات
لتمكيننا من أن نصبح المزود األول لخدمات الحفر المتكاملة يف المنطقة ،لنصبح الواجهة الوحيدة مع
اتيج مع رشكة بيكر هيوز ال زيادة المشاري ع وزيادة تقديم الخدمات البيولية
العمالء .وقد أدى تحالفنا االسي ي
رئيس
تأجي منصات الحفر وإدارتها .كان اعتماد خدمات الحفر المتكاملة بمثابة تعزيز
ال خدماتنا الحالية يف ر
ي
ر
اتيج مع شكة بيكر هيوز إل إجراء تحسينات عىل عملياتنا من خالل
لعملياتنا .كما أدى التحالف االسي ي
االستفادة من العديد من الخيات والوصول إل الحلول التقنية الرائدة .ونتيجة لذلك ،فقد استطعنا خفض
تدابي معاي ري السالمة.
تكاليف النتاج ورفع مستوى الكفاءة من أجل عمالئنا وتطوير تطبيقنا ل ر

يف يناير من عام  ،2019قدمنا خدمات الحفر المتكاملة ألول بي ،وبحلول نهاية هذا العام ،قدمت 10
تحسي كفاءة الحفر بنسبة ٪26
منصات حفر من منصاتنا خدمات الحفر المتكاملة لآلبار .أدى أداؤنا إل
ر
تحسي كفاءة
وتوفي  402يوما وتقليل ملحوظ يف التكاليف .وقد أدى أداؤنا إل
مقارنة بمعيار سنة ،2018
ر
ر
وف نهاية أكتوبر
الحفر بنسبة  ٪26مقارنة بمعيار ،2018
ر
وتوفي  402يوما وتقليل ملحوظ يف التكاليف .ي
ّ
من عام  ،2020استخدمنا  18منصة حفر لتقديم خدمات الحفر المتكاملة ،وقدمنا  70منصة حفر مع
توفيات وزيادة ملحوظة يف كفاءة أعمال الحفر بنسبة  %10عند المقارنة مع عام  .2019تحسنت
تحقيق ر
المدة الزمنية لخدمات الحفر المتكاملة لدينا للنصف األول من عام  2021بنسبة  ٪12مقارنة بمعيار عام
وف النصف األول من عام  ،2021تمكن قطاع خدمات حقول النفط بالتوقيع عىل عقدين بقيمة
 .2020ي
مرتي بقيمة إجمالية قدرها  76مليون
إجمالية قدرها  229مليون دوالر
أمريك ،وتم تمديد تقديم الخدمات ر
ي
أمريك.
دوالر
ي
عملياتنا
وف الجزر
تتمثل عملياتنا األساسية يف حفر آبار النفط والغاز يف
أبوظت يف المواقع اليية ،والبحرية ،ي
ي
االصطناعية التابعة لعمالئنا .كما تشمل أعمالنا عمليات تشغيل منصات الحفر اليية والبحرية وتقديم
الخدمات والتقنيات األخرى ذات الصلة بمنصات الحفر؛ إذ أننا نقدم لعمالئنا خدمات حفر شاملة تتضمن
اتيج
أعمال الحفر والصيانة وخدمات صيانة وإنجاز اآلبار .بدأنا علمنا يف عام  ،2018وبعد التحالف االسي ي
تغط خطوط إنتاج كابالت الحفر ،والحفر الموجه،
مع رشكة بيكر هيوز ،قدمنا أيضا خدمات حفر متكاملة
ي
والتكسي
سي الحفر ونتائجه والموائع،
ر
والتثبيت باألسمنت ،وآلية الضخ بالضغط ،وتسجيل بيانات تقدم ر
الهيدروليك .تمثلت المحركات الرئيسية للطلب عىل منصات الحفر ف الخطط واألهداف الخاصة ر
بشكات
ي
ي
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االستكشاف والنتاج التابعة لمجموعة أدنوك ُ(يرج االطالع عىل "عمالئنا" أدناه) المسؤولة عن جميع
أبوظت.
الطبيع وتقييمهما وتطويرهما وإنتاجهما يف
نواج استكشاف النفط والغاز
ي
ي
ي

عمالؤنا
أبوظت
تضم قائمة عمالئنا مجموعة أدنوك و رشكات االستكشاف والنتاج التابعة لمجموعة أدنوك ،أي رشكة
ي
البية") ،ر
أبوظت للعمليات البيولية البحرية المحدودة
وشكة
للعمليات البيولية اليية المحدودة ("أدنوك ر
ي
ر
("أدنوك البحرية") ،ر
أبوظت لتطوير الغاز المحدودة ("أدنوك للغاز الحامض") ،وشكة الياسات
وشكة
ي
للعمليات البيولية المحدودة (" رشكة الياسات") ،والظفرة للعمليات البيولية المحدودة (" رشكة الظفرة")
ُ
(ويشار إل هذه ر
الشكات مجتمعة باسم " رشكات االستكشاف واإلنتاج التابعة لمجموعة أدنوك") .عمالؤنا
ر
والت مثلت  %55.2ونسبة  %54.2ونسبة  %52.8من إيراداتنا التشغيلية
الرئيسيون هم شكة أدنوك اليية ،ي
التوال ،إل جانب رشكة أدنوك
االجمالية لألعوام المنتهية يف  31ديسمي  ،2020و ،2019و 2018عىل
ي
والت مثلت  %42ونسبة  %45.7ونسبة  %47.1من إيراداتنا التشغيلية االجمالية لألعوام المنتهية
البحرية ،ي
ُ
التوال .يرج االطالع عىل القسم الوارد تحت عنوان "المخاطر
يف  31ديسمي  ،2020و ،2019و 2018عىل
ي

المتعلقة باالستثمار  -المخاطر المتعلقة بالقطاع واألعمال الخاصة بنا نحقق حاليا معظم إيراداتنا من عمالء
سلت جوهري عىل
تأثي
ئيسيي يف دولة المارات العربية المتحدة ،لذا قد يكون لفقدان أيٍ منهما ر
اثني ر ر
ر
ي
المال ونتائ عملياتنا".
أعمالنا ووضعنا
ي
خدمات منصات الحفر
بموجب اتفاقياتنا التعاقدية مع رشكة أدنوك ،فإننا نقدم إل رشكات االستكشاف والنتاج التابعة لمجموعة
توفي أي منصة حفر أو معدات
الت تشمل (أ) ر
أدنوك الخدمات التالية )1( :خدمات ر
تأجي منصات الحفر ي
الزمي للقيام بأعمال الحفر ،واالختبارات ،والنجاز ،وصيانة أي من آبار النفط والغاز( ،ب)
موظفي
أو
ر
ر
وبي رشكة
تقديم الدعم
التشغيىل( ،ج) ر
توفي أي معدات أو تقديم أي خدمات حسبما هو متفق عليه بيننا ر
ي
والت
التشغيل المعنية ("خدمات تأجب منصات الحفر") ،و( )2الخدمات ذات الصلة بمنصات الحفر ،ي
توفي خزانات
توفي السكن و/أو البيوت المتنقلة (الكارافان)( ،ب) تقديم خدمات التموين( ،ج) ر
تشمل (أ) ر
وبي رشكة التشغيل المعنية
التخزين( ،د) ر
توفي أي معدات أو تقديم أي خدمات حسبما هو متفق عليه بيننا ر
ُ
("الخدمات ذات صلة بمنصات الحفر" ويشار إليها مع "خدمات تأجب منصات الحفر" بمصطلح
"خدمات منصات الحفر")ُ .يرج االطالع عىل "معامالت األطراف ذات العالقة  -االتفاقية الطارية
لخدمات منصات الحفر".
يتعي عىل رشكة أدنوك التأكد من حصول رشكات االستكشاف
بموجب اتفاقياتنا التعاقدية مع رشكة أدنوك ،ر
والنتاج لمجموعة أدنوك عىل خدمات منصات الحفر من رشكتنا ،رشيطة أن نكون عىل استعداد لتقديم أو
توفي خدمات منصات الحفر وفقا ر
لشوط وأحكام معينة واردة يف االتفاقية الطارية لخدمات منصات
ر
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والت تبلغ مدتها  40عاما بدءا من ُ ( 2018يرج االطالع عىل "معامالت األطراف ذات العالقة -
الحفر ،ي
االتفاقية الطارية لخدمات منصات الحفر").
القصية والطويلة المدى بشأن خدمات منصات
تتواصل إداراتنا بصورة دورية مع عمالئنا لفهم متطلباتهم
ر
الحفر ،وتزودنا مجموعة أدنوك سنويا بخطط أعمال الحفر ومتطلبات خدمات منصات الحفر مدتها 10
أعوام .إذا كانت إحدى رشكات االستكشاف والنتاج التابعة لمجموعة أدنوك تتوقع أن طلبها المستدام
لمنصة حفر جديدة سوف:
أ .يستمر لمدة ال تقل عن  15عاما )1( ،يف حالة منصات الحفر البحرية ،وافقت رشكة أدنوك ضمان
قيام رشكة االستكشاف والنتاج التابعة لمجموعة أدنوك بإصدار خطاب تعهد لنا ر
لشاء المنصة أو
بنائها وعىل أن تستخدم ر
الشكة المذكورة المنصة البحرية الجديدة لمدة ال تقل عن  15عاما ،و()2
يف حالة منصات الحفر اليية ،وافقت رشكة أدنوك عىل ضمان قيام رشكة االستكشاف والنتاج
التابعة لمجموعة أدنوك بإصدار خطاب تكليف لنا لبناء منصة برية جديدة ،لصالح استخدام ر
الشكة
المذكورة؛ أو
ب .يستمر لمدة تقل عن  15عاما ،وافقت رشكة أدنوك ضمان قيام رشكة االستكشاف والنتاج التابعة
لمجموعة أدنوك باستئجار منصة حفر من رشكتنا بموجب ر
الشوط واألحكام الواردة يف االتفاقية
الطارية لخدمات منصات الحفر.
ف حالة تأجينا أي منصة حفر من ّ
لتأجيها فيما بعد إل إحدى رشكات االستكشاف والنتاج
خارج
مورد
ر
ر
ي
ي
ر
الت نحتسبها عىل هذه الشكة يجب أن تقوم عىل أساس اسيداد
األسعار
فإن
،
أدنوك
لمجموعة
التابعة
ي
السعر المتفق عليه مقابل استئجارنا لمنصات الحفر من أي ّ
خارج ،إضافة إل الهامش المحدد الوارد
د
مور
ي
يف االتفاقية الطارية لخدمات منصات الحفر.

خدمات الحفر المتكاملة
بموجب اتفاقياتنا التعاقدية مع رشكة أدنوك ،فإننا نقدم إل رشكات االستكشاف والنتاج التابعة لمجموعة
والت تشمل (أ) خدمات منصات الحفر( ،ب) خدمات
أدنوك الخدمات التالية )1( :خدمات الحفر المتكاملة ،ي
طي الحفر و/أو خدمات سوائل الحفر والنجاز ،وخدمات التثبيت
أعمال الحفر والنجاز (من بينها خدمات ر
بالسمنت ،وخدمات معدات األنابيب ألعمال الحفر ،واألنابيب الملفوفة ،والحفر الموجه ،وتسجيل بيانات
الكابالت الكهربائية ،وخدمات تغليف اآلبار باألنابيب ،واألسالك الميكانيكية ،ولقم الحفر،
التحفي)( ،ج) خدمات إدارة المشاري ع ذات الصلة بالتنسيق والتكامل الشامل لهذه الخدمات.
والتكسي/
ر
ر
.
يتعي
ُيرج االطالع عىل "معامالت األطراف ذات العالقة  -االتفاقية الطارية لخدمات الحفر المتكاملة"
ر
عىل مجموعة أدنوك التأكد من حصول رشكات االستكشاف والنتاج التابعة لمجموعة أدنوك عىل خدمات
الحفر المتكاملة (أو أي خدمات مكافئة أو مماثلة لها ،أو القيام بنفس أعمال خدمات الحفر المتكاملة) من
ّ
وغي التقليدية ،رشيطة أن نتمكن من تقديم خدمات الحفر المتكاملة
رشكتنا بهدف تطوير اآلبار التقليدية ر
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والت تبلغ مدتها  40عاما
المذكورة بموجب ُ األحكام الواردة يف االتفاقية الطارية لخدمات الحفر المتكاملة ،ي
بدءا من ( 2018يرج االطالع عىل "معامالت األطراف ذات العالقة  -االتفاقية الطارية لخدمات الحفر
المتكاملة").
بموجب االتفاقية الطارية لخدمات الحفر المتكاملة ،وافقت رشكة أدنوك عىل التأكد من أن رشكات
االستكشاف والنتاج التابعة لمجموعة أدنوك سوف تطور الحد األدئ المتفق عليه لكمية اآلبار التقليدية
إجمال التكاليف المدرجة يف
غي التقليدية المحددة كنسبة مئوية متفق عليها (تزداد سنويا) من
واآلبار ر
ي
الميانية للحفر من قبل رشكات االستكشاف والنتاج التابعة لمجموعة أدنوك واستكمال اآلبار التقليدية واآلبار
ر
غي التقليدية المحددة خالل السنة المالية المعنية .ومع ذلك ،عىل عكس خدمات منصات الحفر ،فإن
ر
ر
ر
رشكات االستكشاف والنتاج التابعة لمجموعة أدنوك ليست ملزمة بشاء خدمات الحفر المتكاملة من شكتنا
بصفة حرصية.

المبادرات البيئة واالجتماعية ومبادرات الحوكمة ()ESG
والت تم دمجها تماما يف
نحن مليمون بقوة بالمبادئ البيئية واالجتماعية ومبادئ الحوكمة )"،)"ESG
ي
تأئ هذه المبادئ يف صميم أولوياتنا ،وبوصفنا مقدم خدمات الحفر الرائد يف دولة
أهدافنا االسياتيجية .اذ ي
المارات ،ندرك مسؤولياتنا المتمثلة يف تشجيع اتباع الممارسات المستدامة يف سياساتنا وعملياتنا
ومجتمعاتنا .فقد عملنا عىل مواءمة أهدافنا االسياتيجية لخلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصالح
المتمثلي يف عمالئنا ،وموظفينا ،ومجتمعاتنا ،ومساهمينا.
ر
المبادرات البيئية
مسؤولي عن حماية صحة موظفينا وسالمتهم ،وعن تقليل استهالك الموارد والتحكم يف
نحن نرى أننا
ر
بيت مستدام لألجيال القادمة .هذا وإننا نليم وسنليم دوما بحماية البيئة
االنبعاثات لضمان بناء نظام ي
البيت وإعداد تقارير به واالستمرار يف تحسينه وتطويره يف مجموعة من
وتعزيزها من خالل مراقبة أدائنا
ي
المجاالت ،من بينها :الطاقة ،واستهالك المواد ،واالنبعاثات ،واستهالك المياه ،وإدارة النفايات.
المبادرات االجتماعية
نحن مليمون بتعزيز ثقافة شاملة وتطبيق التنوع يف القوى العاملة ،فإن ضمان تحقيق العدالة ،والمساواة،
وتحفيهم ،واالحتفاظ بهم ،وترقيتهم من األمور األساسية
الموظفي،
تعيي األفراد ،ومكافأة
ر
ر
والتنوع يف ر
بالنسبة لنا.
الحوكمة
إن مجلس إدارتنا مسؤول مسؤولية تضامنية عن إدارتنا واسياتيجيتنا .كما ر
يشف مجلس الدارة عىل مصالح
أصحاب المصلحة ،وعىل خلق ثقافة تهدف إل إيجاد القيمة عىل المدى الطويل ،إل جانب وظيفة التدقيق

69

الداخىل ،وفاعلية إدارة المخاطر الداخلية وأنظمة الرقابة .إن فريق الدارة لدينا مكلف بأعمال الدارة اليومية
ي
وهو مسؤول بشكل مستمر عن أعمالنا وعن تحسينها لخلق القيمة عىل المدى الطويل لمساهمينا.
أما فيما يتعلق باألخالقيات واالمتثال ،فإننا نسع جاهدين ألداء جميع أنشطة األعمال بمسؤولية وكفاءة
وشفافية ونزاهة واحيام تجاه أصحاب المصلحة .حيث أنه من خالل القيام بذلك ،فإننا نشجع ثقافة األداء
والتعاون والمسؤولية .هذا وتدعم هذه القيم كل ما نقوم به وتحدد الترصفات والسلوكيات اليومية لموظفينا.
الصحة والسلمة
المعايي
يهدف نظام إدارة الصحة والسالمة لدينا إل ضمان تشغيل جميع المنشآت والعمليات وفقا ألعىل
ر
التشغيىل والسالمة .وبالفعل ،فقد تم اعتماد نظام إدارة الصحة والسالمة لدينا
التمي
من أجل تحقيق
ر
ي
للمعايي وحصوله عىل شهادة األيزو  ،ISO 14001وشهادة سلسلة تقييم الصحة والسالمة
لمطابقته
ر
ّ
يىل:
المهنية  ،OHSAS 18001وشهادة األيزو  .ISO 50001كما نفذ قسم الصحة والسالمة والبيئة لدينا ما ي
•

•

ّ
الوع بالسالمة وتقليل إضاعة
مستوى
لزيادة
توعية
ام
ر
وب
وحمالت
فة،
مكث
برام تدريبية
ي
الوقت فيما يتعلق بالصابات؛
خطة مراجعة عل مدى خمس سنوات ( )2025-2021لقياس مستوى األداء يف مجال الصحة
والسالمة والبيئة (تشمل هذه الخطة عمليات تدقيق داخلية عىل الصحة والسالمة والبيئة،
لمقدم الخدمات).
وعمليات تدقيق خارجية عىل الصحة والسالمة والبيئة ،وعمليات تدقيق
ي

التال معلومات معينة فيما يتعلق بأداء قسم الصحة والسالمة والبيئة لدينا لكل من
يوضح الجدول ي
السنوات المالية الخمس الماضية:
السنة
(المنتهية يف
تاري خ 31
ديسمب)
ر
2016
2017
2018
2019
2020

إجمال معدل
معدل تكرار
ي
الحوادث
اإلصابة المضيعة
اإلصابة
()2
()1
المسجلة
للوقت
0
1
2
0
0

1.21
1.27
1.12
1.39
1.66

0.29
0.32
0.33
0.24
0.51
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للموظفي لكل مليون ساعة.
( )1يعكس معدل تكرار الصابة المضيعة للوقت
ر
لموظفي لكل مليون ساعة.
إجمال معدل الحوادث المسجلة ل
( )2يعكس
ر
ي

التأمي
والت نرى أنها تتوافق مع
تأمي -مت أمكن -توفر التغطية التأمينية ألصولنا وموظفينا،
لدينا وثائق ر
ي
التأمي وحدود مبالغ التغطية التأمينية معقولة.
الممارسات العامة لألعمال يف مجالنا ونرى أن مواصفات
ر
بالتأمي عليها وقوع خسائر أو أضار بالممتلكات ،وتوقف العمل بسبب
الت نقوم
ر
هذا وتشمل المخاطر ي
عيوب يف المواد ،أو التصميم أو اليكيب أو التجميع .وتطبق بعض االستثناءات المتعارف عليها مثل
الت
البيت .توفر وثائق
الحروب ،واألعمال الرهابية ،والتلوث
ر
التأمي الخاصة بنا تعويضا مقابل المبالغ ي
ي
ُ
والت نتجت
مي بسدادها قانونا كالتعويض عن الصابة أو الخسارة أو األضار إل طرف
نصبح ملي ر
ي
خارج ،ي
اع التعويض مقابل إلحاق ضر جوهري بممتلكاتنا والتعويض مقابل خسارة
يف إطار أعمالنا ،ويجب أن ير ي
ّ
الت نرى أنها
التحمل وحدود مبالغ
مخزون منتجاتنا ،عىل أن يخضع ذلك يف جميع األحوال بمبالغ
ر
التأمي ي
معقولةُ .يرج االطالع عىل " المخاطر المتعلقة باالستثمار -المخاطر المتعلقة بالقطاع واألعمال الخاصة

الت قد نتكبدها يف حالة
بنا -قد تكون التغطية التأمينية الخاصة بنا ر
غي كافية لتغطية الخسائر المحتملة ي
القليم يف األسواق خارج دولة المارات العربية المتحدة".
التوسع
ي
الممتلكات
تأجيها جميعها ر
مباشة أو من الباطن
يوضح الجدول
والت تم ر
ي
التال معلومات بشأن ممتلكاتنا األساسية ،ي
ُ
من رشكة أدنوك .يرج االطالع عىل "المخاطر المتعلقة باالستثمار  -المخاطر المتعلقة بالقطاع واألعمال

وبالتال نتعرض الحتمال فقدان استخدام األرض
الت تقع عليها أصولنا،
ي
الخاصة بنا  -ال نمتلك األرض ي
المال" و"معامالت
الرصوري أو زيادة التكاليف لالحتفاظ بها والذي قد يؤثر سلبا يف نتائ عملياتنا ووضعنا
ي
األطراف ذات العالقة".
الملكية/اإلدارة

الموقع

االسم

الوحدة

السعة

.1

أبوظت
ي

مجمع الشيخ
خليفة للطاقة 2

ئيس
المقر الر ي

 14,577.09ميا أدنوك
مربعا

.2

المصفح

MWH

مستودع

 23,221ميا مربعا أدنوك

.3

الظفرة

حبشان 14أ

المقر
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وورشة

 543,038.16ميا أدنوك

العمل

مربعا

.4

الظفرة

حبشان 1002

المعسكر
المركزي

 90,000مي مرب ع

.5

الظفرة

تعريفة يئ2

المعسكر
المركزي

 89,876ميا مربعا أدنوك

.6

الظفرة

مدينة زايد يئ1

المعسكر
المركزي

 90,000مي مرب ع

أدنوك

.7

الظفرة

أصب يئ1005

المعسكر
المركزي

 90,000مي مرب ع

أدنوك

.8

الظفرة

حبشان يئ1025

المعسكر
المركزي

 90,000مي مرب ع

أدنوك

.9

أبو األبيض

مركزي
مخزن
للمواد المتفجرة

ورشة عمل

 21,358.56ميا أدنوك
مربعا

أدنوك

الرئيس
اإليجار لمقرنا
ي
الرئيس من رشكة
بتأجي مقرنا
وفقا التفاقية تم توقيعها يف  8يونيو  2020بخصوص إيجار مبت تجاري ،قمنا
ر
ي
أدنوك والذي يقع يف مجمع الشيخ خليفة للطاقة رقم  2وذلك اعتبارا من  1يناير  .2020هذا ويشي عقد
اليجار لمدة أولية مدتها سنة واحدة من تاري خ الشيان وحيث أن هذه المدة قابلة للتجديد تلقائيا لفيات
أخرى مدتها سنة واحدة.
العقارات الحكومية المؤجرة من قبل رشكة أدنوك والمؤجرة لنا من الباطن
اض
اض ( 9-2من قطع األر ي
لقد أبرمنا اتفاقية إيجار سارية اعتبارا من  1يناير  2020فيما يتعلق بثمانية قطع أر ي
بتأجيها لنا من الباطن لمدة سنة واحدة،
أبوظت وقامت
يف الجدول أعاله) استأجرتها رشكة أدنوك من حكومة
ر
ي
وهذه المدة قابلة للتجديد لفيات أخرى .هذا ويتم دفع مبلغ اليجار السنوي للعقارات المؤجرة من قبلنا
سنويا بشكل كامل قبل بداية كل سنة من المدة المجددة التفاقية اليجار المعنية.
بالضافة إل ذلك ،فقد أبرمنا ( )1اتفاقية إيجار بتاري خ  17أغسطس من عام  2005فيما يتعلق بأرض صناعية
أبوظت لمدة
بتأجي قطعة أرض رقم  7تقع يف منطقة المصفح بإمارة
من دائرة البلدية والزراعة حيث قمنا
ر
ي
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 30سنة تنت ي يف تاري خ  13يناير  ،2025و ( )2اتفاقية إيجار ألرض صناعية مؤرخة  17أغسطس 2005
أبوظت من دائرة البلدية والزراعة لمدة 30
بتأجي قطعة أرض رقم  1يف منطقة المصفح بإمارة
حيث قمنا
ر
ي
عاما تنت ي يف تاري خ  26مارس .2022
عقارات رشكة أدنوك المؤجرة من قبلنا
(وه رشكة
أبرمنا عقد إيجار وخدمات بتاري خ  1مارس  2011مع رشكة الخدمات البيولية – إسناد ش.م.ع
ي
تابعة مملوكة بالكامل ر
لشكة أدنوك) لإلقامة يف واستخدام مساحة من األرض داخل منطقة المصفح بإمارة
أبوظت ،حيث أن األرض والمرافق تتألف من( :أ) مستودع؛ (ب) مكتب؛ (ج) منطقة تخزين مفتوحة.
ي
بتأجي مرافق تخزين
لقد أبرمنا اتفاقية منشأة تخزين بتاري خ  10يوليو  2011مع رشكة أدنوك ،نقوم بموجبها
ر
ر
ر
ول ساس النخل.
وف المعهد البي ي
لسجالتنا المؤرشفة يف شكة أدنوك ألرشيف الشكات يف منطقة المصفح ي
طرف
ه سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يتم إنهاء هذه االتفاقية من قبل
ي
كما أن مدة هذه االتفاقية ي
االتفاقية.
الموظفون
بلغ عدد موظق ر
الشكة كما يف  31ديسمي  2020أكي من  8,000موظف ،حيث يعمل  1,017موظفا منهم
ي
الميدائ ،كما يعمل  4,169موظفا منهم
الدعم
وف
والدارية
المؤسسية
والوظائف
،
الرئيس
مكتبنا
يف كل من
ي
ي
ي
الموظفي يف
يف قطاعنا اليي .هذا ويعمل  1,836موظف يف قسم المنصات البحرية ،إضافة إل  708من
ر
قطاع الجزر البحرية االصطناعية إل جانب  489موظف يعمل يف قطاع خدمات حقول النفط لدينا.
الملكية الفكرية
تم منحنا حقوق استخدام شعار مجموعة أدنوك وعالماتها التجارية يف بعض المواد الدعائية يف بعض
الدول .وبموجب اليتيبات والتعامالت التجارية ُ
الميمة مع رشكة بيكر هيوز ،منحت رشكة بيكر هيوز رشكة
أدنوك للحفر الياخيص الالزمة الستخدام بضائعها ومعداتها الخاصة ،بما يف ذلك اليام المرخصة من قبل
غي التجاريةُ .يرج االطالع عىل قسم "
رشكة بيكر هيوز مثل اليام التجارية واليام الداخلية واليام ر
العقود الجوهرية  -االتفاقيات ُ
الميمة مع رشكة بيكر هيوز".
الحال.
ال يوجد أي براءات اخياع مملوكة لنا أو مسجلة باسمنا يف الوقت
ي
غي حرصيا مقابل عوائد الستخدام شعار مجموعة أدنوك،
منحتنا مجموعة أدنوك ترخيصا محدودا ر
الخليج فيما يتصل
وعالماتها التجارية والمواد الخاصة بها يف كل من أفريقيا ،وأوروبا ،ودول مجلس التعاون
ي
بتقديم خدمات بعينها تتعلق بأعمال الحفر وما يرتبط بها من خدمات يتم تكليفنا بها .كما منحتنا مجموعة
التأجي من
أدنوك الحق ،رهنا بمراعاة رشوط وأحكام محددة واردة يف اتفاقية استخدام العالمة التجارية ،يف
ر
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الباطن للحقوق والياخيص الممنوحة لنا بموجب اتفاقية استخدام العالمة التجارية إل أطراف بعينها (بما
يشمل رشكاتها التابعة وأصحاب االمتياز)ُ .يرج االطالع عىل "معامالت األطراف ذات العالقة".
وئ تحت اسم النطاق ( https://adnoc.ae/adnoc-drillingمملوك من قبل مجموعة
إن موقعنا اللكي ي
أدنوك).
تكنولوجيا المعلومات
تتمي بأعىل
يهدف قسم تكنولوجيا المعلومات لدينا إل ضمان أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا تعمل ر
التشغيىل،
التمي
الت تهدف إل ضمان ر
ال ر
ي
معايي التشغيلية .يتبع قسم تكنولوجيا المعلومات هيكلية تشغيلية و ي
يىل :السياسات والجراءات ،واالسياتيجية ،وأنظمة إدارة الخدمة ،وإدارة المشاري ع،
وتتعلق هذه الهيكلية بما ي
التعاف من
وإدارة المخاطر ،وإدارة أمن المعلومات .عالوة عىل ذلك ،نفذ قسم تكنولوجيا المعلومات خطة
ي
الت تحدد إرشادات خطوة بخطوة لتطوير وصيانة وتنفيذ واستدعاء واستعادة
كوارث تكنولوجيا المعلومات ي
ُ
خدمات تكنولوجيا المعلومات يف حالة حدوث أي اضطراب يف تكنولوجيا المعلومات .يرج االطالع عىل
"معامالت األطراف ذات العالقة".
ر
ر
الت توفر
تمتلك شكة أدنوك ،أو مجموعة شكات أدنوك ،جميع البنية التحتية المادية لتكنولوجيا المعلومات ي
خدمات تكنولوجيا المعلومات لمستخدم تكنولوجيا المعلومات ف ر
الشكات لدينا (بما يف ذلك ثالثة مراكز
ي
ي
/
مقاولي
توفي بعض وظائف تكنولوجيا المعلومات من قبل
بيانات منفصلة) .ومع ذلك ،يتم استكمال
ر
ر
وه :صيانة األجهزة ،ودعم األنظمة ،وتنفيذ األنظمة ،ودعم اليام .
ر
خارجيي ،ي
نظرة عامة عن القطاع
المقدمة
إنرج") ،رشكة محدودة مؤسسة يف اليوي تحت رقم السجل التجاري
رشكة ريستاد
ي
إنرج ("( )REريستاد ر ي
ه رشكة مستقلة ألبحاث الطاقة واستقصاء معلومات األعمال وتقدم البيانات واألدوات
 887448892و ي
ر
إنرج النظرة العامة عن
والتحليالت والخدمات االستشارية للعمالء يف مجال الطاقة .أعدت شكة ريستاد
ي
الت يحتوي عليها هذا القسم تعتي تمثيل
قطاع النفط والغاز
العالم بشكل مستقل وترى أن المعلومات ي
ي
وواقع ونزيه للقطاع والتوقعات ذات الصلة به ضمن الحدود المقبولة .ويعتي هذا القسم مقدمة
حقيق
ي
ي
كي بشكل خاص عىل
الي
مع
واآلبار،
الحفر
خدمات
قطاعات
ذلك
ف
بما
،
العالم
والغاز
النفط
لسوق
شاملة
ر
ي
ي
ر
ر
منطقة ر
.
الشق األوسط وشمال إفريقيا وال يعتي هذا القسم توصية بشاء أو عدم شاء أي أوراق مالية أو
رشكات معينة.
الشكات التابعة لها تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن أي أضار ر
وال تتحمل ريستاد إنرج وال ر
مباشة،
ي
غي ر
مباشة ،أو عرضية ،أو تبعية ،أو خاصة تنشأ عن الوصول إل المعلومات الواردة يف هذا القسم أو فيما
أو ر
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إنرج بإمكانية حدوث مثل هذه
يتعلق به ،سواء كانت هذه األضار متوقعة أم ال وسواء تم إخطار ريستاد
ي
األضار أم ال.
سلسلة القيمة للنفط والغاز )(value chain
وه:
غالبا ما يتم تقسيم سلسلة القيمة ) (value chainللنفط والغاز إل ثالث قطاعات رئيسية ،أال ي
االستكشاف والنتاج ( ،)upstreamوالعمليات الوسيطة ( ،)midstreamوالتكرير
أساس عىل
والتصدير( )downstreamكما هو موضح يف الشكل  .1ويركز قطاع االستكشاف والنتاج بشكل
ي
ُ
الطبيع ،فضال عن النتاج والمعالجة .وتعرف هذه العملية بمرحلة
التنقيب عن حقول النفط الخام والغاز
ي
االستكشاف والنتاج .ويركز قطاع خط العمليات األوسط بصفة أساسية عىل تخزين ونقل النفط والغاز من
مرحلة االستكشاف والنتاج إل مرحلة التكرير والتصدير عي شبكة من خطوط األنابيب والشاحنات والسكك
وه التكرير والتصدير ،عىل تكرير النفط الخام
الحديدية وناقالت السفن والبوارج .وتركز المرحلة
ر
األخية ،أال ي
الطبيع .ويتم بيع وتسويق وتوزي ع المنتجات وتجارة التجزئة للمنتجات النفطية ،مثل الديزل
وتنقية الغاز
ي
ه مزود خدمة ضمن قطاع التنقيب/النتاج
والبيين والنفتا يف قطاع التكرير والتصدير .أدنوك للحفر ي
واالستكشاف.

الشكل  :1سلسلة القيمة للنفط والغاز
Downstream
والتصدير
التكرير
وتوزيعه
وإعداده
andاملنتج
تكرير
Product
refining
/ preparation
distribution

Midstream
الوسيطة
العمليات
الوسيطة
العمليات
النقل والتخزين
Transportation
and storage

Upstreamواإلنتاج
االستكشاف
االستكشاف
واإلنتاج
النفط& Oil
Gas exploration
/ production
والغاز
استكشاف/إنتاج

إنرج
المصدر :ريستاد
ي
سلسلة القيمة الستكشاف والنتاج
يمكن تقسيم مرحلة االستكشاف والنتاج إل مراحل أخرى من أنشطة النفط والغاز كما هو موضح يف
وه تعتي المراحل الرئيسية الستكشاف وإنتاج النفط والغاز.
الشكل  .2ي
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تنقسم أنشطة ر
قسمي :األنشطة اليية والبحرية .وبشكل عام ،تخلق األنشطة البحرية تحديات
الشكة إل
ر
إضافية يف جميع المراحل ،مما يؤدي إل تكاليف إضافية.
ه أكي استهالكا
ي
وبالتال ،فإن األنشطة البحرية ي
لرأس المال من األنشطة اليية.
هناك قسم آخر ف عمليات ر
وغي التقليدي .يتم استخراج النفط
الشكة مرتبط باستخراج النفط التقليدي ر
ي
الطبيع يف الخزان ،ربما بمساعدة الماء و  /أو حقن الغاز .ان استخراج
الضغط
استنفاد
طريق
التقليدي عن
ي
غي التقليدي هو مصطلح مشيك لجميع طرق االستخراج األخرى.
النفط ر
الشكل  :2المراحل الرئيسة لنشاط االستكشاف واإلنتاج
االستكشاف
noitarolpxE

mpoleveD
التطويرtne

itcudorP
اإلنتاجno

moceD
وقفoissim
التشغيلgin

إنرج
المصدر :ريستاد
ي
وصف دورة الحياة
مرحلة االستكشاف
َ
تبدأ مرحلة االستكشاف بالوصول إل مساحات ُيعتقد أنها تحتوي عىل ترسبات هيدروكربونية طبيعية .وهذا
الت تتم يف مراحل منح الياخيص
يمكن القيام به عن طريق مراحل االستحواذ أو االندماج أو تقديم العطاءات ي
من أصحاب الموارد .كما يمكن العثور عىل الهيدروكربونات عىل أعماق مختلفة يف مكامن بأحجام مختلفة
ُ
وخصائص متباينة .ولذلك يمكن أن يكون البحث عن الهيدروكربونات أمرا صعبا ،وغالبا ما تستخدم
السيمية واستخدام
لتحسي نتائ االستكشاف .كما يمكن استخدام الدراسات
التكنولوجيا المتقدمة
ر
ر
الموجات الصوتية لرسم خريطة جيولوجية لمنطقة ما وكشف أهداف الحفر المحتملة.
الت يتكبدها االستكشاف
يرتبط االختالف
الرئيس ربي االستكشاف اليي والبحري بعناض التكلفة الضافية ي
ي
البحري .وعادة ما يلزم أن تكون المعدات البحرية المتعلقة بنشاط االستكشاف أكي تقدما من الناحية
التكنولوجية وأكي قوة بالنسبة للعناض مما يجعلها أكي تكلفة يف التشغيل من المعدات اليية.
مرحلة التطوير
يتم يف مرحلة التطوير إعداد خطة حول أفضل طريقة الستغالل الموارد الموجودة يف مرحلة االستكشاف.
حي النتاج لعدة سنوات.
كبي من العوامل يف
وبالتال ،يجب أخذ عدد ر
وبمجرد إنشاء الحقل ،قد يدخل ر
ي
االعتبار عند تطوير الحقل.
كبية .وعادة ما تكون عمليات التطوير البحرية أكي تكلفة من
تتطلب مرحلة التطوير استثمارات رأسمالية ر
عمليات التطوير اليية ،بسبب التحديات البيئية الضافية والمتطلبات اللوجستية األكي تعقيدا.
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مرحلة اإلنتاج
بمجرد اكتمال التطوير وبدء الحقل يف النتاج ،تبدأ مرحلة الحصاد ألنشطة التنقيب واالستكشاف .يزداد
النتاج عادة تدريجيا وصوال إل الذروة (غالبا ما يتم تقييد النتاج بواسطة قدرة المعالجة بالمنشأة) ثم يتم
طبيع يف االنخفاض مع استنفاد
البقاء عليه عند هذا المستوى لعدة سنوات ،قبل أن يبدأ النتاج بشكل
ي
األحجام وضغط المكمن.
مرحلة وقف التشغيل
األخي من دورة حياة الحقل بإيقاف تشغيل الحقل ،حيث يتم ردم اآلبار وتفكيك المرافق.
يرتبط الجزء
ر
ر
والمال ،قد يلزم رصد رأس مال لهجر اآلبار .هذا وتتباين اللوائح المتعلقة بالهجر
يع
ي
واعتمادا عىل النظام التش ي
كبيا ربي البلدان.
اختالفا ر
رشكات االستكشاف واإلنتاج
ر
الت يشار إليها غالبا باسم رشكات االستكشاف والنتاج ،تحصل عىل تراخيص للتنقيب
إن الشكات العاملة ،ي
عن موارد النفط والغاز وإنتاجهما من الجهات التنظيمية.
قطاعات خدمات حقول النفط وسلسلة القيمة
إن رشكات خدمات حقول النفط تحقق إيراداتها من خالل تقديم الخدمات واألدوات إل رشكات االستكشاف
الت تحدد مستوى نشاط خدمات حقول النفط هو مستوى النفاق
والنتاج ،فإن أحد العوامل األساسية ي
عىل االستكشاف والنتاج .تاريخيا ،كان النفاق عىل االستكشاف والنتاج مدفوعا بالقيمة الحالية وتوقعات
أسعار النفط والغاز المستقبلية .يتم توزي ع النفاق عىل االستكشاف والنتاج ربي المراحل المعروضة يف
الشكل  ،2مع احتفاظ النتاج بالجزء األكي.
ونظرا ألن مرحلة النتاج ه المرحلة الت تولد فيها ر
الشكات العاملة تدفقاتها النقدية ،فإن هذه الخدمات
ي
ي
ذات الصلة تكون أكي مرونة يف مواجهة انخفاض أسعار النفط مقارنة بأنشطة االستكشاف والتطوير.
الشكل  3يوضح كيف يتم توزي ع النفاق عىل االستكشاف والنتاج يف عام  2020ربي هذه المجموعات.
العالم عىل االستكشاف واإلنتاج  2020حسب النوع
الشكل  :3اإلنفاق
ي
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الهندسة والتشييد
واإلنشاءات والتركيب
Seismic
EPCI

املسح السيزمي

مقدمي خدمات الحفر

10%

1%

Drilling Contractors
5%

مصاريف االستكشاف واإلنتاج
Global
E&P
لعام 2020
العاملية
expenditure 2020

BUSDدوالر أمريكي
حوالي  830مليار
~830

والسلعWell
Services
and
خدمات اآلبار
Commodities
18%

Maintenance
and
الصيانة والعمليات
Operations
20%

مصروفات داخلية

Internal and other
وغيرها
43%

التنقيب تحت سطح البحر
Subsea
3%

سيفيس ديماند كيوب ،أبريل 2021
المصدر :ريستاد
إنرج ر
ي
الشكل  4يوضح الجزء من دورة حياة الحقل الذي يتم فيه تقديم الخدمات المختلفة.
ر
الب تحدد سلسلة القيمة لقطاع االستكشاف واإلنتاج
الشكل  :4خدمات حقول النفط ي
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اإلنتاج
Production
Subsea
الغمري
التعديل
modification

التعديل
Modification

االستكشاف
Exploration

التطوير
Development
مؤسسة
Firstالنفط
oilإنتاج
باكورة
تنميةPDO
النفط

االكتشاف
Discovery
Seismic and
وجيوفيزيائي
مسح سيزمي وجيولوجي

G&G

andاللوجستية
والخدمات
النقل
Transportation
logistics

services

شركة أدنوك للحفر

Wellاآلبارخدمات

segments
Key
forالشرائح
الرئيسية في
ADNOC Drilling

مقاولو
املنصاتRig
and drillingcontractors
والحفر

الهندسة
Engineering
Procurement,
contruction
واإلنشاء والتركيب
الشراء
and installation
الجزء and
Topsideاملعالجة
العلوي ومعدات

processing equipment

Subsea-equippment
والتركيب
املعدات الغمرية
and installation

الخاصة
Drillingالحفر
معدات
ADNOC
withبعض
 someجانب
بأدنوك إلى
services,
but not
يحة
الخدمات ،وليس الشر
key segment
الرئيسية

أدوات الحفروالسلع

Drill tools and commodities

خدمات الصيانة

Maintenance services

الخدمات التشغيلية واملهنية

Operational and professional services

إنرج
المصدر :ريستاد
ي
منصات الحفر وخدمات اآلبار
تقدم رشكة أدنوك للحفر خدمات ر
بتأجي حفاراتها وتنفيذ خدمات
لشكات االستكشاف والنتاج حيث تقوم
ر
اآلبار.
مقدمة لعقود الحفر وخدمات اآلبار
وه
يغط مقدمو خدمات الحفر وخدمات ومنتجات اآلبار جميع خدمات حقول النفط المتعلقة باآلبار ي
ي
تتباين طوال دورة حياة البي.
بناء اآلبار
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يغط قطاع بناء اآلبار جميع الجوانب ،سواء المعدات والخدمات الالزمة لنشاء البي وضمان سالمته
ي
.
ه بعض من المعدات الرئيسية
الحفر
ولقم
الحفر
أنابيب
فإن
الحفر،
جهاز
إل
وبالضافة
الهيكلية
ي
المستخدمة يف بناء اآلبار.
استكمال بناء اآلبار
تحضي البي لإلنتاج (أو الحقن) بطريقة تشغيلية منضبطة .ويمكن أن يتطلب
يعمل قطاع بناء اآلبار عىل
ر
استكمال البي أدوات مثل مسدسات تثقيب لنشاء فتحة داخل أنابيب النتاج للسماح باالتصال ربي المكمن
ُ
وحفر اآلبار والمقابس  /الحشوات المستخدمة كحواجز لعزل السوائل والضغوط داخل سلسلة األنابيب.
التدخل يف البب
النتاج للبي .تتمثل
يغط جزء التدخل يف البي أي عملية يتم إجراؤها عىل بي نفط أو غاز خالل العمر
ي
ي
األهداف الكامنة وراء هذه العمليات عادة يف إعادة تأكيد سالمة البي أو تعزيز النتاجية.
ردم البب وهجره
يعت استعادة استكمال البي
يعتي ردم البي وهجره من األنشطة المتعلقة بإغالق البي بشكل دائم .وهذا ي
وإنشاء حواجز لعزل التكوينات النفاذة والتشكيالت الحاملة للهيدروكربونات.
هياكل عقود الحفر
الشكات الت تقدم الخدمات والمعدات ر
قد تختلف االتفاقية التجارية ربي ر
وشكات االستكشاف والنتاج بشكل
ي
كبي ،من حيث طريقة التعويض والخدمات المقدمة.
ر
يمكن لمقدم خدمات الحفر تقديم خدمات الحفر فقط أو يمكنه إبرام عقد لخدمات الحفر المتكاملة .وتشمل
وف هذه االتفاقيات،
عقود الحفر المتكاملة خدمات اآلبار و  /أو تخطيط وتصميم اآلبار بالضافة إل الحفر .ي
الغي.
يوفر مقدم خدمات الحفر الحفار والطاقم والمعدات والمواد وينظم جميع مساهمات ر
منصات الحفر
يستخدم قطاع الحفر التعاقدي بشكل أساسيمنصات الحفر اليية وحفارة قائمة اليج )(jack-up rigs
توفي خدمات الحفر وبناء اآلبار وصيانتها ر
لشكات استكشاف
ومنصات التنقيب شبه المغمورة من أجل ر
الت سيتم استخدامها عادة عىل الموقع وعمق المياه (راجع
وإنتاج النفط والغاز .يعتمد نوع وحدة الحفر ي
الشكل ) ،ولكن يتم تصنيف منصات الحفر ) (jack-upsأيضا بناء عىل أبعاد مثل بيئة التشغيل والتنظيم
والعمر  /التوليد.
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الشكل  :5فئات منصات الحفر الرئيسة

Drillships
deeper
يتجاوز  5000قدم
سفن حفر بعمق
than 5,000 feet

Semi-submersibleقدم
منصات شبه مغمورة حتى 5000

Jack-up
rigs
قدم
حتى 400
حفارة قائمة البرج
up to 400 feet

rigs up to 5,000 feet

Ultradeep
شديدة العمق
املياه
water

Deepwater
املياه العميقة

شاطئية
Shelf

برية
Onshore

إنرج
المصدر :ريستاد
ي
أنواع منصات الحفر
البية
منصات الحفر ر
يتم تصنيف منصات الحفر اليية عىل أساس قابلية النقل وأقىص عمق تشغيل .وغالبا ما يعتمد الحد األقىص
الجمال لمنصة الحفر المقاس بالقدرة الحصانية.
لعمق التشغيل عىل الحجم
ي
ومن حيث قابلية النقل ،يمكن تقسيم منصات الحفر اليية إل منصات متحركة أو منصات تقليدية .ونظرا
تشي إل الجهد
ألنه يمكن نقل معظم منصات الحفر اليية (بما فيها التقليدية أيضا) ،فإن فئة قابلية النقل ر
المبذول لتحريك نظام منصة الحفر بأكمله .يتم نقل منصات الحفر المتنقلة يف شكل وحدات عىل عدة أجزاء
كاملتي) .وهذه التصاميم شائعة يف
كوحدتي
السفىل
معدودة (عىل سبيل المثال ،نقل الصاري والهيكل
ر
ر
ي
الت تنطوي عىل عمليات شيعة الحركة عي المناطق المهجورة.
المناطق الصحراوية ي
البج )(jack-up rigs
حفارة قائمة ر
حفارة قائمة اليج ) (jack-up rigsعبارة عن وحدات ذاتية الرفع ومدعومة من األسفل بثالثة من ربي أربعة
قوائم فوالذية يمكن "رفعها" ألعىل وخفضها ألسفل لضبط سطح المنصة عىل أعماق المياه .تكون الوحدات
سفىل ،وكان عمق المياه ضمن
متحركة ويمكن خفض قوائمها إل أي قاع محيط طالما تم إنشاء أساس
ي
إمكانيات حفارة قائمة اليج ).(jack-ups
السفن العائمة
تشمل السفن العائمة السفن شبه المغمورة وسفن الحفر .علما بأن وحدة الحفر شبه المغمورة عبارة عن
كبية مغمورة توفر طفوا لسطح الحفر الواقع فوق مستوى سطح البحر .وسطح
وحدة عائمة بها عوامات ر
الحفر والعوامات متصلة بأعمدة.
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الفئات حسب عمق المياه
غالبا ما يتم تصنيف وحدات الحفر البحرية من حيث قدرتها القصوى للوصول إل أعماق المياه .ال يوجد
معيار ثابت يف القطاع لهذا التصنيف ولكن بشكل عام ،تعمل حفارة قائمة اليج ) (jack-up rigsعادة يف
المياه الضحلة والعوامات يف المياه المتوسطة إل فائقة العمق.
بيئة التشغيل
العرئ وجنوب رشق
الت تعمل يف مناطق مثل اليازيل وغرب إفريقيا والخلي
ي
نادرا ما تتعرض منصات الحفر ي
ُ
آسيا وأجزاء من أسياليا لحاالت طقس قاسية ويشار إليها عىل أنها مناطق معتدلة .ويشار إل منصات الحفر
والت غالبا ما تقين بدرجات حرارة
الت تعمل يف المناطق ذات الرياح العاتية وحاالت الطقس السيئة والبحر ،ي
ي
منخفضة كما هو مالحظ عىل سبيل المثال يف شمال غرب أوروبا وكندا ،عىل أنها مناطق قاسية.
العالم
سوق النفط والغاز
ي
الطلب عىل السوائل يف ظل جائحة كوفيد19-
الماض ،عززت المستويات المرتفعة من النمو االقتصادي يف جميع أنحاء الواليات المتحدة
عىل مدى العقد
ي
والصي والهند الطلب عىل السوائل يف جميع القطاعات الرئيسية .ويمثل الطلب المرتبط بالنقل اليي ،سواء
ر
الرئيس عي مراكز الطلب الرئيسية .ومع ذلك ،يف عام ،2019
مركبات الركاب أو النقل الثقيل ،قطاع النمو
ي
والصي جنبا إل جنب مع التوقعات االقتصادية السلبية إل
أدت التوترات السياسية ربي الواليات المتحدة
ر
أدئ معدل نمو منذ األزمة المالية .وقبل ظهور كوفيد  ،19-كانت التوقعات لعام  2020تقيب من مستوى
عام .2019
وف فياير  /مارس  ،2020ر
انتش كوفيد  19-بشعة يف جميع أنحاء العالم .ومن أجل السيطرة عىل الوباء،
ي
االجتماع وقيود السفر
تدابي التباعد
نفذت الحكومات قيودا بدرجات متفاوتة من الحدة ،عىل سبيل المثال
ر
ي
الصج وعمليات الغالق  /حظر التجول .ولم تؤد هذه الجراءات إل خفض
(إغالق الحدود) وأنظمة الحجر
ي
كبي يف جميع أنحاء العالم فحسب ،بل أدت أيضا إل خفض النشاط يف العديد من
نشاط النقل بشكل ر
وف سوق النفط ،كانت النتيجة انهيار الطلب عىل النفط عىل نحو لم نشهده من قبل
القطاعات األخرى .ي
ماليي برميل يف اليوم.
حوال 10
بمعدل يصل إل
ر
ي
توريد السوائل وأوجه التوازن
بعد انهيار الطلب عىل السوائل نتيجة لقيود كوفيد  ،19انخفض سعر النفط ،مدفوعا أيضا برصاع يتعلق
وف أبريل  ،2020اتفقت دول منظمة
بالعرض  /الحصة السوقية ربي روسيا والمملكة العربية السعودية .ي
ماليي
األوبك  +عىل تخفيضات إنتاج قياسية جديدة ،وفيمايو ،خفضت منظمة األوبك  +النتاج بنحو 10
ر
برميل من إنتاج النفط الخام والمكثفات .وبالضافة إل ذلك ،ساهمت قطاعات ومناطق التوريد األخرى يف
انخفاض العرض ،عىل سبيل المثال الواليات المتحدة (النفط الصخري  /النفط الخفيف) وكندا .كما شهدت
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العديد من البلدان األخرى عىل مستوى العالم أيضا مستويات إنتاج أقل خالل عام  2020مقارنة بما كان
كبي يف المعروض من
متوقعا قبل كوفيد  .19ومنذ يناير حت مايو  ،2020كانت السوق
تعائ من فائض ر
ي
السوائل ،وتراكم المخزون من يناير حت يونيو .وبعد خفض النتاج من قبل منظمة األوبك  +ودول أخرى،
حوال
الت استقرت عند
ي
تحولت األرصدة إل عجز يف منتصف عام  2020مما أدى إل زيادة أسعار النفط ي
الثائ من العام .يف يناير  ،2021أعلنت المملكة العربية السعودية عن
 40دوالرا أمريكيا لليميل يف النصف
ي
خفض آخر لإلنتاج ،وإل جانب التفاؤل العام بشأن اللقاحات وعوامل إيجابية أخرى ،ارتفع سعر النفط إل
تعاف أسعار النفط يف المستقبل عىل عدة أمور من بينها وضع
مستويات ما قبل كوفيد  .19سوف يعتمد
ي
والتعاف منه وسياسة الحصص لدى منظمة أوبك.
رفيوس كوفيد 19-
ي
تأثي كوفيد  19-عىل سوق الغاز
ر
كانت أسواق الغاز العالمية تواجه بالفعل ظروفا صعبة باليامن مع بدء انتشار جائحة كوفيد 19-؛ فقد أدى
الطبيع المسال من الواليات المتحدة وروسيا ،من ربي دول أخرى ،إل
الشتاء المعتدل وتزايد إمدادات الغاز
ي
انخفاض األسعار ألدئ مستوياتها تاريخيا خالل شتاء  .2020/2019ومع ذلك ،أدى انخفاض الطلب عىل
فصىل الربيع والصيف من عام  .2020ومع
الغاز بسبب كوفيد  19-إل انخفاض األسعار بشكل أكي خالل
ي
العالم ،فإن الطلب عىل الغاز يف قطاع النقل (كوقود) يواجه مخاطر محدودة ،وعىل
ذلك ،عىل المستوى
ي
هذا النحو تم حمايته إل حد ما من خالل استخداماته الرئيسية ،عىل سبيل المثال توليد الطاقة .وعالوة عىل
يعت أن الغاز ظل قادرا عىل المنافسة يف قطاع الطاقة مقابل الفحم.
ذلك ،فإن انخفاض أسعار الغاز ي
االتجاهات العالمية لالستكشاف والنتاج
ف الفية ما ربي  ،2019-2017زاد التدفق النقدي الحر ر
كبي ،ويرجع ذلك
لشكات االستكشاف والنتاج بشكل ر
ي
أساس إل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض مستوى التكلفة يف الصناعة ،وانخفاض نشاط تطوير الحقول
بشكل
ي
الجديدة والحقول القائمة بشكل عام .ومع تحسن الظروف ر
لشكات االستكشاف والنتاج ،بالضافة إل
توجهات السوق األكي إيجابية ،ازداد نشاط الموافقات (قرارات االستثمار النهائية) يف الفية .2019-2017
سوق منصات الحفر ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا
ي
الشكل  :6إنتاج النفط والغاز ف منطقة ر
الب مليون
الشق األوسط وشمال إفريقيا ،يف البحر  /ر
ي
برميل نفط يف اليوم
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إنرج يو كيوب ،أبريل 2021
المصدر :ريستاد
ي
النتاج اليي
كبية من النتاج اليي،
يوضح الشكل  6الرسم
البيائ أعاله أن جميع البلدان السبعة الرئيسية لديها كميات ر
ي
وبالتال سيتم تضمينها جميعا يف هذا القسم.
ي
األسطول
نظرة عامة
تستند بيانات إمدادات منصات الحفر اليية إل تقارير ر
حوال 700
تشي البيانات إل أن هناك حاليا
الشكة .ر
ي
منصة حفر أرضية يف المنطقة ،بما يف ذلك منصات الحفر األرضية العادية وتلك المستخدمة يف الجزر
االصطناعية.
المنطقة
يوضح الشكل  7المعروض من منصات الحفر لعام  2020يف كل دولة .ويقع معظم المعروض يف المملكة
إنرج إل وجود  5منصات حفر برية فقط يف قطر.
العربية السعودية والكويت والجزائر.
وتشي تقارير ريستاد
ر
ي
ر
كما أن الجزر االصطناعية يف منطقة الشق األوسط وشمال إفريقيا ال توجد إال يف المملكة العربية السعودية
والمارات العربية المتحدة.
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البية  2020ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا
الشكل  :7المعروض من منصات الحفر ر
ي
حسب الدولة عدد منصات الحفر
250
207
200

منصات الجزر االصطناعية
املنصات البرية

Artifical island rigs

Land rigs

133

135

150
100

83

76
56

50
8
Qatar
قطر

مصر

Egypt

Oman
عمان

اإلمارات

United Arab
Emirates

Kuwait
الكويت

Algeriaائر
الجز

السعودية

0

Saudi Arabia

إنرج
* ال يشمل منصات الحفر المتنقلة .المصدر :التقرير الصادر عن ريستاد
ي
النوع
والت شكلت يف
تهيمن الوحدات بقوة  1000إل  2000حصان عىل إمدادات الحفارات اليية يف المنطقة ،ي
إجمال العرض .وقد شكلت الوحدات الخفيفة (قوة  0إل  1000حصان)
حوال  %79من
عام 2020
ي
ي
التوال.
والوحدات الثقيلة (قوة  +2000حصان) شكلت  %12و %9عىل
ي
مالك  /مقدم خدمات منصة الحفر
ف القطاع اليي ،رشكة سينوبك ه مقدم خدمات الذي لديه معظم الوحدات الموجودة ف منطقة ر
الشق
ي
ي
ي
األوسط وشمال إفريقيا ،تليها رشكة أدنوك للحفر .يتكون أسطول أدنوك للحفر اليي من وحدات ضمن
ر
ه
أطياف تصنيف قوة الحصان بأكملها ،ولكن يهيمن عليها القطاع  .1500-1001شكة أدنوك للحفر ي
المشغل لمعظم الوحدات الموجودة يف المنطقة .يتكون أسطول أدنوك للحفر اليي من وحدات تقع ضمن
القياس هو المهيمن.
أطياف التصنيف الكاملة ،ولكن القطاع
ي
يقع أسطول رشكة أدنوك اليي فقط يف دولة المارات العربية المتحدة .وضمن القطاع اليي ،يركز عدد من
كي االخرين يف السوق نحو دولة واحدة ،عىل سبيل المثال ،المؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلبار
المشار ر
ر
(الجزائر) ،المؤسسة الوطنية للتنقيب (الجزائر) ،وشكة أرامكو السعودية نابورس للحفر (السعودية).
العرض والطلب
حوال  ٪ 36من
كبي المشغل األعىل طلبا عىل منصات الحفر ،حيث تمثل
تعتي أرامكو السعودية إل حد ر
ي
ر
طلب القطاع اليي ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا .وتعد مؤسسة البيول الكويتية وشكة تنمية
ي
ر
نفط عمان ر
وشكة أدنوك اليية وشكة سوناطراك جهات التشغيل األرب ع الرئيسية األخرى عىل مدار السنوات
الخمس الماضية.
الحصة السوقية
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عىل عكس سوق النتاج البحري حيث يتم احتساب الحصص السوقية عىل أساس التوريد المتعاقد عليه،
مقدم الخدمات.
وتتمي األسواق يف
إجمال العرض لكل من
يتم احتساب حصص السوق اليية عىل أساس
ر
ي
ي
رئيس واحد يمتلك أكي من ٪50
قطر والمارات العربية المتحدة ومرص بوجود مقدم خدمات منصات حفر
ي
مقدم الخدمات يف الخلي العالمية للحفر
من المعروض من منصات الحفر يف المنطقة ،ويتمثل هؤالء
ي
الشكة ( )٪91ر
) )٪100( (GDIو ر
وف الجزائر ،تشكل
وشكة الحفر المرصية ) )٪62( (EDCعىل
التوال .ي
ي
حوال  ٪85من
المؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلبار ) (ENTPوالمؤسسة الوطنية للتنقيب )(ENAFOR
ي
مقدم
السوق .والحصص السوقية يف المملكة العربية السعودية والكويت وعمان موزعة بالتساوي ربي
ي
الخدمات الموجودين يف هذه البلدان.
المعدالت اليومية
من الصعب الحصول عىل البيانات الخاصة بالمعدالت اليومية كما يف القطاع اليي ألن العقود يف هذا القطاع
غي المألوف أن يتم إبرام االتفاقات من دون إتاحة التفاصيل،
ليست بمثل شفافية القطاع البحري .وليس من ر
مثل األسعار ،للجمهور.
النتاج البحري
كي
المملكة العربية السعودية وقطر والمارات العربية المتحدة ومرص (من الدول الوحيدة ضمن بالد محل الي ر
ر
حي تنت الكويت والجزائر
الت تمتلك إنتاجا بحريا ر
كبيا ،يف ر
بمنطقة الشق األوسط وشمال إفريقيا) ي
الهيدروكربونات اليية فقط ،بينما تنت عمان كمية ضئيلة من النتاج البحري.
سيكز قسم النتاج
وبالتال ،ر
ي
ُ
البحري عىل المملكة العربية السعودية وقطر والمارات العربية المتحدة ومرص ،مع إدراج عمان يف بعض
أجزاء األقسام الفرعية.
األسطول
نظرة عامة
ه مقياس معروف .يتم احتساب
عند الحديث عن توريد منصات الحفر ،فإن سنوات عمل منصات الحفر ي
الت تكون فيها منصة الحفر جزءا من التوريد ذي الصلة عىل
سنوات عمل منصات الحفر عىل أنها عدد األيام ي
معي يف األول من ديسمي ،فإن ذلك سيضيف
وف حال دخلت منصة حفر جديدة مثًل إل سوق ر
مدار العام .ي
وف حالة نقل
 0.08 = 365/31سنوات عمل منصات الحفر إل
المعروض من منصات الحفر يف ذلك العام .ي
ُ
منصة حفر ربي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان يف منتصف العام ،فستضيف منصة الحفر 0.5
سنة للمعروض يف المملكة العربية السعودية و 0.5سنة للمعروض يف ُعمان.
ويتكون المعروض من الحفارات البحرية لعام  2020ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا المحددة من
ي
 148سنة منصة حفر ،حيث إن  )144( ٪98منها عبارة عن منصات رفع و ٪2فقط ( )4عبارة عن سفن
عائمة .وتشمل هذه األرقام جميع أجزاء المعروض ،سواء منصات الحفر المتعاقد عليها أو منصات الحفر
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ه
المخزنة مع طاقم تشغيل أو من دون طاقم تشغيل .والحصة
ر
الكبية من منصات الرفع ) (jack-upsي
نتيجة طبيعية لعمق المياه الضحلة ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا.
ي
المنطقة
تمتلك المملكة العربية السعودية الجزء األكي من المعروض تليها المارات العربية المتحدة .ويمتلك كال
البلدين مزيجا ربي منصات الحفر المستخدمة لفيات أقل وأكي من  20عاما .كما تيز قطر كدولة تهيمن
حي أن العكس هو الحال بالنسبة لمرص.
عليها وحدات أحدث يف ر
النوع
يتم تصنيف غالبية أسطول منصات الرفع ) )٪57( (jack-upsف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا
ي
التوال.
عىل
عالية
مواصفات
وذات
ممتازة
كوحدات قياسية .بينما يتم تصنيف  ٪36و ٪7كمنصات حفر
ي
مالك  /مقدم خدمات منصات الحفر
يف عام  ،2020كانت أدنوك للحفر أكي رشكة وطنية تقدم خدمات حفر منصات رفع ) (jack-upsيف المنطقة
ر
كمتعاقدتي تمتلكان أساطيل
"س دريل"
ر
ي
بإجمال  20وحدة منصة رفع قياسية .وتيز شكتا "فاالريس" و ي
ذات مواصفات أعىل مقارنة بالجهات الفاعلة األخرى".
العرض والطلب
كبي المشغل األكي طلبا لمنصات الرفع ) (jack-upsيف المنطقة ،حيث تمثل
ه إل حد ر
أرامكو السعودية ي
ر
ر
إجمال الطلب يف منطقة الشق األوسط وشمال إفريقيا .وتعد أدنوك البحرية وقطر للبيول وشكة
 ٪46من
ي
ر
ر
خلي السويس للبيول (جابكو)) (GUPCOوشكة نورث أويل آر إي ) (North Oil Companyشكات
التشغيل األرب ع الرئيسية األخرى عىل مدار السنوات الخمس الماضية.
بعد األزمة المالية ،يف الفية من عام  2010إل عام  ،2014عندما ارتفع سعر النفط ووصل إل أكي من 100
دوالر أمريك  /برميل ،زاد الطلب عىل منصات الرفع ) (jack-upsف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا
ي
ي
حوال  75سنوات عمل المنصات يف  2010إل أكي من  100سنوات عمل المنصات يف
من
ووصل
بشعة
ي
وف ،2019
 .2014يف ر
عام  2016و 2017يف أعقاب تراجع أسعار النفط .ي
حي انخفض الطلب مرة أخرى يف ي
ر
حوال
ازداد الطلب عىل منصات الرفع ) (jack-upsيف منطقة الشق األوسط وشمال إفريقيا حيث وصل إل
ي
 110سنوات عمل المنصات واستمر كذلك يف عام .2020
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الحصة السوقية
تتوزع الحصة السوقية والطلب عىل منصات الرفع ) (jack-upsف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا
ي
(الوحدات المتعاقد عليها) يف الفية من عام  2016إل عام  2020ربي المتعاقدين لكل دولة من الدول
مقدم الخدمات
وه السعودية،وقطر والمارات ومرص .ويتوزع سوق
ي
الرئيسية يف قطاع التنقيب البحري؛ ي
ر
ر
منصات الرفع ) (jack-upsيف المملكة العربية السعودية عىل مجموعة من الشكات ،حيث تعد شكة
إجمال من
مقدم الخدمات يف المملكة العربية السعودية 3/2
فاالريس أكي مقدم خدمات ويمتلك أكي 5
ي
ي
وف مرص وقطر ،تمتلك
وه نسبة أصغر مقارنة بأكي 5
مقدم خدمات يف الدول األخرى .ي
ي
الحصة السوقية ي
ر
ه
الجهات الفاعلة الخمس األوائل أكي من  ٪80من السوق بالكامل .ي
وف قطر ،شكة الخلي الدولية للحفر ي
وف مرص تهيمن رشكة أنظمة الطاقة المتقدمة عىل السوق بحصة .٪45
الجهة الفاعلة الرئيسة بحصة  ٪60ي
ر
وف المارات العربية المتحدة ،تمتلك رشكة أدنوك للحفر حصة سوقية  ،٪100ولكن نظرا ألن الشكة تتعاقد
ي
ر
/
حوال  .٪63كما أن
تبلغ
السوق
ف
ة
المباش
التشغيلية
حصتها
فإن
،
خارجيي
موردين
مع
ا
أيض
الباطن
من
ر
ي
ي
مقدم الخدمات آخرين يف المارات العربية المتحدة هم "شيلف للحفر" ))(Shelf Drilling (AUH
أكي 5
ي
وأوشن أويلفيلد" ) (Ocean Oilfieldو"نوبل دريلن " ) (Noble Corporationو"سايبم" ).(Saipem
المعدالت اليومية
الممية والقياسية المتعاقد عليها ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال
تحصل حاليا منصات الرفع )(jack-ups
ر
ي
تتمي
حوال  60ألف دوالر
يوم يبلغ
أمريك  /يوم .ونظرا ألن بيئة الحفر يف هذه المنطقة ر
ي
ي
إفريقيا عىل معدل ي
عادة بالمياه الضحلة والظروف المواتية ،فإن غالبية منصات الرفع ) (jack-upsالمتعاقد عليها يف منطقة
ر
ومتمية.
الشق األوسط وشمال إفريقيا تعتي قياسية
ر
حجم السوق ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا
ي
إجمال نفقات االستكشاف والنتاج (باستثناء التكاليف الداخلية واستثمارات
إنرج أن يكون
تتوقع ريستاد
ي
ي
الغاز الطبيع المسال اليية) ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا (الجزائر ،مرص ،الكويت ،عمان ،قطر،
ي
ي
والت يشار إليها غالبا باسم سوق خدمات حقول
المتحدة)،
العربية
ات
ر
الما
السعودية،
العربية
المملكة
ي
الت تشمل جميع
حوال  52مليار دوالر
النفط الجمالية،
ي
أمريك يف عام  .2020بلغت قيمة خدمات اآلبار ،ي
ي
حوال
الخدمات المتعلقة بالحفر والتدخل وصيانة اآلبار والردم والهجر ،بالضافة إل أدوات وسلع الحفر،
ي
أمريك يف عام .2020
 11مليار دوالر
ي
حجم سوق الحفر
أمريك سنويا .ومقارنة بالمناطق األخرى
وتاريخيا ،كانت قيمة السوق يف حدود ما يقرب من  10-8مليار دوالر
ي
عىل مستوى العالم ،كان سوق ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا مستقرا نسبيا ،حت بعد االنكماش يف عام .2014
أمريك  -وهو
حوال  7.5مليار دوالر
وف عام  ،2020انخفضت قيمة سوق الحفر بنحو  ،٪25لتصل إل
ي
ي
ي
أدئ مستوى منذ عام .2011
حجم سوق خدمات اآلبار
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العش الماضية ،كان سوق خدمات اآلبار ف منطقة ر
عىل مدى السنوات ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا مستقرا
ي
مقارنة بالمناطق األخرى عىل مستوى العالم .وف عام  ،2020خفضت دول منطقة ر
الشق األوسط وشمال
ي
إفريقيا ،وخاصة المملكة العربية السعودية ،إنتاجها بسبب انهيار الطلب عىل السوائل بعد ر
تفس كوفيد -
ي
وف الفية من عام  2019إل عام
 .19وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إل تقليل نشاط الحفر وخدمة اآلبار .ي
 ،2020انخفض سوق خدمات اآلبار ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا بنسبة  ٪25تقريبا ،مقارنة
ي
العالم البالغ نحو  .٪35وبحلول عام  2024من المتوقع أن ترتفع القيمة الجمالية لسوق خدمات
بالمستوى
ي
ر
اآلبار يف منطقة الشق األوسط وشمال إفريقيا بشكل معتدل يف الفية من عام 2021إل عام .2024
 .3بيان تطور رأس المال
الهيكل الحال لرأس مال ر
الشكة قبل بداية الطرح:
ي
تأسست ر
بحريت موزع عىل عدد
الشكة يف  1972برأس مال مقداره ( 100,000مئة ألف) دينار
ي
عشة ألف) سهم ،قيمة كل سهم  10ر
 (10,000ر
ائ يف
(عشة) دينار
بحريت .وقد تم طرح الدرهم المار ي
ي
التداول ألول مرة ف  19مايو  ،1973ولذلك ف وقت تأسيس ر
الشكة يف عام  ،1972كانت عملة الدينار
ي
ي
أبوظت .وقد تم زيادة رأس المال بموجب قانون رقم  4لسنة
ف
االستخدام
الشائعة
العملة
ه
ي
ي
البحريت ي
ي
ر
ائ موزع عىل عدد
ر
إما
درهم
)
مليون
وخمس
(مئة
105,000,000
بمبلغ
كة
الش
مال
أس
ر
ليصبح
1981
ي
ائ .ذلك وقد تم
( 100,050,000مئة مليون وخمسون ألف) سهم وقيمة كل سهم ( 100مئة) درهم إمار ي
زيادة رأس المال بموجب قانون رقم  21لسنة  2018ليصبح رأس مال ر
الشكة بمبلغ 400,000,000
ائ موزع عىل عدد ( 400,000,000أربعمائة مليون( أسهم عادية وقيمة كل
(أربعمائة مليون( درهم إمار ي
ر
والت تم اكتتابها بالكامل من قبل المساهم البائع وشكة بيكر هيوز.
سهم ( 100مئة) درهم إمار ي
ائ ي
الشكة ،ووفقا لعادة الرسملة قمنا بزيادة عدد أسهم ر
قبل ادراج أسهم ر
الشكة من  4,000,000إل
 16,000,000,000من خالل رسملة  1,200,000,000درهم من األرباح المحتجزة وتخفيض القيمة
االسمية للسهم الواحد من  100درهم إل  0.10درهم (ويشار إل هذه العملية ب"إعادة الرسملة ") .لن
المساهمي لدى ر
الشكة.
إجمال حقوق
إجمال النقد أو
تؤثر إعادة الرسملة عىل
ر
ي
ي
سيقدم المساهم البائع  %7.5من رأس مال ر
الشكة للبيع يف الطرح ويحتفظ المساهم البائع بحق زيادة
حجم الطرح يف أي وقت قبل نهاية فية االكتتاب وفقا لتقديره المطلق ،وموافقة هيئة األوراق المالية
والسلع.
الشكة من األسهم ( )1كما ف تاري خ ر
ويوضح الجدول التال نسبة ملكية مساهم ر
بإجمال
نشة االكتتاب
ي
ي
ي
ي
ر
مباشة عىل افياض قيام
 16,000,000,000سهم بقيمة  0.10درهم لكل سهم؛ و( )2بعد الطرح
المساهم البائع ببيع جميع األسهم المعروضة
كما ف تاري خ ر
النشة:
ي
قبل الطرح
المؤسسون

نسبة الملكية من رأس
المال

عدد األسهم
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رشكة أدنوك
رشكة بيكر هيوز

%95 15,200,000,000
%5

800,000,000

بعد الطرح
المؤسسي

جنسية المؤسس

رشكة أدنوك

المارات العربية
المتحدة

عادية

رشكة بيكر
هيوز

العالم
أبوظت
سوق
ي
ي

عادية

3

نوع األسهم عدد األسهم

إجمال قيمة
ي
األسهم*

نسبة
الملكية من
4
رأس المال

%87.5 1,400,000,000 14,000,000,000
800,000,000

80,000,000

5%

*استنادا عىل القيمة االسمية
هيكل رأس مال ر
الشكة عند االنتهاء من الطرح
عند االنتهاء من عملية الطرح ،يصبح رأس مال ر
الشكة المدفوع  1,600,000,000موزع عىل
 16,000,000,000سهم بقيمة  0.10درهم لكل سهم.
يف حال تخصيص جميع أسهم الطرح ،سيمتلك المؤسس ري ( %92.5اثنان وتسعون ونصف بالمائة) من
أسهم ر
الشكة ،عىل فرض قيام المساهم البائع ببيع كامل األسهم المعروضة وعىل فرض أنه لم يتم زيادة
حجم الطرح وقد قامت ر
الشكة بتقديم خطتها إل الهيئة حت يطرح المساهم البائع ( %7.5سبعة
ونصف بالمائة) من إجمال رأس مال ر
الشكة .يحتفظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح يف أي
ي
للقواني المعمول بها وموافقة هيئة األوراق
وقت قبل نهاية فية االكتتاب وفقا لتقديره المطلق ،ووفقا
ر
المالية والسلع.
( 14,800,000,000أربعة ر
عش مليار وثمانمائة
مليون)

عدد أسهم المؤسس ري

ومائت مليون)
المكتتبي (عىل فرض تخصيص ( 1,200,000,000مليار
إجمال أسهم
ر
ي
ي
 3على فرض قيام المساهم البائع ببيع كامل األسهم المعروضة وعلى فرض أنه لم يتم زيادة حجم الطرح.
 4على فرض قيام المساهم البائع ببيع كامل األسهم المعروضة وعلى فرض أنه لم يتم زيادة حجم الطرح.
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جميع أسهم الطرح وتتضمن جميع ر
الشائح
المذكورة ف هذه ر
النشة)
ي
( 16,000,000,000ستة ر
عش مليار)

المجموع

 .4بيان بموقف القضايا واإلجراءات والباعات المتعلقة ر
بالشكة خلل الثلث السنوات األخبة:
ال يوجد أي قضايا أو إجراءات جوهرية عالقة سواء كانت قانونية أو تحكيمية أو نزاعات وال نعلم بأي
إجراءات أو نزاعات عالقة أو قد تكون مصدر تهديد لنا.
 .5بيان عدد وفئات موظف ر
الشكة:
ي
بلغ عدد موظق ر
الشكة كما يف  31ديسمي  2020ما مجموعه  8,000موظف ،حيث يعمل 1,017
ي
الميدائ ،كما يعمل
الدعم
وف
والدارية
المؤسسية
والوظائف
،
الرئيس
مكتبنا
من
كل
موظفا منهم يف
ي
ي
ي
 4,169موظفا منهم يف قطاعنا اليي ،هذا ويعمل  1,836موظف يف قسم المنصات البحرية ،إضافة إل
الموظفي يف قطاع الجزر البحرية االصطناعية إل جانب  489موظف يعمل يف قطاع
عدد  708من
ر
خدمات حقول النفط لدينا.
 .6السياسات المحاسبية المعتمدة والمعمول بها ف ر
الشكة:
ي
تقوم ر
للمعايي المحاسبية العالمية الصادرة عن مجلس
الشكة بإعداد الحسابات الخاصة بها وفقا
ر
القواني السارية يف دولة المارات.
معايي المحاسبية الدولية ومتطلبات
ال
ر
ر
الشكة والتسهيلت اإلئتمانية والمديونيات وأهم ر
 .7بيان بقروض ر
الشوط المتعلقة بها:
أبرمت ر
أمريك بتاري خ  8نوفمي "( 2018اتفاقية
الشكة عقد تمويل ألجل بقيمة  1,500,000,000دوالر
ي
وسيت
الدول المحدود ،
مييل لينش
ظت التجاري ش.م.ع ،وبنك أمريكا ر
ي
ي
التسهيلت") مع ( )1بنك أبو ي
ر
ميوهو
بنك ان ايه )فرع دولة المارات العربية المتحدة( ،وبنك
أبوظت األول التجاري ش.م.ع ،وشكة ر
ي
بنك المحدود ( ، )Mizuho Bank LTDر
وشكة سوسايتيه جيال بنك آند ترست انيناشونال ( SGBTCI
العالم (Sumitomo
المال
دئ
 ،)SAومؤسسة سوميتومو ميتسوي لألعمال المرصفية – فرع مركز ي
ي
ي
يوئ كريدت النمسة
) ،Mitsui Banking Corporation Branch DIFC – Dubaiوبنك
ي
الوطت ش.م.ع ،بشكل مجتمع( ،يشار إليهم ب
( ،)Unicredit Bank Austria AGوبنك االتحاد
ي
أبوظت األول ش.م.ع ،ومؤسسة سوميتومو ميتسوي لألعمال المرصفية فرع مركز
"المرتبي")؛ ( )2بنك
ي
أبوظت األول
مجتمعي ب”المنسقي ومديري السجل")؛ ( )3بنك
دئ (يشار إليهم
المال
دئ
ر
العالم  -ي
ي
ي
ي
ي
ش.م.ع ("وكيل التسهيلت") ؛ و ( )4بعض البنوك والمؤسسات المالية األخرى.
حيث إن الغرض من اتفاقية التسهيالت هو ألغراض ر
(والت تشمل ،عىل سبيل المثال ال
الشكة العامة
ي
الحرص ،دفع أرباح األسهم ،والمدفوعات مقابل المنتجات والخدمات لتطوير قدرات خدمات الحفر
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المتكاملة ودفع تكاليف المعامالت المرتبطة بالمنشأة) .يجوز ر
للشكة استخدام التسهيالت فقط عن
طريق تسليم "طلب االستخدام" مكتمل حسب األصول إل وكيل التسهيالت ،يف النموذج المرفق
لشوط اتفاقية التسهيالت .ومع ذلك ،فإن ر
باتفاقية التسهيالت ،وفقا ر
غي قادرة عىل تقديم
الشكة ر
"طلب االستخدام" إذا كان نتيجة االستخدام المقيح أكي من خمسة قروض /تمويالت ائتمانية
مستحقة بموجب اتفاقية التسهيالت.
ائتمائ لكل فية فائدة هو معدل النسبة المئوية سنويا والذي
إن معدل الفائدة عىل كل قرض/تمويل
ي
إجمال ( )1الهامش البالغ نسبة  ٪0.90سنويا؛ و ( )2الليبور )”.(“LIBOR
يمثل
ي
يتعي عىل ر
االئتمائ بعد خمس سنوات من تاري خ اتفاقية
الشكة سداد مبلغ القرض /التمويل
ر
ي
ر
االئتمائ قبل هذا التاري خ.
التسهيالت ،ما لم تسدد الشكة القرض /التمويل
ي
اتفاقية قرض المساهمي
أمريك ُ(يشار إليه بلفظ "التسهيل") مع رشكة
للمساهمي بقيمة  1,250,000,000دوالر
لقد أبرمنا قرض
ر
ي
ُ
أدنوك بتاري خ  16أغسطس ( 2021يشار إليه بلفظ "اتفاقية قرض المساهمي") .ويتمثل الغرض من
المساهمي
توفي التمويل لرأس المال العامل واألغراض المؤسسية العامة .ووفقا التفاقية قرض
التسهيل يف ر
ر
( )1سيكون تاري خ استحقاق التسهيل يف  30يونيو  ،2023ما لم يتم تمديده أو إلغاؤه يف حالة عدم االستخدام
أو سداد التسهيل وفقا ر
إجمال ستة ( )6أشهر بمعدل
ه
لشوط اتفاقية قرض
ر
ي
المساهمي؛ ُو( )2تكون الفائدة ي
مرتي سنويا يف  30يونيو و 31ديسمي من كل
فائدة الليبور بالضافة إل هامش بنسبة  ٪1.2سنويا ،وتدفع ر
عامُ .
المساهمي عىل
األساس للتسهيل عند االستحقاق أو النهاء .وال تحتوي اتفاقية قرض
ويدفع المبلغ
ر
ي
تعهدات االمتثال أو التحمل.
 .8بيان الرهونات الحالية واألعباء الواقعة عىل أصول ر
الشكة:
ال توجد رهونات أو أعباء حالية عىل أصول ر
الشكة.
 .9ق رار مجلس اإلدارة والجمعية العمومية بطرح األسهم:
وافقت الجمعية العمومية ر
للشكة بتاري خ  2يونيو  2021عىل:
( )1طرح نسبة من أسهم ر
الشكة لالكتتاب العام؛ و
( )2تقديم طلب إدراج كافة أسهم ر
أبوظت لألوراق المالية.
الشكة يف سوق
ي
.10لجنة المؤسسي:
عي المؤسسون لجنة ("لجنة المؤسسي") لتتول إتخاذ كافة الخطوات والجراءات الرصورية نيابة عنه أو
ر
ر
بالنيابة عن الشكة والستيفاء كافة الجراءات الالزمة فيما يتعلق بعملية الطرح بما يف ذلك التعامل مع
الجهات المعنية.
كممثلي ر
لشكة أدنوك للحفر (ش.م.ع):
المؤسسي من األشخاص التالية أسماؤهم
تتألف لجنة
ر
ر
معال الدكتور /سلطان أحمد الجابر (رئيس)؛
.1
ي
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

السيد /عبد المنعم الكندي (عضو)؛
المزروع (عضو)؛
السيد /ياش سعيد
ي
زعائ (عضو)؛
السيد /أحمد جاسم ال ي
السيد /عبدالرحمن عبدهللا الصيعري (عضو)؛
الدرع (عضو)؛
السيد /سالم
ي
السيد /كالوس فروليش (عضو)؛ و
ريائ (عضو).
السيد /محمد سيف الع ي

 .11المخاطر المتعلقة باالستثمار (مخاطر االستثمار):
عوامل المخاطرة

ينطوي االستثمار يف األسهم وحيازتها عىل مخاطر مالية.
المحتملي يف هذه األسهم
ويتعي عىل المستثمرين
ر
ر
ر
ينبع عليهم االنتباه بشكل خاص للمخاطر
مراجعة جميع المعلومات الواردة يف هذه النشة بعناية فائقة و ي
ر
والت يجب أخذها جميعا يف االعتبار مع جميع المعلومات
التالية المرتبطة باالستثمار يف الشكة ي
وف األسهم ،ي
ر
وف حالة ظهور خطر واحد أو أكي من المخاطر التالية ،فقد يؤثر ذلك
األخرى الواردة يف هذه النشة .هذا ي
المال أو نتائ عملياتنا أو سعر األسهم وقد يخش المستثمرون
سلبا بشكل جوهري عىل أعمالنا أو وضعنا
ي
يىل قد ال تكون شاملة ،وال تتضمن بالرصورة جميع
استثماراتهم بالكامل أو جزءا منها .أن المخاطر الواردة فيما ي
غي معلومة
المخاطر المرتبطة باالستثمار يف رشكتنا واألسهم الخاصة بها .قد تنشأ مخاطر وشكوك إضافية ر
تأثي
غي جوهرية يف الوقت
الحال أو قد تصبح جوهرية يف المستقبل وقد يكون لها ر
لنا حاليا أو نعتيها ر
ي
المال أو توقعاتنا أو سعر األسهم.
سلت عىل أعمالنا أو نتائ عملياتنا أو وضعنا
جوهري
ي
ي
المخاطر المتعلقة بالقطاع واألعمال الخاصة بنا

نحقق ً
حاليا معظم إيراداتنا من عملء اثني رئيسيي يف دولة اإلمارات العربية المتحدة ،لذا قد يكون
سلب جوهري عىل أعمالنا ووضعنا الما يل ونتائج عملياتنا.
لفقدان أيٍ منهما تأثب ر ي
رئيسيي ،هما رشكة أدنوك اليية ر
وشكة أدنوك
اثني
ر
نحقق حاليا معظم إيراداتنا وتدفقاتنا النقدية من عمالء ر
اللتي تشكالن جزء من رشكات أدنوك العاملة يف مجال االستكشاف والنتاج ،وتخضعان أيضا
البحرية ،ر
للسيطرة من قبل مساهمنا المسيطر .يف الستة أشهر المنتهية يف  30يونيو  ،2021شاركت رشكة أدنوك اليية
إجمال إيراداتنا .تنطوي جميع عقود
بنسبة  % 55.7بينما شاركت رشكة أدنوك البحرية بنسبة  % 38.3من
ي
الحفر الخاصة بنا عىل رشوط ثابتة ،ولكن قد يتم إنهاؤها مبكرا بسبب أحداث معينة أو قد نفقدها يف حالة
غي متوقعة .يرج االطالع عىل بند " تغط ترتيباتنا التعاقدية مع رشكة أدنوك اليية ر
وشكة
حدوث تطورات ر
ي

أدنوك البحرية عموما فية أقرص من تلك المحددة يف اتفاقية إطار خدمات منصة الحفر ،وتحتوي عىل بنود
ر
قصية األجل أكي فاعلية لخدمات منصات الحفر
وشوط النهاء العالقة االتفاقية ،مما قد يؤدي إل عقود ر
المال وقرارات العمليات".
سلت جوهري عىل أعمالنا ووضعنا
ويمكن أن يكون لها ر
ي
تأثي ي
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العميلي (أو عقود الحفر الميمة معهم) أو انخفاض المدفوعات بموجب
أي من هذين
ر
قد يكون لخسارة ٍ
المال ونتائ عملياتنا .وبالمثل ،فإن أي فشل يف
سلت جوهري عىل أعمالنا ووضعنا
عقود الحفر هذه ر
ي
تأثي ي
مستقبىل يف هيكل الملكية ألي عميل من
تغيي
تجديد اتفاقية إطار خدمات الحفر الخاصة بنا مع أدنوك أو ر
ي
الرئيسيي ييتب عليه فقدان رشكة أدنوك السيطرة عليهما قد يؤثر عىل اتفاقياتنا الحالية معهما،
العميلي
ر
ر
المال ونتائ عملياتنا.
لت جوهري عىل أعمالنا ووضعنا
وبالتال يكون لذلك ر
ي
ي
تأثي س ي
بالضافة إل ذلك ،نتعرض لمخاطر الطرف اآلخر نتيجة عقود الحفر الميمة معهم .تعتمد قدرة أي طرف
آخر عىل أداء الياماته بموجب عقده الميم معنا عىل عدد من العوامل الخارجة عن سيطرتنا ،من بينها
الطبيع ،ال
األوضاع االقتصادية العامة ،وحالة قطاع الحفر اليي والبحري ،واألسعار السائدة للنفط والغاز
ي
المال العام للطرف اآلخر ،ومعدالت التكاليف اليومية المستلمة ،إضافة إل مستوى النفقات
سيما الوضع
ي
وف حال اخفاق الطرف اآلخر يف الوفاء بالياماته المقررة بموجب اتفاقية
الالزمة الستمرار أعمال الحفر .ي
المال وعىل
سلت جوهري عىل أعمالنا ووضعنا
ميمة معنا ،فقد نتكبد خسائر ،األمر الذي قد يكون له ر
ي
تأثي ي
نتائ عملياتنا.

ً
عموما رفبة أقرص من تلك المحددة
البية و رشكة أدنوك البحرية
تغط ترتيباتنا التعاقدية مع رشكة أدنوك ر
ي
يف االتفاقية اإلطارية لخدمات منصات الحفر ،وتحتوي عىل بنود النهاء العلقة االتفاقية ،مما قد يؤدي
ر
سلب جوهري عىل
إل عقود قصبة األجل أكب فاعلية لخدمات منصات الحفر ويمكن أن يكون لها تأثب ر ي
المال وقرارات العمليات.
أعمالنا ووضعنا
ي
الت نقدم عىل أساسها ،أو
تضع االتفاقية الطارية لخدمات منصات الحفر الميمة بيننا ر
وبي أدنوك األسس ي
نوفي ،خدمات منصة الحفر ر
لشكات أدنوك العاملة يف مجال االستكشاف والنتاج أو بالنيابة عنها .يرج
ر
مراجعة بند "معامالت األطراف ذات العالقة  -االتفاقية الطارية لخدمات منصات الحفر" .تحدد االتفاقية
ر
الت قد نحققها،
الطارية لخدمات منصات الحفر الحد األدئ من الشوط االساسية المتفق عليها والعوائد ي
باستثناء ما هو منصوص عليه بخالف ذلك يف أي عقود رشكة تشغيل حالية يتم إبرامها مع رشكات أدنوك
العاملة يف مجال االستكشاف والنتاج .يرج مراجعة بند "العقود الجوهرية  -العقود الميمة مع عمالئنا"
وبند "معامالت األطراف ذات العالقة  -االتفاقيات الرئيسية" .حيث أن عقود ر
الشكات العاملة هذه تتخذ
األشكال التالية:
والت تتكون من اتفاقية رشكة أدنوك الرئيسية اليية واتفاقية رشكة أدنوك
• االتفاقيات الرئيسية،
ي
التوال؛
البحرية الرئيسية ("االتفاقيات الرئيسية") مع رشكة أدنوك اليية و رشكة أدنوك البحرية ،عىل
ي
و
• "العقود الثانوية" فيما يتعلق بكل منصة حفر صادرة وفقا لبنود ر
وشوط االتفاقيات الرئيسية؛ و
• "أوامر المهام" فيما يتعلق باألعمال والخدمات المقدمة المتعلقة بهذه الحفارات ،الصادرة بموجب
أحكام ر
وشوط االتفاقيات الرئيسية.
تغط عقود ر
الشكة العاملة لدينا فيات أقرص من المدة األساسية البالغة  15عاما المنصوص عليها يف
ي
.
حي تم تجديد أو تمديد جميع عقود رشكاتنا العاملة لفيات
ف
الحفر
منصات
لخدمات
الطارية
االتفاقية
ي ر
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توفي
إضافية وتظل سارية وفاعلة ،إال أنها تمنح رشكة أدنوك اليية و رشكة أدنوك البحرية الحق يف إنهاء ر
خدمات منصة الحفر بدون ابداء سبب قبل نهاية ر
الشوط الخاصة بكل منهما.
النهاء المبكر ألي من االتفاقيات الرئيسية أو "العقود الثانوية" أو "أوامر المهام" ،أو الفشل يف تجديد هذه
االتفاقيات ،قد يؤثر عىل ترتيبات منصات الحفر الحالية لدينا مع رشكات أدنوك العاملة يف مجال االستكشاف
سلت جوهري عىل أعمالنا المالية .يرج مراجعة بند "معامالت األطراف ذات
تأثي
والنتاج وقد يكون له ر
ي
العالقة  -االتفاقيات الرئيسية".

ر
ظب للنمو يف قطاع النفط والغاز .وقد يكون ألي تغيبات يف
تعتمد اسباتيجيتنا عىل خطط إمارة أبو ر ي
المال وتوقعاتنا المستقبلية.
سلب جوهري عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا
ي
هذه الخطط تأثب ر ي
يف نوفمي من عام  ،2020اعتمد المجلس األعىل للبيول السابق (حاليا المجلس األعىل للشؤون المالية
أمريك) لإلنفاق
حوال  122مليار دوالر
ائ (والذي يمثل
واالقتصادية) ر
ميانية بقيمة  448مليار درهم إمار ي
ي
ي
الذائ من الغاز بحلول عام
الطبيع عىل مدار السنوات الخمس المقبلة وتحقيق االكتفاء
عىل النفط والغاز
ي
ي
ماليي
حوال 4
 .2030وبناء عليه ،تخطط رشكة أدنوك لرفع الطاقة النتاجية اليومية من النفط الخام من
ر
ي
ماليي برميل بحلول عام  2030وقد اعتمدنا يف توقعاتنا واسياتيجيتنا
برميل يف عام  2020ليصل إل 5
ر
ر
الت تهدف لزيادة إنتاج النفط
للنمو ،بشكل
ي
جزئ عىل خطة لالستفادة من خطط النمو الخاصة بشكة أدنوك ي
غي التقليدي يوميا بحلول عام  .2030ومع ذلك،
الخام إل 5
ماليي برميل وإنتاج مليار قدم مكعب من الغاز ر
ر
تغييات ف خطة النمو الخاصة ر
بشكة أدنوك قد تؤدي إل انخفاض مستويات األعمال
يف حالة حدوث أي ر
ي
المتوقعة ر
الرئيسيي لدينا) ،فقد
العميلي
لشكات أدنوك العاملة يف مجال االستكشاف والنتاج (بما يف ذلك
ر
ر
المال وتوقعاتنا المستقبليةُ .يرج مراجعة
سلت جوهري عىل أعمالنا ونتائ عملياتنا ووضعنا
يكون لذلك ر
ي
تأثي ي
مستقبىل من قبل منظمة أوبك
بند "المخاطر المتعلقة بالقطاع واألعمال الخاصة بنا  -يمكن أن يؤثر أي قرار
ي

وبالتال يؤثر سلبا يف أعمال
للحد من حصص إنتاج النفط أو تقييده عىل إنتاج النفط من قبل رشكة أدنوك
ي
الحفر وربما إيراداتنا وتدفقاتنا النقدية وربحيتنا" كما يرج مراجعة بند "المخاطر المتعلقة بالقطاع واألعمال
ئيسيي يف دولة المارات العربية المتحدة ،لذا قد يكون
الخاصة بنا  -نحقق حاليا معظم إيراداتنا من
عميلي ر ر
ر
المال ونتائ عملياتنا".
سلت جوهري عىل أعمالنا ووضعنا
لفقدان أيٍ منهما ر
ي
تأثي ي

سلب عىل أعمال الحفر وربما عىل كل من
يمكن أن تؤثر التقلبات يف أسعار النفط والغاز
ي
الطبيغ بشكل ر ي
إيراداتنا وتدفقاتنا النقدية وربحيتنا.
تعتمد عملياتنا التشغيلية عىل مستوى إنفاق رشكات أدنوك العاملة يف مجال االستكشاف والنتاج عىل
الطبيع عىل
أنشطتهم يف مجاالت االستكشاف والتطوير والنتاج .وتؤثر اتجاهات أسعار النفط والغاز
ي
الطبيع ،فضال
القصي والمدى الطويل .وقد شهدت أسعار النفط والغاز
مستويات تلك األنشطة عىل المدى
ر
ي
عن مستوى أعمال الحفر واالستكشاف والنتاج ،تقلبات شديدة عىل مدار السنوات القليلة الماضية ومن
أساس إل
المتوقع أن تظل متقلبة يف المستقبل المنظور .ويعود سبب االنخفاض يف أسعار النفط بشكل
ي
عدة أمور من بينها زيادة المعروض من النفط الخام بالنسبة لحجم الطلب .تؤثر األحداث العسكرية
والسياسية واالقتصادية العالمية ،بما يف ذلك مبادرات منظمة الدول المصدرة للنفط ("أوبك") وأوبك ،+
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الطبيع .بالضافة إل ذلك ،قد يتأثر أيضا العرض والطلب عىل
عىل كل من العرض والطلب عىل النفط والغاز
ي
(ف كل من الواليات المتحدة وأماكن أخرى)،
النفط والغاز
الطبيع بأحوال الطقس ،واللوائح الحكومية ي
ي
الطبيع ،واألوضاع االقتصادية العامة ،ومستويات إنتاج
المستهلكي عىل النفط والغاز
ومستويات طلب
ر
ي
الت تتخذها الدول صاحبة النتاج األكي
النفط والغاز من قبل الدول ر
غي األعضاء يف منظمة أوبك ،والقرارات ي
تكلفة باالستمرار يف إنتاج النفط والغاز عىل الرغم من زيادة العرض ومدى توافر معدات الحفر والطلب عليها
وسعة خطوط األنابيب وتوافر مصادر الطاقة البديلة وأسعارها ،وعوامل أخرى خارجة عن سيطرتنا.
الطبيع أيضا سلبا عىل نماذج التوقعات النقدية
بالضافة إل ذلك ،يمكن أن يؤثر انخفاض أسعار النفط والغاز
ي
المستخدمة لتحديد ما إذا كانت القيم الدفيية ألصولنا طويلة األجل تتجاوز التدفقات النقدية المستقبلية،
مما قد يؤدي إل انخفاض قيمة أصولنا طويلة األجل يف المستقبل .ويمكن أن يؤثر انخفاض أسعار النفط
المتمرسي ويؤثر يف قدرتنا عىل الحصول
بموظق منصات الحفر
الطبيع أيضا يف قدرتنا عىل االحتفاظ
والغاز
ر
ي
ي
المستقبىل عىل
عىل رأس المال الالزم لتمويل أعمالنا وتنميتها .وال توجد أي تأكيدات بشأن مستوى الطلب
ي
الطبيع وخدمات حقول النفط.
خدماتنا أو الظروف المستقبلية يف قطاعات النفط الغاز
ي
لطالما كان قطاع الحفر ذا طبيعة دورية عىل مر التاري خ ويتأثر بمستويات أسعار النفط والغاز وتقلباتها ،حيث
شهد فيات من ارتفاع الطلب وانخفاض توفر منصات الحفر ،وارتفاع األسعار اليومية ،تعقبها فيات من
للتغيات يف أسعار
انخفاض الطلب ،وزيادة توفر منصات الحفر ،وانخفاض األسعار اليومية .ويمكن أن يكون
ر
كبي عىل طلب منصات الحفر ،وقد تؤدي فيات ارتفاع عرض منصات الحفر إل احتدام المنافسة
تأثي ر
السلع ر
المنافسي أكي استعدادا
يف القطاع وتعطل منصات الحفر لفيات طويلة .بالضافة إل ذلك ،قد يكون بعض
ر
لتحمل فيات انخفاض االستخدام والمنافسة بشكل أكي فعالية من حيث السعر .بالضافة إل ذلك ،نظرا
تحسي أو اكتشافات جديدة
الطبيع ،فإن أي
إل أن أعمالنا تعتمد عىل مستوى األعمال يف قطاع النفط والغاز
ر
ي
الت تؤدي إل زيادة استخدام أشكال بديلة من الطاقة وانخفاض الطلب عىل
تشهدها تقنيات الطاقة البديلة ي
المال ونتائ عملياتنا.
سلت جوهري عىل أعمالنا ووضعنا
النفط والغاز
الطبيع يمكن أن يكون لها ر
ي
تأثي ي
ي

مستقبىل من قبل منظمة أوبك للحد من حصص إنتاج النفط أو تقييده يمكن أن يؤثر عىل
إن أي قرار
ي
ً
ر
وبالتال من شأنه أن يؤثر سلبا عىل أعمال الحفر وربما عىل إيراداتنا
إنتاج النفط من قبل شكة أدنوك
ي
وتدفقاتنا النقدية وربحيتنا.
أبوظت للنمو يف قطاع النفط والغاز وخطط رشكة أدنوك لزيادة إنتاج النفط الخام
عىل الرغم من خطط إمارة
ي
مستقبىل من قبل منظمة أوبك للحد من حصص إنتاج النفط أو تقييده أن
الطبيع ،يمكن ألي قرار
والغاز
ي
ي
ر
المال ونتائ عملياتنا.
التأثي سلبا أعمالنا ووضعنا
وبالتال
يؤثر عىل مستوى إنتاج شكة أدنوك من النفط
ر
ي
ي
يرج مراجعة البند (" -المخاطر المتعلقة بالقطاع واألعمال الخاصة بنا – تعتمد اسياتيجيتنا عىل خطط

سلت جوهري عىل
تغييات يف هذه الخطط ر
ظت للنمو يف قطاع النفط والغاز .وقد يكون ألي ر
تأثي ي
إمارة أبو ي
المال وتوقعاتنا المستقبلية") .يف  12أبريل من عام  ،2020وافقت منظمة
أعمالنا ونتائ عملياتنا ووضعنا
ي

وف  6يونيو من عام
أوبك  +عىل خفض النتاج بمقدار  9.7مليار برميل يوميا فيمايو ويونيو من عام  ،2020ي
 2020مددت خفض النتاج حت يوليو من عام  .2020وبتاري خ  15يوليو  ،2020وافقت منظمة أوبك +
الحال بنحو  1.6مليون برميل يوميا بدءا من أغسطس  .2020بتاري خ 19
عىل خفض سقف إنتاج النفط
ي
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يوليو  ،2021وافقت أوبك +عىل تمديد اتفاقية ابريل  2020حت تاري خ  31ديسمي  2022مع مزيد من
الكىل بمقدار  500,000برميل يوميا .كما وافق أعضاء أوبك +عىل تقييم تطورات
التعديل التصاعدي لإلنتاج ي
والسع لنهاء تعديالت النتاج بحلول نهاية شهر سبتمي
السوق وأداء أعضاء أوبك +يف شهر ديسمي 2021
ي
وف شهر يوليو  ،2021أفادت التقارير بأنه تم التوصل إل اتفاق ربي أعضاء
 ،2022وفقا لظروف السوق .ي
أبوظت من  3.176مليون برميل إل  3.65مليون برميل اعتبارا من شهر ابريل .2022
أوبك +لزيادة إنتاج
ي
نظرا للتقلبات الحالية يف أسعار النفط الخام ،فال يمكننا التنبؤ بشكل كامل بمستوى أنشطة االستكشاف
والحفر والنتاج لعمالئنا وما إذا كان بعض عمالئنا و  /أو الموردين سيكونون قادرين عىل الحفاظ عىل
عملياتهم والوفاء بالياماتهم وتعهداتهم .وإذا انخفضت أسعار النفط و  /أو تدهورت األوضاع االقتصادية
تأثي سلت جوهري عىل السيولة والعمليات لبعض عمالئنا وموردينا ر
وشكاء األعمال
العالمية ،فقد يكون هناك ر
ي
المال ونتائ عملياتنا.
تأثي جوهري عىل أعمالنا ووضعنا
اآلخرين ،وهو األمر الذي قد يكون له ر
ي

نواجه مخاطر متعلقة بإنشاء نماذج أعمال جديدة وتنفيذها.
إننا نهدف إل استكشاف نماذج أعمال مبتكرة مع العمالء ر
والشكاء من أجل زيادة حصتنا يف سلسلة القيمة،
مع تحقيق نتائ أفضل لعمالئنا يف الوقت نفسه ومرونة طويلة األمد ألعمالنا من خالل زيادة التعاون مع
توفي المزيد من
العمالء والتمايز واالستخدام .عىل الرغم من أن الهدف من نموذج األعمال المبتكر يتمثل يف ر
فرص تحقيق األرباح لنا ،كما توجد مخاطر تتعلق بإنشاء نماذج أعمال جديدة وتنفيذها ،ال سيما عندما
األساس .فعىل
تتضمن نماذج األعمال وضع المخاطر أو المكافآت أو مخططا ماليا يختلف عن نموذج أعمالنا
ي
غي تقليدية واستهداف أعمال
الت تقوم بعمليات حفر ر
سبيل المثال ،إننا نهدف إل زيادة عدد منصات الحفر ي
تحقق هامش رب ح أعىل ،بما يف ذلك خدمات حفر وحقول نفط أكي تكامال يف إطار اسياتيجيتنا المتمثلة يف
غي التقليدية والحيوية ،حيث نرى أن ذلك سيتيح لنا مصادر
أن نصبح رشكة رائدة إقليميا يف مجال التنمية ر
مية قانونية/تنظيمية مقابل منافسينا يف تقديم هذه الخدمات
دخل إضافية .ومع ذلك ،فإننا ال نتمتع بأي ر
والت تعد محركا
يف إمارة
أبوظت أو يف أي مكان آخر .بالضافة إل ذلك ،فإن تطوير الحقول ر
غي التقليدية ،ي
ي
وبالتال قد ال يؤدي إل النتائ
رئيسيا للنمو خاصة لقطاع خدمات حقول النفط ،ال يزال يف مرحلة التقييم
ي
سلت جوهري عىل أعمالنا
المتوقعة .وإذا لم ننجح يف تنفيذ نماذج أعمالنا الجديدة ،فقد يكون لذلك ر
تأثي ي
المال ونتائ عملياتنا.
ووضعنا
ي

ً
اإلقليم إل انخفاض هوامش الرب ح ومزيد من المنافسة والمخاطر.
نتعرض نتيجة للتوسع
ي
نحن ر
تأجي منصات الحفر إل رشكات أدنوك العاملة يف مجال االستكشاف
الشكة الوحيدة المزودة لخدمات ر
والنتاج وخدمات أعمال الحفر والنجاز وما يتصل بها من خدمات أخرى يف مجال االستكشاف والنتاج.
توفي جميع منصات الحفر المطلوبة لعمليات االستكشاف من قبلنا أو من خاللنا .لذلك ،فإننا
وبالتال ،يجب ر
ي
الت تضمن االستقرار ،اعتمادا عىل مستوى نشاط عمالئنا.
نعمل يف ظروف السوق "المقيدة" ي
اتيج بالكامل ،أو قد يتأخر تحققها عما هو
عالوة عىل ذلك ،قد ال تتحقق الفوائد المتوقعة ألي توسع اسي ي
متوقع ،وقد يؤدي إل عواقب تشغيلية ومالية ،بما يف ذلك ،عىل سبيل المثال ال الحرص ،فقدان العمالء أو
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سلت عىل
الموظفي
الموردين أو
الرئيسيي ،أو الترصف يف أصول أو عمليات معينة ،مما قد يكون له ر
ر
ر
تأثي ي
المال ونتائ عملياتنا.
أعمالنا ووضعنا
ي
بالضافة إل ذلك ،فإن قطاع الحفر خارج سوق دولة المارات العربية المتحدة يتمتع بقدرة تنافسية عالية
مع العديد من ر
الشكات العاملة يف القطاع .هذا ويتم منح عقود الحفر بشكل عام عىل أساس العطاءات
س يف اختيار مقدم الخدمات المؤهل
ه العامل األسا ي
التنافسية .وغالبا ما تكون المنافسة السعرية الشديدة ي
للمهمة ،إل جانب مراعاة مدى توفر منصة الحفر والجودة والقدرة التقنية للخدمات والمعدات .تتنافس
كبي من منطقة
رئيس عىل المستوى
رشكات الحفر التعاقدية بشكل
القليم ،وقد تختلف المنافسة بشكل ر
ي
ي
معي .بالضافة إل ذلك ،عند إبرام عقود جديدة مع عمالء خارج دولة المارات العربية
إل أخرى يف أي وقت ر
المتحدة ،قد ال نحصل عىل نفس مستوى الحماية الذي نستفيد منه حاليا بموجب عقودنا يف دولة المارات
العربية المتحدة ،مما قد يعرضنا لمستوى مخاطر أكي مما نتحمله عادة يف عملياتنا التشغيلية يف دولة
المارات العربية المتحدة .يمكن نقل معظم منصات الحفر والمعدات المتعلقة بالحفر من منطقة إل أخرى
التغيات يف مستويات النشاط وأوضاع السوق ،مما قد يؤدي إل زيادة المعروض من منصات الحفر
نتيجة
ر
تأئ قدرتنا
والمعدات المتعلقة بالحفر يف مناطق معينة،
وبالتال زيادة المنافسة السعرية .بالضافة إل ذلك ،ي
ي
عىل الحفاظ عىل سجل قوي من السالمة من ربي العوامل المهمة لتحديد منح المهام .إذا لم نتمكن من
الحفاظ عىل قدرتنا التنافسية بناء عىل هذه العوامل و  /أو العوامل التنافسية األخرى ،فقد ال نتمكن من
المال ونتائ عملياتنا
تقديم عطاءات تنافسية داخل األسواق الخارجية ،مما قد يؤثر سلبا يف أعمالنا ووضعنا
ي
ر
وتدفقاتنا النقدية .يرج مراجعة البند " -المخاطر المتعلقة بالقطاع واألعمال الخاصة بنا  -نعتمد عىل شكة

بيكر هيوز يف تزويدنا بمعدات حرصية معينة لمزاولة أعمالنا ونطلب موافقة بيكر هيوز عىل استخدام معداتها
أبوظت بالحصول عىل
مطالبي يف إمارة
خارج دولة المارات العربية المتحدة" .بالضافة إل ذلك ،لسنا
ر
ي

تراخيص معينة لمزاولة أعمالنا حيث أن سلطة إجراء أعمالنا منصوص عليها بموجب قانون تأسيس ر
الشكة.
القليم بالحصول عىل تراخيص تشغيل معينة والحفاظ عليها
مطالبي يف حالة التوسع
ومع ذلك ،سنكون
ر
ي
توفي خدمات الحفر .وال يوجد ما يضمن أننا سنتمكن من الحصول عىل جميع الياخيص
وتجديدها من أجل ر
المال ونتائ عملياتنا.
المطلوبة و  /أو الحفاظ عليها و  /أو تجديدها ،مما قد يؤثر سلبا يف أعمالنا ووضعنا
ي

ر
الب قد نتكبدها يف حالة
قد تكون التغطية التأمينية الخاصة بنا غب كافية لتغطية الخسائر المحتملة ي
اإلقليم يف األسواق خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.
التوسع
ي
تأمي مركزية عىل مستوى المجموعة تخضع
إننا نوفر جميع أنواع
التأمي ونحافظ عليها من خالل إدارة ر
ر
الت قد تتعرض لها أعمالنا إذا قمنا
لدارة رشكة أدنوك .ومع ذلك ،ليس لدينا تأمينات
تغط جميع المخاطر ي
ي
التأمي أو الحفاظ عليه بنطاق
القليم ،وقد ال نتمكن من الحصول عىل
بتوسيع عملياتنا عىل المستوى
ر
ي
التأمي ونسب التحمل
الت نرغب فيه بأسعار معقولة .ونظرا إل أوضاع السوق ،فقد ارتفعت أقساط
ر
التغطية ي
غي
لبعض وثائق
التأمي الخاصة بنا ويمكن أن تستمر يف االرتفاع .وقد تصبح بعض أنواع التغطية التأمينية ر
ر
التأمي
كبية لم نوفر لها
متوفرة أو تصبح متاحة فقط بمبالغ تغطية منخفضة .وإذا كان علينا تحمل مسؤولية ر
ر
المال ونتائ عملياتنا .يرج مرجعة القسم
سلت جوهري عىل أعمالنا ووضعنا
تأثي
الكاف ،فقد يكون لها ر
ي
ي
ي
التأمي".
—
العمليات
—
األعمال
وصف
"
ر
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قد يؤدي أي توسع يف األسواق خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة إل زيادة مخاطر االمتثال المتعلقة
بقواني مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد المعمول بها ،والعقوبات التجارية المطبقة.
قواني مكافحة
وقد نخضع نتيجة ألي توسع يف األسواق خارج دولة المارات العربية المتحدة لمتطلبات
ر
لقواني مكافحة الرشوة ومكافحة
الرشوة ومكافحة الفساد يف البلدان األخرى .ونليم بمزاولة أعمالنا وفقا
ر
التنظيم لها.
القانوئ و
الفساد المعمول بها ،وقد اعتمدنا سياسات وإجراءات تهدف لتعزيز االمتثال
ي
ي
بتوفي العمالة والمعدات وقطع الغيار من مجموعة متنوعة
بالضافة إل ذلك ،إننا ندعم عملياتنا التجارية
ر
األوروئ ودول يف آسيا والمحيط الهادئ.
من البلدان ،بما يف ذلك الواليات المتحدة ودول أعضاء يف االتحاد
ي
الت تنطوي عليها عملياتنا التشغيلية ،فإننا
نظرا إل الحركة الدولية لألصول والسلع واألشخاص واألموال ي
لقواني ولوائح العقوبات االقتصادية والتجارية ومراقبة الصادرات .وقد تسع السلطات المعنية
نخضع
ر
قواني ولوائح العقوبات االقتصادية والتجارية إل تقييد ممارسات األعمال وتعديل برام االمتثال،
بموجب
ر
مما قد يؤدي إل تقييد أعمالنا وزيادة تكاليف االمتثال ،ويؤدي يف حالة حدوث أي انتهاكات إل تعرضنا
لغرامات وعقوبات وجزاءات أخرى.
ومع ذلك ،إذا أخفقنا يف االمتثال للعقوبات المطبقة من خالل برام االمتثال لمراقبة التجارة الخارجية
كبية أو جزاءات أو اتفاقيات تسوية مؤجلة أو عقوبات أو تقليص العمليات
الخاصة بنا ،فقد نتعرض لغرامات ر
مقدم
المال ونتائ عملياتنا .وبالمثل ،إن اعتمادنا عىل
يف بعض البلدان ،مما قد يؤثر سلبا يف أعمالنا ووضعنا
ي
ي
الخارجيي من الباطن ألداء بعض األجزاء يف مشاريعنا يؤدي إل نشوء مزيد من مخاطر االمتثال،
الخدمات
ر
حيث إن عدم امتثال األطراف الخارجية قد يعرضنا لجزاءات أو عقوبات إضافية.

نعتمد عىل رشكة بيكر هيوز رلبويدنا بمعدات حرصية معينة لمزاولة أعمالنا ونحتاج موافقة بيكر هيوز
عىل استخدام معداتها خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.
نعتمد عىل رشكة بيكر هيوز يف تزويدنا بمعدات حرصية خاصة بالحفر الموجه وتسجيل البيانات أثناء الحفر
وكابالت الحفر ،بالضافة إل بعض المواد الكيماوية السائلة الخاصة بالحفر والكمال وعجائن السمنت /
المواد الكيميائية لالستخدام يف دولة االمارات العربية المتحدة عىل النحو المنصوص عليه يف االتفاقية
الطارية التجارية الميمة مع رشكة بيكر هيوز ،كما تزودنا رشكة بيكر هيوز بخدمات الصيانة والجراءات
التشغيلية فيما يتعلق بالمعدات المذكورة .بالضافة إل ذلك ،توفر لنا رشكة بيكر هيوز كافة اليام الالزمة
لتشغيل المعدات المقدمة( .يرج مراجعة القسم "العقود الجوهرية – االتفاقيات الميمة مع رشكة بيكر
هيوز") .تقدم رشكة بيكر هيوز خدمات معينة وتوفر معدات معينة يف مناطق ال نمتلك فيها الخية الالزمة.
سلت عىل قدرتنا
وقد يكون لخفاق رشكة بيكر هيوز يف تزويدنا بالمعدات المطلوبة أو عجزها عن ذلك ر
تأثي ي
المال ونتائ عملياتنا .عىل الرغم مما تقدم ،ابتداء
عىل إدارة أعمالنا ،مما قد يؤثر سلبا عىل أعمالنا ووضعنا
ي
فبالتال
من يوم  1يناير  ،2022إل الحد الذي تتعذر فيه رشكة بيكر هيوز عىل تزويدنا بأي معدات مطلوبة،
ي
يحق لنا الحصول عىل المعدات المطلوبة من أطراف خارجية.
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بالضافة إل ذلك ،يخضع استخدام معدات خدمات الحفر المتكاملة وقطع الغيار والمواد االستهالكية
الشكات التابعة لمجموعة بيكر هيوز خارج دولة المارات العربية المتحدة ر
واليام الت توفرها إحدى ر
لشوط
ي
معينة ،بما يف ذلك تتمتع رشكة بيكر هيوز بحقوق تقاسم األرباح بموجب عقود العمالء ذات الصلة .وإذا
استخدمنا أيا من هذ ه السلع والخدمات المشمولة بحقوق الملكية خارج دولة المارات العربية المتحدة أو
سيتعي علينا سداد
خارج بما يتعارض مع أحكام االتفاقية الطارية التجارية،
سمحنا باستخدامها ألي طرف
ر
ي
ر
مدفوعات معينة إل رشكة بيكر هيوز بناء عىل سعر هذه السلع ويحق لشكة بيكر هيوز اتخاذ إجراءات معينة
مثل رفض تقديم الصيانة و  /أو قطع الغيار و  /أو أي خدمات ذات صلة فيما يتعلق بهذه السلع ،مما قد يحد
من قدرتنا عىل إجراء عملياتنا التشغيلية خارج دولة المارات العربية المتحدة ،وهو األمر الذي قد يؤثر بدوره
المال ونتائ عملياتنا.
سلبا عىل أعمالنا ووضعنا
ي

نعتمد عىل رشكة أدنوك يف تزويدنا بخدمات معينة لمزاولة أعمالنا ،وتتم عملياتنا التشغيلية تحت االسم
ً
المبمة مع رشكة أدنوك.
التجاري "أدنوك" وفقا التفاقية استخدام العلمة التجارية ر
مساهمي ()Shareholder Services Agreement
يف تاري خ الدراج أو قبله ،سوف نيم اتفاقية خدمات
ر
ر
وغيها من
والت بموجبها توافق رشكة أدنوك عىل تزويدنا ببعض خدمات الخزينة
والتأمي ر
ر
مع شكة أدنوك ي
فسيتعي علينا إما التعاقد مع
الخدمات لدعم أعمالنا .وإذا أخفقت رشكة أدنوك يف تقديم هذه الخدمات،
ر
أي من هذين
مزود آخر لهذه الخدمات ،أو تطوير القدرة عىل أداء هذه الخدمات داخليا ،وقد يستغرق ٍ
الخيارين وقتا طويال ويؤدي إل تحملنا مزيد من التكاليف.
وبالتال ،قد يكون لعدم قدرة رشكة أدنوك عىل
ي
المال ونتائ عملياتنا.
سلت جوهري عىل أعمالنا ووضعنا
تزويدنا بهذه الخدمات أو عدم رغبتها يف ذلك ر
ي
تأثي ي
المساهمي".
يرج مراجعة القسم "معامالت األطراف ذات العالقة  -اتفاقية خدمات
ر
بالضافة إل ذلك ،نعتقد أن نجاح عملياتنا يعتمد جزئيا عىل السمعة اليجابية المستمرة والقيمة السوقية
لشكة أدنوك .وترتبط العالمة التجارية ر
والشهرة المرتبطة بالعالمة التجارية ر
لشكة أدنوك ،إل جانب عملياتنا،
الشكات األخرى التابعة ر
بعمليات رشكة أدنوك والعديد من ر
لشكة أدنوك .قد يكون لتضاؤل قيمة العالمة
التجارية ر
السوف
لشكة أدنوك ألي سبب من األسباب أو أي أحداث أو تطورات سلبية تأث ريا سلبيا عىل التصور
ي
لشكة أدنوك أو عىل قيمتها ،بما ف ذلك بسبب أنشطة ر
للعالمة التجارية ر
الشكات األخرى التابعة ل رشكة أدنوك
ي
المال ونتائ عملياتنا .وال
سلت جوهري عىل أعمالنا ووضعنا
والت ال نملك السيطرة عليها ،ر
ي
تأثي ي
وعملياتها ي
ر
يوجد ما يضمن أننا سننجح يف التفاوض بشأن االستخدام المستمر لالسم التجاري لشكة أدنوك ،أو أن الرسوم
المال .يرج
سلت جوهري عىل نتائ عملياتنا أو وضعنا
الت سنليم بدفعها إل رشكة أدنوك لن يكون لها ر
ي
تأثي ي
ي
مراجعة القسم "معامالت األطراف ذات العالقة  -اتفاقية استخدام العالمة التجارية".

ر
الب قد تتكبدها
سيتعي علينا تعويض رشكة أدنوك بموجب معظم االتفاقيات ر
المبمة معها عن األضار ي
فيما يتعلق بأداء خدماتها.
يتعي علينا تعويض رشكة أدنوك ر
وشكاتها التابعة ومديري ها ومسؤوليها وموظفيها وممثليها عن أي مطالبات
ر
أو مطالب تنشأ نتيجة قيامنا بخرق التفاقية استخدام العالمة التجارية ،بما يف ذلك (عىل سبيل المثال ال
الحرص) أي خرق يؤدي إل الضار بسمعة رشكة أدنوك أو شهرتها المرتبطة بعالماتها التجارية.
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سلب عىل أعمالنا.
قد يكون ألي ضر يلحق بسمعتنا وعلقاتنا التجارية تأثب ر ي
تعتمد أعمالنا جزئيا عىل الحفاظ عىل عالقات جيدة مع العمالء ر
والموظفي والجهات
والشكاء والموردين
ر
علت
التنظيمية .وقد تؤدي ظروف أو أحداث معينة إل الضار بسمعتنا أو الضار بعالقاتنا التجارية بشكل ي
تأثي مال ر
مباش علينا .وقد يؤدي أي ضر يلحق بسمعتنا و  /أو عالقاتنا إل
بالضافة إل أنه قد يكون لها ر
ي
المال ونتائ عملياتنا.
خسارة أعمال يف المستقبل ،مما قد يؤثر سلبا يف أعمالنا ووضعنا
ي

نعتمد عىل الموردين ر
ومقدم الخدمات الخارجيي يف توفب المعدات والمكونات وقطع
وشكات التصنيع
ي
الغيار المستخدمة يف عمليات الحفر والتحويلت والتحسينات واإلنشاءات الخاصة بمنصات الحفر.
إننا نتعرض نتيجة اعتمادنا عىل الموردين ر
توفي المعدات
ومقدم الخدمات
وشكات التصنيع
الخارجيي يف ر
ر
ي
والخدمات للتقلبات يف جودة هذه العناض وسعرها وتوافرها .وقد ال تتوفر بعض المكونات وقطع الغيار
مقدم
الت نستخدمها يف عملياتنا إال من قبل عدد قليل من الموردين أو رشكات التصنيع أو
ي
والمعدات ي
توفي
مقدم الخدمات
الخدمات .يقع إخفاق واحد أو أكي من الموردين أو رشكات التصنيع أو
الخارجيي يف ر
ر
ي
المعدات أو المكونات أو قطع الغيار أو الخدمات ،سواء كان ذلك بسبب قيود السعة ،أو تعطل النتاج أو
التسليم ،أو زيادة األسعار ،أو مشكالت مراقبة الجودة ،أو عمليات االسيداد ،أو نقص توافر قطع الغيار
تأخي عقود الحفر
والمعدات ،خارج سيطرتنا ويمكن أن يؤدي إل تعطيل عملياتنا بشكل جوهري أو يؤدي إل ر
أو إعادة التفاوض عليها أو إلغائها ،مما يتسبب يف خسارة أعمال الحفر المياكمة المتعاقد عليها و  /أو اليرادات،
وكذلك زيادة تكاليف التشغيل.
تعتمد عملياتنا التشغيلية أيضا عىل قطع الغيار والمعدات االستهالكية لصيانة أسطولنا وإصالحه ،كما نعتمد
أيضا عىل توريد الخدمات الضافية ،بما يف ذلك القوارب وطائرات الهليكوبي الخاصة بالتوريدات .ويمكن أن
التأخي يف تسليم قطع الغيار أو المعدات أو المواد األخرى الرصورية
يؤثر النقص يف المواد أو عيوب التصنيع أو
ر
سلت عىل عملياتنا المستقبلية ويؤدي إل زيادة وقت تعطل منصات
أو عدم توفر الخدمات الضافية بشكل
ي
والتأخي يف إصالح أسطولنا وصيانته.
الحفر
ر
بالضافة إل ذلك ،قد يتأثر الموردون ر
بالتغيات يف أوضاع القطاع
وشكات التصنيع ومقدمو الخدمات سلبا
ر
أو األوضاع االقتصادية العالمية .وإذا قام بعض الموردين ر
ومقدم الخدمات بتقليص أعمالهم
وشكات التصنيع
ي
أو إيقافها نتيجة ألي أوضاع من هذا القبيل ،فقد يؤدي ذلك إل انخفاض المدادات أو المعدات المتاحة لنا
المال
كبية يف سعر هذه المدادات والمعدات ،مما قد يؤثر سلبا يف أعمالنا ووضعنا
أو انقطاعها و/أو زيادة ر
ي
ونتائ عملياتنا.

قد يؤدي تدهور األداء اآلمن الخاص بنا إل انخفاض الطلب عىل خدماتنا.
الطبيع لسياسات وإجراءات السالمة وممارسات
معايي الوقاية من الحوادث يف قطاع النفط والغاز
تخضع
ر
ي
السالمة المعمول بها ومتطلبات السالمة الخاصة بالعمالء ر
وتشيعات الصحة والسالمة .وتعتي السالمة عامال
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رئيسيا يجب أن يضعه العمالء يف االعتبار عند اختيار رشكة الحفر .وقد يؤدي تدهور أداء السالمة لدينا إل
المال ونتائ
سلت جوهري عىل أعمالنا ووضعنا
تأثي
انخفاض الطلب عىل الخدمات ،وقد يكون لذلك ر
ي
ي
ر
الت يمكن أن تعرضنا
عملياتنا .نخضع
ر
لقواني وقواعد وتشيعات وإرشادات الصحة والسالمة المختلفة ي
الت نتحملها أو تؤدي إل انخفاض الطلب عىل خدماتنا.
لمسؤولية جوهرية أو تزيد من التكاليف ي

تنطوي أعمالنا عىل العديد من مخاطر التشغيل ،ر
والب قد تعرضنا ألضار بالسمعة ،وكذلك مطالبات
ي
المسؤولية يف بعض الحاالت.
تخضع عملياتنا التشغيلية للمخاطر المعتادة الكامنة يف حفر آبار النفط والغاز ،مثل االنفجارات ،وتلف
المكامن ،وفقدان النتاج ،وفقدان السيطرة عىل البي ،وفقدان أعمدة الحفر أو التصاقها ،وتعطل المعدات،
والحرائق ،واالنفجارات ،والتلوث ،مما قد يؤدي إل الضار بسمعتنا (يرج مراجعة " -المخاطر المتعلقة

باالستثمار ر -المخاطر المتعلقة باألعمال والقطاع الخاصة بنا  -قد يكون للرصر الذي يلحق بسمعتنا وعالقتنا
سلت عىل أعمالنا") .يتطلب الحفر التعاقدي استخدام المعدات الثقيلة وينطوي عىل التعرض
التجارية ر
تأثي ي

الموظفي والعمالء واألطراف األخرى .ويمكن
لظروف خطرة ،مما قد يعرضنا لمطالبات المسؤولية من قبل
ر
أن تسبب هذه المخاطر إصابات شخصية أو خسائر يف األرواح ،أو تلفا شديدا للممتلكات والمعدات ،أو
تحطمها ،أو تلوثا أو ضرا بيئيا ،ومطالبات من قبل أطراف خارجية أو العمالء وتعليق العمليات .ويخضع
أسطولنا البحري أيضا للمخاطر الكامنة يف العمليات البحرية ،سواء أثناء التواجد يف الموقع أو أثناء التعبئة،
مثل االنقالب ،والغرق ،والتأريض ،والتصادم ،والقرصنة ،واألضار الناجمة عن األحوال الجوية القاسية وغزو
غي الطبيعية ،وإخفاق
الكائنات البحرية .وقد يتم تعليق العمليات أيضا بسبب أعطال اآلالت ،وظروف الحفر ر
تأثي
قدم الخدمات من الباطن يف أداء أو توريد السلع أو الخدمات أو نقص
الموظفي ،مما قد يكون له ر
ر
م ي
المال ونتائ عملياتنا.
سلت عىل أعمالنا ووضعنا
ي
ي

نتوقع أن نحتاج إل قروض أو تسهيلت ائتمانية إضافية ( )additional debt financingلتحقيق خطة
أعمالنا وال يوجد ما يضمن أننا سنتمكن من الحصول عىل هذا التمويل ربشوط مناسبة ،أو الحصول عليه
عىل اإلطلق.
نتوقع أن نحتاج إل قروض أو تسهيالت ائتمانية إضافية ( )additional debt financingلتحقيق خطة
أعمالنا وال يوجد ما يضمن أننا سنتمكن من الحصول عىل هذا التمويل ر
بشوط مناسبة ،أو الحصول عليه
عىل الطالق .ومع ذلك ،قد تكون قدرتنا عىل الوصول إل بالديناألسواق المالية والحصول عىل قروض أو
الحال
تسهيالت ائتمانية محدودة أو تتأثر سلبا بعدة أمور من بينها أسعار النفط والغاز ،وهيكل رأس المال
ي
الخاص بنا ،إل جانب تصنيفاتنا االئتمانية ،ومعدالت الفائدة ،وقوة قطاع الحفر والنفط والغاز واالقتصاد
الت تؤثر يف
العالم بشكل عام وتصورات السوق ذات الصلة .بالضافة إل ذلك ،فإن العديد من العوامل ي
ي
قدرتنا عىل الوصول إل أسواق رأس المال ،مثل سيولة أسواق المال وحالة االقتصاد وقطاع النفط والغاز،
تقع خارج سيطرتنا .وال يمكن تقديم أي ضمان بأننا سنكون قادرين عىل الوصول إل األسواق المالية أو
الحصول عىل القروض أو التسهيالت االئتمانية ر
بشوط مقبولة لنا ،أو عىل الطالق ،عند االقتضاء ،مما قد
يؤثر سلبا عىل أعمالنا وعىل وضع السيولة لدينا ونتائ عملياتنا.
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يلزم توفب نفقات رأسمالية تشغيلية كببة للحفاظ عىل اإلمكانيات التشغيلية ألسطولنا ،وقد يتعي علينا
تخصيص نفقات رأسمالية كببة لتنفيذ خطط النمو ،مما قد يؤثر ً
المال ونتيجة
سلبا عىل أعمالنا ووضعنا
ي
العمليات.
كبية للحفاظ عىل المكانيات التشغيلية ألسطولنا واستبدالها
يجب أن نخصص نفقات رأسمالية وتشغيلية ر
سيتعي علينا استبداله
وبالتال
عىل المدى الطويل .عىل سبيل المثال ،أصبح جزء من أسطولنا متقادم نسبيا
ر
ي
بمرور الوقت .تشمل النفقات الرأسمالية المتعلقة بالصيانة واالستبدال النفقات الرأسمالية للصيانة (بما يف
ذلك استبيانات التصنيف الخاصة) والنفقات الرأسمالية المرتبطة بتعديل منصة الحفر الحالية ،بما يف ذلك
النتاج لمنصات الحفر الحالية ،والحصول عىل منصة حفر جديدة أو استبدال
تحديث تقنيتها ،وإطالة العمر
ي
النتاج إل الحد الذي يتم فيه تكبد هذه النفقات للحفاظ عىل القدرة
منصات الحفر الحالية يف نهاية عمرها
ي
كبي عىل أساس رب ع سنوي ومن
التشغيلية ألسطولنا أو استبدالها .ويمكن أن تختلف هذه النفقات بشكل ر
يىل:
سنة إل أخرى ،ويمكن أن تزيد نتيجة
ر
الت تطرأ عىل ما ي
للتغييات ي
• تكلفة العمالة والمواد؛
•

متطلبات العمالء؛

•

حجم األسطول؛

•

تكلفة استبدال منصات الحفر؛

•

تكلفة قطع الغيار لمنصات الحفر الحالية؛

•

اف لمنصات الحفر؛
الموقع الجغر ي

•

مدة عقود الحفر؛

•

والمعايي الفنية المتعلقة بالسالمة أو األمن أو البيئة؛ و
اللوائح الحكومية
ر

معايي الصناعة /القطاع.
•
ر
التغييات يف تقنية الحفر اليي والبحري ومتطلبات العمالء لمعدات جديدة أو مطورة والمنافسة داخل
أن
ر
كبية من أجل الحفاظ عىل قدرتنا التنافسية .بالضافة إل
القطاع قد تتطلب أن نخصص نفقات رأسمالية ر
غييات يف اللوائح الحكومية أو
غي متوقعة نتيجة الت ر
يتعي علينا إنفاق نفقات رأسمالية إضافية ر
ذلك ،قد ر
الت تفرضها السلطات المختصة .ونتيجة لذلك ،قد
معايي السالمة أو المعدات ،وكذلك االمتثال
ر
ر
للمعايي ي
وبالتال نتكبد خسائر يف اليرادات ،وذلك من أجل إجراء
يتعي علينا إيقاف منصات الحفر لفيات طويلة،
ر
ي
هذه التعديالت أو إضافة هذه المعدات .كما أن أوضاع السوق يف المستقبل قد ال تجدي هذه النفقات أو ال
نتمكن من تشغيل منصات الحفر القديمة بشكل مرب ح خالل الفية المتبقية من أعمارها االقتصادية.

ر
سلب عىل أعمالنا.
الب تطرأ عليها قد يؤدي إل تأثب ر ي
عدم االمتثال للقواني الحكومية والبيئية أو التغيبات ي
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لقواني ولوائح مختلفة يف دولة المارات العربية المتحدة ،بما يف ذلك
تخضع العديد من جوانب عملياتنا
ر
الت تتعلق بالسالمة وحماية
والقواني واللوائح الشاملة
تلك المتعلقة بممارسات الحفر
ر
ر
والمتغية باستمرار ي
الت تنظم االنبعاثات
صحة النسان والبيئة .وتنطبق
ر
القواني البيئية عىل قطاع النفط والغاز بما يف ذلك تلك ي
الهوائية ،والترصيفات يف الماء ،ونقل النفايات والمواد الصلبة والخطرة وتخزينها واستخدامها ومعالجتها
سلت جوهري عىل قطاع الحفر ،بما يف ذلك
والتخلص منها والتعرض لها .ويمكن أن يكون لهذه
القواني ر
ر
تأثي ي
كبية ،مثل تركيب معدات
عملياتنا التشغيلية ،وقد يتطلب االمتثال لهذه
القواني تكبد نفقات رأسمالية ر
ر
النتاج لمنصات الحفر
تغييات تشغيلية ،وقد تؤثر عىل قيم إعادة البيع أو العمر
باهظة الثمن أو إجراء ر
ي
تأخي يف السماح
وف حال لم نمتثل لهذه
القواني واللوائح ،فقد نتعرض لعقوبات شديدة و  /أو ر
ر
الخاصة بنا .ي
القواني البيئية أيضا إل تحمل مسؤوليات عن الصابات
بالمشاري ع أو تنفيذها .وقد تؤدي انتهاكات
ر
وغي ذلك من التكاليف والمطالبات.
الشخصية وتلف الممتلكات والموارد الطبيعية ر
تغييات عىل ر
من المتوقع أن يتم سن ر
التشيعات واللوائح الحالية ،وال يمكن
تشيعات أو لوائح إضافية وإجراء ر
قواني جديدة أو اتخاذ إجراءات حكومية أخرى تحظر أو تقيد
بتأثيها عىل عملياتنا .يف حال سن
التنبؤ ر
ر
الت نعمل فيها أو تفرض متطلبات حماية بيئية إضافية من شأنها أن تؤدي إل
عمليات الحفر يف المناطق ي
تأثي
زيادة التكاليف عىل قطاع النفط والغاز بشكل عام ،أو قطاع الحفر بشكل خاص ،فقد يؤدي ذلك إل ر
سلت جوهري عىل أعمالنا أو توقعاتنا المستقبلية.
ي

تخضع مشاري ع وعمليات أحواض بناء السفن لدينا للتأخبات وتجاوز للتكاليف.
والت تشمل الصيانة
ستخضع منصات الحفر الخاصة بنا لمشاري ع أحواض بناء السفن من وقت آلخر،
ي
والفحص تحت الماء وعمليات فحص "التصنيف" (يرج مراجعة القسم "المخاطر المتعلقة باالستثمار  -إذا

أخفقت أيٍ من منصات الحفر البحرية الخاصة بنا يف الحفاظ عىل شهادة التصنيف أو أخفقت يف أي مسح
غي قادرة عىل العمل ،مما يؤدي إل انخفاض اليرادات والربحية") .تخضع
مطلوب ،قد تصبح منصة الحفر ر

التأخي أو تجاوز التكلفة الت تنطوي عليها أي ر
مشوع تشييد من
مشاري ع أحواض بناء السفن هذه لمخاطر
ر
ي
يىل:
هذا القبيل نتيجة لعوامل عديدة ،منها ما ي
•

مدى توافر أحواض بناء السفن ،والخفاقات والصعوبات؛

•

نقص المعدات والمواد أو العمالة الماهرة؛

•

غي المجدولة يف تسليم المواد والمعدات المطلوبة؛
التأخيات ر
ر

•

مشاكل التصميم والهندسة ،بما يف ذلك تلك المتعلقة بتشغيل المعدات المصممة حديثا؛

• األضار الكامنة أو التدهور يف الهيكل والمعدات واآلالت بما يتجاوز التقديرات واالفياضات الهندسية؛
غي المتوقعة؛
• أوامر
التغيي الفعلية أو المفيضة ر
ر
• الياعات مع أحواض بناء السفن والموردين؛
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•

الخارجيي؛
مقدم الخدمات
تأخي الموردين أو
إخفاق أو ر
ر
ي

• توافر الموردين لعادة اعتماد المعدات نتيجة تحديث اللوائح؛
• الضابات والياعات العمالية ووقف العمل؛
•

تأخيات قبول العمالء؛
ر

•

األحوال الجوية السيئة ،بما يف ذلك األضار الناجمة عن هذه األحوال؛

• األعمال الرهابية والحروب والقرصنة واالضطرابات المدنية؛
•

غي المتوقعة يف التكلفة؛ و
الزيادات ر

• صعوبة الحصول عىل التصاري ح أو الموافقات الالزمة.
الت تخضع
وف حدوث ر
قد تساهم هذه العوامل يف االختالف يف التكلفة ي
تأخيات يف تسليم منصات الحفر ي
تأخي بدء تنفيذ العقود ،مما يؤدي إل
لمشاري ع بناء السفن .وقد يؤدي
التأخي يف تسليم هذه الوحدات إل ر
ر
تقصي مدته وفقا ر
لشوط تأخر التسليم
خسارة اليرادات ،كما قد يتسبب يف إنهاء عقد الحفر لمنصة الحفر أو
ر
ر
أي من عقود الحفر ،قد ال نتمكن من الحصول عىل عقد بديل بشوط مواتية ،إن
المعمول بها .يف حالة إنهاء ٍ
وجد.

المال.
أثر جائحة فبوس كورونا عىل أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا
ي
الفعىل يف سوق النفط والغاز
يقي
يستمر ر
تأثي جائحة رفيوس كورونا يف االنتشار مما يخلق حالة من عدم الت ر
ي
يف دولة المارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم.
وبالتال ،فإن عملياتنا عرضة النخفاض أسعار النفط
ي
وانخفاض الطلب نتيجة لجائحة رفيوس كورونا .هذا وقد اتخذنا خطوات للتخفيف من تأث ري جائحة رفيوس
التأثي الكامل لجائحة
كورونا عىل أعمالنا ،ومع ذلك ،ال يوجد ما يضمن أن هذه
التدابي ستكون كافية لمعالجة ر
ر
ّ
رفيوس كورونا .تأثر قطاع الجزر البحرية لدينا بجائحة رفيوس كورونا من حيث تكدس بعض األصول ،بما يف
ذلك تعطل بعض اآلالت  /المعدات وتقليل أفراد الطاقم عىل منصات الحفر .واجه قطاع الجزر البحرية
كبي من األصول لالمتثال لمتطلبات النتاج المنقحة لعمالئنا .يرج مراجعة
قيودا تشغيلية مثل تكديس عدد ر
فيوس كورونا" .بالضافة إل ذلك ،تكبدنا تكاليف ميايدة تتعلق بفحص
تأثي جائحة ر
القسم "األعمال  -ر
الصج ،ومدفوعات
تفاعل الپوليمراز المتسلسل )” (“PCRلموظفينا ،والنفقات الناشئة عن فيات الحجر
ي
إضافيي لتلبية دورات
موظفي
الضاف والقامة الضافية ،بالضافة إل المصاريف المتعلقة بسفر
العمل
ر
ر
ي
تعي علينا تكبد تكاليف إضافية تتعلق بالمخزون الخاص بخدمات
التناوب يف منصات الحفر الخاصة بنا ،كما ر
الحفر والكمال لتعويض أي اضطرابات أعمال محتملة بسبب قيود الغالق.
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المديي المتوسط والطويل
تأثي جائحة رفيوس كورونا عىل سلوك المستهلك وتفضيالته عىل
هذا وقد يستمر ر
ر
حت بعد زوال الجائحة ،وقد يؤدي ذلك إل انخفاض الطلب عىل خدماتنا ويؤثر يف قدرتنا عىل الحصول عىل
ألي مما سبق ،بما يف ذلك طول فية السفر أو القيود
عقود جديدة أو تجديد العقود الحالية .وقد يكون ٍ
تغي سلوك
التجارية أو قيود أخرى مماثلة ،بالضافة إل أي تدهور نات عن األوضاع االقتصادية العامة أو ر
المال.
سلت جوهري عىل أعمالنا ونتائ عملياتنا ووضعنا
العمالء ،ر
ي
تأثي ي

التكنولوج .وقد تتسبب التقنيات الجديدة
رئيس كبب يف التطور
قد ال نكون قادرين عىل مواكبة أي تغيب
ر ي
ي
يف تقييد أساليب الحفر ومعداته عن المنافسة وقد يصبح من الرصوري تكبد مزيد من النفقات الرأسمالية
من أجل مواكبة االتجاهات المستجدة يف قطاع الحفر .وال يمكن ضمان تحقيق النمو من خلل بناء
منصات حفر جديدة وتطوير منصات الحفر الحالية.
كبية يف وظائف المعدات وأدائها عي
الت أدت إل تحسينات ر
يتأثر سوق خدماتنا بالتطورات التقنية الهامة ي
القطاع ومن المرجح أن تستمر يف ذلك.
وبالتال ،سيعتمد نجاحنا وربحنا يف المستقبل جزئيا عىل قدرتنا عىل
ي
يىل:
القيام بما ي
توفي الخدمات الحالية ومنصات الحفر والمعدات؛
•
ر
• تلبية احتياجات عمالئنا المتطورة بشكل ميايد؛
معايي التكنولوجيا والقطاع واالستجابة للتطورات التقنية يف الوقت
التغييات الرئيسية يف
• توقع
ر
ر
المناسب.
الطبيع
تدابي لضمان تطويرنا لتكنولوجيا الحفر المتقدمة الخاصة بالنفط والغاز
عىل الرغم من قيامنا باتخاذ ر
ي
الت يدخلها المنافسون يمكن أن تضعف قدرة
واستخدامنا لها ،فإن
ر
التغييات يف التكنولوجيا أو التحسينات ي
يىل:
معداتنا عىل المنافسة .ال يوجد ما يضمن أن يتوفر لدينا ما ي
لتحسي منصات الحفر الحالية أو بناء منصات حفر جديدة متطورة
• التمتع بموارد رأسمالية كافية
ر
تقنيا؛
الكبية الناتجة عن عوامل عديدة مثل النقص
• تجنب التجاوز يف التكاليف الكامنة يف مشاري ع التصنيع ر
غي
أو
غي المجدول يف تسليم المعدات أو المواد ،وعدم كفاية العمالة الماهرة ،والزيادات ر
التأخي ر
ر
المتوقعة يف تكاليف المعدات والمواد والعمالة ،ومشاكل التصميم والهندسة ،والمشاكل المالية أو
غيها من الصعوبات.
ر
غي المستخدمة أو المكدسة أو الجديدة أو المطورة؛
• التوزي ع المالئم لمنصات الحفر ر
المستقبىل لمؤسستنا وأسطول الحفر؛
• الدارة الفعالة للحجم الميايد أو النمو
ي
• الحفاظ عىل أطقم العمل الالزمة لتشغيل منصات الحفر الحالية أو الضافية؛ أو
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لتحسي منصات
لمال أو نتائ عملياتنا أو أعمالنا أو توقعاتنا نتيجة
• التمكن بنجاح من
ر
ر
تحسي وضعنا ا ي
الحفر الحالية أو بناء منصات حفر جديدة.
يف حالة نجاحنا يف تطوير تقنيات جديدة الستخدامها يف أعمالنا ،فال يوجد ما يضمن توفر الطلب مستقبال
تبت تقنياتنا الجديدة ،كما قد نواجه صعوبات يف
عىل تلك التقنيات .وقد ييدد العمالء أو ال يرغبون يف ي
التفاوض عىل رشوط مرضية لخدماتنا التكنولوجية أو قد ال نتمكن من الحصول عىل أسعار كافية لتحقيق
العوائد المتوقعة عىل استثماراتنا يف البحث والتطوير يف مجال التقنيات الجديدة.
إذا لم ننجح يف تطوير منصات الحفر والمعدات الحالية أو بناء منصات جديدة يف الوقت المناسب وبطريقة
فعالة من حيث التكلفة ومناسبة الحتياجات العمالء ،فقد ينخفضالطلب عىل خدماتنا وقد نفقد حصتنا يف
الت قد ننفذها يف المستقبل كما نتوقع ،مما قد يؤثر سلبا عىل
السوق .وقد ال تعمل تقنية أو أكي من التقنيات ي
المعايي
المال ونتائ عملياتنا وسمعتنا .بالضافة إل ذلك ،يمكن للتقنيات أو الخدمات أو
أعمالنا ووضعنا
ر
ي
الجديدة أن تجعل بعض خدماتنا أو منصات الحفر أو المعدات متقادمة ،مما قد يقلل من قدرتنا التنافسية
المال ونتائ عملياتنا.
سلت جوهري عىل أعمالنا ووضعنا
ويكون له ر
ي
تأثي ي

إذا أخفقت أيٍ من منصات الحفر البحرية الخاصة بنا يف الحفاظ عىل شهادة التصنيف أو أخفقت يف أي
مسح مطلوب ،قد تصبح منصة الحفر غب قادرة عىل العمل ،مما يؤدي إل انخفاض اإليرادات والربحية.
يجب "تصنيف" أي منصة حفر بحرية من قبل مؤسسة تصنيف .وتشهد مؤسسة التصنيف أن منصة الحفر
يعت أن منصة الحفر قد تم بناؤها وصيانتها وفقا لقواعد مؤسسة التصنيف وتتوافق مع
"متوافقة" ،مما ي
الت يكون هذا البلد طرفا فيها.
القواعد واللوائح المعمول بها يف بلد تسجيل منصة الحفر واالتفاقيات الدولية ي
والقواني والمراسيم المطبقة
يتعي إجراء مسوحات بموجب االتفاقيات الدولية
ر
بالضافة إل ذلك ،عندما ر
لدولة َ
رسم ،بالنيابة عن السلطات المعنية.
العلم ،تجري مؤسسة التصنيف تلك المسوحات تنفيذا ألمر
ي
ورغم أن أكي من نصف منصات الحفر البحرية الخاصة بنا يقل عمرها عن ر
عشة أعوام ،فإن سبع منصات
منها يزيد عمرها عن  30عاما .ورغم أننا نجري صيانة دورية لمنصات الحفر الخاصة بنا ،فإنه يف حال لم
تحافظ أي منصة حفر عىل تصنيفها و  /أو تخفق يف أي مسح سنوي أو مسح خاص ،فقد يؤثر ذلك عىل
تراخيص المالحة الممنوحة لمنصات الحفر البحرية الخاصة بنا ولن تتمكن منصات الحفر من االستمرار يف
وف حال عدم القدرة عىل االستمرار يف
غي مؤهلة
مزاولة أعمالها وستتوقف عن العمل وتصبح ر
ر
للتأمي عليها .ي
المال ونتائ عملياتنا.
سلت جوهري عىل أعمالنا ووضعنا
إجراء العمليات أو االستخدام ،فقد يكون لذلك ر
ي
تأثي ي

قد تكون قدرتنا محدودة فيما يتعلق بنقل منصات الحفر بي المناطق الجغرافية ،وقد تكون مدة عمليات
التنقل ومخاطرها وتكاليفها ذات الصلة كببة بالنسبة لنا.
ُيعد قطاع الحفر البحري سوقا عالميا حيث يمكن نقل منصات الحفر من منطقة إل أخرى ،اعتمادا عىل
التنظيم لمنصات
القدرة التقنية لمنصة الحفر عىل االنتقال والعمل يف بيئات مختلفة ،بالضافة إل االمتثال
ي
الحفر للمتطلبات الفنية المحلية .ومع ذلك ،فإن عملية نقل منصات الحفر مكلفة وتستغرق وقتا طويال
ويمكن أن تتأثر بعدة عوامل منها ،عىل سبيل المثال ال الحرص ،اللوائح الحكومية والممارسات الجمركية،
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السياس،
وتوافر القاطرات وسفن السحب الجاف ،واألحوال الجوية ،والتيارات ،وعدم االستقرار
ي
وبالتال قد تصبح منصات الحفر عالقة .وتفرض بعض البلدان
واالضطرابات المدنية ،واألعمال العسكرية،
ي
متطلبات فنية صارمة عىل منصات الحفر ،مما يتطلب تعديًل ماديا جوهريا لها قبل استخدامها .وقد تتطلب
كبية ،مما قد يؤدي إل اقتصار استخدام منصات الحفر عىل تلك البلدان
هذه التعديالت نفقات رأسمالية ر
يف المستقبل .بالضافة إل ذلك ،تنطوي عملية التعبئة دائما عىل مخاطر تتمثل يف الضار بالمنصة .وقد
معي إل فقدان الرسوم أو تكبد
الت حددها عميل ر
يؤدي عدم نقل منصة الحفر وفقا للمواعيد النهائية ي
تعويضات مقطوعة أو إلغاء العقد أو إنهائه .وال تنص مصفوفة التكاليف الحالية لدينا دائما عىل تكاليف
والت نهدف إل التخفيف منها من خالل وضع
التعبئة (فيما يتعلق بنقل منصات الحفر خارج إمارة
أبوظت) ،ي
ي
وف بعض الحاالت،
نموذج جديد للتكاليف التشغيلية لضمان إدراج تكاليف التعبئة ضمن األسعار اليومية .ي
قد ال نحصل عىل أي عوض مقابل الوقت الذي تكون فيه منصة الحفر خارج الخدمة أثناء التعبئة .بالضافة
اف آخر دون وجود عقد مع العميل عىل أمل الحصول عىل
إل ذلك ،قد نقرر نقل منصة الحفر إل موقع جغر ي
عقود مستقبلية هناك .وإذا لم يتم الحصول عىل عقود من العمالء ،فسنتحمل تلك التكاليف.
وبالتال ،من
ي
المال ونتائ عملياتنا.
سلت جوهري عىل أعمالنا ووضعنا
المحتمل أن يكون ألنشطة التعبئة واالنتقال ر
ي
تأثي ي

تنطوي عملية إعادة تفعيل منصات الحفر المكدسة عىل مخاطر منها التأخب وتجاوز التكاليف ،مما قد
سلب عىل مواردنا النقدية المتاحة ونتائج العمليات.
يكون له تأثب ر ي
إننا نتوقع إعادة تفعيل منصات الحفر المكدسة حاليا بمجرد التعاقد عليها ،وقد نفكر يف إعادة تفعيل منصات
حفر إضافية استعدادا للعوائد االقتصادية اليجابية المتوقعة من إعادة التفعيل .وتخضع مشاري ع إعادة
المال
التأخي ،مما قد يؤثر سلبا عىل أعمالنا ووضعنا
التفعيل لمخاطر التنفيذ ،بما يف ذلك تجاوز التكلفة أو
ر
ي
ونتائ عملياتنا ،كما يمكن أن تتجاوز النفقات الرأسمالية والتكاليف المؤجلة لعادة تقعيل منصات الحفر
المكدسة نفقاتنا الرأسمالية المخطط لها .وقد يؤدي عدم اكتمال عملية إعادة التفعيل يف الوقت المحدد ،يف
تأخي عقد الحفر أو إعادة التفاوض بشأنه أو إلغائه كما يمكن أن يقوض اليتيبات المخطط
بعض األحوال ،إل ر
ر
لها المتعلقة ببدء العمليات يف الموعد المحدد ،مما يعرضنا لتحمل غرامات تعاقدية .ويمكن أن يتأثر مشوع
غي مالئمة خالل فية التكديس ،مما
غي صحيحة أو ر
إعادة التفعيل الناجح يف حال استخدام إجراءات حفظ ر
ميانية المحددة.
يتسبب يف زيادة التكاليف و  /أو
التأخي يف إعادة التفعيل بما يتجاوز ال ر
ر

ر
ر
والب تخضع الختبار انخفاض القيمة (إذا كانت هناك
لدينا قيمة دفبية ضخمة لألصول طويلة األجل ،ي
ر
مؤشات عىل انخفاض القيمة) ،وقد يتعي تسجيل خسائر انخفاض قيمة عىل األصول طويلة األجل.
األمريك  3,253مليون و 3,180مليون ،بما يمثل نسبة
بلغت القيمة الدفيية لممتلكاتنا ومعداتنا بالدوالر
ي
التوال .وفقا لسياساتنا
إجمال أصولنا يف  30يونيو  2021و 30يونيو  ،2020عىل
 %59.9ونسبة  %63.6من
ي
ي
تغيات
تشي األحداث أو ر
المحاسبية الهامة ،نقوم بمراجعة ممتلكاتنا ومعداتنا لفحص انخفاض القيمة عندما ر
إجمال القيمة الدفيية ألصولنا المحتفظ بها والمستخدمة قد ال يمكن اسيدادها .وقد تقودنا
األوضاع إل أن
ي
تغيات أوضاع
التوقعات المستقبلية لألسعار اليومية المنخفضة أو معدالت استخدام منصات الحفر أو ر
غي قابلة لالسيداد .وإذا وجدنا أن
السوق إل االعتقاد بأن القيمة الدفيية ألصولنا طويلة األجل أصبحت ر
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يتعي علينا تسجيل خسائر نتيجة انخفاض قيمة مجموعة األصول
القيمة الدفيية ر
غي قابلة لالسيداد ،فقد ر
المال ونتائ عملياتنا.
طويلة األجل ،مما قد يؤثر سلبا عىل أعمالنا ووضعنا
ي

المال ونتائج
سلب عىل أعمالنا ووضعنا
ي
يمكن أن يكون لتنظيم غازات االحتباس الحراري وتغب المناخ تأثب ر ي
عملياتنا.
يف عام  ،2015تم اعتماد األجندة الخرصاء لدولة المارات العربية المتحدة  2030-2015كإطار تنفيذي
المناج والبيئة
للتغي
وف عام  ،2016تم تشكيل مجلس المارات
ر
ي
السياتيجية المارات للتنمية الخرصاء .ي
وصدقت دولة المارات عىل اتفاقية باريس للمناخ .وتهدف خطة المناخ إل إدارة االنبعاثات ،لضمان أن
الجراءات المناخية تعزز تحقيق األهداف االقتصادية لدولة المارات العربية المتحدة مع تلبية األهداف
بتغي المناخ من خالل فصل االنبعاثات عن النمو االقتصادي .وتماشيا مع رؤية  2021واألجندة
المتعلقة ر
الوطنية ،تحتاج دولة المارات العربية المتحدة إل إنتاج ما نسبته  %27من متطلبات الطاقة من مصادر
الطاقة النظيفة ،وخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري للفرد ،وتحقيق متوسط استهالك من النفط
يبلغ  5أطنان للفرد بحلول عام  .2021وتهدف هذه الجراءات إل الحد من االعتماد عىل النفط والطلب
القواني واللوائح والمعاهدات
تأثي جوهري عىل أعمالنا .وقد تؤثر
المستقبىل عليه ،مما قد يكون له ر
ر
ي
سلت عىل أعمالنا وموردينا
بشكل
المناخ
وتغي
اري
ر
الح
االحتباس
ات
ز
بغا
المتعلقة
الدولية
واالتفاقيات
ر
ي
وعمالئنا ،وقد تؤدي إل ارتفاع تكاليف االمتثال وزيادة قيود التشغيل ،ويمكن أن تحد من التنقيب يف قطاع
المال ونتائ عملياتنا.
سلت عىل أعمالنا ووضعنا
النفط والغاز وقطاع الغاز
الطبيع ،وكل ذلك سيكون له ر
ي
تأثي ي
ي

التقاض واإلجراءات القانونية والتنظيمية األخرى.
تخضع عملياتنا لمخاطر
ي
قد نتعرض يف المستقبل ،من وقت آلخر ،للدخول يف مسائل مختلفة تتعلق بياعات قضائية ،وقد تشمل،
من ربي أمور أخرى ،نزاعات عىل العقود ،ومطالبات الصابة الشخصية ،والمطالبات أو الجراءات البيئية،
وغيها
والمطالبات المتعلقة باألسبستوس ،ومسائل التوظيف ،والمطالبات الحكومية المتعلقة بالواجبات ر
تأثي أي
الت تنشأ يف سياق أعمالنا المعتاد .وال يمكننا التنبؤ عىل نحو قاطع بنتيجة أو ر
من الدعاوى القضائية ي
التقاض ،وقد يكون للنتيجة النهائية ألي دعوى قضائية أو التكاليف المحتملة
غيها من مسائل
مطالبة أو ر
ي
كاف يف كل الحاالت ،وقد ال
سلت جوهري علينا .وقد يكون
تأثي
غي قابل للتطبيق أو ر
التأمي ر
لحلها ر
ر
غي ٍ
ي
وف حال لم يتم حل مسألة
تحافظ رشكات
التأمي عىل قدرتها عىل الوفاء بالياماتها ،وقد ال تتوفر وثائق ر
ر
تأمي .ي
سلت
التقاض الحالية أو المستقبلية لصالحنا ولم يشملها
أو أكي من مسائل
التأمي ،فقد يكون لذلك ر
ر
تأثي ي
ي
المال ونتائ عملياتنا.
جوهري عىل أعمالنا ووضعنا
ي

قد ال تتيح لنا بعض عقود الحفر ر
اسبداد التكلفة الزائدة بالكامل يف حالة زيادة النفقات.
تنص بعض عقود الحفر الخاصة بنا عىل معدالت تكلفة يومية ثابتة عىل مدار مدة العقد .ومن أجل التخفيف
من آثار التضخم عىل اليرادات المحققة من العقود المحددة المدة ،قمنا بإدراج أحكام الزيادة التلقائية فيها
وسنستمر يف إدراجها يف عقود الحفر الجديدة الخاصة بنا ،حيث تسمح لنا هذه األحكام بتعديل األسعار
ر
المؤشات المنشورة وتكاليفنا التاريخية .وتهدف هذه األحكام لتعويضنا عن زيادات
اليومية بناء عىل بعض
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والتأمي وتكاليف الصيانة .ومع ذلك ،قد تنت الزيادات الفعلية يف
معينة يف التكاليف ،بما يف ذلك األجور
ر
ر
تغييات مقابلة عىل المؤشات المطبقة .عالوة عىل ذلك ،قد
التكلفة عن أحداث أو حاالت ال تنعكس بأي ر
ر
غي محدثة يف وقت التعديل ،كما أن التعديالت ال يتم إجراؤها إال عىل فيات منتظمة.
تكون بعض
المؤشات ر
ولهذه األسباب ،قد يختلف التوقيت والمبلغ المستلم نتيجة التعديالت عن توقيت ومبلغ النفقات المرتبطة
المال ونتائ عملياتنا .وعىل الرغم مما تقدم ،قد
بزيادة التكلفة الفعلية ،مما قد يؤثر سلبا يف أعمالنا ووضعنا
ي
لتأثيات
ال تتضمن بعض عقود الحفر المستقبلية أحكام من ذلك القبيل ،مما قد يعرض نتائ عملياتنا ر
التضخم عىل نفقاتنا.

تتضمن مصاريف التشغيل والصيانة الخاصة بنا تكاليف ثابتة قد ال تنخفض بما يتناسب مع انخفاض
استخدام منصات الحفر واألسعار اليومية أو ال تتغب بما يتناسب مع تغبات إيرادات التشغيل.
ر
ر
المباشة المرتبطة بتشغيل
وغي
تشمل مصاريف التشغيل الخاصة بخدمات الحفر كل التكاليف
المباشة ر
بالتغيات يف األسعار اليومية واالستخدام .خالل فيات
والت ال تتأثر غالبا
ر
معدات الحفر وصيانتها ودعمها ،ي
انخفاض اليرادات و  /أو النشاط ،قد ال تنخفض بعض التكاليف الثابتة (مثل االستهالك) وغالبا ما نتحمل
التغيات يف
تتغي نفقات التشغيل والصيانة بالرصورة بما يتناسب مع
ر
تكاليف إضافية .بالضافة إل ذلك ،ال ر
إيرادات التشغيل .فخالل أوقات انخفاض االستخدام ،قد ال تنخفض التكاليف بشكل فوري ألننا قد نتحمل
تكاليف إضافية مرتبطة بالصيانة والتكديس منخفض التكلفة لمنصة الحفر ،أو قد ال نتمكن من تقليل تكلفة
عمليات الدعم لدينا يف منطقة معينة بشكل كامل بسبب الحاجة إل دعم منصات الحفر المتبقية يف تلك
المنطقة .وفقا لذلك ،قد ال يتم تعويض انخفاض اليرادات نتيجة انخفاض معدات التكلفة اليومية و  /أو
سلت جوهري عىل أعمالنا
تأثي
االستخدام بانخفاض تكاليف خدمات الحفر والحلول ،مما قد يكون له ر
ي
المال ونتائ عملياتنا.
ووضعنا
ي

قد يؤدي عدم تعيي موظفي رئيسيي واالحتفاظ بهم وكذلك عدم القدرة عىل جذب المواهب إل
اإلضار بالعمليات.
للموظفي ذوي المهارات العالية لتنفيذ العمليات وتقديم الخدمات الفنية
إننا نعتمد عىل الجهود المستمرة
ر
الالزمي لعمليات الحفر مع زيادة عدد منصات
الموظفي
والدعم ألعمالنا .يف السابق ،اشتدت المنافسة عىل
ر
ر
المؤهلي يف
الموظفي
الت تم تفعيلها أو إضافتها إل األساطيل أو قيد النشاء ،مما أدى إل نقص يف
ر
ر
الحفر ي
القطاع وخلق ضغط تصاعدي عىل األجور وارتفاع معدل الدوران .وقد نتعرض لنقص يف أصحاب الخيات
كي يف عملياتنا نتيجة ألي زيادة يف معدل الدوران ،مما قد يؤدي إل زيادة أوقات التوقف عن العمل
المشار ر
وف حال احتدام
والمزيد من حوادث التشغيل ،مما قد يؤدي بدوره إل انخفاض اليرادات وزيادة التكاليف .ي
المؤهلي يف المستقبل ،فقد نشهد زيادات يف التكاليف أو قيود عىل
الموظفي
المنافسة الميايدة عىل
ر
ر
العمليات التشغيلية.

ر
الب نعمل بموجبها نتيجة للتغيبات يف قواني ولوائح
ويمكن أن تزداد تكاليف العمالة وقيود التشغيل ي
العمل.
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الت يمكن أن تزيد من تكاليف العمالة ومن المحتمل أن تؤثر يف تكاليف العمليات
هناك عدد من العوامل ي
المؤهلي والمعدات بشكل
الموظفي
األخرى .وخالل الفيات التاريخية للنمو داخل القطاع ،زادت تكلفة
ر
ر
الموظفي والتشغيل المتعلقة بعمليات
كبي .وحت خالل فيات انخفاض النمو يف القطاع ،قد تزداد تكاليف
ر
ر
موظفي وخدمات ومعدات
والت تشيط الحصول عىل
ر
الت تزداد ضامة ،ي
معينة نتيجة للمتطلبات المحلية ي
من دولة المارات العربية المتحدة.

ائ ).(cybersecurity
تخضع أنظمة تكنولوجيا المعلومات لمخاطر وتهديدات األمن
ر
السيب ي
نحن نعتمد عىل التقنيات الرقمية لجراء عملياتنا البحرية واليية ،وتحصيل المدفوعات من العمالء والدفع
الت تتعرض لها أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنا
للموردين
ر
والموظفي .هذا وتزداد التهديدات ي
ائ ) (cybersecurityوالحوادث أو الهجمات اللكيونية .بالضافة إل ذلك،
والمرتبطة بمخاطر األمن السيي ي
غي معلومة لنا لبعض الوقت .وتشمل المخاطر المرتبطة بهذه التهديدات
قد تظل أي خروقات يف أنظمتنا ر
تعطل بعض األنظمة عىل منصاتنا ،والعاقات األخرى لقدرتنا عىل إجراء عملياتنا ،وفقدان الملكية الفكرية أو
معلومات الملكية أو بيانات العمالء ،وتعطيل عمليات عمالئنا ،وفقدان أنظمة توصيل بيانات العمالء أو تلفها،
ائ ) (cybersecurityأو االستجابة لها أو التخفيف من حدتها.
وزيادة التكاليف لمنع أحداث األمن السيي ي
سلت جوهري عىل أعمالنا ووضعنا
وف حالة وقوع أي حادثة إلكيونية من هذا القبيل ،فقد يكون لها ر
ي
تأثي ي
المال ونتائ عملياتنا.
ي

ر
وبالتال نتعرض الحتمال فقدان استخدام األرض الرصوري أو
الب تقع عليها أصولنا،
ًي
ال نمتلك األرض ي
المال.
زيادة التكاليف للحتفاظ بها والذي قد يؤثر سلبا يف نتائج عملياتنا ووضعنا
ي
اض الصناعية والمكاتب ومساحة المستودعات وأماكن إيواء موظفينا،
نستخدم كل العقارات ،بما فيها األر ي
ر
رئيس من شكة
أبوظت وبشكل
أبوظت أو من كيانات مملوكة لحكومة
عن طريق االستئجار إما من حكومة
ي
ي
ي
أي من عقود اليجار أو عقود اليجار من الباطن
أدنوك .ونتعرض الحتمالية أن تؤدي زيادات اليجار بموجب ٍ
الت نزاول
إل زيادة تكاليف التشغيل .ي
وف حال عدم قدرتنا عىل الحفاظ عىل الحق يف استخدام الممتلكات ي
عليها أعمالنا ر
سلت
تأثي
بشوط مقبولة ،أو زيادة التكاليف للحفاظ عىل هذه الحقوق ،فقد يكون لذلك ر
ي
المال ونتائ عملياتنا .يرج مراجعة قسم "األعمال  -الممتلكات" وقسم
جوهري عىل أعمالنا ووضعنا
ي
"معامالت األطراف ذات العالقة".
اض الممنوحة لنا والمنصوص عليها يف اتفاقياتنا الميمة مع رشكة أدنوك ،ال
نظرا للقيود المفروضة عىل األر ي
الت نجري عليها عملياتنا أو نقلها أو رهنها أو اتخاذ أي إجراءات أخرى من شأنها تسييل
يمكننا بيع األرض ي
ُ
المال الخاصة بنا.
قيمتها أو مطالبة رشكة أدنوك بذلك ،وال تدرج أي قيمة لهذه األرض يف قائمة المركز
ي

قد ال ننجح يف تعزيز الباهة والثقة والكفاءة يف الرقابة الداخلية عىل التقارير المالية
الت تنظم بيانات العمالء والدارة والتمويل والمديونية
إننا نعتمد يف أعمالنا عىل الضوابط والجراءات الداخلية ي
االئتمانية المستحقة والجوانب األخرى ألعمالنا.
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الماليي لدينا أي ثغرات جوهرية يف ضوابطنا الداخلية فيما بتعلق بعمليات تدقيق
المدققي
لم يسجل
ر
ر
التقارير المالية .وعىل الرغم من ذلك ،ال يمكن أن يكون هناك تأكيد بأن هذه الضوابط والجراءات ستكون
كافية الستيفاء متطلباتنا بشكل عام أو الستيفاء المتطلبات المتعلقة ر
بالشكة المساهمة العامة.
وف حال ظهور نقاط ضعف جوهرية يف رقابتنا الداخلية عىل التقارير المالية مستقبال ،فقد تحتوي بياناتنا
هذا ي
ُ
وسيتعي علينا القيام بإعادة اصدار نتائجنا المالية مما قد يفقد المستثمرين
المالية عىل أخطاء جوهرية،
ر
السوف ألسهمنا سلبا ،إذا لم نتمكن
الت تم اصدارها.بالضافة إل ذلك ،قد يتأثر السعر
ي
الثقة يف بياناتنا المالية ي
من إصدار بيانات مالية دقيقة يف الوقت المناسب.
المخاطر المتعلقة باإلمارات العربية المتحدة ومنطقة ر
الشق األوسط وشمال أفريقيا

أبوظب وغبها من المناطق يف
قد تؤثر األوضاع االقتصادية والمالية والسياسية العامة ،ال سيما يف إمارة
ري
ر
سلب جوهري عىل نتائج عملياتنا
الب نجري فيها معظم عملياتنا ،بشكل ر ي
دولة اإلمارات العربية المتحدة ي
المال.
ووضعنا
ي
وغيها من المناطق يف دولة
قد تؤثر األوضاع االقتصادية والمالية والسياسية العامة ،ال سيما يف إمارة
أبوظت ر
ي
سلت جوهري عىل أعمالنا ونتائ عملياتنا
الت نجري فيها معظم عملياتنا ،بشكل
ي
المارات العربية المتحدة ي
المستهلكي،
المال وتوقعاتنا المستقبلية .يمكن أن يساهم تراجع ثقة المستهلك و  /أو إنفاق
ووضعنا
ر
ي
التغيات التضخمية ،أو االنكماشية الكب رية أو األحداث التنظيمية أو الجيوسياسية
والتغيات يف البطالة ،أو ر
ر
المضطربة ،يف زيادة التقلبات وتقليل التوقعات لالقتصاد وأسواقنا ،بما يف ذلك سوق منتجاتنا وخدماتنا،
سلت جوهري عىل أعمالنا ونتائ عملياتنا
ويؤدي إل ضغوط بشأن الطلب أو التكلفة ،مما قد يكون له ر
تأثي ي
المال وتوقعاتنا المستقبلية .وقد يتأثر اقتصاد دولة المارات العربية المتحدة سلبا نتيجة صعوبة
ووضعنا
ي
األوضاع االقتصادية العالمية والصدمات الخارجية ،بما يف ذلك تقلبات األسواق المالية واالضطرابات
التجارية والسياسات التجارية الحمائية أو التهديدات المرتبطة بذلك .عىل وجه الخصوص ،يمكن أن يؤدي
الوطت ،مع انخفاض النمو
العالم يف السياسات ،بما يف ذلك التوجه نحو سياسة حماية النتاج
التحول
ي
ي
النفط يف
غي
العالم بسبب انخفاض التجارة والهجرة وتدفقات االستثمار عي الحدود ،إل إبطاء النمو ر
ي
ي
أبوظت .ويمكن أن تؤثر هذه األوضاع عىل كل قطاعات أعمالنا ،ويمكن أن
إمارة
و
المتحدة
العربية
ات
المار
ي
يىل:
تشمل األمثلة عىل هذه األوضاع ما ي
القليم أو العام أو تعرضه للصدمات؛
الكىل
ي
• تدهور عام أو طويل األمد يف االقتصاد ي
الت نعمل فيها؛ و
•
ر
الت يمكن أن تؤثر يف األسواق ي
التغييات التنظيمية ي
الت يمكن أن تعيق قدرتنا عىل العمل بشكل مرب ح نظرا للتحديات
• الضغوط االقتصادية االنكماشية ،و ي
الكامنة يف إجراء التعديالت االنكماشية المقابلة يف هيكل التكلفة الخاص بنا.
وتتسم طبيعة هذه األنواع من المخاطر بعدم إمكانية توقعها ،لذا يصعب التخطيط لها أو التخفيف من
المال وتوقعاتنا المستقبلية .يرج
تأثيها المحتمل عىل أعمالنا ونتائ عملياتنا ووضعنا
حدتها ،مما يفاقم ر
ي
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مراجعة القسم "—المخاطر المتعلقة بالقطاع واألعمال الخاصة بنا— أثر جائحة رفيوس كورونا عىل أعمال
ر
المال".
الشكة ونتائ عملياتها ووضعها
ي
الماض
أبوظب بشكل كبب بالتقلبات يف األسعار الدولية للنفط الخام ،وقد تأثر اقتصادها يف
يتأثر اقتصاد
ي
ري
ً
ً
ر
تأثرا سلبيا بفبات طويلة من انخفاض أسعار النفط الخام ومن المرجح أن يستمر تأثره يف المستقبل.
كبي عىل عائدات المواد
يتأثر اقتصاد إمارة
كبي بأسعار النفط الخام العالمية ويعتمد بشكل ر
أبوظت بشكل ر
ي
االسم
الجمال
المحىل
الهيدروكربونية .استحوذ قطاع المواد الهيدروكربونية عىل نسبة  %50من النات
ي
ي
ي
أبوظت يف عام  2020مقارنة بنسبة  %40.8يف عام  2019ونسبة  %41.7يف عام  ،2018ويعكس
لمارة
ي
أبوظت  .)2020وتقلبت أسعار النفط
النمو بشكل عام زيادة أسعار النفط الخام (المصدر :مركز الحصاء –
ي
الخام فيما مىص استجابة لمجموعة متنوعة من العوامل الخارجة عن سيطرتنا ،بما يف ذلك (عىل سبيل
المثال ال الحرص):
ر
• التطورات االقتصادية والسياسية يف كل من المناطق المنتجة للنفط يف العالم ال سيما الشق األوسط
أبوظت
(يرج مراجعة القسم "—قد تؤثر األوضاع االقتصادية والمالية والسياسية العامة ،ال سيما يف
ي
سلت
الت نجري فيها معظم عملياتنا ،بشكل
ر
ي
وغيها من المناطق يف دولة المارات العربية المتحدة ي
جوهري عىل نتائ عملياتنا ووضعنا")؛
والقليم والتوقعات المتعلقة بمستوى العرض
العالم
• مستوى العرض والطلب عىل المستوى
ي
ي
والطلب يف المستقبل لمنتجات النفط والغاز؛
• قدرة أعضاء أوبك وأوبك  +عىل االتفاق عىل مستويات وأسعار إنتاج عالمية محددة والحفاظ عليها،
(يرج مراجعة القسم "—المخاطر المتعلقة بالقطاع واألعمال الخاصة بنا— يمكن أن تؤثر التقلبات

سلت عىل أعمال الحفر وربما إيراداتنا وتدفقاتنا النقدية وربحيتنا
يف أسعار النفط والغاز
الطبيع بشكل ي
ي
مستقبىل من قبل منظمة أوبك للحد من حصص إنتاج النفط أو
 وكذلك  -يمكن أن يؤثر أي قراري
تقييده عىل مستوى إنتاج رشكة أدنوك من النفط ،مما يؤثر سلبا عىل عقود الحفر الخاصة بنا")؛
الت تهدف للحد من انبعاثات الكربون واألحوال الجوية والبيئية العالمية
•
ر
تأثي اللوائح البيئية الدولية ي
(يرج مراجعة "—المخاطر المتعلقة بالقطاع واألعمال الخاصة بنا— قد يؤدي عدم االمتثال
سلت عىل أعمالنا")؛ و
للقواني الحكومية والبيئية أو
الت تطرأ عليها إل ر
ر
ر
تأثي ي
التغييات ي
• األسعار والتوافر واالتجاهات المتعلقة باستخدام أنواع الوقود والتقنيات البديلة (يرج مراجعة
القسم "—المخاطر المتعلقة بالقطاع واألعمال الخاصة بنا— يمكن أن تؤثر التقلبات يف أسعار
سلت عىل أعمال الحفر وربما إيراداتنا وتدفقاتنا النقدية وربحيتنا").
الطبيع بشكل
النفط والغاز
ي
ي
أبوظت ودولة المارات العربية المتحدة ،بما يف ذلك
ال تزال العديد من القطاعات االقتصادية داخل إمارة
ي
غي ر
دئ ،تعتمد جزئيا بشكل ر
مباش عىل أسعار النفط الخام ،لذلك قد يكون للفيات الطويلة من
مباش أو ر
ي
وغيها من المارات .عىل سبيل
لمارة
االقتصادي
الوضع
عىل
سلت
تأثي
الخام
النفط
أسعار
انخفاض
أبوظت ر
ر
ي
ي
دئ أو الحكومات الماراتية األخرى خفض النفقات الحكومية نظرا إل ضغوط
المثال ،قد تقرر
أبوظت أو ي
ي
المال عىل البنية
الميانية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط الخام ،مما قد يؤدي بدوره إل خفض النفاق
ر
ي
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الت تخلق تدفقات إيرادات لكل من الكيانات العامة والخاصة .وقد تواجه
التحتية والمشاري ع األخرى ي
ر
كبية للحكومة والشكات المملوكة
المؤسسات المالية المحلية انخفاض يف السيولة (إذا تم سحب ودائع ر
للحكومة لتمويل العجز) أو ارتفاع يف خسائر القروض أو انخفاض القيمة .عالوة عىل ذلك ،قد تتأثر األعمال
الت تعتمد عىل االستهالك المي يل ،بما يف ذلك المنتجات االستهالكية والتعليم والرعاية الصحية
التجارية ي
والسكان ،سلبا بسبب انخفاض مستويات النشاط االقتصادي النات عن فيات طويلة من انخفاض أسعار
النفط الخام.
يف  6مارس  ،2020اجتمعت منظمة أوبك مع منظمة أوبك  +لمناقشة الحاجة إل خفض إمدادات النفط
لتحقيق التوازن يف أسواق النفط يف ظل ارتفاع مخاوف الطلب نتيجة النتشار ما أطلقت عليه منظمة الصحة
العالمية الحقا جائحة رفيوس كورونا .ولم يتم التوصل إل اتفاق ربي أعضاء منظمة أوبك  +يف هذا االجتماع،
وه رشكة سعودية متعددة الجنسيات للبيول والغاز
ي
وف  7مارس  ،2020خفضت أرامكو السعودية ،ي
الطبيع ،أسعار البيع الرسمية ،حيث منحت األولوية للحفاظ عىل حصتها يف السوق عىل اآلثار المتعلقة
ي
باألسعار .نتيجة لذلك ،انخفضت أسعار النفط الخام بشكل جوهري .يف  12أبريل  ،2020وافقت منظمة
وف  6يونيو  2020مددت
أوبك  +عىل خفض النتاج بقيمة  9.7مليار برميل يوميا فيمايو ويونيو  ،2020ي
وف  15يوليو  ،2020وافقت منظمة أوبك  +عىل خفض سقف إنتاج
فية خفض النتاج حت يوليو  .2020ي
الحال بنحو  1.6مليون برميل يوميا بدءا من أغسطس  .2020نتيجة للمناقشات واالتفاقيات السابقة
النفط
ي
لمنظمة أوبك  ،+استقرت أسعار النفط الخام ،عىل الرغم من أنه من المتوقع أن تستمر يف التعرض لتقلبات
كبية وقد تنخفض نظرا لمخاوف الطلب المستمرة ،خاصة إذا كانت هناك موجات إضافية من جائحة رفيوس
ر
.
كورونا أو عودة ظهوره بالضافة إل ذلك ،وفقا لوكالة فيتش ،من المرجح أن تواجه منظمة أوبك  +التحدي
وبي خطر فقدان حصتها يف السوق
المستمر المتمثل يف محاولة الموازنة ربي الحاجة إل ارتفاع أسعار النفط ر
األمريك نتيجة لما سبق .يف نوفمي  ،2020ذكرت فيتش أن عمليات الغالق األوروبية
لصالح النفط الصخري
ي
تعاف الطلب يف سوق النفط العالمية .عالوة عىل ذلك ،أفادت فيتش
المتجددة من المرجح أن تؤدي إل تأخر ي
يف يناير  2021أنه عىل الرغم من استمرار ضعف الطلب بسبب جائحة رفيوس كورونا ،فقد ارتفعت أسعار
كبي منذ أكتوبر  2020بسبب تخفيضات إنتاج منظمة أوبك  ،+وانخفاض مخزونات النفط
النفط بشكل ر
وزيادة تفاؤل المستثمرين ،ويعزى ذلك إل إطالق اللقاح يف العديد من البلدان .يف  4مارس ،قامت منظمة
أوبك  +بتدوير حصص النتاج الحالية حت أبريل ( 2021حيث ُسمح لكازاخستان وروسيا بزيادات هامشية
طوع .وفقا لوكالة فيتش،
يف النتاج) واليمت المملكة العربية السعودية باالستمرار يف تخفيض النتاج بشكل
ي
من المفيض أن يؤدي ذلك إل تشي ع تطبيع المخزون ودعم األسعار .بمجرد أن يتم تطبيع المخزون ،تتوقع
ر
كبي.
فيتش أن تقوم منظمة أوبك  +بتعديل إنتاجها بما
يتماس مع الطلب لتجنب حدوث عجز أو فائض ر
وبتاري خ  19يوليو  ،2021وافقت أوبك +عىل تمديد اتفاقية ابريل  2020حت تاري خ  31ديسمي  2022مع
الكىل بمقدار  500,000برميل يوميا .كما وافق أعضاء أوبك +عىل تقييم
مزيد من التعديل التصاعدي لإلنتاج ي
والسع لنهاء تعديالت النتاج بحلول نهاية شهر
تطورات السوق وأداء أعضاء أوبك +يف شهر ديسمي 2021
ي
وف شهر يوليو  ،2021أفادت التقارير بأنه تم التوصل إل اتفاق ربي
سبتمي  ،2022وفقا لظروف السوق .ي
أبوظت من  3.176مليون برميل إل  3.65مليون برميل اعتبارا من شهر ابريل
أعضاء أوبك +لزيادة إنتاج
ي
.2022
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والمحىل عىل مستوى العالم،
الدول
نظرا إل تخفيف إجراءات الغالق والقيود المفروضة عىل السفر والنقل
ي
ي
المتعاف ،مما قد يؤدي إل مزيد من التقلبات يف أسعار
قد تزيد الدول المنتجة للنفط من النتاج لتلبية الطلب
ي
النفط الخام عىل مستوى العالم ال سيما المارات العربية المتحدة .يرج مراجعة البند "—المخاطر المتعلقة
بالقطاع واألعمال الخاصة بنا— أثر جائحة رفيوس كورونا عىل أعمال ر
الشكة ونتائ عملياتها ووضعها
المال".
ي
يمكن أن يكون ألي من العوامل الموضحة أعاله ،بما يف ذلك التطورات األخرى المتعلقة بجائحة رفيوس
سلت جوهري عىل
كورونا (وإمكانية حدوث موجات إضافية أو تجددها) واتفاقيات أوبك أو أوبك  ،+ر
تأثي ي
دئ)،
والمال لمارة
والسياس
الوضع االقتصادي
أبوظت (والمارات العربية المتحدة بشكل عام ،بما يف ذلك ي
ي
ي
ي
المال وتوقعاتنا المستقبلية وأسعار
سلت جوهري عىل أعمالنا ونتائ عملياتنا ووضعنا
مما قد يكون له ر
ي
تأثي ي
تداول األسهم.

قد يؤثر استمرار حالة عدم االستقرار واالضطراب ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا ،أو تصاعد
ي
المال.
ووضعنا
عملياتنا
سلب جوهري عىل نتائج
ي
الباع المسلح ،بشكل ر ي
أبوظت والمارات العربية المتحدة تتمتعان ببيئة سياسية مستقرة وعالقات دولية سليمة
عىل الرغم من أن
ي
ر
بشكل عام ،فمنذ عام  2011كانت هناك اضطرابات سياسية يف عدد من البلدان يف منطقة الشق األوسط
وشمال إفريقيا ،بما فيها البحرين ومرص وإيران والعراق وليبيا وسوريا وتونس واليمن .وتضمنت هذه
االضطرابات مظاهرات عامة ووصلت يف الحاالت القصوى إل الرصاع المسلح والحروب األهلية ،وأدت إل
السياس يف كل أنحاء المنطقة .وال يمكن التنبؤ بحدوث
التغييات يف األنظمة وزيادة حالة عدم التيقن
عدد من
ر
ي
أبوظت
حاالت أو أحداث مثل الحرب أو األعمال العدائية األخرى ،أو ما ييتب عىل ذلك من آثار عىل إمارة
ي
والمارات العربية المتحدة .تخضع منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا حاليا لعدد من الياعات المسلحة
وغي الدول،
(الت تشارك فيها جهات فاعلة متعددة من الدول ر
الت تشهدها يف اليمن وسوريا ي
بما يف ذلك تلك ي
المرتبطي
المسلحي
وفلسطي ،وكذلك ضاعات مع
مثل الواليات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران) والعراق
ر
ر
ر
بالدولة السالمية.
الت تشهدها دولة المارات العربية
تأثرت
أبوظت ي
ودئ والمارات األخرى وستظل تتأثر بالتطورات السياسية ي
ي
ر
الت تؤثر عليها ،وقد تؤثر ردود فعل المستثمرين عىل
المتحدة ومنطقة الشق األوسط وشمال إفريقيا أو ي
التطورات ف أي بلد ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا عىل األوراق المالية للمصدرين يف أسواق أخرى،
ي
ي
بما يف ذلك المارات العربية المتحدة .يف  14سبتمي  ،2019تعرضت منشأة المعالجة يف بقيق وحقل خريص
الت شنتها طائرات بدون طيار وصواري خ،
النفط يف المملكة العربية السعودية ألضار جسيمة جراء الهجمات ي
ي
كبي وفوري ف إنتاج النفط ر
لشكة أرامكو السعودية .يف يناير  ،2020حدثت مواجهة
انخفاض
ف
تسبب
مما
ر
ي
ي
ر
العسكريي
مسية أحد كبار القادة
مباشة ربي الواليات المتحدة وإيران عندما قتلت غارة جوية بطائرة
ر
ر
ائ باستخدام صواري خ باليستية عىل قاعدة عسكرية أمريكية يف العراق.
الير ر
انيي يف العراق ،أعقبها هجوم إير ي
يف سياق هذه المواجهة ،أكدت الحكومة اليرانية أنها لن تليم بعد اآلن ببنود خطة العمل الشاملة المشيكة
الكهربائ يف مجمع
كبي يف التيار
ائ .يف  11أبريل  ،2021حدث انقطاع ر
ي
فيما يتعلق بينام الطاقة النووية الير ي
نطي جنوب طهران ،بإيران ،نتيجة انفجار قيل إنه نت عن هجوم عىل مجمع نطي .عىل الرغم من أن دولة
الت شهدها عدد من الدول
المارات العربية المتحدة لم تشهد هجمات إرهابية أو نزاعا مسلحا مثل تلك ي
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األخرى ف منطقة ر
المتطرفي أو الجماعات الرهابية
الشق األوسط وشمال إفريقيا ،فإنه ال يوجد ما يضمن أن
ر
ي
لن ر
يشعوا يف أنشطة إرهابية أو عنيفة أخرى يف المارات العربية المتحدة ،أو لن تتأثر بأي تصعيد للياع
أبوظت أو المارات العربية المتحدة أو تؤثر فيهما
القليم .قد يكون ألي حوادث إرهابية تشهدها
المسلح
ي
ي
أبوظت أو المارات العربية المتحدة
القليم (سواء كان ذلك يشمل
الجيوسياس
وتزايد حالة عدم االستقرار
ي
ي
ي
أبوظت ودولة
سلت جوهري عىل مستوى جاذبية
أم ال) ،أو أي تصاعد للرصاع العسكري يف المنطقة ،ر
ي
تأثي ي
األجنت ورأس المال ،وقدرتهما عىل االنخراط يف التجارة الدولية ،وقطاع
المارات العربية المتحدة لالستثمار
ي
وبالتال عىل مواقعهما االقتصادية والخارجية والمالية ،مما قد يؤثر سلبا يف أعمالنا ونتائ
السياحة فيهما،
ي
المال وتوقعاتنا المستقبلية وأسعار تداول األسهم.
عملياتنا ووضعنا
ي
غي المهرة
عالوة عىل ذلك ،تعتمد دولة المارات العربية المتحدة عىل العمالة الوافدة ،بما يف ذلك العمال ر
كبية يف
وكذلك
المهنيي ذوي المهارات العالية يف مجموعة من قطاعات الصناعة ،وقد بذلت جهودا ر
ر
ر
كبية من الشكات األجنبية والسياح إل الدولة .ومن شأن هذه الخطوات أن
السنوات
األخية لجذب أعداد ر
ر
المقاتلي
القليم ،أو بدء
تجعل المارات العربية المتحدة أكي عرضة للخطر يف حالة زيادة عدم االستقرار
ر
ي
األجانب عملياتهم يف المارة ،أو انخراط الجماعات المتطرفة أو الرهابية يف أنشطة داخل الدولة .بالضافة
سع الحكومة لزيادة تنوي ع اقتصاد دولة المارات العربية المتحدة يف قطاعات أخرى ،بما
إل ذلك ،يف ظل ي
فيها السياحة ،من المرجح أن يزداد التعرض لالتجاهات االقتصادية والتطورات الجيوسياسية القليمية
والعالمية الشاملة.

أبوظب ودولة اإلمارات العربية المتحدة بسن قواني ولوائح جديدة ،بما يف ذلك إدخال
قد تقوم إمارة
ري
ً
ر
ر
ر
الب يمكننا بها إدارة أعمالنا ونتائج عملياتنا
ضيبة دخل الشكات،
والب يمكن أن تؤثر سلبا عىل الطريقة ي
ي
المال.
ووضعنا
ي
تتمي اقتصادات األسواق الناشئة بشكل عام ودولة المارات العربية المتحدة عىل وجه الخصوص ببيئات
ر
ّ
ر
تشيعية وتنظيمية أقل شمولية مقارنة بالمناطق األكي تقدما .ورغم تطور هذه االقتصاديات ،ومع رغبة
بعض البلدان ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال أفريقيا ،بما فيها دولة المارات العربية المتحدة ،يف االنضمام
ي
قواني ولوائح جديدة يمكن أن
إل منظمة التجارة العالمية ،فإن حكومات تلك البلدان قد بدأت يف تنفيذ
ر
سلت جوهري عىل أعمالنا ونتائ عملياتنا ووضعنا
تأثي
الت ندير بها أعمالنا ويكون لها ر
ي
تؤثر عىل الطريقة ي
القواني واللوائح.
المال وتوقعاتنا المستقبلية ،ونتوقع أن تواصل تنفيذها لتلك
ر
ي
السياس السائد يف المارات العربية المتحدة
تغيات تطرأ عىل السياسات االستثمارية أو المناخ
قد تتسبب أي ر
ي
يىل:
عمل ر
تغييات باللوائح الحكومية فيما يتعلق بما ي
• ضوابط األسعار؛
واالستياد؛
• ضوابط عمليات التصدير
ر
• الدخل والرصائب األخرى؛
• قيود الملكية عىل األجانب؛
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األجنت والعمالت؛ و
• ضوابط الرصف
ي
• سياسات مزايا العمالة والرفاهية.
ال نخضع حاليا لرصيبة دخل ر
الشكات يف دولة المارات العربية المتحدة ،عىل الرغم من إيالء بعض االعتبار
ر
ظت .يرج مراجعة القسم "الرصائب—الرصائب يف دولة المارات
لتطبيق ضيبة دخل الشكات يف إمارة أبو ي
العربية المتحدة" .وال يوجد ما يضمن أن فرض ضيبة دخل ر
القواني
تغييات أخرى عىل
الشكات أو أي ر
ر
سلت وجوهري عىل أعمالنا ونتائ عملياتنا ووضعنا
الت نتكبدها أو تؤثر بشكل
ي
الحالية لن ترفع من التكاليف ي
المال وتوقعاتنا المستقبلية.
ي

قد تؤدي مبادرة التوطي يف دولة اإلمارات العربية المتحدة إل زيادة التكاليف وقد تحد من قدرتنا عىل
خفض القوى العاملة لدينا.
التوطي هو مبادرة أطلقتها حكومة دولة المارات العربية المتحدة لتوظيف مواطنيها بطريقة هادفة وفعالة
ر
ر
القطاعي العام والخاص وتقليل اعتمادها عىل العمالة األجنبية .وبموجب المبادرة ،يتم تشجيع الشكات
يف
ر
اتيي يف الدارة والمناصب الدارية والفنية .ومع ذلك ،فإن تكلفة توظيف
عىل توظيف
المواطني المار ر
ر
بكثي من تكلفة توظيف العمال األجانب .بالضافة إل ذلك ،فإن
اتيي عادة ما تكون أعىل ر
المواطني المار ر
ر
التوطي الخاصة بنا والحفاظ عليها يحد مما نتمتع به من مرونة لخفض القوى العاملة لدينا،
تحقيق أهداف
ر
مما ِّ
يقوض قدرتنا عىل خفض التكاليف يف العديد من مجاالت عملياتنا وقد يصبح ذلك أكي صعوبة نتيجة
لجائحة رفيوس كورونا (خاصة يف حال حدوث موجات أخرى له أو عودة ظهوره) .يرج مراجعة القسم "—
المخاطر المتعلقة بالقطاع واألعمال الخاصة بنا— أثر جائحة رفيوس كورونا عىل أعمال ر
الشكة ونتائ
التوطي والحفاظ عليها لن
المال" .ونتيجة لذلك ،ال يوجد ما يضمن أن تحقيق أهداف
عملياتها ووضعها
ر
ي
المال وتوقعاتنا المستقبلية.
سلت جوهري عىل أعمالنا ونتائ عملياتنا ووضعنا
يكون له ر
ي
تأثي ي

سلب علينا.
االئتمائ إلمارة
قد يؤثر خفض التصنيف
ي
أبوظب بشكل ر ي
ري
النشة ،تمتلك رشكة أدنوك ما نسبته  %95من رأس مالنا ُ
كما ف تاري خ هذه ر
المصدر ،ستستمر رشكة أدنوك
ي
بعد الطرح ر
مباشة يف االحتفاظ بنسبة  % 87.5من رأسمالنا عىل فرض قيام المساهم البائع ببيع كامل األسهم
ظت رشكة أدنوك .تتمتع إمارة
المعروضة وعىل فرض أنه لم يتم زيادة حجم الطرح .هذا وتملك حكومة أبو ي
ظت بتصنيف طويل األجل للديون بالعمالت األجنبية عند مستوى " "AAمع نظرة مستقبلية مستقرة
أبو ي
ُ
من ستاندرد آند بورز للخدمات المالية ،وتصنيف قدرة المصدر عىل الوفاء باالليامات طويلة األجل بالعمالت
األجنبية عند مستوى " "AAمع نظرة مستقبلية مستقرة من فيتش للتصنيف ،وتصنيف ائتمان طويل األجل
سيفيس .ويمكن أن يكون ألي تخفيض يف أي وقت للتصنيف
عند مستوى " "Aa2من موديز إنفستور ر
سلت جوهري عىل تكلفة االقياض
تأثي
ظت أو سحبه ر
ي
ي
االئتمائ الذي تمنحه أي وكالة تصنيف لمارة أبو ي
ر
ويمكن أن يحد من وصولها إل أسواق الدين الرأسمالية ،مما قد يؤثر سلبا عىل الشكات المملوكة لحكومة أبو
ر
ر
ر
الت تزاول أعمال ضخمة يف دولة المارات العربية المتحدة.
ظت ،بما يف ذلك شكة أدنوك وشكتنا ،أو الشكات ي
ي
ظت ستبق ألي فية زمنية معينة أو أن أي تصنيف
أبو
لمارة
االئتمانية
التصنيفات
أن
يضمن
ما
يوجد
وال
ي
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أي من وكاالت التصنيف يف المستقبل .وقد يكون ألي
ائتمائ لن يتم تخفيضه أو سحبه بالكامل من قبل ٍ
ي
سلت جوهري عىل تكاليف االقياض ووصولنا إل أسواق الدين الرأسمالية،
تأثي
سحبه
أو
للتصنيف
تخفيض
ر
ي
سلت جوهري عىل أعمالنا ونتائ
تأثي
إل
ويؤدي
اتيجيتنا،
اسي
وتنفيذ
مما قد يؤثر سلبا يف قدرتنا عىل النمو
ر
ي
المال وتوقعاتنا المستقبلية.
عملياتنا ووضعنا
ي

األمريك مقابل
سلب جوهري إذا تغب سعر ضف الدوالر
قد يتأثر وضعنا
ي
ي
المال ونتائج عملياتنا بشكل ر ي
ر
ائ.
الدرهم اإلمار ي
األمريك ،كما أن كل ديوننا بموجب اتفاقية تسهيل ائتمانية/
إن معظم إيراداتنا وبعض نفقاتنا مقومة بالدوالر
ي
األمريك بسعر
ائ بالدوالر
القرض ألجل مقومة بالدوالر
األمريك .وعىل الرغم من ارتباط الدرهم المار ي
ي
ي
أمريك منذ عام  ،1997ال يوجد ما يضمن أن مرصف المارات
ائ مقابل  1.00دوالر
 3.6725درهم إمار ي
ي
العربية المتحدة المركزي سيواصل الحفاظ عىل هذا السعر الثابت يف المستقبل ،خاصة إذا استمرت زيادة
األمريك نتيجة لوباء رفيوس كورونا المستجد وأي موجات أخرى له أو عودة ظهوره.
الطلب عىل الدوالر
ي
الحال بطريقة تعرضنا لتقلبات األسعار أو زيادة اليامات السداد بموجب القرض
وقد يتم تعديل السعر الثابت
ي
الت ال يمكننا التحوط ضدها من خالل مبادالت أسعار الفائدة الخاصة
ألجل والتسهيالت االئتمانية المتجددة ي
ائ إل زيادة
تغيي يف سعر ضف الدوالر
بنا أو بأي طريقة أخرى .وقد يؤدي أي ر
األمريك مقابل الدرهم المار ي
ي
المال
الت ندفعها مقابل منتجاتنا أو لخدمة مديونيتنا ،أو قد يتسبب يف تقلب نتائ عملياتنا ووضعنا
ي
التكاليف ي
سلت جوهري عىل أعمالنا ونتائ عملياتنا
تأثي
ألي من ذلك ر
بسبب آثار تحويل العملة ،ويمكن أن يكون ٍ
ي
المال وتوقعاتنا المستقبلية.
ووضعنا
ي
المخاطر المتعلقة بالطرح واألسهم

ستواصل رشكة أدنوك بعد الطرح السيطرة علينا وعىل إدارتنا وعملياتنا.
النشة ،تمتلك رشكة أدنوك ما نسبته  %95من رأس مالنا ُ
كما ف تاري خ هذه ر
المصدر ،وعىل فرض قيام رشكة
ي
ر
أدنوك ببيع كامل األسهم المعروضة وعىل فرض أن حجم الطرح لم يتم زيادته ستستمر شكة أدنوك بعد
الطرح ر
مباشة يف االحتفاظ بنسبة  %87.5من رأسمالنا ،عىل فرض قيام المساهم البائع ببيع كامل األسهم
المعروضة .ونتيجة لذلك ،ستكون رشكة أدنوك قادرة عىل ممارسة السيطرة عىل إدارتنا وعملياتنا والمسائل
وغي ذلك
الت تتطلب موافقة مساهمينا ،مثل ما يتعلق بدفع أرباح األسهم وانتخاب أعضاء مجلس إدارتنا ر
ي
من المسائل .وال يوجد ضمان بأن مصالح رشكة أدنوك سوف تتوافق مع مصالح جميع مشيي األسهم .يف
تاري خ الدراج أو قبله ،سوف نيم اتفاقية عالقة ("اتفاقية العالقة") مع رشكة أدنوك لثبات ر
الشوط األساسية
ر
ئيس والبائع—
لعالقتنا بشكة أدنوك .يرج مراجعة القسم "معامالت األطراف ذات العالقة" و "المساهم الر ي
اتفاقية العالقة".
تغيي يف السيطرة عىل
عالوة عىل ذلك ،فإن ملكية األسهم
تأخي أو منع أي ر
الكبية ألدنوك قد تؤدي إل ( )1ر
ر
ر
ر
المساهمي من
خارج من تقديم عرض استحواذ للشكة) ،و( )2حرمان
الشكة (بما يف ذلك منع أي طرف
ر
ي
فرصة الحصول عىل عالوة مقابل أسهمهم كجزء من عملية بيع ر
التأثي عىل سيولة األسهم،
بالشكة ،و()3
ر
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السوف لألسهم .بالضافة إل ذلك ،ممن الممكن أن
سلت جوهري عىل السعر
وقد يكون ألي مما سبق ر
ي
تأثي ي
ر
تتنافس أعمالنا بشكل ر
غي مباش مع أعمال أدنوك ،وقد تتخذ أدنوك قرارات فيما يتعلق بتلك األعمال
مباش أو ر
الت تتعارض مع مصالح مساهمينا اآلخرين.
ي

يؤدي عرض كميات كببة من األسهم للبيع من جانب أدنوك إل انخفاض سعر األسهم.
كبي،
كبي من األسهم عقب إتمام الطرح إل انخفاض سعر السهم لدينا بشكل ر
قد يؤدي بيع رشكة أدنوك لعدد ر
وقد افقت رشكة أدنوك يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب عىل بعض القيود المفروضة عىل قدرتها عىل بيع
أسهمها ونقلها والترصف فيها بأي طريقة أخرى لمدة  12شهرا (اثنا ر
عش شهرا) من تاري خ الغالق ،إال يف
كي لعملية الطرح (عىل أال يتم
المنسقي
أحوال محدودة معينة ،ما لم تحصل عىل موافقة
الدوليي المشي ر
ر
ر
غي معقول) .يرج مراجعة القسم "  -ترتيبات متعلقة بفية الحظر ".
تأخي هذه الموافقة بشكل ر
حجب أو ر
كبي من األسهم (بالضافة إل األسهم المتوفرة يف
ومع ذلك ،ال نستطيع التنبؤ بما إن كان سيتم بيع عدد ر
كبي من األسهم يف السوق العامة ،أو حت
الطرح) يف السوق المفتوحة عقب إتمام الطرح .وأي بيع لعدد ر
السوف لألسهم.
سلت جوهري عىل السعر
تصور احتمالية وقوع هذه المبيعات ،قد يكون له ر
ي
تأثي ي

قد ال ينتج عن الطرح سوق نشط أو سائل لألسهم ،وقد تشهد أسعار تداول األسهم تقلبات ومن ثم
أبوظب لألوراق المالية أصغر بكثب من أسواق األوراق
تنخفض .باإلضافة إل ذلك ،فإن حجم سوق
ري
ً
أيضا عىل تسييل األسهم.
المالية األخرى ،مما قد يؤثر
لم تكن ثمة سوق عامة لتداول األسهم قبل الطرح ،وال يمكننا ضمان وجود سوق تداول نشطة أو استمرارها
السوف لألسهم إل أقل من سعر الطرح بعد انتهاء الطرح .قد يتعرض
بعد انتهاء الطرح أو عدم انخفاض السعر
ي
كبية نتيجة للعديد من العوامل إل جانب تقلبات سوق األسهم واألوضاع
سعر تداول األسهم إل تقلبات ر
الت تطرأ عىل التوجهات السياسية ،وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا عىل السعر
االقتصادية العامة أو
ر
التغييات ي
ر
الفعىل للشكة أو األوضاع يف دولة المارات العربية المتحدة.
السوف لألسهم ،بغض النظر عن األداء
ي
ي
َّ
ر
أبوظت لألوراق المالية
ظت لألوراق المالية .وقد تأسس سوق
ي
قدمت الشكة بطلب إدراج األسهم يف سوق أبو ي
يف عام  ،2000ولكن ال يوجد ما يضمن نجاحها يف المستقبل وتوفر السيولة يف السوق لألسهم .وتجدر الشارة
غيه من أسواق
إل أن سوق
كبي من حيث الحجم ومقدار التداول عن ر
أبوظت لألوراق المالية أصغر إل حد ر
ي
األوراق المالية القائمة ،كتلك الموجودة يف الواليات المتحدة والمملكة المتحدة .كما يف  30يونيو  ،2021كان
ر
ظت لألوراق المالية بقيمة سوقية إجمالية تقارب
يوجد  78شكة لديها أوراق مالية متداولة يف سوق أبو ي
ظت لألوراق المالية  64مليار درهم
ائ .بلغ
 1.191مليار درهم إمار ي
ي
إجمال حجم التداول المنتظم يف سوق أبو ي
أبوظت لألوراق المالية أعىل
يف عام  .2020كما أن عموالت الوساطة وتكاليف المعامالت األخرى يف سوق
ي
بشكل عام من تلك المطبقة يف دول أوروبا الغربية.
أبوظت لألوراق
ويمكن لهذه العوامل بوجه عام أن تقلل من السيولة وتزيد من تقلبات أسعار األسهم يف سوق
ي
المالية ،وهو ما يمكن أن ُيسهم بدوره يف زيادة تقلبات أسعار األسهم ويضعف من قدرة حامل األسهم عىل
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أبوظت لألوراق المالية بالحجم والسعر والوقت الذي يرغب به والذي كان يف إمكانه
بيع أي أسهم بسوق
ي
تحقيقه يف أسواق أكي سيولة.

قد ال نوزع ً
أرباحا نقدية عىل األسهم .ونتيجة لذلك ،فقد ال تحصل عىل أي عائد عىل استثمارك ما لم
تقم ببيع األسهم بسعر أعىل من سعر ر
الشاء.
وعىل الرغم من اعيامنا سداد توزيعات األرباح فيما يخص األسهم ،فليس هناك ما يضمن قيامنا بذلك .وأي
قرار يصدر بشأن العالن عن توزيعات األرباح وسدادها يف المستقبل سيكون وفقا لتقدير مجلس إدارتنا ،كما
المال والمتطلبات النقدية والقيود التعاقدية
والقواني السارية ونتائ عملياتنا ووضعنا
سيعتمد عىل اللوائح
ر
ي
ر
وغي ذلك من
(وخصوصا تلك الواردة يف القروض/التسهيالت االئتمانية) ومشوعاتنا وخططنا المستقبلية ،ر
الت قد يعتيها مجلس الدارة ذات صلة .ونتيجة لذلك ،فقد ال تحصل عىل أي عائد عىل استثمارك
العوامل ي
ُ
ر
يف األسهم ما لم تقم ببيع األسهم بسعر أعىل من سعر الشاء .يرج مراجعة القسم "سياسة توزي ع األرباح".

قد يكون من الصعب عىل المساهمي تنفيذ أحكام ضدنا يف دولة اإلمارات العربية المتحدة ،أو ضد مدراءنا
وإدارتنا العليا
الشكة قائمة ر
ر
كشكة مساهمة عامة مؤسسة بدولة المارات العربية المتحدة .جميع مدراءنا وجميع مسؤولينا
يقيمون خارج الواليات المتحدة والمملكة المتحدة والمنطقة االقتصادية األوروبية  ("EEA").بالضافة إل
ذلك ،تقع جميع أصولنا وأغلبية أصول مدراؤنا وإدارتنا العليا خارج الواليات المتحدة والمملكة المتحدة
القضائ
والمنطقة االقتصادية األوروبية .نتيجة لذلك ،قد ال يكون من الممكن للمستثمرين تنفيذ العالن
ي
خارج دولة المارات العربية المتحدة عىل ر
الشكة أو مدراؤنا والدارة العليا أو لتنفيذ األحكام الصادرة ضدهم
يف محاكم خارج دولة المارات العربية المتحدة ،بما يف ذلك األحكام المستندة إل أحكام المسؤولية المدنية
قواني األوراق المالية للواليات المتحدة أو المملكة المتحدة أو المنطقة االقتصادية األوروبية
الخاصة ب
ر

قد ال يتمكن المساهمون يف بعض الواليات القضائية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بما يف ذلك
الواليات المتحدة ،من ممارسة حقوقه األولوية الخاصة بهم إذا قمنا بزيادة رأس المال.
للمساهمي عموما االكتتاب يف أسهمنا
األساس المقرر اعتماده فيما يتعلق بالطرح ،يحق
بموجب النظام
ر
ي
يكق للحفاظ عىل نسب ملكيتهم النسبية ودفع مقابلها قبل إصدار أي أسهم عادية جديدة
العادية بعدد ي
مقابل عوض نقدي .وقد ال يتمكن المساهمون األمريكيون من ممارسة حقوق األولوية الخاصة بهم ما لم
يكن بيان التسجيل بموجب قانون األوراق المالية ساريا فيما يتعلق بهذه الحقوق واألسهم العادية ذات الصلة
أو ما لم يحصلوا عىل إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها يف قانون األوراق المالية .وتوجد قيود
مماثلة يف بعض الواليات القضائية األخرى خارج دولة المارات العربية المتحدة .وال نعيم حاليا تسجيل
قواني أي بلدان أخرى ،وال يمكن تقديم أي ضمان بتوفر العفاء من
األسهم بموجب قانون األوراق المالية أو
ر
غيهم من ممارسة حقوق األولوية الممنوحة لهم أو أننا
المساهمي
لتمكي
متطلبات التسجيل
األمريكيي أو ر
ر
ر
ر
غيهم من ممارسة حقوق
وف حال لم يتمكن المساهمون األمريكيون أو ر
سنستخدم العفاء يف حالة إتاحته .ي
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المساهمي
ستنقىص تلك الحقوق وسيتم تخفيض الحصص النسبية لهؤالء
األولوية الممنوحة لهم،
ر
ي
غيهم.
األمريكيي أو ر
ر

الرصائب يف دولة اإلمارات العربية المتحدة

الحال المعمول به يف دولة المارات العربية
يت
ي
التعليقات التالية عامة يف طابعها وتستند إل النظام الرص ي
المتحدة والممارسات الحالية للسلطات الماراتية كما يف تاري خ رنشة االكتتاب .ال يتوج من التعليقات أنها
يت خارج
تحليل شامل لجميع التبعات الرصيبية المطبقة عىل جميع أنواع
ر
المساهمي وال تتعلق بأي نظام ض ي
وف حال كان لديك شكوك
يت الخاص ،ي
دولة المارات العربية المتحدة .كل مساهم مسؤول عن وضعه الرص ي
تأخي.
يت ،فيجب عليك طلب المشورة المهنية المستقلة دون ر
بشأن وضعك الرص ي
الرصائب عىل ر
الشكة واألفراد
تشي ع ضيت عىل ر
ال يوجد ر
الشكات عىل المستوى االتحادي لدولة المارات العربية المتحدة .ومع ذلك ،فقد
ي
تشيعات خاصة برصائب ر
تم سن ر
أبوظت) من خالل المراسيم
الشكات يف بعض المارات (بما يف ذلك إمارة
ي
الخاصة بهم .ال يتم حاليا تطبيق هذه المراسيم الرصيبية إال عىل رشكات النفط األجنبية وفروع البنوك
األجنبية .ومع ذلك ،تجدر الشارة إل أنه ال يوجد ضمان بأن الرصائب لن يتم فرضها عىل الكيانات االعتبارية
ر
الت ليست
األخرى يف وقت ما يف المستقبل حيث ال يوجد تشي ع محدد يمنح إعفاء من الرصائب للكيانات ي
رشكات نفط أجنبية وفروع البنوك األجنبية.
الشكة حاليا لرصيبة دخل ر
وفقا للممارسة المذكورة أعاله ،ال تخضع ر
الشكات المطبقة يف دولة المارات العربية
أبوظت.
المتحدة أو يف
ي
ال توجد حاليا ضيبة شخصية مفروضة عىل األفراد يف دولة المارات العربية المتحدة.
الرصائب عىل رشاء األسهم
ومن المرجح أن يتم وصف إتمام الطرح ألغراض ضيبية يف دولة المارات العربية المتحدة بأنه رشاء األسهم
المساهمي .يف حال كان المساهم مقيما ألغراض ضيبية خارج دولة المارات العربية المتحدة و /
من جانب
ر
تميي الطرح بشكل مختلف وقد يخضع للرصيبة يف تلك الوالية
أو يخضع للرصيبة يف بلد آخر ،فقد يتم ر
القضائية األخرى.
ر
ينبع أن
ال توجد ضائب عىل التحويل يف دولة المارات العربية المتحدة عىل شاء األسهم .ووفقا لذلك ،ال ي
للمساهمي من األفراد أو ر
الشكات
يؤدي رشاء األسهم إل أي اليامات ضيبية يف دولة المارات العربية المتحدة
ر
الكائنة يف دولة المارات العربية المتحدة .قد يخضع المقيمون الخاضعون للرصيبة من خارج دولة المارات
العربية المتحدة ،أو المقيمون الخاضعون لرصيبة مزدوجة ،واألفراد ر
والشكات ،للرصائب يف واليات قضائية
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خارج دولة المارات العربية المتحدة فيما يتعلق بملكية األسهم أو الدخل النات عنها بناء عىل اللوائح الرصيبية
المحلية.
الرصائب عىل أرباح األسهم وأرباح رأس المال بعد البيع
واستنادا إل الممارسات الرصيبية يف دولة المارات العربية المتحدة الموضحة أعاله ،فيجب أال يؤدي رشاء
للمساهمي من األفراد أو ر
الشكات المقيمة
األسهم إل أي اليامات ضيبية يف دولة المارات العربية المتحدة
ر
ف دولة المارات العربية المتحدة ،ر
بشط أال يخضعوا للرصيبة يف دولة المارات العربية المتحدة بموجب
ي
كونها ر
أجنت .قد يخضع المقيمون الخاضعون للرصيبة من خارج دولة المارات
لبنك
ا
فرع
أو
أجنبية
نفط
كة
ش
ي
العربية المتحدة ،أو المقيمون الخاضعون لرصيبة مزدوجة ،واألفراد ر
والشكات ،للرصائب يف واليات قضائية
خارج دولة المارات العربية المتحدة فيما يتعلق بملكية األسهم أو الدخل النات عنها بناء عىل اللوائح الرصيبية
المحلية.
بناء عىل نفس المبادئ الموضحة أعاله ،يجب أال يخضع المساهمون المقيمون يف دولة المارات العربية
المتحدة الذين ال يخضعون للرصيبة يف دولة المارات العربية المتحدة أو واليات قضائية خارج دولة المارات
العربية المتحدة ر
(الشكات واألفراد عىل حد سواء) للرصيبة حاليا عند استالم دخل األرباح من األسهم
المستقبىل األسهم.
والمكاسب من البيع
ي
المساهمون الخاضعون للرصيبة يف دولة المارات العربية المتحدة بحكم كونهم رشكة نفط أجنبية أو فرعا
خاضعي للرصائب يف واليات قضائية خارج دولة المارات العربية المتحدة ،بالضافة
مقيمي
أجنت ،أو
لبنك
ر
ر
ي
المقيمي يف المارات العربية المتحدة ولكنهم يخضعون أيضا للرصيبة يف واليات
المساهمي
إل ضيبة
ر
ر
ر
قضائية خارج دولة المارات العربية المتحدة (سواء الشكات أو األفراد) ،فإنه يجب عليهم استشارة مستشاري
الخاصي بهم فيما يتعلق بفرض الرصائب عىل دخل توزيعات األرباح والمكاسب عىل البيع
الرصائب
ر
القواني المحلية المعمول بها يف تلك الواليات القضائية.
المستقبىل لألسهم بموجب
ر
ي
ال توجد حاليا ضيبة استقطاع يف دولة المارات العربية المتحدة ،وعىل هذا النحو ،يجب أن تكون أي
مدفوعات أرباح تقدمها ر
الشكة ال تشمل أي ضيبة استقطاع يف دولة المارات العربية المتحدة أو إمارة
يت المعمول به.
أبوظت ،ما لم ر
يتغي النظام الرص ي
ي
ومن المهم مالحظة أن المعامالت الرصيبية ر
للشكات يف دولة المارات العربية المتحدة كما هو موضح أعاله
للتغيي ف المستقبل .وف هذا الشأن ،هذا وقد خضع قانون ضيبة ر
الشكات الجديد للمناقشة.
قد تكون عرضة
ي
ر ي
ر
ومع ذلك ،فقد أكدت وزارة المالية الماراتية أنه لن يتم فرض ضيبة عىل الشكات خالل السنوات القليلة
المقبلة.
ضيبة القيمة المضافة يف اإلمارات العربية المتحدة
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اعتمدت دولة المارات العربية المتحدة ضيبة إنتاج ،سارية اعتبارا من  1أكتوبر  ،2017وطبقت ضيبة
الت كانت سارية اعتبارا من  1يناير  .2018تفرض ضيبة النتاج ضيبة بنسبة  ٪50عىل
القيمة المضافة ،ي
ر
ر
المشوبات الغازية وضيبة بنسبة  ٪100عىل منتجات التبغ ومشوبات الطاقة .يف  27أغسطس ،2017
صدر قانون ضيبة القيمة المضافة يف  28نوفمي  2017بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  52بالمرسوم
االتحادي بقانون رقم ( )8لسنة  .2017توفر اللوائح التنفيذية المزيد من التفاصيل حول المنتجات
والخدمات الخاضعة لرصيبة القيمة المضافة وأي منتجات محددة حصلت عىل إعفاء صفري أو استثناء.
ومعايي هذه المعاملة الرصيبية .تحدد االتفاقية
تحدد الالئحة التنفيذية لقانون ضيبة القيمة المضافة رشوط
ر
وه اتفاقية عىل مستوى الدول ربي جميع
الطارية لرصيبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
ي
الخليج ،ي
قواني
الخليج يف
الخليج ،مبادئ عامة يجب أن تتبعها جميع دول مجلس التعاون
دول مجلس التعاون
ر
ي
ي
لتبت معاملة مختلفة
ضيبة القيمة المضافة الخاصة بها مع منح الدول األعضاء بعض الحرية التقديرية
ي
لرصيبة القيمة المضافة فيما يتعلق ببعض األمور .سوف ُت ر
الخليج
التعاون
مجلس
دول
من
دولة
كل
ع
ش
ي
ر
تشيعاتها المحلية الخاصة برصيبة القيمة المضافة بناء عىل المبادئ األساسية يف هذا الطار المشيك.
تطبق ضيبة القيمة المضافة عىل بيع السلع وتقديم الخدمات يف دولة المارات العربية المتحدة وعىل
الواردات إل دولة المارات العربية المتحدة .ما لم يندرج توريد السلع والخدمات ضمن فئة معفاة عىل وجه
التحديد أو خاضعة لنسبة صفر من ضيبة القيمة المضافة .سيتم تطبيق ضيبة القيمة المضافة بالسعر
القياس يف دولة المارات العربية المتحدة هو نسبة .٪5
القياس .معدل ضيبة القيمة المضافة
ي
ي
ه 187,500
ام هو  375,000درهم إمار ي
ائ والحد األدئ التسجيل االختياري ي
إن الحد األدئ للتسجيل اللز ي
درهم إمارائ .يجب عىل ر
الشكات التسجيل لرصيبة القيمة المضافة يف حال كان حجم األعمال السنوية يتجاوز
ي
الحد األدئ للتسجيل اللزامية ويتوفر خيار للتسجيل يف ضيبة القيمة المضافة يف حال كان العرض الخاضع
الطوع.
للرصيبة والواردات أقل من الحد األدئ التسجيل اللزامية ،ولكن يتجاوز عتبة التسجيل
ي
سوف يخضع توريد السلع أو الخدمات من قبل ر
الشكات المسجلة يف ضيبة القيمة المضافة لرصيبة القيمة
المضافة إما بالسعر القياس أو المعدل الصفري .يحق ر
للشكات المطالبة بائتمان لرصيبة القيمة المضافة
ي
المدفوعة عىل مشيياتها يف حال كانت تتعلق بتوريد خاضع للرصيبة القياسية أو خاضع للرصيبة بالمعدل
الصفري .ومع ذلك ،ال يمكن اسيداد أي ضيبة قيمة مضافة متكبدة فيما يتعلق بتوريد معق من ضيبة
القيمة المضافة.
تحدد المادة  42من الالئحة التنفيذية نطاق الخدمات المالية المصنفة عىل أنها معفاة ،وعىل هذا األساس،
لن يتم تطبيق ضيبة القيمة المضافة عىل أي تحويل األسهم .ومع ذلك ،تجدر الشارة إل أن الرسوم المتعلقة
ُ
قياس بنسبة .٪5
بنقل ملكية األسهم سوف تصنف بشكل
ي
ترتيبات متعلقة ر
بفبة الحظر
وفقا ر
لشوط اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب ،وافق المساهم البائع بصورة تعاقدية ،ولمدة  12شهرا بعد
غي ر
تاري خ إدراج األسهم ،عىل عدم ( )1إصدار ،سواء بصورة ر
مباشة ،أو طرح /عرض ،أو رهن ،أو
مباشة أو ر
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بيع ،أو التعاقد لبيع ،أو بيع أو منح أي خيار أو حق أو ضمان ،أو التعاقد ر
للشاء ،أو ممارسة أي خيار للبيع ،أو
غي ر
رشاء أي خيار ،أو التعاقد لبيع أو إقراض أو نقل أو الترصف ،بشكل ر
مباش ،من أي من األسهم أو
مباش أو ر
أي أسهم أخرى ف ر
الشكة ،أو أي أوراق مالية قابلة للتحويل أو التبادل أو يمكن ممارستها مقابل أي أسهم أو
ي
ر
ر
غي
ضمانات أو حقوق أخرى لشاء األسهم أو أي أوارق مالية أو منت
مال يتم تحديد قيمته بشكل مباش أو ر
ي
ر
مباش بالرجوع إل سعر األسهم ،أو طلب أو مطالبة ر
الشكة بتقديم أي بيان تسجيل بموجب قانون األوراق
المالية أو أي وثيقة مشابهة لدى أي جهة أخرى لتنظيم األوراق المالية أو سوق أو سلطة إدراج فيما يتعلق
بأي مما سبق ذكره )2( ،إبرام أي اتفاقية مبادلة/مقايضة ،أو أي اتفاقية أو معاملة  /صفقة تنقل ،بصورة كلية
غي ر
أو جزئية ،وبشكل ر
مباش ،التبعات االقتصادية لملكية األسهم ،وذلك سواء كان من المقرر تسوية
مباش أو ر
أي معاملة من هذا القبيل عن طريق تسليم األسهم أو األوراق المالية األخرى ،يف صورة نقد أو يف أي صورة
أخرى ،أو ( )3العالن /الفصاح بصورة علنية عن نية تنفيذ أي معاملة من هذا القبيل دون الحصول عىل
تأخيها بشكل
المنسقي
موافقة خطية مسبقة من
كي ،ويجب عدم حجب هذه الموافقة أو ر
الدوليي المشي ر
ر
ر
غي معقول.
ر
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القسم الثالث :اإلفصاحات المالية
ر
ملخص البيانات المالية ر
ديسمب ( 2019مع أرقامها المقارنة
والمؤشات الرئيسية للسنوات المنتهية يف 31
للشكة وملخص الملحظات الرئيسية
ر
فبة الستة أشهر المنتهية ف  30يونيو ( 2021مع البيانات المالية المقارنة ف ر
ف  31ديسمب  )2018و 31ديسمب  2020وكما ف ر
فبة الستة أشهر
ر
ر
ي
ي
ي
ي
المنتهية يف  30يونيو )2020
بالشكة ،وااليضاحات المتعلقة بها ،الواردة ف هذه ر
يجب أن يتم قراءة المناقشات والتحليالت التالية باليامن مع البيانات المالية المدققة الخاصة ر
النشة
ي
للسنوات المالية المنتهية يف  31ديسمي ( 2019مع البيانات المالية المقارنة كما يف وللسنة المنتهية يف  31ديسمي  2020 )2018والبيانات المالية
المرحلية المراجعة ر
للشكة كما يف فية الستة أشهر المنتهية يف  30يونيو ( 2021مع أرقامها المقارنة يف فية الستة أشهر المنتهية يف  30يونيو  ،)2020كما
يجب عىل المستثمرين قراءة المخاطر المرتبطة ر
بشاء أسهم الطرح والواردة يف القسم الخاص ب "المخاطر المتعلقة باالستثمار".
المعايي الدولية لعداد التقارير المالية وتم
وصاف الدين تعتي خارج نطاق
صاف الرب ح قبل خصم الفائدة والرصائب والهالك واالستهالكات،
إن نسبة
ر
ي
ي
الشكة بناء عىل البيانات المالية المستخرجة من البيانات المالية ر
احتسابها من قبل ر
للشكة.
 .1المعلومات المالية وبيانات التشغيل المختارة:
غي المدققة األخرى كما يف السنوات المنتهية يف 31
توضح المعلومات المالية المختارة المبينة أدناه معلوماتنا المالية التاريخية والمعلومات التشغيلية ر
ديسمي  2018و 31ديسمي  2019و 31ديسمي  2020وكما يف فية الستة أشهر المنتهية يف  30يونيو .2021
التغييات يف حقوق الملكية" و "بيان
المال" و "بيان
واستمدت المعلومات المالية المبينة أدناه تحت العناوين "بيان الرب ح أو الخسارة" و " بيان المركز
ر
ي
التدفقات النقدية" من البيانات المالية أينما وردت ف هذه ر
النشة ويجب قراءتها باليامن معها.
ي

 .2معلومات بيان الربح او الخسارة
للسنوات المنتهية في  31ديسمبر

2020

ألف دوالر أمريكي

2019

ألف درهم

لفترات الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

2018

ألف دوالر أمريكي

ألف درهم

اإليرادات

2,097,860

7,704,391

2,061,717

7,571,655

1,961,355

ألف دوالر أمريكي

تكاليف مباشرة
إجمالي الربح
مصاريف عمومية وإدارية
إيرادات أخرى ،صافي
تكاليف تمويل ،صافي
ربح السنة/الفترة
الدخل الشامل اآلخر للسنة /ا لفترة
مجموع الدخل الشامل للسنة /الفترة

)(1,291,942
805,918
)(215,305
2,895
)(24,474
569,034
569,034

)(4,744,657
2,959,734
)(790,708
10,632
)(89,881
2,089,777
2,089,777

)(1,264,319
797,398
)(194,533
29,997
)(49,509
583,354
583,354

)(4,643,212
2,928,443
)(714,422
110,165
)(181,820
2,142,366
2,142,366

)(1,102,414
858,941
)(180,978
13,622
)(6,808
684,777
684,777

2021

ألف درهم
7,203,076
)(4,048,615
3,154,461
)(664,640
50,028
)(25,004
2,514,845
2,514,845

2020

ألف دوالر
أمريكي

ألف درهم

ألف دوالر
أمريكي

1,123,475
)(683,695

4,125,962
)(2,510,870

1,001,840
)(578,400

3,679,257
)(2,124,174

423,440
)(109,552
4,270
)(15,627
302,531
302,531

1,555,083
)(402,330
15,682
)(57,390
1,111,045
1,111,045

439,780
)(158,540
9,010
)(8,662
281,588
281,588

1,615,092
)(582,238
33,089
)(31,811
1,034,132
1,034,132

ألف درهم

 .3معلومات بيان المركز المالي
كما في  31ديسمبر
2019

2020

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
حق إستخدام الموجودات
دفعة مقدمة إلى جهة ذات عالقة
دفعات مقدمة
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
المخزون
ذمم مدينة تجارية وأخرى
مستحق من جهات ذات عالقة
النقد ومرادفات النقد
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
أرباح مستبقاة
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
قروض
التزامات عقود اإليجار
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة تجارية وأخرى
التزامات عقود اإليجار
مستحق إلى جهات ذات عالقة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

كما في  30يونيو
2021

2018

ألف دوالر أمريكي

ألف درهم

ألف دوالر أمريكي

ألف درهم

ألف دوالر أمريكي

ألف درهم

ألف دوالر أمريكي

ألف درهم

3,261,436
39,301
408
4,250
3,305,395

11,977,624
144,333
1,498
15,608
12,139,063

3,243,086
15,941
146,954
5,751
3,411,731

11,910,232
58,542
539,690
21,119
12,529,583

3,262,078
300,041
8,131
3,570,250

11,979,983
1,101,900
29,860
13,111,743

3,252,854
43,196
8,464
3,502
3,308,016

11,946,106
158,637
31,084
12,861
12,148,689

177,053
139,296
902,601
953,465
2,172,415
5,477,810

650,227
511,565
3,314,802
3,501,600
7,978,194
20,117,257

124,176
63,133
1,688,981
133,808
2,010,097
5,421,828

456,036
231,855
6,202,782
491,409
7,382,082
19,911,665

84,356
33,238
644,715
324,573
1,086,882
4,657,132

309,796
122,066
2,367,717
1,191,995
3,991,574
17,103,317

162,863
123,590
1,412,891
419,246
2,118,590
5,426,606

598,114
453,884
5,188,842
1,539,681
7,780,522
19,929,211

108,918
3,142,893
3,251,811

400,001
11,542,275
11,942,276

108,918
3,273,654
3,382,572

400,000
12,022,496
12,422,496

108,918
2,741,794
2,850,711

400,000
10,069,237
10,469,237

108,918
2,724,481
2,833,399

400,001
10,005,656
10,405,658

1,500,000
28,389
86,460
1,614,849

5,508,750
104,259
317,524
5,930,533

1,500,204
15,995
87,492
1,603,692

5,509,500
58,743
321,315
5,889,558

1,500,204
77,549
1,577,753

5,509,500
284,799
5,794,299

1,500,000
15,196
110,549
1,625,745

5,508,750
55,807
405,991
5,970,549

413,789
11,723
185,638
611,150
2,225,999
5,477,810

1,519,640
43,053
681,756
2,244,448
8,174,981
20,117,257

394,051
3,370
38,143
435,565
2,039,256
5,421,828

1,447,151
12,378
140,082
1,599,611
7,489,169
19,911,665

200,450
28,217
228,667
1,806,421
4,657,132

736,154
103,627
839,781
6,634,080
17,103,317

370,361
22,278
574,823
967,462
2,593,207
5,426,606

1,360,151
81,816
2,111,037
3,553,004
9,523,553
19,929,211

 .4معلومات بيان التدفقات النقدية
للسنوات المنتهية في  31ديسمبر
2020

ألف دوالر أمريكي
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح السنة

تعديالت لـ:

استهالك ممتلكات ومعدات
استهالك حق استخدام الموجودات
مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
عكس مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
إشعار دائن صادر إلى جهة ذات عالقة
(عكس)  /مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة
خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات
تكاليف تمويل
إيرادات تمويل

التغيرات في رأس المال العامل
زيادة في مخزون
نقص ( /زيادة) في دفعات مقدمة
زيادة في ذمم مدينة تجارية وأخرى
نقص ( /زيادة) في مستحق من جهات ذات عالقة
زيادة ( /نقص) في ذمم دائنة تجارية وأخرى
زيادة ( /نقص) في مستحق إلى جهات ذات عالقة
مكافآت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
إضافات إلى ممتلكات ومعدات
دفعة مقدمة إلى جهة ذات عالقة
إيرادات تمويل مستلمة
صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

2019

ألف درهم

ألف دوالر أمريكي

2018

ألف دوالر أمريكي

ألف درهم

ألف درهم

569,034

2,089,777

583,354

2,142,366

684,777

2,514,845

357,037
9,177
12,691
)(2,537
41,717
)(1,939
616
25,346
)(872
1,010,270

1,311,218
33,703
46,608
)(9,317
153,206
)(7,121
2,262
93,083
)(3,202
3,710,217

374,936
7,519
15,119
226
1,004
53,328
)(3,819
1,031,666

1,376,951
27,614
55,526
829
3,689
195,846
)(14,026
3,788,795

380,363
9,565
3,496
454
8,766
)(1,957
1,085,465

1,396,884
35,129
12,840
1,668
32,192
)(7,188
3,986,370

)(50,934
1,501
)(76,163
744,664
22,986
147,494
)(11,190
1,788,628

)(187,055
5,512
)(279,709
2,734,779
84,416
541,672
)(41,095
6,568,736

)(40,046
2,380
)(29,895
)(1,044,265
94,160
9,926
)(5,176
18,750

)(147,069
8,741
)(109,789
)(3,835,065
345,803
36,455
)(19,010
68,861

)(11,049
)(4,044
)(1,529
)(191,097
)(54,911
)(35,132
)(4,830
782,872

)(40,576
)(14,853
)(5,614
)(701,805
)(201,661
)(129,024
)(17,738
2,875,099

)(146,565
)(86,141

)(538,260
)(316,353

)(33,371
)(71,050

)(122,554
)(260,931

)(48,177
)(300,041

)(176,930
)(1,101,900

872
)(231,834

3,202
)(851,410

3,819
)(100,601

14,026
)(369,459

1,957
)(346,261

7,188
)(1,271,642

-

-

-

-

)(313,043

)(1,149,649

)(11,791
)(700,000
)(25,346
)(737,137
819,657
133,808
953,465

-

-

-

1,500,204

5,509,500

)(43,302
)(2,570,750
)(93,083
)(2,707,136
3,010,190
491,410
3,501,600

)(4,094
)(51,493
)(53,328
)(108,914
)(190,765
324,573
133,808

)(15,035
)(189,107
)(195,846
)(399,988
)(700,586
1,191,995
491,409

)(1,572,213
)(1,859
)(386,910
49,702
274,872
324,573

)(5,773,953
)(6,826
)(1,420,928
182,529
1,009,466
1,191,995

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
تسديد قرض إلى جهة ذات عالقة
قروض
الجزء الرئيسي المدفوع إللتزامات عقود اإليجار
توزيعات أرباح مدفوعة
تكاليف تمويل مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة( /النقص) في النقد ومرادفات النقد
النقد ومرادفات النقد في بداية السنة
النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة
معامالت غير نقدية:
االعتراف بموجودات حق االستخدام بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم /16
إضافات وتعديل حق استخدام الموجودات والتزامات عقود اإليجار
إضافات إلى ممتلكات ومعدات مقابل السلف المدفوعة إلى جهة ذات عالقة
إضافات إلى ممتلكات ومعدات مقابل ذمم دائنة
فائدة مستحقة
تحويالت من مخزون إلى ممتلكات ومعدات

32,537

119,492

23,460

86,156

-

-

232,687

854,543

-

-

224,136
99,440
-

823,141
365,194
-

50,261
6,907
15,289

184,585
25,366
56,148

للستة أشهر المنتهية في
2021
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح السنة

تعديالت لـ:

استهالك ممتلكات ومعدات
استهالك حق استخدام الموجودات
مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
مخصص ( /عكس) مخزون بطيء الحركة والمتقادم
تكاليف تمويل
إيرادات تمويل

التغيرات في رأس المال العامل
نقص( /زيادة) في مخزون
نقص دفعات مقدمة
نقص( /زيادة) في ذمم مدينة تجارية وأخرى
(زيادة) /نقص في مستحق من جهات ذات عالقة
زيادة( /نقص) في ذمم دائنة تجارية وأخرى
(نقص) /زيادة في مستحق إلى جهات ذات عالقة
مكافآت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
دفعات لشراء ممتلكات ومعدات
دفعة مقدمة إلى جهة ذات عالقة
إيرادات تمويل مستلمة
صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
المبلغ الرئيسي المدفوع وجزء الفائدة على التزامات اإليجار
توزيعات أرباح مدفوعة
تكاليف تمويل مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي( /النقص) الزيادة في النقد ومرادفات النقد
النقد ومرادفات النقد في بداية الفترة
النقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة
معامالت غير نقدية:
تحويل قطع غيار رأسمالية من مخزون إلى ممتلكات ومعدات
إضافات وتعديل حق استخدام الموجودات والتزامات عقود اإليجار

ألف دوالر أمريكي

2020

ألف درهم

ألف دوالر أمريكي

ألف درهم

281,588

1,034,132

302,531

1,111,045

194,308
14,963
26,815
6,036
9,099
)(437
532,372

713,596
54,952
98,478
22,167
33,416
)(1,605
1,955,136

172,716
5,364
7,475
)(270
16,134
)(507
503,443

634,300
19,699
27,452
)(992
59,252
)(1,862
1,848,894

8,154
748
15,706
)(120,290
45,829
)(815
)(2,726
478,978

29,946
2,747
57,680
)(441,765
168,307
)(2,993
)(10,011
1,759,047

)(12,750
726
)(48,335
579,730
)(61,339
18,828
)(2,387
977,916

)(46,824
2,666
)(177,510
2,129,058
)(225,267
69,146
)(8,766
3,591,397

)(245,249
)(37,664
437
)(282,476

)(900,677
)(138,321
1,605
)(1,037,393

)(19,148
)(59,860
507
)(78,501

)(70,321
)(219,836
1,862
)(288,295

)(22,022
)(700,000
)(8,699
)(730,721
)(534,219

)(80,876
)(2,570,750
)(31,947
)(2,683,573
)(1,961,919

)(700,000
)(15,926
)(715,926
183,489

)(2,570,750
)(58,488
)(2,629,238
)(673,863

953,465

3,501,600

133,808

)(491,410

419,246

1,539,681

317,297

1,165,273

18,858

69,256

830
16,355

3,048
60,064

 .5معلومات بيان التغيرات في حقوق الملكية
بيان التغيرات في حقوق الملكية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
رأس المال

رأس المال

أرباح مستبقاة

أرباح مستبقاة

مجموع حقوق الملكية

مجموع حقوق الملكية

ألف دوالر أمريكي

ألف درهم

ألف دوالر أمريكي

ألف درهم

ألف دوالر أمريكي

ألف درهم

108,918

400,001

3,273,859

12,023,247

3,382,777

12,423,249

-

-

302,531
)(700,000

1,111,045
)(2,570,750

302,531
)(700,000

1,111,045
)(2,570,750

108,918

400,001

2,876,390

10,563,542

2,985,308

10,963,544

الرصيد في  1يناير ( 2020مدقق)
مجموع الدخل الشامل للفترة
توزيعات أرباح
الرصيد في  30يونيو ( 2020غير
مدقق)
الرصيد في  1يناير ( 2021مدقق)

108,918

400,001

3,142,893

11,542,275

3,251,811

11,942,276

-

-

281,588
)(700,000

1,034,132
)(2,570,750

281,588
)(700,000

1,034,132
)(2,570,750

108,918

400,001

2,724,481

10,005,656

2,833,399

10,405,658

مجموع الدخل الشامل للفترة
توزيعات أرباح
الرصيد في  30يونيو ( 2021غير
مدقق)

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
رأس المال

رأس المال

أرباح مستبقاة

أرباح مستبقاة

مجموع حقوق الملكية

مجموع حقوق الملكية

ألف دوالر أمريكي

ألف درهم

ألف دوالر أمريكي

ألف درهم

ألف دوالر أمريكي

ألف درهم

في  1يناير 2019

108,918

400,001

2,741,997

10,069,984

2,850,915

10,469,985

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

583,355
)(51,493

2,142,371
)(189,108

583,355
)(51,493

2,142,371
)(189,108

توزيعات أرباح مدفوعة
في  1يناير 2020
مجموع الدخل الشامل للسنة

108,918

400,001

-

-

توزيعات أرباح مدفوعة
في  31ديسمبر 2020

-

108,918

400,001

3,273,859

12,023,247

3,382,777

12,423,249

569,034
)(700,000

2,089,777
)(2,570,750

569,034
)(700,000

2,089,777
)(2,570,750

3,142,893

11,542,275

3,251,811

11,942,276

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
رأس المال

رأس المال

أرباح مستبقاة

أرباح مستبقاة

مجموع حقوق الملكية

مجموع حقوق الملكية

ألف دوالر أمريكي

ألف درهم

ألف دوالر أمريكي

ألف درهم

ألف دوالر أمريكي

ألف درهم

في  1يناير 2018

108,918

400,000

3,629,229

13,328,345

3,738,147

13,728,345

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

684,777
)(1,572,213

2,514,845
)(5,773,953

684,777
)(1,572,213

2,514,845
)(5,773,953

توزيعات أرباح معلنة
في  1يناير 2019
مجموع الدخل الشامل للسنة
توزيعات أرباح معلنة
في  31ديسمبر 2019

-

-

108,918

400,000
-

108,918

400,000

2,741,794

10,069,237

2,850,711

10,469,237

583,354
)(51,493

2,142,366
)(189,107

583,354
)(51,493

2,142,366
)(189,107

3,273,654

12,022,496

3,382,572

12,422,496

 .6معلومات مالية أخرى

للسنوات المنتهية في  31ديسمبر
2020
ألف دوالر
أمريكي
959,722

األرباح قبل
الفوائد
والضرائب
واالستهالك
واإلطفاء

2019

ألف درهم
3,524,579

ألف دوالر
أمريكي
1,015,317

للستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2018
ألف دوالر أمريكي

ألف درهم
3,728,751

1,071,949

)(5,018,091

)(1,175,427

2021
ألف درهم
3,936,733

ألف دوالر أمريكي
499,521

2020

ألف درهم
1,834,491

ألف دوالر
أمريكي
496,238

ألف درهم
1,822,434

()1

)(546,535

)(2,007,150

)(1,366,192

)(4,317,505

)(1,080,754

)(3,969,069

)(1,182,703

)(4,343,477

صافي
الدين

)(2

()1

في هذه النشرة ،نقدم األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك كإجراء لتقييم األداء المالي ألعمالنا .يُطلق على األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك "مقاييس األداء البديلة " ألنها تستبعد المبالغ التي تم تضمينها،

حيان ا المعلومات المتعلقة باألرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك
وتتضمن المبالغ المستبعدة ،المقياس األكثر قابلية للمقارنة مباشرة والمجمعة والمقدمة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وهو ربح الفترة .يستخدم المستثمرون أ ً
واالستهالك ،لتقييم كفاءة عمليات الشركة وقدرتها على توظيف أرباحها من أجل سداد الديون ونفقات رأس المال ومتطلبات رأس المال العامل .نحن نستخدم األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك في تقييم نمونا وأدائنا التشغيلي
ونحن نستخدم هذه األرباح في تقييم النمو الذي نُحرزه وكذلك أدائنا التشغيلي .وال توجد مبادئ متعارف عليها تحكم حسابات هذه األرباح ،ويمكن أن تختلف المعايير التي تستند إليها هذه األرباح من شركة إلى أخرى .وال توفر هذه األرباح في

كافيا لمقارنة أدائنا بأداء الشركات األخرى وال يُنظر إليها بمعزل عن غيرها أو باعتبارها بديالً لألرباح التشغيلية أو أي مقياس آخر كمؤشر على األداء التشغيلي ،أو أي مقياس آخر كمؤشر ألداء التشغيل ،أو كبديل للنقد
أساسا ً
حد ذاتها ً
عتبر بديالً عنها .وقد قدمنا هذا المقياس خارج نطاق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألننا نعتقد أنه مفيد
ي
ال
و
السابقة
المالية
نتائجنا
من
ال
بد
اء
ر
اإلج
هذا
ستخدم
ي
ال
ذلك،
إلى
باإلضافة
للسيولة
قياس
كم
التشغيلية
األنشطة
المتولد من
ً
ُ َ
ُ
للمستثمرين والمحللين الماليين في تسليط الضوء على االتجاهات التي تسود أعمالنا ٍ
بوجه عام .وثمة قيود على هذه األرباح كأداة تحليلية .ومن بين هذه القيود ما يلي( :أ) أنها ال تعكس النفقات النقدية أو المتطلبات المستقبلية للنفقات الرأسمالية

أو االلتزامات التعاقدية؛ و(ب) أنها ال تعكس التغييرات التي تط أر على احتياجا ت رأس المال العامل لدينا أو متطلباتها النقدية؛ و(ج) أنها ال تعكس مصروفات الفائدة الكبيرة أو المتطلبات النقدية الالزمة لخدمة مدفوعات الفائدة أو الدفعات
فغالبا ما يتعين استبدال األصول التي تخضع لإلهالك واالستهالك في المستقبل ،وال تعكس األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك
الرئيسية فيما يتعلق بديوننا؛ و(د) على الرغم من أن اإلهالك واالستهالك يمثالن
رسوما غير نقديةً ،
ً

أي متطلبات نقدية لهذا االستبدال ؛ و(هـ) أنها لم يتم تعديلها لجميع بنود الدخل أو المصروفات غير النقدية التي تنعكس في بيانات التدفقات النقدية لدينا .ويوضح الجدول الوارد أدناه تسوية لهذه األرباح مع الربح لكل الفترات المذكورة.

2020
ألف درهم
ألف دوالر أمريكي

ربح السنة /الفترة
تكلفة تمويل -بالصافي
اإلستهالك المدرج في
التكاليف المباشرة
اإلستهالك المدرج في
مصاريف عمومية
وإدارية
األرباح قبل الفوائد
والضرائب واالستهالك
واإلطفاء

569,034
24,474
356,702
9,512
959,722

للسنوات المنتهية في  31ديسمبر
2019
ألف درهم
ألف دوالر أمريكي

2,089,777
89,881
1,309,988

583,354
49,509
376,724

34,933

5,731

3,524,579

1,015,317

للستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2018
ألف درهم
ألف دوالر أمريكي

ألف دوالر
أمريكي

2,142,366
181,820
1,383,519

684,777
6,808
377,819

2,514,845
25,004
1,387,542

281,588
8,662
186,203

21,046

2,544

9,342

23,068

3,728,751

1,071,949

3,936,733

499,521

2021
ألف درهم

1,034,132
31,811
683,831
84,717
1,834,491

ألف دوالر
أمريكي

2020
ألف درهم

302,531
15,627
166,612

1,111,045
57,390
611,883

11,468

42,116

496,238

1,822,434

مطروحا منها النقد وما في حكمه .ويستخدم المستثمرون صافي الدين في بعض األحيان لتقييم مستوى مديونية الشركة مع مراعاة النقدية المتوفرة لديها .ونحن نستخدم صافي
يمثل صافي الدين إجمالي القروض (بما في ذلك القروض المتداولة وغير المتداولة)
ً
الدين في تقييم هيكل رأس المال لدينا .لغرض احتساب صافي مبلغ الدين ،تم استخدام سعر صرف  1دوالر أمريكي 3.673 :درهم إلجمالي القروض للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2018و 2019والتي بلغت  1.5مليار دوالر أمريكي في نهاية كل
فترة.

سياسة توزي ع األرباح
تعتمد قدرتنا عىل توزي ع األرباح عىل عدة عوامل ،بما يف ذلك توفر احتياطيات قابلة للتوزي ع إل جانب خططنا
وغيها من المتطلبات النقدية ف الفيات المستقبلية ،وال يوجد ما يضمن قيام ر
الشكة
للنفقات الرأسمالية ر
ي
بدفع توزيعات أرباح ،أو ما يضمن مقدار تلك األرباح يف حالة توزيعها .يرج االطالع عىل " المخاطر المتعلقة
باالستثمار —المخاطر المتعلقة بالطرح واألسهم—من الممكن أال نوزع أرباحا نقدية عىل األسهم .ونتيجة
لذلك ،فقد ال تحصل عىل أي عائد عىل استثمارك ما لم تقم ببيع األسهم بسعر أعىل من سعر ر
الشاء ".سوف
يعتمد مستوى توزيعات األرباح أو سدادها عىل عدة أمور من بينها األرباح المستقبلية وخطة عمل ر
الشكة ،بناء
عىل تقدير مجلس الدارة.
أمريك ،بما يعكس توزيعات
مع مراعاة ما سبق ،وافق مجلس إدارتنا عىل توزي ع أرباح بقيمة  360.3مليون دوالر
ي
الحاليي قبل الطرح العام .ونعيم دفع
المساهمي
األرباح للنصف األول من عام  ،2021ويتم توزيعها عىل
ر
ر
مرتي يف كل سنة مالية بعد الطرح العام ،تكون الدفعة األول منها يف شهر أبريل والدفعة الثانية يف شهر
األرباح ر
أمريك للنصف
أكتوبر من كل عام .ومع مراعاة ما سبق ،نتوقع توزي ع أرباح ثابتة بمبلغ وقدره  325مليون دوالر
ي
الثائ من عام  ،2021عىل أن يتم دفعها يف شهر أبريل  .2022وبعد ذلك ،نتوقع زيادة مبلغ توزي ع األرباح من
ي
الثائ من عام  ،)2021بمعدل
للنصف
سنوي
أساس
عىل
المحسوبة
األرباح
(توزيعات
أمريك
دوالر
مليون
650
ي
ي
نمو قدره  ٪5سنويا عىل أساس توزيعات األرباح لكل سهم عىل مدار السنوات الخمس المقبلة (- 2022
 .)2026وقد تم تصميم سياسة توزي ع األرباح لتعكس توقعاتنا لتدفق نقدي قوي وتوقعاتنا لتحقيق األرباح
كاف لتمويل متطلبات التشغيل الحالية
المحتملة عىل المدى الطويل ،مع السماح لنا باالحتفاظ برأس مال ٍ
واالستثمار المستمر لتحقيق النمو عىل المدى الطويل.
تخضع سياسة توزي ع األرباح هذه لدراسة مجلس الدارة لمتطلبات الدارة النقدية ألعمالنا الالزمة للنفقات
التشغيلية ونفقات الفائدة والنفقات الرأسمالية المتوقعة .وبالضافة إل ذلك ،نتوقع أن يدرس مجلس الدارة
كذلك ظروف السوق ،وبيئة التشغيل السائدة آنذاك يف أسواقنا ،وتوقعات مجلس الدارة ألعمالنا.
الب أبرمتها ر
ر
الشكة (بما يف ذلك معاملت األطراف ذات العلقة):
األحداث المادية والعقود الرئيسية ي
فيما يىل ملخص لبعض بنود العقود الت تعتي جوهرية ،وال تهدف هذه الملخصات إل وصف جميع ر
الشوط
ي
ي
وه مقيدة يف مجملها بالرجوع إل االتفاقيات الفعلية.
العقود
لهذه
السارية
واألحكام
ي
المساهمي الرئيسي والمساهم البائع
المساهمي الذين يمتلكون أسهمنا ( )1كما ف تاري خ ر
إجمال
نشة االكتتاب ،برأس مال
التال
يوضح الجدول
ر
ي
ي
ي
ر
قدره  16,000,000,000سهم بقيمة  0.10درهم لكل سهم ،و( )2بعد إتمام الطرح مباشة ،بافياض بيع
المساهم البائع لجميع األسهم المطروحة:

عدد
األسهم كما يف تاري خ
ر
نشة االكتتاب الماثلة

النسبة المئوية

عدد
األسهم
ر
مباشة()1
بعد الطرح

النسبة المئوية

المساهم
أدنوك

15,200,000,000

بيكر هيوز

800,000,000

%95
%5

14,000,000,000
800,000,000

%87.5
%5

( )1عىل افياض بيع الحد األقىص لعدد األسهم المطروحة يف الطرح ،عىل فرض قيام المساهم البائع ببيع
كامل األسهم المعروضة وعىل فرض أنه لم يتم زيادة حجم الطرح.
الشكة ،قمنا بزيادة عدد أسهم ر
قبل ادراج أسهم ر
الشكة من  4,000,000إل  16,000,000,000من خالل
رسملة  1,200,000,000درهم من األرباح المحتجزة وتخفيض القيمة االسمية للسهم الواحد من  100درهم
إجمال النقد أو
إل  0.10درهم (ويشار إل هذه العملية ب "إعادة الرسملة") .لن تؤثر إعادة الرسملة عىل
ي
المساهمي لدى ر
الشكة.
إجمال حقوق
ر
ي
أبوظت رشكة أدنوك بالكامل .وال توجد أي أسهم تمنح حقوق تصويت تختلف عما تمنحه أي
تملك حكومة
ي
ر
ر
تغيي السيطرة
أسهم أخرى .كما يف تاري خ النشة الماثلة ،أن الشكة ليست عىل علم بأي ترتيبات قد تؤدي إل ر
عىل ر
الشكة.
لجنة المؤسسي
ه لجنة ينتخبها المؤس س ون لتنفيذ جميع الخطوات والجراءات الالزمة نيابة عنهم
لجنة المؤس س ري ي
وب الني اب ة عن ر
الش ك ة الس تكم ال جميع الجراءات المطلوب ة فيم ا يتعلق ب الطرح ،بم ا يف ذل ك التع ام ل مع
كممثلي عن ر
الشكة:
المؤسسي من األفراد اآلتية أسماؤهم
الجهات المختصة .تتألف لجنة
ر
ر
كممثلي ر
لشكة أدنوك للحفر (ش.م.ع):
المؤسسي من األشخاص التالية أسماؤهم
تتألف لجنة
ر
ر
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

معال الدكتور /سلطان أحمد الجابر (رئيس)؛
ي
السيد /عبد المنعم الكندي (عضو)؛
المزروع (عضو)؛
السيد /ياش سعيد
ي
زعائ (عضو)؛
السيد /أحمد جاسم ال ي
السيد /عبد الرحمن عبدهللا الصيعري (عضو)؛
الدرع (عضو)؛
السيد /سالم
ي
السيد /كالوس فروليش (عضو)؛ و
ريائ (عضو).
السيد /محمد سيف الع ي

معاملت األطراف ذات العلقة
الت تضم رشكة أدنوك وبعض رشكاتها
أبرمنا العديد من االتفاقيات واليتيبات األخرى مع األطراف ذات العالقة ي
التابعة األخرى ر
تأثي
وشكة بيكر هيوز .ويرد وصف ألبرز هذه المعامالت أدناه .للحصول عىل تفاصيل حول ر
المال ونتائجنا المالية للسنوات المنتهية يف  31ديسمي 2018
المعامالت مع األطراف ذات العالقة عىل مركزنا
ي
و 31ديسمي  2019و 31ديسمي  ،2020وللستة أشهر المنتهية يف  30يونيو  ،2021يرج الرجوع إل اليضاح
الخاص بالمعامالت األطراف ذات العالقة للقوائم المالية المدرج ف موضع آخر من ر
نشة االكتتاب الماثلة.
ي
اتفاقية العلقة
نعيم إبرام اتفاقية العالقة مع رشكة أدنوك ف تاري خ الدراج أو قبله .للحصول عىل وصف ر
للشوط الرئيسية
ي
لهذه االتفاقية ،يرج مراجعة القسم " اتفاقية العالقة".
اتفاقية استخدام العلمة التجارية
يف أكتوبر  ،2018أبرمنا اتفاقية استخدام العالمة التجارية ("اتفاقية استخدام العلمة التجارية") مع رشكة
وغي حرصي مقابل رسوم الستخدام بعض العالمات التجارية
الت منحتنا بموجبها ترخيصا محدودا ر
أدنوك ي
والشعار والمواد الخاصة ر
الخليج ،فيما يتعلق بتقديم
بشكة أدنوك يف أفريقيا وأوروبا ودول مجلس التعاون
ي
خدمات معينة خاصة بحفر اآلبار والخدمات ذات الصلة الت تقدمها ر
الشكة ،كما منحتنا رشكة أدنوك الحق
ي
الفرع للحقوق والياخيص الممنوحة بموجب اتفاقية استخدام العالمة التجارية ألطراف معينة
يف اليخيص
ي
ر
(بما يف ذلك الشكات التابعة لها وأصحاب االمتياز من األطراف الخارجية) .ال يحمل اليخيص الممنوح بموجب
اتفاقية استخدام العالمة التجارية أي رسوم خالل السنوات األرب ع األول .بعد ذلك ،يحق ر
لشكة أدنوك فرض
الطرفي .وتظل اتفاقية استخدام العالمة التجارية سارية
رسوم ترخيص يتم االتفاق عليها بحسن نية ربي
ر
الطرفي يف حالة
كتائ مسبق مدته  12شهرا من قبل أي من
ر
المفعول ما لم يتم إنهاؤها ( )1بموجب إشعار ي
خط مسبق مدته
الطرفي من االتفاق عىل رسوم اليخيص ،أو ( )2من قبل أدنوك بموجب إشعار
عدم تمكن
ر
ي
ر
 12شهرا تقدمه إل الشكة.
اتفاقية خدمات المساهمي )(Shareholder Services Agreement
ُ
ر
والت
سنيم اتفاقية خدمات
ر
مساهمي مع أدنوك ،عند إدراج األسهم أو قبل ذلك ،بدون شوط تفضيلية ي
وغيها من صور الدعم يف العديد
بموجبها سيودنا رشكة أدنوك ،أو ستضمن تزويدنا ،ببعض الخدمات الدارية ر
من المجاالت مثل :االتصاالت ،والرصائب ،والدعم القانوئ واالليام ،والموارد ر
البشية ،والخدمات اللوجستية،
ي
وغيها من
وتكنولوجيا المعلومات ،والمشييات،
والتأمي ،وإدارة المخاطر ،وحفظ السجالت ،والبالغ ر
ر
ر
الخدمات ،بالقدر المطلوب والذي نحدده بناء عىل متطلبات أعمالنا .ووفقا لشوط اتفاقية خدمات
المساهمي ،يحق لنا طلب تقديم خدمات إضافية أو ضمان تقديمها من قبل رشكة أدنوك بهدف تكميل قدراتنا
ر
الخاصة .وستقوم أدنوك بتقديم ،أو ضمان تقديم ،هذه الخدمات (أو خدمات إضافية) من خالل االستعانة

مقدم خدمات من أطراف خارجية (حسب ما هو مناسب للخدمة
مؤهلي تأهيًل عاليا وذوي خية أو
بموظفي
ر
ر
ي
ر
ر
وف مقابل أداء الخدمات من قبل شكة أدنوك ،سندفع إل شكة أدنوك
المتفق عليها أو الخدمة الضافية) .ي
ر
ر
الت تكبدتها شكة أدنوك ،شيطة أال تتجاوز الرسوم يف كل سنة من مدة اتفاقية
مبلغا يساوي التكلفة الفعلية ي
الميانية بالضافة إل  .٪15والتفاقية خدمات
خدمات
المساهمي مبلغا يساوي رسوم الخدمة المحددة يف ر
ر
ر
المساهمي مدة أولية تبلغ أرب ع سنوات ويمكن إنهاؤها قبل ذلك أو تمديدها باالتفاق مع شكة أدنوك.
ر
المبمة مع رشكة أدنوك
عقود االيجار ر
ر
اض
جميع العقارات المستخدمة من قبلنا مؤجرة أو المؤجرة من الباطن من شكة أدنوك ،بما يف ذلك األر ي
العاملي .يرج االطالع عىل "وصف األعمال -
الصناعية والمكاتب ومساحات المستودعات وسكن
ر
الممتلكات".
عقد إدارة مخاطر مجموعة ضيبة القيمة المضافة ر
لشكة أدنوك
تم االتفاق عىل ابرام عقدا لتقاسم ضيبة القيمة المضافة ،عند إدراج األسهم أو قبل ذلك ،مع رشكة أدنوك
(بصفتها "العضو الممثل" لمجموعة أدنوك لرصيبة القيمة المضافة) وأعضاء آخرين يف مجموعة أدنوك
ُ
لرصيبة القيمة المضافة عىل النحو الموضح ف هذه ر
النشة .وسنيم عقد تقاسم ضيبة القيمة المضافة
ي
لتسجيل بعض األمور المتعلقة بالمسؤولية المشيكة والمتعددة لمجموعة أدنوك لرصيبة القيمة المضافة.
ووفقا لعقد تقاسم ضيبة القيمة المضافة ،عند تحديد اليام ضيبة القيمة المضافة ،لن يتم اعتبار التوريدات
ُ
(عىل النحو المحدد أدناه) قد تم إجراؤها تلقائيا من قبل أو إل العضو الممثل ،بل ستنسب بدال من ذلك إل
عضو مجموعة ضيبة القيمة المضافة ذي الصلة الذي كان طرفا يف هذا التوريد .وبموجب عقد تقاسم ضيبة
الموقعي عىل هذا العقد،
القيمة المضافة ،فإننا ،بالضافة إل أعضاء مجموعة ضيبة القيمة المضافة اآلخرين
ر
مسؤولي بصفة فردية (وليس بصفة مشيكة) عن أي ضيبة قيمة مضافة مفروضة
نوافق ونقر بأننا سنكون
ر
غي مكتمل ل  ،أو أي إخفاق يف تقديم ،أي إقرار
أو تتعلق بأي أخطاء يف ،أو حذف من ،أو أي تقديم متأخر أو ر
لرصيبة القيمة المضافة ،وذلك إذا كان هذا الخطأ أو الغفال أو عدم االليام يتعلق بتوريد بضائع أو خدمات
عىل النحو الذي يفشه قانون ضيبة القيمة المضافة والالئحة التنفيذية ذات الصلة ("التوريد" أو
"التوريدات") كان عضو مجموعة ضيبة القيمة المضافة ذي الصلة طرفا فيه أو ناتجا عن سلوك ذلك العضو.
الموقعي عىل هذا العقد ،عىل أن العضو
ونوافق أيضا ،بالضافة إل أعضاء مجموعة ضيبة القيمة المضافة
ر
الممثل لن يتحمل مسؤولية أي ضيبة قيمة مضافة مفروضة أو تتعلق بأي أخطاء أو إغفال أو عدم اليام فيما
يتعلق بأي إقرار لرصيبة القيمة المضافة .ونوافق أيضا ،بالضافة إل أعضاء مجموعة ضيبة القيمة المضافة
اآلخرين ،عىل تعويض العضو الممثل وإبراء ذمته من جميع المطالبات والخسائر والتعويضات والتكاليف
والمرصوفات والمسؤوليات الناشئة فيما يتعلق برصيبة القيمة المضافة أو ذات الصلة بها ،وأي إقرار لرصيبة
القيمة المضافة ،وأن دور العضو الممثل كعضو ممثل هو ألغراض قانون ضيبة القيمة المضافة لمجموعة
أدنوك لرصيبة القيمة المضافة.
المساهمي
اتفاقية قرض
ر

أمريك ُ(يشار إليه بلفظ "التسهيل") مع
للمساهمي بقيمة  1,250,000,000دوالر
لقد أبرمنا تسهيل قرض
ر
ي
ُ
رشكة أدنوك بتاري خ  16أغسطس ( 2021يشار إليه بلفظ "اتفاقية قرض المساهمي") .يرج الرجوع إل
الشوط المتعلقة بها" من هذه ر
الشكة والتسهيالت الئتمانية والمديونيات وأهم ر
القسم "بيان بقروض ر
النشة.
االتفاقيات الرئيسية
لتوفي خدمات الحفر
قد أبرمنا اتفاقية رئيسية رقم  15672.00مع رشكة أدنوك اليية بتاري خ  1أكتوبر 2015
ر
وصيانة اآلبار والمياه ("اتفاقية رشكة أدنوك الرئيسية اليية") لفية مبدئية مدتها ثالث سنوات ،حت تاري خ
الحي .يتم
 30سبتمي  .2018تم تجديد اتفاقية رشكة أدنوك اليية الرئيسية لمدد
ر
قصية إضافية منذ ذلك ر
وبي رشكة أدنوك اليية بموجب رشوط وأحكام اتفاقية
إصدار جميع "العقود الثانوية" و "أوامر المهام" بيننا ر
ر
رشكة أدنوك الرئيسية اليية .وقد أبرمنا اتفاقية رقم  15067لخدمات الروافع مع شكة أدنوك اليية بتاري خ 15
يوليو  2012لمدة  10سنوات.
لتوفي خدمات الحفر
كما أبرمنا اتفاقية رئيسية رقم  39648مع رشكة أدنوك البحرية يف  5نوفمي 2002
ر
وصيانة اآلبار ("اتفاقية رشكة أدنوك البحرية الرئيسية") لفية أولية مدتها ثالث سنوات (اعتبارا من  1يوليو
الحي .يتم إصدار
 .)2001تم تجديد اتفاقية رشكة أدنوك الرئيسية البحرية لفيات
ر
قصية إضافية منذ ذلك ر
وبي رشكة أدنوك البحرية بموجب رشوط وأحكام اتفاقية رشكة
جميع "العقود الثانوية" و "أوامر المهام" بيننا ر
أدنوك البحرية الرئيسية .وقد أبرمنا اتفاقية رئيسية رقم  CTDR UZ900954الستئجار منصات الحفر اليية
ر
ر
من النوع العنقودي بتاري خ  18مايو  2011مع شكة أدنوك البحرية ("اتفاقية مشوع يو زي ( .)")UZلن تنت ي
العقود القائمة عىل اتفاقية ر
مشوع يو زي ( )UZحت  22يناير .2023
لشكة أدنوك البحرية وعقد ر
لشكة أدنوك اليية واالتفاقية الرئيسية ر
تحتوي االتفاقية الرئيسية ر
مشوع حقل
الغي مسبب ،يحق لنا الحصول عىل:
زاكوم العلوي عىل بعض أحكام النهاء المبكر .وعند النهاء ر
 )1تكاليف مياكمة مستحقة:
أ -فيما يتعلق بمنصات الحفر المؤجرة بموجب االتفاقية الرئيسية ر
لشكة أدنوك البحرية وعقد
ر
ه:
مشوع حقل زاكوم العلوي ،فإن األسعار االحتياطية /ر
غي التشغيلية اليومية ي
 90 .iيوما ،إذا تم تقديم إخطار إنهاء لمدة  60يوما؛
 30 .iiيوما ،إذا تم تقديم إخطار إنهاء لمدة  180يوما؛
ر
ب -وفيما يتعلق بمنصات الحفر المؤجرة بموجب االتفاقية الرئيسية لشكة أدنوك اليية ،تكون
تأمي خدمات أخرى لمنصة الحفر)؛
لمدة  30يوما (أو حت يتم ر
 )2تكاليف النقل المتعلقة بنقل منصات الحفر إل موقع مختلف؛
(ف حالة اتفاقية أدنوك البحرية) أو بناء
 )3تكاليف العادة إل الوطن وتكاليف اليقاف (إما كمبلغ مقطوع ي
ر
(ف حالة اتفاقية أدنوك اليية)) ،شيطة أن تكون هذه التكاليف واجبة
عىل التكاليف الفعلية الموثقة ي
تأمي عمل آخر لمنصات الحفر المعنية يف غضون شهر واحد من تاري خ
السداد إذا لم نتمكن من ر
النهاء؛ و

 )4بالنسبة إل منصات الحفر المؤجرة بموجب عقد ر
مشوع حقل زاكوم العلوي ،التكاليف المذكورة يف
وف حالة بيع منصة الحفر ،تتمثل التكاليف يف
البنود (()1أ) و( )2أعاله ،وتكاليف العادة إل الوطن ،ي
وف حالة عدم
الفارق الناجم عن بيع منصة الحفر بأقل من
صاف القيمة الدفيية يف وقت النهاء .ي
ي
تأمي عمل آخر لها يف غضون  24شهرا من إنهاء العقد ،فلن تتحمل رشكة
قيامنا ببيع منصة الحفر أو ر
ر
أدنوك البحرية المسؤولية عن دفع هذا الفارق .وتكون شكة أدنوك البحرية مسؤولة عن دفع رسوم
عامي من تاري خ النهاء المبكر.
النهاء المبكر المعمول بها بعد ر
االتفاقية اإلطارية لخدمات منصات الحفر
أبرمنا اتفاقية إطارية لخدمات منصات الحفر ("االتفاقية اإلطارية لخدمات منصات الحفر") مع رشكة أدنوك
توفيها إل
يف  8أكتوبر  2018لتحديد األساس الذي سنستمر بناء عليه يف تقديم خدمات منصات الحفر أو ر
رشكات أدنوك العاملة يف مجال االستكشاف والنتاج أو نيابة عنها (أي رشكة استكشاف وإنتاج أو حفر حالية
ر
أي من خدمات منصات الحفر ،بما فيها (أ) أدنوك البحرية،
ومستقبلية تسيطر عليها شكة أدنوك وتتطلب أداء ٍ
ُ
و(ب) أدنوك اليية ،و(ج) أدنوك للغاز الحامض ،و(د) رشكة الظفرة ،و(ه) رشكة الياسات) .باستثناء ما نص
عليه ف أي عقد حال ر
تقىص
لشكة تشغيل ُميم مع رشكات أدنوك العاملة يف مجال االستكشاف والنتاج،
ي
ي
ي
(وه ،فيما
الحفر"
لمنصة
األولية
األساسية
"المدة
خالل
الحفر
منصات
خدمات
عىل
نفرضها
الت
األسعار
ي
ي
الت تبدأ من تاري خ تسليم منصة الحفر من قبلنا إل إحدى رشكات
ة
الفي
لنا،
مملوكة
حفر
منصة
يتعلق بأي
ي
قىص بعد مرور  15عاما من هذا التاري خ) ،باسيداد معدل
أدنوك العاملة يف مجال االستكشاف والنتاج وتن ي
داخىل ال يقل عن نسبة  ٪11وال يزيد عن نسبة  ٪13فيما يتعلق بأي منصة حفر بحرية ومعدل عائد
عائد
ي
داخىل ال يقل عن نسبة  ٪10وال يزيد عن نسبة  ٪12فيما يتعلق بأي منصة حفر برية ،وذلك عىل النحو
ي
الذي نحدده وفقا لتقديرنا الخاص ،فيما يخص التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المتكبدة خالل الفية ذات
الت نفرضها عىل خدمات منصات
الصلة .وبعد انقضاء المدة األساسية األولية لمنصة الحفر،
تقىص األسعار ي
ي
الحفر:
باسيداد التكاليف التشغيلية عىل أساس التكلفة بالضافة إل هامش رب ح بما يسمح بتحقيق
(أ)
هامش رب ح قبل اقتطاع الفوائد والرصائب ال يقل عن  ٪15وال يزيد عن ( ٪17عىل النحو الذي
نحدده وفقا لتقديرنا الخاص) ،وذلك فيما يتعلق بمنصات الحفر اليية؛ و

(ب)

وفيما يتعلق بمنصات الحفر البحرية ،باسيداد األعىل من:
المبي
( )1متوسط المعدل يف دول مجلس التعاون
الخليج لجميع العقود السارية (عىل النحو ر
ي
يف قاعدة بيانات ري لوجيكس) وباستثناء أي منصة حفر متعاقد عليها تكون مملوكة لنا (وأي
حاالت ازدواجية أو انحرافات) بعد تطبيق خصم بنسبة ٪16؛ و
( )2التكاليف التشغيلية عىل أساس التكلفة بالضافة إل هامش رب ح بما يسمح بتحقيق هامش
رب ح قبل اقتطاع الفوائد والرصائب ال يقل عن  ٪15وال يزيد عن ( ٪17عىل النحو الذي
نحدده وفقا لتقديرنا الخاص).

الت نفرضها عىل أي
وفقا لالتفاقية الطارية لخدمات منصات الحفر ،يحق لنا ،يف أي وقت ،مراجعة األسعار ي
رشكة تشغيل بموجب أي عقود رشكة تشغيل مستقبلية للتأكد من أن الحد األدئ المتفق عليه من معدل

االسم الخاص بنا مقابل تقديم الخدمة ذات الصلة) وهوامش الرب ح قبل الفائدة
الداخىل (معدل العائد
العائد
ي
ي
والرصائب (فيما يتعلق بالخدمة ذات الصلة ،يتم االحتفاظ بأرباحنا قبل الفائدة والرصائب مقسومة عىل
إجمال اليرادات) المنصوص عليها ف االتفاقية الطارية لخدمات منصات الحفر ،ر
بشط أن تتم مراجعة
ي
ي
األسعار المتعلقة بتقديم الخدمات ( )1عىل أساس سنوي عىل األقل بالنسبة لمنصات الحفر البحرية ،و()2
كل ثالث سنوات عىل األقل بالنسبة لمنصات الحفر اليية .إذا قررنا بناء عىل هذه المراجعة أن معدل العائد
الداخىل أو هامش الرب ح قبل الفائدة والرصيبة الخاص بنا أقل من الحد األدئ المتفق عليه ،يحق لنا تعديل
ي
الت نفرضها عىل الفور عىل أي رشكة أدنوك العاملة يف مجال االستكشاف والنتاج بموجب أي عقود
األسعار
ي
مستقبلية ميمة مع رشكة تشغيل (ووافقت أدنوك عىل ضمان أن رشكة أدنوك العاملة يف مجال االستكشاف
الداخىل أو
والنتاج توافق عىل هذه األسعار المعدلة) للحفاظ عىل الحد األدئ المتفق عليه من معدل العائد
ي
هامش الرب ح قبل الفائدة والرصيبة المنصوص عليها يف االتفاقية الطارية لخدمات منصات الحفر .تبلغ مدة
االتفاقية الطارية لخدمات منصات الحفر  40عاما من تاري خ الشيان ،ما لم يتم إنهاؤها مبكرا (أو تمديدها)
بموجب االتفاق المتبادل.

االتفاقية اإلطارية لخدمات الحفر المتكاملة
أبرمنا اتفاقية إطارية لخدمات الحفر المتكاملة ("االتفاقية الطارية لخدمات الحفر المتكاملة") مع رشكة أدنوك
يف  8أكتوبر  2018من أجل تحديد األساس الذي ستضمن بناء عليه أدنوك أن تقوم رشكات أدنوك العاملة يف
مجال االستكشاف والنتاج (أي رشكة استكشاف وإنتاج أو تنقيب أو حفر حالية ومستقبلية تسيطر عليها
أدنوك وتطلب أو تستفيد من أي خدمات حفر متكاملة ،بما يف ذلك (أ) أدنوك البحرية ،و(ب) أدنوك اليية،
و(ج) أدنوك للغاز الحامض ،و(د) رشكة الظفرة ،و(ه) رشكة الياسات) ر
بشاء خدمات الحفر المتكاملة من
توفي خدمات الحفر المتكاملة ر
لشكات أدنوك العاملة يف مجال
لتوفي أو ضمان
رشكتنا ،واالستعانة بنا
ر
ر
الشكات .وفقا ر
االستكشاف والنتاج أو بالنيابة عن تلك ر
لشوط االتفاقية الطارية لخدمات الحفر المتكاملة،
وافقت أدنوك عىل ضمان أن تقوم رشكات أدنوك العاملة ف مجال االستكشاف والنتاج ر
بشاء خدمات الحفر
ي
المتكاملة (أو أي خدمة مكافئة أو مماثلة ألي خدمة حفر متكاملة أو تؤدي نفس وظيفتها) من رشكتنا لتطوير
توفي خدمات الحفر المتكاملة ر
لشكات أدنوك
غي التقليدية ،رشيطة أن نكون قادرين عىل ر
اآلبار التقليدية واآلبار ر
العاملة يف مجال االستكشاف والنتاج .بموجب االتفاقية الطارية لخدمات الحفر المتكاملة ،تتمثل نية
الطرفي يف أن يكتمل يف غضون سبع سنوات مالية كاملة بعد تاري خ الشيان (وهو تاري خ التمام المحدد يف
ر
وشاء األسهم الميمة ربي رشكة أدنوك (بصفتها البائع) ر
اتفاقية بيع ر
وشكة بيكر هيوز (بصفتها المشيي) يف 8
أكتوبر  ،)2018ما ال يقل عن  %50من كل اآلبار التقليدية المقرر تطويرها من قبل رشكات أدنوك العاملة يف
مجال االستكشاف والنتاج أو بالنيابة عنها من خالل خدمات الحفر المتكاملة المقدمة من جانبنا .تبلغ مدة
االتفاقية الطارية لخدمات الحفر المتكاملة  40عاما من تاري خ الشيان ،ما لم يتم إنهاؤها مبكرا (أو تمديدها)
بموجب االتفاق المتبادل.
اتفاقية العلقة

ُ
سوف نيم اتفاقية عالقة مع رشكة أدنوك عند الدراج أو قبله توافق رشكة أدنوك بموجبها عىل اتخاذ إجراءات
أبوظت لألوراق المالية وتمتلك رشكة أدنوك أو تسيطر
محددة أو عدم اتخاذها طالما أن األسهم مدرجة يف سوق
ي
يىل( :أ) عدم اتخاذ إجراءات معينة قد تتعارض مع
عىل أكي من  ٪50من األسهم .وتتضمن هذه األمور ما ي
وضعنا ر
كشكة مستقلة ،بما يف ذلك ( )1لن تتخذ أدنوك أي إجراء من شأنه أن يتعارض مع قدرتنا عىل االمتثال
ظت لألوراق المالية وهيئة األوراق المالية
اللياماتنا بموجب قواعد إدراج وقواعد حوكمة معينة يف سوق أبو ي
والسلع ،و( )2سوف تجري أدنوك جميع الصفقات معنا ر
بشوط تجارية وعىل أساس تجاري وستسمح لنا
بتنفيذ أعمالنا بشكل مستقل؛ (ب) عدم النهاء ،والتجديد بناء عىل طلبنا ،ألي عقد إيجار عقاري أو اتفاقية
المساهمي  ،يف كل حالة عىل
استخدام مشيك لألرض ،واتفاقية استخدام العالمة التجارية ،واتفاقية خدمات
ر
تقصي مادي يف الياماتنا بموجب تلك االتفاقيات؛ و(ج) االستحواذ عىل أي
هذا النحو طالما أننا لسنا يف حالة
ر
تأجيها لتشغيل أعمالنا ،نيابة عنا وعىل نفقتنا ،وإبرام اتفاقية إيجار مقابلة أو اتفاقية إيجار
عقارات مطلوبة أو ر
من الباطن أو اتفاقية استخدام مشيك لهذه األرض ،باستثناء أنه يف حال توقفت أدنوك عن االحتفاظ بأغلبية
أسهم ر
الشكة ،فسوف تستمر يف االليام باألحكام الموضحة يف البندين (ب) و (ج) كما لو كانت ال تزال تحتفظ
بهذه األغلبية ،مع مراعاة أي تعليمات أو توجيهات صادرة من جهة حكومية ،إل الوقت الذي يمكن فيه
ر
سع
الدخول يف ترتيب بديل يؤدي إل نفس
ر
التأثي .بالضافة إل ذلك ،سوف توافق شكة أدنوك عىل عدم ال ي
غي ذلك) مع رشكة
إل حث بعض كبار
الموظفي المحددين عىل المشاركة (سواء كموظف أو مستشار أو ر
ر
أدنوك لمدة اثت ر
عش شهرا من تاري خ الدراج.
ي
وفقا التفاقية العالقة ،سوف نوافق أيضا عىل إبرام صفقات مع رشكة أدنوك واألعضاء اآلخرين يف مجموعة
التنفيذيي
غي
أدنوك فقط بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الدارة ،بما يف ذلك غالبية أعضاء مجلس الدارة ر
ر
الت ،وفقا لتفويض الصالحية الممنوح لنا ،ال تتطلب موافقة مجلس الدارة).
ر
المستقلي (بخالف الصفقات ي
يتطلب أي تطبيق ألحكام اتفاقية العالقة مع أدنوك موافقة مجلس إدارتنا .وبالرغم من ذلك ،فطالما أن
أدنوك تمتلك غالبية أسهم ر
الشكة ،فسوف توافق عىل ضمان وجود أغلبية من أعضاء مجلس الدارة
الجمال
وف حال زيادة الحجم
التنفيذيي
غي
المستقلي ر
ر
ر
ر
ي
المعيني يف مجلس الدارة يف جميع األوقات ،ي
المعيني يف المجلس،
التنفيذيي
غي
لمجلس الدارة ،يجب أيضا زيادة عدد أعضاء مجلس الدارة
المستقلي ر
ر
ر
ر
إجمال عدد أعضاء مجلس الدارة.
إذا اقتىص األمر ،بحيث يصل عددهم إل أكي من نصف
ي
العقود الجوهرية
لقد أبرمنا اتفاقية تسهيل بتاري خ  08نوفمي .2018
االتفاقيات مع رشكة بيكر هيوز
استثمرت رشكة بيكر هيوز يف أعمالنا واتفقت مع رشكة أدنوك عىل آلية سداد آجلة مربوطة ومتعلقة بتنفيذ
زمت" (activity- and milestone- based deferred consideration mechanism
"نشاط وجدول ي
ر
وغي التقليدي .وعليه
)اعتبارا من عام  ،2023والمرتبطة بتطوير برنام شكة أدنوك الجديد للتطوير التقليدي ر

فان أي مدفوعات واجبة الدفع من قبلنا او مبالغ مستحقة لنا بموجب آلية المقابل المؤجل هذه ستكون ربي
رشكة أدنوك ر
وشكة بيكر هيوز ،ولن ينت عنها أي مدفوعات لنا أو من قبلنا.
يف الوقت نفسه ،أبرمت رشكة بيكر هيوز سلسلة من االتفاقيات معنا لتمكيننا من أن نصبح المزود األول
لخدمات الحفر المتكاملة ف المنطقة ،ولك نعمل كواجهة وحيدة مع العمالء .أضافت ر
الشاكة مع رشكة بيكر
ي
ي
هيوز معدات خدمات حقول النفط والخدمات والتكنولوجيا وقدرات القوى العاملة الضافية إل إمكانياتنا
تأجي الحفارات الداخلية وإدارة الحفارات.
الحالية يف ر
االتفاقية اإلطارية التجارية مع رشكة بيكر هيوز
يف تاري خ  8أكتوبر  ،2018أبرمنا اتفاقية إطارية تجارية مع رشكة بيكر هيوز فيما يتعلق بخدمات الحفر المتكاملة
تأجي منصات الحفر والخدمات المتعلقة بمنصات الحفر وخدمات الحفر والكمال وخدمات
(مثل خدمات ر
ر
إدارة ر
وبي بيكر هيوز،
المشوع) .تحدد االتفاقية الطارية التجارية ،من ربي أشياء أخرى ،شوط العالقة بيننا ر
وبي
الت تحكم جوانب محددة من اليتيبات التجارية بيننا ر
وتنص عىل سلسلة من االتفاقيات الطارية األخرى ي

وه عىل وجه التحديد:
بيكر هيوز ،ي
()1

الشاء الطارية ر
اتفاقية ر
لشاء السلع؛

()2

االتفاقية الطارية لخدمات التجميع والصيانة والصالح الطارية؛

()3

اتفاقية االستشارات الطارية لخدمات التدريب والخدمات االستشارية؛

()4

لتوفي  /ترخيص اليام ؛ و
اتفاقية ترخيص اليام الطارية
ر

()5

لتوفي خدمات اليام .
اتفاقية دعم اليام الطارية
ر

المبي لكل منها أدناه.
(يشار إليها معا بلفظ "االتفاقيات اإلطارية مع بيكر هيوز") عىل النحو ر
بموجب االتفاقية الطارية التجارية ،ال يجوز لنا ،دون الحصول عىل موافقة كتابية ضيحة مسبقة من رشكة
يىل )1( :إعادة بيع أو عرض إعادة بيع أي من السلع المشمولة بحقوق الملكية سواء داخل دولة
بيكر هيوز ،ما ي
المارات العربية المتحدة أو خارجها ،أو ( )2استخدام أو السماح باستخدام السلع المملوكة خارج دولة المارات
العربية المتحدة ،ما لم نقدم خدمات حفر متكاملة باستخدام سلع مشمولة بحقوق ملكية إل ( أ) أدنوك أو
أبوظت (بخالف أدنوك) أو تمتلك
أي شخص تسيطر عليه رشكة أدنوك ،أو (ب) شخص تسيطر عليه حكومة
ي
غي ر
فيه حكومة أبوظت بشكل ر
مباش نسبة مئوية محددة من حقوق التصويت .يف حال استخدمنا
مباش أو ر
ي
السلع المشمولة بحقوق الملكية أو قدمنا خدمات ألشخاص يقومون باستخدام أي سلع مشمولة بحقوق
سيتعي علينا دفع نسبة مئوية محددة
ملكية أو إدماجها أو الفصاح عنها خارج دولة المارات العربية المتحدة،
ر
من صاف األرباح ر
(والت تختلف اعتمادا عىل
لشكة بيكر هيوز فيما يتعلق بالعقد الميم مع هؤالء األشخاص
ي
ي
ما إذا كان العقد قد تم إبرامه مع شخص مدرج يف البند (أ) أو البند (ب) أعاله).

اتفاقية ر
الشاء الطارية

وفقا لالتفاقية الطارية التجارية ،أبرمنا اتفاقية رشاء إطارية مع رشكة بيكر هيوز يف  8أكتوبر  .2018تحدد
ر
ر
الت توافق بموجبها رشكة بيكر هيوز عىل توريد السلع إلينا (عىل سبيل
اتفاقية الشاء الطارية الشوط واألحكام ي
المثال ،بعض المعدات الجديدة والحديثة ،وقطع الغيار أو المواد االستهالكية الجديدة المتعلقة بتقديم
للطرفي بموجبها تنفيذ أوامر ر
ر
الشاء
ه اتفاقية رئيسية يجوز
ر
خدمات الحفر المتكاملة) .اتفاقية الشاء الطارية ي
لتوريد السلع.

االتفاقية الطارية لخدمات التجميع والصيانة والصالح
أبرمنا اتفاقية إطارية لخدمات التجميع والصيانة والصالح ("االتفاقية الطارية لخدمات التجميع والصيانة
والصالح") مع رشكة بيكر هيوز ف  8أكتوبر  2018وفقا ر
لشوط االتفاقية الطارية التجارية لتقديم خدمات
ي
.
الحفر المتكاملة والمنتجات والخدمات المرتبطة بها وفقا للمواد ذات الصلة من االتفاقية الطارية التجارية،
اتفقنا عىل إبرام االتفاقية الطارية لخدمات التجميع والصيانة والصالح ،فيما يتعلق بخدمات الحفر المتكاملة
والت نشيي ها من رشكة بيكر هيوز ،طوال مدة
بشأن بعض السلع المتعلقة بتقديم خدمات الحفر المتكاملة ي
للطرفي من وقت آلخر خالل مدة االتفاقية الطارية لخدمات التجميع
االتفاقية الطارية التجارية .يجوز
ر
والصيانة والصالح تحرير "أوامر ر
الشاء الشاملة" المنفصلة ،باستخدام النموذج المرفق باالتفاقية الطارية
لخدمات التجميع والصيانة والصالح ،فيما يتعلق بكل خدمة ذات صلة .تشكل "أوامر ر
الشاء الشاملة" جزءا
للطرفي عند تحريرها .وندفع
وه ملزمة
ر
ال يتجزأ من االتفاقية الطارية لخدمات التجميع والصيانة والصالح ي
لشوط "أمر ر
لشكة بيكر هيوز الرسوم وفقا ر
ر
توفي األعمال .وتظل االتفاقية
الشاء الشامل" الساري ،مقابل ر
الطارية لخدمات التجميع والصيانة والصالح سارية المفعول بالكامل ،ما لم يتم إنهاؤها مبكرا وفقا ألحكامها.
كتائ يقدمه للطرف اآلخر،
ألي من
ر
يف حال إنهاء االتفاقية الطارية التجارية ،يجوز ٍ
الطرفي ،بناء عىل إشعار ي
ر
إنهاء االتفاقية الطارية لخدمات التجميع والصيانة والصالح ،بشط أال يكون تاري خ شيان النهاء قبل تاري خ
إنهاء االتفاقية الطارية التجارية.

اتفاقية االستشارات الطارية
أبرمنا اتفاقية استشارات إطارية ("اتفاقية االستشارات اإلطارية") مع رشكة بيكر هيوز يف  8أكتوبر 2018
تنص عىل تقديم خدمات التدريب والخدمات االستشارية ،فيما يتعلق بخدمات الحفر المتكاملة .بموجب
اتفاقية االستشارات الطارية ،وافقت رشكة بيكر هيوز عىل أداء وإتمام األعمال والخدمات وأي مخرجات أخرى
يجب تنفيذها لصالحنا بموجب أي "أمر رشاء شامل" ،وفق النموذج المرفق باتفاقية االستشارات الطارية.
تغييها
ويتعي عىل
الطرفي إبرام "أوامر رشاء شاملة" منفصلة فيما يتعلق بكل خدمة ذات صلة ما لم يتم ر
ر
ر
ر
وفقا ألحكام اتفاقية االستشارات الطارية .تشكل "أوامر الشاء الشاملة" جزءا ال يتجزأ من اتفاقية االستشارات
للطرفي عند تحريرها .بموجب االتفاقية االستشارية الطارية ،يحق لنا أن نطلب من رشكة
وه ملزمة
ر
الطارية ي
ر
تغيي يف أي "أمر شاء شامل" متفق عليه فيما يتعلق باألعمال أو متطلبات األعمال ،طالما
بيكر هيوز تنفيذ ر
التغيي .ومع ذلك ،لن يؤدي
كان ذلك ضمن نطاق العمل ،من خالل تقديم طلب مكتوب يوضع طبيعة ذلك
ر
ر
تغيي بأي شكل من األشكال إل إبطال رشوط اتفاقية االستشارات الطارية .وندفع لشكة بيكر هيوز الرسوم
أي ر
ر
ر
توفي األعمال .وتظل اتفاقية االستشارات الطارية سارية
وفقا لشوط "أمر الشاء الشامل" الساري ،مقابل ر
ألي
المفعول بالكامل ،ما لم يتم إنهاؤها مبكرا وفقا ألحكامها .يف حال إنهاء االتفاقية الطارية التجارية ،يجوز ٍ

الطرفي ،بناء عىل إشعار كتائ يقدمه للطرف اآلخر ،إنهاء اتفاقية االستشارات الطارية ،ر
بشط أال يكون
من
ر
ي
تاري خ شيان النهاء قبل تاري خ إنهاء االتفاقية الطارية التجارية.

الضمان الطاري
بموجب االتفاقية الطارية التجارية واالتفاقيات الطارية األخرى الميمة مع رشكة بيكر هيوز ،أبرمنا سند ضمان
لشكة جيال إلكييك "( ،ر
مع رشكة بيكر هيوز هولدين ال ال س ،وه رشكة تابعة ر
الشكة الضامنة لبيكر
ي
ي
الشكة الضامنة لبيكر هيوز اليامات بيكر هيوز دون قيد أو ر
هيوز") حيث تضمن ر
نهائ بموجب
وبشكل
ط
ش
ي
االتفاقيات الطارية الميمة مع بيكر هيوز (بما يف ذلك اليامات الدفع) .يستمر الضمان ويظل ساري المفعول
حت يتم الوفاء بكل االليامات والضمانات والواجبات والتعهدات أو تنفيذها بالكامل بموجب االتفاقية الطارية
التجارية واالتفاقيات الطارية مع بيكر هيوز.

اتفاقية ترخيص اليام الطارية
وفقا لالتفاقية الطارية التجارية ،أبرمنا يف اتفاقية ترخيص برام إطارية مع رشكة بيكر هيوز يف  8أكتوبر .2018
الشوط واألحكام الت تقوم بموجبها رشكة بيكر هيوز بيخيص ر
وتحدد االتفاقية ر
الشكة باليام  .وتشتمل
ي
غي تجارية.
اليام
الت ترخصها رشكة بيكر هيوز بموجب االتفاقية عىل برام تجارية وبرام داخلية وبرام ر
ي
ر
وتستثت االتفاقية برام األطراف الخارجية (أي اليام المملوكة والمرخصة من قبل أطراف خارجية لشكة
ي
وف حال حصولنا عىل برام مملوكة ألطراف خارجية كجزء من برام بيكر هيوز ،فلن تتحمل
هيوز)،
بيكر
ي
رشكة بيكر هيوز أية مسؤولية تجاهنا فيما يتعلق باستخدام برام األطراف الخارجية.

اتفاقية دعم اليام الطارية
وفقا لالتفاقية الطارية التجارية ،أبرمنا يف اتفاقية دعم اليام الطارية مع رشكة بيكر هيوز يف  8أكتوبر .2018
ر
الت بموجبها ستقدم رشكة بيكر هيوز خدمات برام معينة فيما يتعلق
وتحدد االتفاقية الشوط واألحكام ي
باليام المقدمة بموجب اتفاقية ترخيص اليام  .تشمل الخدمات خدمات الصيانة وبعض األعمال المطلوب
إجراؤها فيما يتعلق باليام المقدمة بموجب اتفاقية ترخيص اليام .
العقود الميمة مع عمالئنا
بتوفي خدمات
أبرمنا اتفاقية رشكة أدنوك اليية الرئيسية واتفاقية رشكة أدنوك البحرية الرئيسية فيما يتعلق
ر
تأجي منصات الحفر لعمالئنا ،وهم رشكة أدنوك اليية و رشكة أدنوك البحرية .يتم تنفيذ خدمات استئجار
ر
الت يتم إجراؤها بموجب االتفاقيات الرئيسية وفقا "للعقود الثانوية" أو "أوامر المهام" الصادرة
منصة الحفر ي

بموجب رشوط وأحكام محددة ،أو وفقا لتعديالت محددة عىل ر
الشوط واألحكام المطبقة عىل أجزاء محددة
من الخدمات المذكورة .يرج مراجعة بند "معامالت األطراف ذات العالقة  -االتفاقيات الرئيسية".
عقود التوريد
خارجيي
إننا نحصل عىل بعض السلع والمعدات والخدمات ،كما نستأجر المعدات والمركبات من موردين
ر
ر
والت
فيما يتصل بأداء أعمالنا ،وتقوم غالبية عقود التوريد لدينا عىل األحكام والشوط القياسية الخاصة بنا ،ي
تأجي
تتباين فيما إذا كان الهدف من عقد التوريد يتمثل يف توريد السلع أو المعدات ،أو تقديم الخدمات ،أو ر
عامي إل ثالثة
تسعي سارية لمدد زمنية من
المعدات والمركبات .تمثل غالبية عقود توريد السلع اتفاقيات
ر
ر
التسعي المذكورة عىل خيار يتيح تمديد الفية الزمنية بموجب اتفاق متبادل
أعوام ،وتشتمل جميع اتفاقيات
ر
الطرفي .تشي غالبية عقود توريد الخدمات لمدد زمنية من ثالثة إل أربعة أعوام ،ومع هذا ،يشي أحد
ربي
ر
التلقائ
عقود توريد الخدمات الميم مع رشكة أدنوك للتكرير لمدة أولية مقدارها  15عاما (مع مراعاة التمديد
ي
عامي إل ثالثة أعوام.
لهذه المدة بعد ذلك) .كما تشي أغلبية خدمات ر
تأجي المعدات لمدد من ر

القسم الخامس :تفاصيل أخرى
ر
المقبح ر
للشكة
 .1الهيكل اإلداري
• هيكل مجلس اإلدارة
مستقلي وفقا للمادة 19
يتكون مجلس الدارة من سبعة أشخاص ،ستة منهم أعضاء مجلس إدارة
ر
(ثانيا) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/3ر.م) لسنة  2020بشأن اعتماد دليل حوكمة ر
الشكات
المساهمة العامة.
يىل التخصصات والخيات االدارية لكل عضو من أعضاء مجلس الدارة:
فيما ي

االسم
معال الدكتور /سلطان أحمد الجابر
ي

الخبات
ر
معال الدكتور سلطان أحمد الجابر منصب
يشغل
ي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ر
لشكة أدنوك
منذ فياير  .2016وقبل توليه هذا المنصب ،شغل
معاليه منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة يف
معال الدكتور الجابر عضوية
رشكة مبادلة .ويشغل
ي
مجلس الوزراء يف الحكومة االتحادية لدولة
المارات ومنصب وزير الصناعة والتكنولوجيا
المتقدمة منذ يوليو  2020ومنصب المبعوث
المناج وعضوية
الخاص لدولة المارات للتغ ري
ي
مجلس إدارة المجلس األعىل للشؤون المالية
واالقتصادية .وإل جانب مهامه الوزارية ،يتول
معال الدكتور سلطان أحمد الجابر إدارة عدد من
ي
الملفات االسياتيجية ذات الطابع االقتصادي
الت تشمل قطاعات الطاقة
والسياس والتنموي ي
ي
اتيج والتنمية
االسي
واالتصال
التحتية
والبنية
ي
المستدامة .يف يوليو  ،2020تم تعيينه رئيسا
توفي
لمرصف المارات للتنمية الذي يعمل عىل
ر
الخدمات المالية لتحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية المستدامة يف دولة المارات .كما
يتول معاليه رئاسة مجلس أمناء جامعة محمد بن
اع وهو عضو نشط يف مجلس
زايد للذكاء االصطن ي
أمناء أكاديمية المارات الدبلوماسية .يحمل معاليه
درجة الدكتوراة يف األعمال واالقتصاد من جامعة

السيد /عبدالمنعم سيف حمود أحمد
الكندي

المزروع
السيد/ياش سعيد أحمد عمران
ي

الزعائ
السيد/أحمد جاسم يوسف ناض
ري

الماجستي يف
كوفينيي بالمملكة المتحدة ،ودرجة
ر
إدارة األعمال من جامعة والية كاليفورنيا ،بالواليات
المتحدة األمريكية ،ودرجة البكالوريوس يف
الهندسة الكيميائية والبيولية من جامعة جنوب
كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية.
شغل السيد /عبدالمنعم سيف حمود أحمد
الكندي منصب رئيس مجلس إدارة ا ر
لشكة من
 2016إل تاري خ الدراج يف  .2021كما يشغل
السيد /الكندي منصب الرئيس التنفيذي لدائرة
تكنولوجيا األفراد ودعم ر
الشكات يف أدنوك منذ
يناير  .2020وقبل ذلك ،شغل السيد /الكندي من
مارس  2016وحت يناير  2020منصب الرئيس
التنفيذي لدائرة االستكشاف والنتاج والتطوير
لدى أدنوك .كما يشغل السيد /الكندي منصب
عضو مجلس إدارة يف العديد من ال رشكات التابعة
لمجموعة أدنوك .السيد /الكندي حاصل عىل
الماجستي يف إدارة األعمال من جامعة
درجة
ر
برونل ،بالمملكة المتحدة.
المزروع
شغل السيد /ياش سعيد أحمد عمران
ي
منصب الرئيس التنفيذي لدائرة االستكشاف
والنتاج يف أدنوك منذ يناير  .2020كما شغل
منصب الرئيس التنفيذي ألدنوك اليية من مايو
 2018وحت يناير  .2020كما يشغل السيد/
المزروع منصب عضو مجلس إدارة يف العديد من
ي
ر
الشكات التابعة لمجموعة أدنوك .السيد/
الماجستي يف هندسة
المزروع حاصل عىل درجة
ر
ي
البيول من جامعة لندن ،المملكة المتحدة.
الزعائ
شغل السيد أحمد جاسم يوسف ناض
ي
منصب رئيس الشؤون المالية لمجموعة أدنوك
منذ ديسمي  ،2019كما شغل منصب رئيس دائرة
المالية واالستثمار لدى أدنوك من فياير إل
ديسمي  .2019كما يشغل منصب عضو مجلس
إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاري ع ،ر
وشكة
أبوظت للتكرير (أدنوك للتكرير) ،و رشكة بيول
ي
.
.
.
أبوظت الوطنية للتوزي ع ش م ع (أدنوك للتوزي ع)
ي
إل جانب العديد من ر
الشكات التابعة لمجموعة
الماجستي
الزعائ حاصل عىل درجة
أدنوك .السيد
ر
ي

ف علوم االقتصاد مع مرتبة ر
الشف من جامعة
ي
أبردين يف المملكة المتحدة.
العريائ
عىل عابد
ي
السيد /محمد سيف ي

السيدة /مب خليفة محمد هزيم المهبي

السيد /عمر أحمد حسن صوينع
السويدي

العريائ
عىل عابد
ي
شغل السيد /محمد سيف ي
منصب نائب رئيس أول لالستثمارات االسياتيجية
يف أدنوك منذ  .2019السيد/
العريائ حاصل عىل
ي
مال معتمد وهو يحمل شهادة
شهادة محلل ي
والماجستي يف الهندسة الكيميائية
البكالوريوس
ر
من إمييال كوليدج (جامعة لندن) ،المملكة
المتحدة.
المهيي
تشغل السيدة /مت خليفة محمد هزيم
ر
منصب الرئيس التنفيذي ل رشكة صناعات األسمدة
بالرويس ذ.م.م( .فرتيل) .كما شغلت السيدة/
المهيي العديد من المناصب الدارية يف أدنوك
ر
اليية ،حيث شغلت منصب نائب رئيس أول
(عمليات المحطات وخطوط األنابيب) من يوليو
 2019إل يناير  .2020شغلت السيدة/
المهيي
ر
يف الفية من  2017إل يوليو  2019منصب نائب
رئيس أول (دعم السياتيجيات واألعمال) كما
شغلت يف الفية من  2015إل سبتمي 2017
منصب نائب رئيس أول (دعم المؤسسات).
السيدة/
المهيي حاصلة عىل درجة البكالوريوس
ر
الماجستي يف إدارة
يف الهندسة الكيميائية ودرجة
ر
األعمال من جامعة المارات العربية المتحدة،
بدولة المارات العربية المتحدة.
يشغل السيد /عمر أحمد حسن صوينع السويدي
حاليا منصب وكيل وزارة يف وزارة الصناعة
والتكنولوجيا المتقدمة .شغل السيد /السويدي
العديد من المناصب يف أدنوك ،حيث بدأ عمله
كجيولوج يف  .1990وبداية من أكتوبر  2020إل
ي
فياير  ،2021شغل السيد /السويدي منصب
رئيس دائرة القيمة المحلية المضافة .وقبل ذلك،
شغل السيد /السويدي رئيس دائرة المكتب
التنفيذي ،من مايو  2017إل نوفمي .2020
والسيد /السويدي حاصل عىل درجة البكالوريوس

يف الهندسة الجيولوجية من جامعة كولورادو
للتعدين ،الواليات المتحدة األمريكية.
• اإلدارة العليا
بالضافة إل أعضاء مجلس الدارة ،يتول الدارة اليومية لعملياتنا فريق الدارة العليا وهم عىل النحو
التال:
ي
سنة
الميلد المنصب
االسم
السيد /عبدالرحمن عبدهللا حسن  1964الرئيس التنفيذي
بامجبور الصيعري
عىل شامخ البادي  1973نائب رئيس أول للعمليات اليية
السيد /فؤاد شامخ ي

تاري خ التعيي
2020
2018

المغت 1970
السيد /أحمد راشد جمعة
ي
الحمودي
السيد /حمد صالح حمد صالح 1975
الجنيت
ي
القشيى 1973
السيد /عىل عيس حور
ر
المهري
السيد /امرى محمود يشى محمد زين 1969
الدين
السيد /الكسندر كندى اورقوهارت 1971

نائب رئيس أول لدارة خدمات حقول 2018
النفط
2018
المال
المدير
ي

1983

2018

السيدة /االينا رامساى

نائب رئيس أول لإلدارة

2020

نائب رئيس أول للعمليات البحرية

2016

نائب رئيس أول للشؤون الفنية

2018

القانوئ
المستشار
ي

نوضح أدناه خيات كل فرد من أفراد فريق الدارة العليا:
• يتمتع السيد عبد الرحمن عبد هللا الصيعري بخية تزيد عىل  42عاما يف أعمال الحفر اليية والبحرية
ف رشكات أدنوك العاملة ف مجال االستكشاف والنتاج ،وتول منصب الرئيس التنفيذي ر
للشكة يف
ي
ي
ر
عام  .2020هذا وشغل السيد الصيعري العديد من المناصب العليا يف أدنوك اليية وداخل الشكة يف
الفية من عام  1999إل عام  ،2019بما ف ذلك مساعد المدير العام ر
لشكة أدنوك للحفر ونائب
ي
.
تعيي السيد
المدير العام للعمليات اليية والبحرية من عام  2000إل عام  2008بعد ذلك ،تم ر
الصيعري ف منصب نائب الرئيس األول للعمليات ،حيث كان مسؤوال عن كل عمليات ر
الشكة اليية
ي
ر
.
والبحرية والشاف عليها بشكل كامل وتول السيد الصيعري المسؤولية أيضا عن عدد من أهداف
الكفاءة داخل ر
وتحسي حركة
الشكة ،بما يف ذلك مبادرات مركزية المعسكرات ،وإنشاء مركز تدريب
ر

تعيي السيد الصيعري نائبا أول
منصات الحفر عي األسطول .من عام  2016إل عام  ،2019كما تم ر
للرئيس ألعمال الحفر ف أدنوك اليية ،حيث قمنا ر
بالشاف عىل كل عمليات الحفر الرئيسية يف أكي
ي
ر
حقول ر
.
الشكة وأكيها تعقيدا وخالل فية تعيينه يف شكة أدنوك اليية ،شارك السيد الصيعري يف
بعض النجازات الرئيسية الت حققتها ر
الشكة حت اآلن بما فيها اسياتيجيات تكديس منصات الحفر،
ي
وتعزيز الثقافة القائمة عىل األداء ،فضال عن تنمية المواهب الوطنية الشابة يف دولة المارات العربية
المتحدة.
• انضم إلينا السيد فؤاد البادي يف عام  2018حيث تول منصب نائب رئيس أول للعمليات (اليية).
وقبل ذلك ،شغل السيد البادي منصب مدير إدارة الحفر يف أدنوك ،حيث كان مسؤوال عن وضع
قصية األجل وطويلة األجل من أجل تعزيز أعمال
اسياتيجيات وسياسات الحفر يف أدنوك ،واألهداف ر
وتحسي تكلفة الحفر ،ورفع جودة اآلبار والحد من مخاطر الحفر .قبل ذلك ،شغل السيد
الحفر،
ر
البادي منصب نائب الرئيس لدارة األزمات واستمرارية األعمال يف رشكة أدنوك اليية ،حيث كان
تحسي الجودة واألداء بالضافة إل
مسؤوال عن وضع اسياتيجية األعمال والخطط التشغيلية لفريق
ر
التحسي المستمر لدارة الصحة والسالمة واألزمات وفقا لنظام إدارة أعمال ر
الشكة واسياتيجيتها
ر
ورسالتها ورؤيتها .وقبل ذلك ،شغل السيد البادي العديد من المناصب العليا يف مجموعة رشكات
كبية يف تنفيذ عمليات الحفر والنتاج بالضافة
أبوظت
أدنوك ومجلس
للتوطي حيث اكتسب خية ر
ر
ي
إل إدارة المشاري ع .يحمل السيد البادي درجة بكالوريوس العلوم يف هندسة البيول من جامعة
المارات العربية المتحدة.
• انضم إلينا السيد أحمد المغت ف عام  2019حيث تول منصب نائب رئيس أول الموارد ر
البشية
ي ي
المغت منصب نائب رئيس أول لالسياتيجية
والخدمات المساندة .وقبل انضمامه إلينا ،شغل السيد
ي
المؤسس يف رشكة أدنوك لمعالجة الغاز ،حيث كان مسؤوال عن إدارة عملية تطوير اسياتيجية
والدعم
ي
ر
يتماس مع رؤية ر
الشكة وخطط األعمال طويلة األجل وبطاقة األداء المتوازن لدى ر
ر
الشكة
الشكة بما
المغت منصب نائب الرئيس لتقنية المعلومات يف رشكة أدنوك اليية،
رسالتها .وقبل ذلك ،شغل السيد
ي
حيث كان مسؤوال عن وضع رؤية ر
الشكة ورسالتها وخططها وبرامجها يف مجال المعلومات
والتكنولوجيا وفقا السياتيجية ر
المغت منصب رئيس
الشكة وخطة أعمالها .وقبل ذلك ،شغل السيد
ي
الطبيع المسال ،حيث كان مسؤوال عن
قسم الحلول الهندسية والمحطات يف رشكة أدنوك للغاز
ي
ر
والشاف عىل أنشطة دائرة التصنيع وإدارة المعرفة لحلول نظم المعلومات.
التخطيط والتوجيه
المغت درجة بكالوريوس إدارة األعمال يف نظم المعلومات الدارية من جامعة توليدو.
يحمل السيد
ي

بتول منصب نائب رئيس أول للعمليات ،حيث تول
الجنيت يف يناير 2016
• انضم إلينا السيد حمد
ي
ي
مهمة ر
الجنيت
الشاف والدارة عىل أقسام الخدمات البحرية ومنصة الحفر بالجزر .ويتمتع السيد
ي
كبية يف عمليات الحفر ،حيث تركزت خيته عىل عمليات الحفر من ناحية تقديم الخدمات
بخية ر
وتشغيلها .وقبل تعيينه لدينا ،عمل السيد الجنيت ف رشكة أدنوك البحرية ف منصب ر
مشف حفر يف
ي
ي ي
الحي العديد من المناصب التشغيلية
الموقع ألكي من  7سنوات .وشغل السيد
الجنيت منذ ذلك ر
ي
العليا يف أدنوك البحرية ،حيث رأشف عىل عمليات الحفر ،بما يف ذلك منصب مهندس حفر أول،
الجنيت شهادة جامعية يف هندسة
ومدير هندسة الحفر ،ومدير أول لهندسة الحفر .ويحمل السيد
ي
أبوظت.
وماجستي يف إدارة األعمال من جامعة
البيول من جامعة المارات العربية المتحدة
ر
ي
عىل المهري يف عام  2018يف منصب نائب رئيس أول للشؤون الفنية ،حيث تول
• انضم إلينا السيد ي
المسؤولية عن دائرة الهندسة والمشاري ع والصيانة وتطوير األعمال وسالمة األصول .وقبل ذلك ،شغل
السيد المهري منصب نائب رئيس ألعمال الحفر يف رشكة أدنوك البحرية من عام  2017إل عام 2018
حيث كان مسؤوال عن أنشطة الحفر البحرية والجزرية يف مناطق االمتيازات الميدانية المختلفة
الخاصة بها .ومن عام  2015إل عام  ،2017شغل السيد المهري منصب نائب رئيس ألعمال الحفر
ف رشكة تطوير حقل زاكوم العلوي (زادكو) حيث كان مسؤوال عن ر
مشوع تمديد الوصول إل الحفر
ي
( .)ERDيحمل السيد المهري درجة البكالوريوس يف هندسة البيول من جامعة المارات العربية
المتحدة.
• انضم إلينا السيد إمري زين الدين يف ديسمي  2018يف منصب نائب أول للرئيس لخدمات حقول
النفط .وقبل انضمامه إلينا ،شغل السيد زين الدين العديد من المناصب العليا يف قسم خدمات حقول
النفط يف رشكة بيكر هيوز من عام  2003إل ديسمي من عام  ،2018بما يف ذلك منصب المدير
والمدير العام ر
لشكة بيكر هيوز التابعة لجيال إلكييك ( )BHGEيف المارات العربية المتحدة واليمن
من عام  2017إل عام  ،2018حيث كان مسؤوال عن أنشطة تلك ر
الشكة لخدمات حقول النفط
ومعدات حقول النفط واآلالت التوربينية واألعمال الرقمية .قبل ذلك ،من عام  2016إل عام ،2017
اف يف دولة المارات
شغل السيد زين الدين منصب العضو المنتدب والمدير العام للتسويق الجغر ي
العربية المتحدة وقطر والهند .من عام  2014إل عام  ،2016شغل السيد زين الدين منصب مدير
المبيعات والتسويق وتطوير األعمال لمنطقة ر
الشق األوسط وآسيا والمحيط الهادئ حيث كان يقيم
دئ ،بالمارات العربية المتحدة .وقبل ذلك ،من عام  2009إل عام  ،2014شغل السيد زين
يف إمارة ي
الدين مناصب عليا مختلفة يف مؤسسة خدمات حقول النفط لدى رشكة بيكر هيوز ،ومدير الشؤون
اف يف دولة مرص حت عام  ،2011حيث كان يقيم يف مدينة القاهرة
الفنية والمبيعات للتسويق الجغر ي
بدولة مرص .ومن عام  2003إل عام  ،2009شغل السيد زين الدين أيضا مناصب إدارية مختلفة يف
مؤسسة خدمات حقول النفط لدى رشكة بيكر هيوز .وقبل عمله مع رشكة بيكر هيوز ،شغل السيد

زين الدين منصب المدير القليم ر
لشكة سميث إنيناشونال يف المارات العربية المتحدة حيث كان
ي
ر
أبوظت من  1997عام إل عام  .2003وقبل عمله لدى شكة سميث إنيناشونال ،عمل السيد
يقيم يف
ي
جي يف القاهرة حت عام  .1997يحمل السيد زين
زين الدين كمتخصص
بالجيوفيياء لدى رشكة شلمي ر
ر
الدين درجة البكالوريوس مع مرتبة ر
عي شمس ،بمرص،
والماجستي يف
الشف
ر
ر
الجيوفيياء من جامعة ر
حيث شغل أيضا منصب محاض مساعد من عام  1991إل عام .1996
المال ،وشغل
• انضم إلينا السيد الكسندر كندى اورقوهارت يف عام  2018يف منصب نائب المدير
ي
بمسية مهنية
حط السيد اورقوهارت
المال منذ عام  .2020وقبل انضمامه إلينا،
منصب المدير
ر
ي
ي
طويلة لدى رشكة بريتيش بيوليوم امتدت إل  23عاما حيث شغل مناصب مالية مختلفة عي رشكات
بريتيش بيوليوم والمناطق الجغرافية التابعة لها ،وكان آخرها نائب رئيس الشؤون المالية لدارة
االستكشاف العالمية ر
الماجستي يف الهندسة
لشكة بريتيش بيوليوم .يحمل السيد اورقوهارت درجة
ر
المحاسبي
وماجستي إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال ،وهو زميل يف معهد
من إمييال كوليدج،
ر
ر
العالميي.
الداريي
ر
ر
وأمي ش مجلس الدارة.
• انضمت إلينا السيدة االينا رامساى يف عام  2018يف منصب مستشار عام ر
وأمي مجلس الدارة ف ر
الشكة الوطنية للخدمات
وقبل انضمامها إلينا ،شغلت منصب المستشار العام ر
ي
البيولية منذ عام  ،2017حيث كانت مسؤولة عن الشؤون القانونية والمتعلقة بالحوكمة واالمتثال
عىل الصعيد القليم لدى ر
الشكة .وقبل ذلك ،شغلت السيدة االينا رامساى العديد من المناصب
ي
العليا يف رشكة ترانس أوشن المحدودة ،.عي العديد من األعمال التجارية والمناطق الجغرافية التابعة
لشكة ترانس أوشن ،بما ف ذلك الجرف القاري الييطائ ( )UKCSر
ر
والشق األوسط وشمال إفريقيا
ي
ي
وآسيا والمحيط الهادئ .وقبل عمل السيدة الينا لدى رشكة ترانس أوشن ،كانت تعمل يف مؤسسة وود
) ،(Wood plcحيث كانت تتول ر
الشاف القانوئ عىل قسم التوربينات الهوائية والغازية لدى ر
الشكة
ي
ف المملكة المتحدة وأوروبا .تحمل السيدة االينا رامساى درجة البكالوريوس مع مرتبة ر
الشف يف
ي
القانون والدارة ،ودرجة البكالوريوس يف القانون ودبلوم يف الممارسة القانونية من جامعة روبرت
جوردون ،يف اسكتلندا .السيدة االينا رامساى عضوة نشطة يف جمعية القانون يف اسكتلندا.
•

هيكل ر
الشكة اإلداري:
اليوجد لدى ا ر
لشكة أي رشكات تابعة.

•

الشكات التابعة ر
المراكز الوظيفية ألعضاء اإلدارة التنفيذية العليا ف ر
والشكات المساهمة األخرى:
ي

اليوجد
الشكات التابعة ر
• المراكز الوظيفية ألعضاء مجلس اإلدارة ف ر
والشكات المساهمة األخرى:
ي
اليوجد
•

ر
المقبحة بالتشكيل األول لمجلس إدارة ر
الشكة:
رشوط األهلية واالنتخاب واإلقالة واألسماء
ي
اكم باالقياع
سيتم انتخاب أعضاء مجلس الدارة يف اجتماع جمعية عمومية عن طريق التصويت الي ي
المؤسسي.
تعيي مجلس الدارة األول من قبل
ر
الشي ،وعىل الرغم من ذلك فقد تم ر

•

اختصاصات ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة:
توفي القيادة االسياتيجية وتحديد سياسات الدارة األساسية
تتمثل المهام الرئيسية لمجلس الدارة يف ر
ر
ر
والشاف عىل أداء العمل بها ،كما ُيعد مجلس الدارة هو الجهة الرئيسية المنوط بها اتخاذ
للشكة
القرارات لكافة الموضوعات المهمة ر
للشكة سواء فيما يتعلق باآلثار االسياتيجية أو المالية أو اآلثار
األخرى المتعلقة بسمعة ر
الشكة ،وإضافة إل ذلك يمتلك مجلس الدارة السلطة النهائية التخاذ
للمساهمي بموجب
الت تنفرد بها الجمعية العمومية
ر
القرارات فيما يتعلق بكافة المسائل باستثناء تلك ي
القانون أو النظام األساس ر
للشكة.
ي
يىل:
تتضمن المسؤوليات األساسية لمجلس الدارة ما ي
 −تحديد اسياتيجية ر
وميانيتها وهيكلها؛
الشكة ر
 −اعتماد السياسات األساسية ر
للشكة؛

ر
والشاف عليها وكذلك سياسات إدارة المخاطر
 −اتخاذ الجراءات الالزمة لعداد التقارير المالية
وغيها من الضوابط الداخلية والمالية؛
ر
 −اقياح إصدار أسهم عادية جديدة وإعادة هيكلة ر
الشكة؛
تعيي الدارة التنفيذية؛
−
ر
−

تحديد سياسات األجور والمكافآت ر
بالشكة وضمان استقاللية أعضاء مجلس الدارة والتعامل
مع أي تضارب محتمل للمصالح؛

المساهمي وضمان التواصل معهم بصورة مناسبة.
 −الدعوة الجتماعات
ر
المساهمي لمدة ثالث سنوات .ويجوز انتخاب أعضاء مجلس
تعيي أعضاء مجلس الدارة من قبل
ر
يتم ر
الدارة ألي مدد متتالية.
 .2لجان مجلس اإلدارة
لجنتي عىل مستوى المجلس :لجنة
يف ضوء قواعد الحوكمة ،سيتم مساعدة مجلس الدارة من خالل
ر
التدقيق ولجنة اليشيحات والمكافآت:
•

لجنة التدقيق

تقدم لجنة التدقيق المساعدة إل مجلس الدارة فيما يتعلق باالضطالع بمسؤولياته الخاصة يف إعداد
التقارير المالية وعمليات الرقابة والضوابط الداخلية والخارجية ،ومنها مراجعة سالمة البيانات المالية
ر
الت يقوم بها مدققون خارجيون
المرحلية والسنوية للشكة ومراقبتها ،وكذلك مراجعة نطاق األعمال ي
ر
والشاف عىل
خارجيي،
مدققي
بتعيي
بخالف أعمال التدقيق ،ومراقبتها وإسداء المشورة المتعلقة
ر
ر
ر
عالقة ر
الخارجيي ،ومراجعة مدى فاعلية وكفاءة عمليات التدقيق الخارجية وكذلك
بالمدققي
الشكة
ر
ر
مراجعة مدى فاعلية قسم مراجعة الضوابط الداخلية ر
بالشكة ،وتبق المسؤولية النهائية عىل عاتق
مجلس الدارة فيما يتعلق بمراجعة واعتماد التقارير السنوية وحساب األرياح والخسائر.
ويتعي عىل
ر
القواني واللوائح المعمول بها داخل دولة المارات
تعط االعتبار الواجب لكافة
لجنة التدقيق أن
ر
ي
ظت لألوراق المالية ،بما يف ذلك أحكام قواعد الحوكمة.
العربية المتحدة والهيئة وسوق أبو ي
مبي يف اختصاصات لجنة التدقيق ،أن تتألف لجنة التدقيق من ثالثة
تشيط قواعد الحوكمة ،كما هو ر
مستقلي،
اثني عىل األقل أعضاء
غي
أعضاء عىل األقل من أعضاء مجلس الدارة ر
ر
التنفيذيي منهم ر
ر
المستقلي رئيسا للجنة ،وإضافة إل ذلك ،يجب أن تتوفر لدى أحد
تعيي أحد األعضاء
ر
ويجب ر
األعضاء عىل األقل خية حديثة وذات صلة يف أعمال التدقيق والمحاسبة ،وييأس لجنة التدقيق أحد
المستقلي وستضم اللجنة أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس الدارة.
األعضاء
ر
اتخذت لجنة التدقيق الجراءات المالئمة لضمان استقاللية مدقق حسابات ر
الخارجيي عن
الشكة
ر
ي
الشكة عىل النحو الذي تستلزمه قواعد الحوكمة وحصلت عىل تأكيد كتائ من مدقق ر
ر
الشكة بامتثالهم
ي
ي
لإلرشادات الخاصة باالستقاللية الصادرة عن جهات المحاسبة والتدقيق ذات الصلة.
• لجنة ر
البشيحات والمكافآت
تساعد لجنة اليشيحات والمكافآت مجلس الدارة يف تحمل مسؤولياته المتعلقة بتشكيل المجلس
وأي لجان منبثقة عنه ،كما تتحمل هذه اللجنة مسؤولية تقييم المهارات والمعرفة والخيات إضافة
إل حجم مجلس الدارة وهيكله وتشكيله واللجان المنبثقة عنه ،وال سيما مراقبة حالة استقالل أعضاء
المستقلي .وتتحمل اللجنة أيضا المسؤولية عن المراجعة الدورية لهيكل
التنفيذيي
غي
مجلس الدارة ر
ر
ر
المرشحي المحتمل تعيينهم كأعضاء بمجلس الدارة أو أعضاء باللجان حسبما
مجلس الدارة وتحديد
ر
تقتىص الحاجة .وإضافة إل ما سبق ،تساعد لجنة اليشيحات والمكافآت أيضا مجلس الدارة يف
ي
تحديد مسؤولياته المتعلقة بالمكافآت بما يف ذلك تقديم التوصيات لمجلس الدارة بخصوص سياسة
ر
والمعايي وإطار عمل
التنفيذيي ،وتحديد المبادئ الشاملة
الشكة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الدارة
ر
ر
الحوكمة الخاصة بسياسة المكافآت ر
بالشكة وتحديد حزمة المكافآت والمزايا الفردية لكل أعضاء
مجلس الدارة والدارة العليا ر
للشكة.
مبي يف اختصاصات لجنة اليشيحات والمكافآت ،أن تتألف لجنة
تشيط قواعد الحوكمة ،كما هو ر
اثني عىل األقل
غي
اليشيحات والمكافآت عىل األقل من ثالثة أعضاء مجلس إدارة ر
تنفيذيي منهم ر
ر
المستقلي ويرشح
مستقلي .ويجب اختيار رئيس لجنة اليشيحات والمكافآت من األعضاء
أعضاء
ر
ر
باف األعضاء.
مجلس الدارة ي
الداخىل
 .3التدقيق
ي

الداخىل ،ونتوقع عىل المدى الطويل
سيتم تكليف رشكة تدقيق مستقلة بوظيفة التدقيق
ي
داخىل خاصة بنا.
إنشاء وظيفة تدقيق
ي
 .4حقوق ومسؤوليات المساهمي
ر
المساهمي الرئيسية وفقا لقانون ر
يىل:
الشكات والنظام
إن حقوق
ر
ه كما ي
األساس للشكة ي
ي
 −الحق يف توزي ع األرباح المقررة من الجمعية العمومية؛ و
 −الحق ف األولية ف االكتتاب باألسهم الجديدة ف حال زيادة رأسمال ر
الشكة والحصول عىل حصتهم
ي
ي
ي
عند التصفية؛ و
 −الحق ف حضور اجتماع الجمعية العمومية واستالم نسخة من البيانات المالية ر
للشكة؛ و
ي
 −الحق يف طلب إبطال أي قرار تم تمريره يف الجمعية العمومية ومقاضاة أعضاء مجلس الدارة؛ و
−
−
−
−

الحق يف اليشح لعضوية مجلس الدارة؛ و
تعيي مدقق حسابات ر
الشكة وتحديد أتعابهم؛ و
الحق يف ر
ي
الحق يف الترصف باألسهم وفقا للقانون؛ و
تنحرص مسؤولية المساهم ف سداد قيمة رشاء األسهم ،وليس مديونيات ر
الشكة إال يف حدود القيمة
ي
غي المدفوعة لألسهم الخاصة به.
االسمية ر

األساس
 .5النظام
ي
نشة االكتتاب هذه النص الكامل للنظام األساس ر
مرفق ط ر
للشكة.
ي
ي
 .6األمور القانونية
للشكة ومواد قانون ر
يقرأ الملخص التال ف ضوء أحكام النظام األساس ر
الشكات ذات الصلة.
ي ي
ي
-

األساس
النظام
ي
ر
ر
األساس للشكة المشار إليه يف هذه النشة عىل الحقوق واالليامات المرتبطة بملكية
ينص النظام
ي
األسهم تفصيال.

 −حضور الجمعية العمومية وحقوق التصويت
للمساهمي ،ويكون له عدد أصوات مساوي لعدد أسهمه.
يحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية
ر
 −سجل األسهم

أبوظت لألوراق المالية ،يقوم السوق بتجريد األسهم من صفتها المادية
عقب الدراج يف سوق
ي
أبوظت لألوراق المالية.
واالحتفاظ بسجل األسهم لدى سوق
ي
 −المعلومات المالية
يحق للمساهم طلب نسخة من القوائم المالية السنوية المدققة ر
للشكة.
 −السنة المالية
تبدأ السنة المالية ر
للشكة يف يوم  1يناير وتنت ي يف  31ديسمي من كل عام.
 −األرباح وعائدات التصفية
تقوم ر
الشكة بتوزي ع األرباح المستحقة لألسهم وفقا لألنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة ويكون
للمساهم المستحق الحق ف األرباح المستحقة عىل تلك األسهم .وف حالة تصفية ر
الشكة ،يكون لكل
ي
ي
الشكة وذلك وفقا لنص المادة  169من قانون ر
مساهم الحق ف جزء من أصول ر
الشكات.
ي
 −األرباح المرحلية
يجوز ر
للشكة توزي ع أرباح مرحلية عىل أساس نصف سنوي أو رب ع سنوي رشيطة الحصول عىل موافقة
المساهمي.
ر
 −الجمعية العمومية
يجوز لمجلس الدارة الدعوة لعقد جمعية عمومية ر
للمساهمي
للشكة مت رأى ذلك الزما .يمكن أيضا
ر
مساهمي يملكون ما
طلب انعقاد جمعية عمومية من مجلس الدارة إذا تقدم بهذا الطلب عدد من ال
ر
ر
وف أي حال من األحوال ،يجب عقد الجمعية العمومية مرة
ال يقل عن  10بالمائة (عشة بالمئة  .)%ي
واحدة سنويا عىل األقل عقب استالم دعوة من مجلس الدارة خالل ( )4أشهر من نهاية السنة المالية
يف المكان والزمان المحددين يف الدعوة لعقد الجمعية.
المساهمي أو
يجوز إبطال أي قرار تعتمده الجمعية العمومية والذي يصدر لمصلحة فئة معينة من
ر
لغيهم دون اعتبار لمصلحة ر
الشكة.
الضار بهم أو لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس الدارة أو ر
المساهمي وعىل مجلس
وييتب عىل الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إل جميع
ر
الدارة ر
يوميتي تصدران باللغة العربية.
محليتي
صحيفتي
نش الحكم بالبطالن يف
ر
ر
ر
بمىص سنة من تاري خ صدور القرار المطعون فيه ،وال ييتب عىل رفع الدعوى
وتسقط دعوى البطالن
ي
بغي ذلك.
وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة ر

 −مسؤولية مجلس اإلدارة
يكون مجلس الدارة مسؤول تجاه ر
الغي عن جميع أعمال الغش وإساءة
الشكة
والمساهمي وتجاه ر
ر
الشكة ،بالضافة إل سوء الدارة .يكون ر
استعمال السلطة ،وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام ر
للشكة
بالمساهمي
الت لحقت
ر
الحق يف رفع دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس الدارة مطالبا باألضار ي
ر
األساس للشكة
بسبب إساءة استخدام السلطة من قبل مجلس الدارة ،مخالفة القانون أو النظام
ي
ر
بمباشة الدعوى باسم
تعي فيه من يقوم
وسوء الدارة .ويجب أن يصدر قرار من الجمعية العمومية ر
ر
الشكة.
لكل مساهم الحق ف أن يقيم الدعوى منفردا ف حالة عدم قيام ر
الشكة برفعها إذا كان من شأن الخطأ
ي
ي
الذي قام به مجلس الدارة إلحاق ضر به كمساهم .ومع ذلك ،عليه أن يخطر ر
الشكة بعزمه عىل رفع
الدعوى.
 −تعيي رئيس مجلس اإلدارة والصلحيات المفوضة له
األساس عىل أنه يجب عىل مجلس الدارة أن ينتخب من ربي أعضائه رئيس ونائب رئيس.
ينص النظام
ي
ر
ويجوز أن يمثل رئيس مجلس الدارة الشكة أمام المحاكم إضافة إل توقيع جميع القرارات المعتمدة
من مجلس الدارة .يف حالة حدوث تساوي يف األصوات ربي أعضاء مجلس الدارة يكون لرئيس
المجلس الصوت المرجح.
 .7مدققوا الحسابات المستقلون
ديلويت آند توش ر
(الشق األوسط) قامت بتدقيق القوائم المالية للسنة المالية المنتهية يف  31ديسمي
غي المدققة ل فية الستة أشهر المنتهية يف  30يونيو
 2020كما قامت بمراجعة البيانات المالية المرحلية ر
 2021كما هو موضح بتقاريرهم المرفق أدناه يف الملحق رقم .1
أبوظت) قامت بتدقيق القوائم المالية المعاد اصدارها عن السنة المالية
برايس ووترهاوس كوبرز (فرع
ي
المنتهية يف  31ديسمي ( 2019مع البيانات المالية المقارنة يف  31ديسمي  )2018كما جاء يف تقريرهم
والت
الذي يتضمن فقرة ايضاحية توجه االنتباه إل ايضاح رقم  2.1.2وايضاح رقم  27من البيانات المالية ي
ر
الت تم اجراؤها عىل البيانات المالية السابق اصدارها للسنة المالية
تضمن شح لتفاصيل التعديالت ي
والت تتضمن أيضا فقرة ايضاحية توجه االنتباه إل ايضاح رقم 2.12
المنتهية يف  31ديسمي ،2019
ي
وايضاح رقم 4ج الذي يحدد أهم االعتبارات واألحكام المطبقة من قبل الدارة يف معالجة قرض األسهم
واألرباح المدرج يف حقوق الملكية.
يىل بيان لبيانات االتصال الخاصة بهم:
وفيما ي
فيما يخص البيانات المالية للسنة المالية
المنتهية ف  31ديسمب  2020ر
وفبة الستة
ر
ي
أشهر المنتهية يف  30يونيو 2021
ديلويت آند توش ر
(الشق األوسط)

فيما يخص البيانات المالية للسنوات
ديسمب ( 2019مع
المالية المنتهية يف 31
ر
ديسمب
البيانات المالية المقارنة يف 31
ر
)2018
أبوظب)
برايس ووترهاوس كوبرز (فرع
ري

أبوظت
الطابق  ،11برج السلع ،مربعة سوق
ي
العالم
ي
ص.ب990 .
هاتف رقم+971 (0)2 408 2424 :
رقم الفاكس+971 (0)2 408 2525 :

الطابق  ،25برج الخاتم ،جزيرة المارية
العالم
أبوظت
مربعة سوق
ي
ي
ص.ب45263 .
أبوظت ،المارات العربية المتحدة
ي

أبوظت ،المارات العربية المتحدة
ي
 .8تفاصيل أية برامج تتعلق بتملك موظف ر
الشكة ألسهمها.
ي
ر
ر
باستثناء طرح األسهم ف ر
لموظق شكات مجموعة أدنوك كما هو موضح يف هذه النشة ،ال
الشيحة الثالثة
ي
ي
يوجد أية برام تتعلق بتملك موظق ر
الشكة ألسهمها.
ي

إقرار لجنة المؤسسي وأعضاء مجلس اإلدارة
يقر أعضاء لجنة المؤسس ري وأعضاء مجلس إدارة رشكة أدنوك للحفر ش.م.ع ر
(شكة مساهمة عامة) ،عىل
نحو منفردا ومتضامنا ،بموجب هذه ر
النشة بالمسؤولية الكاملة فيما يتعلق بصحة البيانات والمعلومات الواردة
النشة .ونؤكد بعد اتخاذ إجراءات العناية الواجبة عىل عدم اغفال هذه ر
ف هذه ر
النشة ألي حقائق أو معلومات
ي
ر
بالمكتتبي.
جوهرية يتسبب عدم إدراجها يف جعل أي بيان بالنشة مضلال أو مؤثرا يف قرار االستثمار الخاص
ر
تغييات
كما يليمون بقواعد الصدار والفصاح الصادرة عن الهيئة ويتعهدون بإخطار الهيئة بأي أحداث أو ر
جوهرية من شأنها أن تؤثر ف الوضع المال ر
للشكة بدءا من تاري خ تقديم طلب عرض األسهم لالكتتاب إل
ي
ي
الهيئة حت تاري خ بدء عملية االكتتاب .كما يؤكدون أيضا أنهم قد اتخذوا إجراءات العناية الواجبة المالئمة يف
إبرام االتفاقيات الت تحدد واجبات األطراف المشاركة ف عملية االكتتاب ومسؤولياتهم وفقا ألفضل ر
الشوط
ي
ي
ر
المتاحة يف تاري خ التعاقد ووفقا للشوط الصادرة عن الهيئة.
تغيي أو تعديل يف معلومات االكتتاب أو رشوطه،
ويتعهدون بالضافة إل ذلك بإبالغ الهيئة فور إجراء أي ر
والنشات والحمالت اليويجية الت قد ترغب ر
ر
الشكة
والحصول عىل موافقتها فيما يتعلق بالحمالت العالنية
ي
يف القيام بها لليوي لالكتتاب وعرضه للجمهور.
ويتعهدون عند إتمام االكتتاب بدعوة الجمعية العمومية التأسيسية لالنعقاد يف التاري خ والوقت والمكان
المذكورين ف هذه ر
النشة بالضافة إل استكمال تسجيل األسهم المكتتب بها وإدراجها لدى الهيئات المختصة
ي
خالل فية ال تتجاوز الوقت المحدد من قبل الهيئة.

ملحق رقم 1
البيانات المالية
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1

تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
يسـ ـ ــس اإلدا ة أة ي دم يقري هقسلسن ة سصحو ااًحب ـ ـ ــا ـ ماـيـ ـ ـــق ة ـ ـ ـ ـ ة ر ق ـ ـ ـ شسك دأيحك دًفس ش.ي.ع"( .ة شسك ") دسص
ة صتها في  31أيس مس .2020
النشاط الرئيسي

هقحي ة شسك بتحف س خراـق ة ًفس وأعم ة عرةق ة بًسل وهأج س اصاـق ة ًفس ة مسل وة بًسل ألطسةف ة شـ ك في ةستكشـف
وإيتـج ة صفط وة غـز ة مسل وة بًسل .
وةص ــدل ة ش ــسك هقريم دأةو حو ودرهسق اسي دخس ة سوي وة قر ي في ب ئ صـ ـ ب ا ـ يس ــدط ة ى ــحو عدإل ر ةق ة
هت تع بهـ ة شسك .
خالل ة سـ ـ ـ ـ ـ ــص  ،قي هسك زيـ عدإل هص ا دع ـ صـ ةألسـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،وبرو سـ ـ ـ ـ ـ ــم جرار اتكـاي
وهسسلعهـ ،فىالا عن اتـ ع ابـأ ةق ة تحسع ة دا ي وهحف س ة تكـ اف.

ـ ـسةف ة تي

راـق ة ًفس ،وهعزلز ابـأ ةق ة تصحلع

المؤشرات المالية
باـم ة سكز ة ـ ي:
ال ازةل ة سكز ة ـ ي دش ـ ـ ــسك حلـا دغـي ح ث هظهس ص ـ ـ ـــفي ةألص ـ ـ ــحل ك ـ في  31أيس ـ ـ ـ مس  2020مدغ  3,251,811د ف
أوال داسلكي ( 3,382,777 :2019د ف أوال داسلكي) اع ةي فـض في إج ـ ي ص ـــفي ةألص ــحل يتاإل ة عالم عن هحزلعـق
ةأل بـح وأفعهـ مدغ  700,000د ف أوال داسلكي.
باـم ة سبح دو ة سـ ي وة رخي ة شـاي ةآلخس:
حققل ة ش ــسك إاسةأةق دس ــص مدغ  2,097,860د ف أوال داسلكي ( 2,061,717 :2019د ف أوال داسلكي) .بدغ بح ة س ــص
 569,034د ف أوال داسلكي ( 583,355 :2019د ف أوال داسلكي) .وهعحأ ة زلـأي في ة اسةأةق إ إل خراـق ة ًفس ة ضـفا
ة قرا إ إل دأيحك ة مسل وة بًسل .
باـم ة ترفقـق ة صقري :
بدغ ص ـ ـــفي ة صقر ة صـها ان ةأليش ـ ــي ة تش ـ ــغ دا  1,788,628د ف أوال داسلكي ( 18,754 :2019د ف أوال داسلكي) ،وهعحأ
ة زلـأي ش ـ ـ ــكي ىاس ـ ـ ــي إ إل ةي فـض في د ص ـ ـ ــري ة إلهـق ذةق ة عال  .بدغ ص ـ ـ ـــفي ة صقر ة س ـ ـ ــت ري في ةأليش ـ ـ ــي ةالس ـ ـ ــت ـ ل
 231,834د ف أوال داسلكي ( 100,602 :2019د ف أوال داسلكي) وة تي هتعدق ـــ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفـــق إ إل ة تدكـــق وة عــرةق،
وة سدف ة قرا إ إل جه ذةق عال وإاسةأةق ة ت حلي.
نظرة مستقبلية
هحةصــي ة شــسك اتـ ع ةســتسةهاإل تهـ دص ح ة ســترةي ،اع ة تسك ز عدإل هًق ق ي ح اسبح في دع ـ هـ ةألســـســا و ســم خراـق ة ًفس
ىــ هعزلز ة قر ةق ة تشـغ دا
ة تكـاي ة إلرار .يحةصـي هًسـ ن إاكـيـق ة ص ح ة تي هحفس ـ أو ة اـ ةق ة عسبا ة تًري .يحةصـي دي ا
دش ــسك ويحةص ــي ة تسك ز عدإل هًسـ ـ ن كفـوي ة تش ــغ ي وة تكدف  .عالوي عدإل ذ ل ،راصـ اسكز اـ ي حو ي كصع أعم خيط ة تحس ــع
راصـ .عدإل ة سغم ان عري ة اق ن ححل ةال تاـ ـــأ ة دا ي وهقدبـق دسـ ـحة ة سـ ــدع ،إال ديصـ ال يزةل اتفـىد ن شـ ــأم هح عـق ة شـ ــسك
فا ـ اتعدق بص ح ة اسةأةق وةأل بـح في ة سـ ــتقمي .إم ر هصـ عدإل ة صإلـح وة بقـو في ب ئ ةألع ـل ة ًـ ا ة ا ــ ب ين ي يتاإل
ةالستسةهاإلا ة تي هش ي ة سؤل وهًس ن ة إلحأي و ضـ ة ع الو.
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تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
أحداث الحقة

ك ـ في هـ لخ ية ة تقسلس ،م هقع دحرةث ىاسـ ـ ـ ــا ر يكحم هـ هأ س ـي عدإل ة ماـيـق ة ـ ا دسـ ـ ـ ــص ة صتها في  31أيس ـ ـ ـ ـ مس
.2020
إطـ إعرةأ ة تقـ لس ة ـ ا :
يعتقر دعىـو اإلدا إأة ي ة شسك  ،عدإل حر عد هم ،ـ ادي:
•
•
•
•

ة ماـيـق ة ـ ا  ،ة تي هم إعرةأ ـ ان مي إأة ي ة شـ ــسك  ،هظهس اـ ــح ي عـأ وضـ ــعهـ ويتـىا ع داـههـ وة ترفقـق ة صقري
وة تغ سةق في حقح ة دكا ؛
ةحتفظل ة شسك برفـهس اًـسما اصـسب ؛
هم هيم ق س ــاـس ـــق اًـس ــما اصـس ــب ش ــكي ـبل في إعرةأ ة ماـيـق ة ـ ا اـ م بيكس خالف ذ ل ،وهس ــتصر ة تقراسةق
ة ًـسما عدإل دحكـي اعقح ؛ و
اصـسبـ ،اع ة قحةي ن ة ًدا .
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ا

بالنيابة عن مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

دبحرمي
ة اـ ةق ة عسبا ة تًري
 10اـاح 2021
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي
شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية
الـــرأي
("الش ر رردنة") ،والتي تش ر ررمن بيار المدنا المالي نما ي  31ليس ر ررمبد
قمنا بتدقيق البيانات المالية لش ر رردنة لنحف لش.مد .
 ،2020ونن من بيار الدبح و الخس ر ررالد والدشن الش ر ررامن اآلشد وبيار التغيدات ي حقحق المشكية وبيار التد قات النقدية لشس ر ررنة
المنتهية ي ذلك التاليخ ،واإليضاحات ححل البيانات المالية والتي تشمن مشخص لشسياسات الم.اسبية الهامة
ي لينا ،إر البيانات المالية المد قة تظهد بص ر ر ر ر ر ررحلد عاللة ،من اميو النحاحي الزحادية ،المدنا المالي لشش ر ر ر ر ر رردنة نما ي 31
ليسمبد  2020و لائها المالي وتد قاتها النقدية لشسنة المنتهية بذلك التاليخ و قاً لشمعاييد الدولية لشتقاليد المالية
اساس الـــــرأي

لقد قمنا بتدقيقنا و قاً لشمعاييد الدولية لشتدقيق إر مسر رراولياتنا بمحاك تشك المعاييد محفر رر.ة ي قدد مسر رراولية مدقق ال.سر ررابات
ححل تدقيق البيانات المالية من تقديدنا نما ننا مسر ررتقشحر عن الشر رردنة و ق معاييد السر ررشحف الدولية لمزشم الم.اسر رربين ""قحاعد
الس ررشحف لشم.اس رربين المهنيين" إلى اانك متطشبات الس ررشحف اقش قي اقشدي ي لولة اإلمالات العدبية المت.دد المتعشقة بتدقيقنا
لشبيانات المالية لشش ر رردنة ،اذا ،وقد التامنا بمس ر رراولياتنا اقش قية اقشدي ونعتقد بأر ّبينات التدقيق الثبحتية التي حص ر ررشنا عشيها
كافية وم ئمة لتح د ساسا لدينا

أمر آخر

تم تدقيق البيانات المالية لششدنة لشسنة المنتهية ي  31ليسمبد  2019من قبن مدقق حسابات آشد الذي بدي لي غيد معدل
ححل تشك البيانات ي  19مالس  2020الحقاً لذلك التاليخ ،تم إعالد إصر ر رردال البيانات المالية و بدي مدقق ال.سر ر ررابات اآلشد
لي غيد معدل ححل البيانات المالية المعال إص ر ر رردالاا ي  19مايح  2021تض ر ر ررمنن البيانات المالية المعال إص ر ر رردالاا بع
التعدي ت المحف.ة ي اإليضاح 2-1-2
معلومات أخرى

إر اإللالد اي المس ر ر ر رراولة عن المعشحمات اقشدي تتكحر المعشحمات اقشدي من تقديد مزشم اإللالد ،الذي حص ر ر ر ررشنا عشي قبن
تاليخ تقديد مدقق ال.سابات إر المعشحمات اقشدي ال تتضمن البيانات المالية وتقديد تدقيقنا ححلها
إر لينا ححل البيانات المالية ال يشمن المعشحمات اقشدي ،وال نعبد بأي شكن عن تأكيد و استنتاج بشأنها
تتمثن مسرراوليتنا بالنسرربة قعمال تدقيقنا لشبيانات المالية ي االط عشى المعشحمات اقشدي ،و ي سرربين ذلك نقح بت.ديد فيما
إذا نانن اذه المعشحمات اقشدي غيد متحا قة احادًيا مو البيانات المالية و المعشحمات التي حصر ر ررشنا عشيها ينان قيامنا بأعمال
شطان مالية
التدقيق ،و إذا اتضح بطديقة شدي نها تتضمن
ً
رتنالا إلى اقعمال التي قمنا
إذا اسرتنتزنا واحل ي شطان مالية ي المعشحمات اقشدي ،إن يتعين عشينا اإل صراح عن ذلك ،اس ً
بها فيما يتعشق بهذه المعشحمات اقشدي التي حصشنا عشيها قبن تاليخ اذا التقديد ليم لدينا ما ن ِ
مصح عن ي اذا الشأر
ُ
السادة أكبر أحمد ( ،)1141سينتيا كوربي ( ،)995جورج نجم ( ،)809محمد جالد ( ،)1164محمد خميس التح ( ،)717موسى الرمحي ( ،)872معتصم موسى الدجاني (،)726
عباده محمد وليد القوتلي (  ،)1056راما بادمانابها أشاريا ( ،)701سمير مدبك ( )386مدققو حسابات قانونيون مقيدون بجداول مدققي الحسابات بوزارة االقتصاد ،دولة اإلمارات العربية المتـحدة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي
شركة أدنوك للحفر ش.م.ع( .يتبع)
مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية

إر اإللالد مس ر ر رراولة عن إعدال اذه البيانات المالية وعدف ر ر ررها بص ر ر ررحلد عاللة و قاً لشمعاييد الدولية لشتقاليد المالية وطبقاً قحكا
النظا اقسرراسرري لششرردنة  ،ونذلك عن وفررو نظا الدقابة الداششية التي تزداا اإللالد فرردولية لتمكنها من اعدال البيانات المالية
بصحلد عاللة شالية من شطان احادية ،سحان نانن ناشئة عن احتيال و شطأ
عند إعدال البيانات المالية ،ار اإللالد مساولة عن تقييم قدلد الشدنة عشى االستمدال نمنشأد مستمدد واال صاح متى نار مناسباً،
عن المسائن المتعشقة باالستم ادلير ر ررة واعتمال مبر ر ر ررد االستم ادلير ر ر ر ررة الم.اسبي ،ما لم تنحي اإللالد تصفية الشدنة و وقف عمشياتها،
و ال يحاد لديها بدين واقعي اال القيا بذلك.
ويعتبد القائمين عشى ال.حنمة مساولين عن االشداف عشى مسال إعدال التقاليد المالية لششدنة
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
إر غايتنا تتمثن بال.صرحل عشى تأكيد معقحل فيما إذا نانن البيانات المالية شالية بصرحلد عامة من شطان احادية ،سرحان نانن
ناش ر ررئة عن احتيال و عن شطأ ،و ص ر رردال تقديد المدقق الذي يش ر ررمن لينا ار التأكيد المعقحل اح مس ر ررتحي عال من التأكيد ،وال
لائما ي شطأ احادي ي حال واحله وقد تنشأ
يضمن ر عمشية التدقيق التي ّ
تمن و قا لشمعاييد الدولية لشتدقيق سحف تكشف ً
زمو فيمرا إذا نرار من المتحقو ترأييدارا عشى الق ادلات
م
و
دلي
رن
ك
ر
ر
ر
ر
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ر
ش
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وتعتبد
رأ،
ط
الخ
االشطران عن االحتيرال و عن
ُ ّ
بنان عشى اذه البيانات المالية
االقتصالية المتخذد من قبن المستخدمين ً
كزان من عمشيررة الترردقيق و قررا لمعرراييد الترردقيق الرردوليررة ،ررإننررا نمررالس التقررديد المهني ون.ررا
التدقيق نما نقح يضا:
•

•
•
•

•

عشى الش ر ر ر ر ر ر ررك المهني طحال تدد

بت.ديد وتقييم مخاطد االشطان الزحادية ي البيانات المالية ،سحان نانن ناشئة عن احتيال و عن شطأ ،بالتصميم والقيا
بإادانات التدقيق بما ينسزم مو تشك المخاطد وال.صحل عشى للة تدقيق نافية ومناسبة تح د ساسا لدينا ار مخاطد عد
اكتشاف شطأ احادي ناتج عن االحتيال تمحق تشك الناتزة عن الخطأ ،حيث يشمن االحتيال التحاطا ،التاويد ،ال.ذف
المتعمد ،سحن التمثين و تزاوز نظا الدقابة الداششي
عشى نظا الدقابة الداششي ذات الصشة بالتدقيق من ان تصميم إادانات تدقيق مناسبة حسك الظدوف ،ولكن
باالط
ليم بغدض إبدان لي ححل عالية الدقابة الداششية
بتقييم م نمة السياسات الم.اسبية المتبعة ومعقحلية التقديدات الم.اسبية وااليضاحات المتعشقة بها المعدد من قبن اإللالد
باستنتاج مدي م نمة استخدا االلالد لمبد االستم ادلية الم.اسبي ،وبنان عشى للة التدقيق التي تم ال.صحل عشيها ،ي
حال واحل حالة احادية من عد اليقين متعشقة بأحداث و ظ رردوف قد تثيد شكحنا احادية ححل قدلد الشدنة عشى االستمدال
و ي حال ا الستنتاج بحاحل حالة احادية من عد اليقين ،يتحاك عشينا لمن االنتباه ي تقديدنا إلى اإليضاحات ذات الصشة
الحاللد ي البيانات المالية ،و ،ي حال نانن اذه اإليضاحات غيد نافية يتحاك عشينا تعدين لينا اذا ونعتمد ي
استنتاااتنا عشى للة التدقيق التي تم ال.صحل عشيها حتى تاليخ تقديدنا ومو ذلك ،قد تالي االحداث و الظدوف المستقبشية
بالشدنة إلى تحقف عمال الشدنة عشى ساس مبد االستم ادلية
بتقييم العدض الشامن لشبيانات المالية وهيكشها والبيانات المتضمنة يها ،بما ي ذلك اإليضاحات ،وفيما إذا نانن البيانات
المالية تظهد العمشيات واالحداث ذات الع قة بطديقة ت.قق العدض العالل

نقح بالتحاص ر ررن مو القائمين عشى ال.حنمة فيما يتعشق عشى س ر رربين المثال ال ال.ص ر ررد بنطاق وتحقين ونتائج التدقيق الهامة ،بما
ي ذلك ي ششن احادي ي نظا الدقابة الداششي يتبين لنا من ش ل تدقيقنا

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي
شركة أدنوك للحفر ش.م.ع( .يتبع)
افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى

إف ر ررا ة إلى ذلك ،وو قاً لمتطشبات مدس ر ررح لئيم اهاز بحظبي لشم.اس ر رربة لقم ( )1لس ر ررنة  2017بش ر ررأر تدقيق البيانات المالية
بنان عشى اإلادانات التي تم تنميذاا والمعشحمات المقدمة لنا ،لم يشمن إنتباانا ،ما يزعشنا نعتقد ر
لشزهات الخافرعة ،نقد بأنناً ،
الشر ر ر رردنة لم تمتثن قي من حكا القحانين واقنظمة والتعاميم التالية حسر ر ر ررك االقتضر ر ر رران ،والتي من شر ر ر ررأنها التأييد احادًيا عشى
نشطتها و عشى البيانات المالية نما ي  31ليسمبد :2020
•
•

اقحكا السالية لشقانحر لقم  15لسنة  2017بشأر إنشان الشدنة مما قد يايد احادياً عشى نشطتها و مدنااا المالي؛ و
اقحكا ذات الصشة بالقحانين المعمحل بها ،الق ادلات والتعاميم التي تنظم عمشيات الشدنة

ليشحين آند تح( .الشدق اقوسط)

لاما بالمانابها شاليا
لقم القيد 701
 20مايح 2021
بحظبي
اإلمالات العدبية المت.دد
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بيان المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020

إيضاحات

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ا تدكـق واعرةق
حق إست رةي ة حجحأةق
أفعـق اقرا إله ذةق عال
ابـ غ ارفحع اقراـا

5
6
14

2020
ألف دوالر أمريكي

6

2019
د ف أوال داسلكي

3,261,436
39,301
408
4,250

3,243,082
15,941
146,954
5,751

3,305,395

3,411,728

177,053
139,296
902,601
953,465

124,180
63,133
1,688,982
133,808

مجموع الموجودات المتداولة

2,172,415

2,010,103

مجموع الموجودات

5,477,810

5,421,831

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
دس ة ـل
د بـح استبقـي

108,918
3,142,893

108,918
3,273,859

3,251,811

3,382,777

1,500,000
28,389
86,460

1,500,000
15,996
87,496

1,614,849

1,603,492

413,789
11,723
185,638

394,048
3,370
38,144

مجموع المطلوبات المتداولة

611,150

435,562

مجموع المطلوبات

2,225,999

2,039,054

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

5,477,810

5,421,831

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
ا زوم
ذام اراص هإلـ ل ودخس
استًق ان جهـق ذةق عال
ة صقر واسةأفـق ة صقر

7
8
14
9

10

مجموع حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
سوض
ايدحبـق عقحأ ة يإلـ
ا اص اكـفآق يهـي ة را د حرف ن

11
6
12

مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
ذام أةىص هإلـ ل ودخس
ايدحبـق عقحأ ة يإلـ
استًق إلهـق ذةق عال

رئيس مجلس اإلدارة

13
6
14

الرئيس التنفيذي

المدير المالي

هشكي ة يىـحـق ة سفق جزوةا ال اتإل دز ان ين ة ماـيـق ة ـ ا .
All parties consent to this document being signed electronically -FCD/INT/2021/2105
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

2,097,860
()1,291,942

2,061,717
()1,264,319

805,918

797,398

()215,305
2,895
()24,474

()194,533
29,999
()49,509

ربح السنة

569,034

583,355

ة رخي ة شـاي ةآلخس

-

-

مجموع الدخل الشامل للسنة

569,034

583,355

العائد للسهم:
ةألسـسي وة فت

0,142

إيضاحات
إاسةأةق
هكـ اف ابـ سي

15
16

إجمالي الربح
ااـ لف ع حاا وإأة ل
إاسةأةق دخس  ،صـفي
هكـ اف ه حلي ،صـفي

هشكي ة يىـحـق ة سفق جزوةا ال اتإل دز ان ين ة ماـيـق ة ـ ا .

17
19

25

0,146
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بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
رأس المال
ألف دوالر أمريكي

أرباح
مستبقاة
ألف دوالر أمريكي

مجموع
حقوق الملكية
ألف دوالر أمريكي

في  1اصـاس 2019
اإل حع ة رخي ة شـاي دسص
هحزلعـق د بـح ارفحع

108,918
-

2,741,997
583,355
()51,493

2,850,915
583,355
()51,493

في  1اصـاس 2020
اإل حع ة رخي ة شـاي دسص
هحزلعـق د بـح ارفحع

108,918
-

3,273,859
569,034
()700,000

3,382,777
569,034
()700,000

في  31ديسمبر 2020

108,918

3,142,893

3,251,811

هشكي ة يىـحـق ة سفق جزوةا ال اتإل دز ان ين ة ماـيـق ة ـ ا .
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بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
بح ة سص

هعراالق ـ:

إستهالك ا تدكـق واعرةق
إستهالك حق إست رةي ة حجحأةق
ا اص اكـفآق يهـي ة را د حرف ن
عكا ا اص اكـفآق يهـي ة را د حرف ن
إ عـ أةىن صـأ إ إل جه ذةق عال
(عكا) /ا اص ىـع ي ئ ة ًسك واتقـأا
خسـ ي ان إستبعـأ ا تدكـق واعرةق
هكـ اف ه حلي
إاسةأةق ه حلي

9

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

569,034

583,355

357,037
9,177
12,691
()2,537
41,717
()1,939
616
25,346
()872

374,936
7,519
15,119
226
1,006
53,328
()3,819

1,010,270

1,031,670

التغيرات في رأس المال العامل
زلـأي في ا زوم
يقص في أفعـق اقرا
زلـأي في ذام اراص هإلـ ل ودخس
(يقص) /زلـأي في استًق ان جهـق ذةق عال
زلـأي في ذام أةىص هإلـ ل ودخس
زلـأي في استًق إ إل جهـق ذةق عال
اكـفآق يهـي ة را ة رفحع د حرف ن

()50,934
1,501
()76,163
744,664
22,986
147,494
()11,190

()40,046
2,380
()29,895
()1,044,265
94,160
9,926
()5,176

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

1,788,628

18,754

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
إضـفـق تدكـق واعرةق
أفع اقرا إ إل جه ذةق عال
إاسةأةق ه حلي استد

()146,565
()86,141
872

()33,371
()71,050
3,819

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

()231,834

()100,602

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
هسرار ة مدغ ةألسـسي تزةاـق عقحأ ة يإلـ
هحزلعـق د بـح ارفحع
هكـ اف ه حلي ارفحع

()11,791
()700,000
()25,346

()4,094
()51,493
()53,328

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()737,137

()108,915

صافي الزيادة( /النقص) في النقد ومرادفات النقد

819,657

()190,763

ة صقر واسةأفـق ة صقر في برةي ة سص

133,808

324,571

النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة

953,465

133,808

معامالت غير نقدية:
إضـفـق إ إل ا تدكـق واعرةق اقـبي أفعـق اقرا إ إل جه ذةق عال

232,687

224,137

إضـفـق وهعراالق إ إل حق إست رةي ة حجحأةق وايدحبـق عقحأ ة يإلـ

32,537

23,460

هشكي ة يىـحـق ة سفق جزوةا ال اتإل دز ان ين ة ماـيـق ة ـ ا .
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
1

معلومات عامة

عـا هأسـسـل في سـص  1972ق ةس ان اإلدا ة حز ةو في
إم ـسك دأيحك دًفس ش.ي.ع"( .ة شـسك ") ي سـ اـا ـسك اســ
حكحا دبحرمي .إم ة شـ ـ ـ ــسك اسـ ـ ـ ــإلد في دبحرمي ،ة اـ ةق ة عسبا ة تًري ،و ي ـ ـ ـ ــسك هـ ع شـ ـ ـ ــسك بتسول دبحرمي ة حطصا
("دأيحك") ،ة دحك ـ كـاي ًكحا دبحرمي .ة شسك اعفـي ان دحكـي ـيحم ة شسكـق ة تإلـ ل ةالهًـأو م  2سص .2015
حجا ةهفـقا باع و ـ ـ ـ ـسةو ةألس ـ ـ ـ ــهم ة ن خ  8دكتحبس  2018ب ن دأيحك وباكس حز ة قـ ى ـ ـ ـ ـ إس بي في ا تر ("ةالهفـقا ")،
ـال ة شسك بماع  ٪5ان إج ـ ي دس اـل ة شسك ة ُ ار دشسك إ إل باكس حز ة قـ ى إس بي في ا تر.
هت ي ةأليشـ ـ ــي ة سىاسـ ـ ــا دشـ ـ ــسك بتحف س خراـق ة ًفس وأعم ة عرةق ة بًسل وهأج س اصاـ ـ ـــق ة ًفس ة مسل وة بًسل ألطسةف
ة شـ ك في ةستكشـف وإيتـج ة صفط وة غـز ة مسل وة بًسل .
إم عصحةم ة كتا ة سإلي دشسك

ح ص .ب ،4017 .دبحرمي ،ة اـ ةق ة عسبا ة تًري.

2

المعدلة
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

1/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية

هم هيم ق ة تعراالق وة تفسـ ـ سةق ة تـ ا عدإل ة عـا س ة رو ا دتقـ لس ة ـ ا وة تي دص ــبًل س ـــ ل ة فعحل دفتسةق ة س ــصحل ة تي
همـرد في دو عـر  1اصــاس  2020في ـين ة ماــيــق ة ــ اـ  .م يكن تيم ق ـين ة تعـراالق عدإل ة عــا س ة ـرو اـ دتقــ لس ة ــ اـ دو
هأ س جح سو عدإل ة بـ غ ة ر ج دفتسةق ة ًـ ا وة سـ ق و كصهـ ر هن س عدإل اًـسب ة عـاالق دو ة تسه بـق ة ستقمدا .
المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

هعسلف ة ـأي – هعراالق عدإل ة

اـ ة ًـسمي ة رو ي

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
م 1

عسض ة ماـيـق ة ـ ا وة اـ ة ًـسمي ة رو ي م  8ة ساـسـق
ة ًـسما وة تغ سةق في ة تقراسةق وةألخيـو

 1اصـاس 2020

احضح ة تعسلف ة إلرار أم هكحم "ة عدحاـق ي جح سل إذة كـم
ة ـل دو ة يأ دو ة تعتام عد هـ ر ان س شكي اعقحل عدإل ة ق ةس ةق
ة تي ات ي ـ ة ست راحم ةألسـس حم دماـيـق ة ـ ا ألغسةض ة عـا
عدإل دسـس هدل ة ماـيـق ة ـ ا  ،وة تي هقري اعدحاـق اـ ا عن اصشأي
اًرأي".
هعسلف ةألع ـل – هعراالق عدإل ة
 3إيراـج ةألع ـل

اـ ة رو ي دتقـ لس ة ـ ا

م

هحضح ة تعراالق ديع كي اتم ةعتبـ ةأليشي كأع ـل هإلـ ل  ،يإلا
دم هتى ن اإل حع اتكـاد ان ةأليشي وةألصحل ،كًر دأيإل،
اعـ شكي كم س في ة قر ي عدإل إيشـو
ارخالق وع دا جح سل هسـ م ا
ديىـ دم ةألع ـل
ا سجـق .احضح اإلدا اعـا س ة ًـسب ة رو ا ا
ي كن دم هحجر بروم إأ ةج ج اع ة رخالق وة ع داـق ة الزا تكحلن
ة سجـق .دو دم ة رخالق وة ع داـق ة يبق عدإل ين ة رخالق
يإلا دم يكحم هـ "ة قر ي عدإل ة سـ
في هكحلن ة سجـق" برالا
ان "ة قر ي عدإل هكحلن ة سجـق".

 1اصـاس 2020

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
2

المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

1/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية (يتبع)
يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد

المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

هعراالق عدإل ة سةجع إلطـ ة فـها ي في اعـا س ة اـ ة رو ي
دتقـ لس ة ـ ا

 1اصـاس 2020

هعراالق عدإل ة عـا س ة رو ا دتقـ لس ة ـ ا د ـي 14 ،6 ،3،2
وة عـا س ة ًـسما ة رو ا د ـي  37 ،34 ،8 ،1و  38وهفس سةق
إلص هفس سةق ة عـا س ة رو ا دتقـ لس ة ـ ا د ـي  20 ،19،12و
 ،22وة تفس س م  32تًراث هدل ةألحكـي فا ـ اتعدق ـ سةجع إ إل
وة تبـس ان ة طـ دو إل ـ ي إ إل ذ ل عصراـ اتم ة ـ ي إ إل
إصرة ا تدف ان ة طـ ة فـها ي.

 1اصـاس 2020

م  7ةألأوةق ة ـ ا  :ة فاـحـق
م  - 9ةألأوةق ة ـ ا

 1اصـاس 2020

ة اـ ة رو ي دتقـ لس ة ـ ا
وة اـ ة رو ي دتقـ لس ة ـ ا
ة تعراالق ة تعدق
ةامح

سـىي اـ مي ةالستمرةل في ساـ إعـأي هشك ي

كحف ر –  – 19إاتاـزةق ة يإلـ ذةق ة عال
ة اـ ة رو ي دتقـ لس ة ـ ا م 16

– هعراالق عدإل

احفس ة تعراي د ستأجسلن إعفـو ان هق ام اـ إذة كـيل ةاتاـزةق ة يإلـ
ة تعدق كحف ر –  19ح هعراي عقر ة يإلـ .

 1اصـاس 2020

11

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

12

12

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
2

المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

2/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل
مبكر

م هقم ة شسك بتيم ق ة عـا س ة رو ا دتقـ لس ة ـ ا ة إلراري وة عر ة ار ي ة تـ ا وة تي م يًن احعر هيماقهـ عر:
المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

هعراالق عدإل ة اـ ة ًـسمي ة رو ي م -1هاصاف ة يدحبـق
ك ترةو دو غ س اترةو

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
 1اصـاس 2023

هن س ة تعراالق عدإل ة اـ ة ًـسمي ة رو ي م  1فقط في عسض
ة يدحبـق ك ترةو دو غ س اترةو في باـم ة سكز ة ـ ي و اا
امدغ دو هح ل ةالعتسةف أو دصي دو ة تزةي دو أخي دو ااسوفـق
دو ة عدحاـق ة تي هم ة فاـح عصهـ ححل هدل ة مصحأ.
هحضح ة تعراالق دم هاصاف ة يدحبـق ك ترةو دو غ س اترةو
يعت ر عدإل ة ًقح ة قـى في يهـي فتسي ة تقسلس ،وهًرأ دم ة تاصاف
ال اتأ س ـ تح عـق ححل اـ إذة كـيل ة صشأي ست ـ س حقهـ في هأج ي
هسحل ةال تزةي ،احضًـا دم ة ًقح ـى إذة هم ةالات ـل د حة ق في
يهـي فتسي ة تقسلس ،و ري هعسلافـ ـ "ة تسحل " تحضاح دم ة تسحل هش س
إ إل ة تًحلي إ إل ة يسف ة قـبي ان ة صقر دو دأوةق حقح ة دكا دو
ة حجحأةق دو ة راـق ةألخس .
اتم هيم ق ة تعراالق أ س جعي دفتسةق ة سصحل ة تي همرد في دو عر
 1اصـاس  ،2023اع ة س ـح ـ تيم ق ة بكس.

هعراالق عدإل ة اـ ة ًـسمي ة رو ي م  - 37ة عقحأ ة قد
ـ تزةاـق  -هكدف هصف ي ة عقر
هًرأ ة تعراالق دم "هكدف ة حفـو" ـ عقر هش ي "ة تكـ اف ة تي هتعدق
ابـ سي ـ عقر" .ي كن دم هكحم ة تكـ اف ة تي هتعدق ابـ سي ـ عقر إاـ
هكـ اف إضـفا دحفـو بهية ة عقر (عدإل سم ي ة ـل ة ع ـ وة حةأ
ة بـ سي) دو ه ااص ة تكـ اف ةألخس ة سهبي ابـ سي بتصف ي ة عقحأ
(عدإل سم ي ة ـل ه ااص ااـ لف ة ستهالك مصر ان ة تدكـق
وةآلالق وة عرةق ة ست را في هصف ي ة عقر).
اتم هيم ق ة تعراالق عدإل ة عقحأ ة تي م هستحفي بهـ ة صشأي عر
إل اع ة تزةاـههـ في برةي فتسي ة تقسلس ة سصحو ة تي هيمق ف هـ ة صشأي
ة تعراالق دوالا .م اتم إعـأي باـم ة قـ يـق.
وبرالا ان ذ ل ،يإلا عدإل ة صشأي ةالعتسةف ـأل س ة تسةك ي تيم ق
ة تعراالق امرى ااـ كتعراي دسص ر ةالفتتـحي أل بـح ة ستبقـي (دو دو
اكحم خس ان حقح ة دكا  ،حسا ةال تىـو) ،في هـ لخ ة تيم ق
ةألو ي .هسسو ة تعراالق عدإل فتسةق ة تقـ لس ة سصحل ة تي همرد في دو
عر  1اصـاس  ،2022اع ة س ـح ـ تيم ق ة بكس.

 1اصـاس 2022
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المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

2/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد (يتبع)
يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد

المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

أو ي ة تًس صـق ة سصحل عدإل ة عـا س ة رو ا دتقـ لس ة ـ ا -2018
2020

 1اصـاس 2022

هتى ن ة تًس صـق ة سصحل هعراالق عدإل د بع اعـا س وة تي هم
هيم ق اصهـ اـ ادي عدإل ة شسك :
ة اـ ة رو ي دتقـ لس ة ـ ا م  9ةألأوةق ة ـ ا وة
دتقـ لس ة ـ ا م  16عقحأ ة يإلـ .
ة

اـ ة رو ي دتقـ لس ة ـ ا

اـ ة رو ي

م  9ةألأوةق ة ـ ا

 1اصـاس 2022

احضح ة تعراي ديع عصر هيم ق ةختبـ "يسب  "٪10تق ام اـ إذة كـم
س تم إ غـو ةالعتسةف ـ تزةي اـ ي ،هقحي ة صشأي إأ ةج فقط ة سسحي
ة رفحع دو ة ستد ب ن ة صشأي (ة قتسض) وة قسض ،ـ في ذ ل
ة سسحي ة رفحع دو ة ستد ان مي ة صشأي دو ة قسض ياـ عن
ة يسف ةآلخس.
اتم هيم ق ة تعراي أ س استقمدي عدإل ة تعراالق وة تبـأالق ة تي
هًرث في دو عر ة تـ لخ ة يو هيمق فاع ة صشأي ة تعراي د سي ةألو إل.
يسسو ة تعراي دفتسةق ة سصحل ة تي همرد في دو عر  1اصـاس ،2022
اع ة س ـح ـ تيم ق ة بكس.
ة

اـ ة رو ي دتقـ لس ة ـ ا

م  16عقحأ ة يإلـ

 1اصـاس 2022

ازلي ة تعراي ة تحضاح ة تعدق ـستسأةأ ة تًس صـق عدإل ة أجح .
يظس ألم ة تعراي عدإل ة اـ ة رو ي دتقـ لس ة ـ ا م  16اتعدق
اة
فقط ـل هحضاًي ،فال احجر هـ لخ فعدي ايكح .

ة اـ ة ًـسمي ة رو ي م  41ة ز ةع
ازلي ة تعراي اتيدبـق ة اـ ة ًـسمي ة رو ي م  41د صشآق
الستبعـأ ة ترفقـق ة صقري ة ىسلما عصر قاـس ة قا ة عـأ  .يع ي
ية عدإل احةوا قاـس ة قا ة عـأ في ة اـ ة ًـسمي ة رو ي
م  41اع اتيدبـق ة اـ ة رو ي دتقـ لس ة ـ ا م  13قاـس
أةخداـ واعرالق
ة قا ة عـأ الست رةي ة ترفقـق ة صقري ة تسق
ا
عران ان هًرار اـ إذة كـيحة ساست راحم ة ترفقـق
ة ام وه ك ن ة ّ
ة صقري مي ة ىسلب دو اـ عر ة ىسلب واعرالق ة ام عظم
قاـسـق ة قا ة عـأ ة صـسب  .اتم هيم ق ة تعراي أ س استقمدي ،دو
قاـس ة قا ة عـأ في دو عر ة تـ لخ ة يو هقحي فاع ة صشأي بتيم ق
امرىاـ.
ة تعراي
ا

يسسو ة تعراي دفتسةق ة سصحل ة تي همرد في دو عر  1اصـاس ،2022
اع ة س ـح ـ تيم ق ة بكس.

 1اصـاس 2022
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2

المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

2/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد (يتبع)

المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

هعراالق عدإل ة اـ ة ًـسمي ة رو ي م  - 16ا تدكـق و الق
واعرةق :ة عـىرةق مي ةالست رةي ة قاحأ

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
 1اصـاس 2022

ه صع ة تعراالق دم ه ام ان هكدف دو بصر ان بصحأ ة تدكـق
وةآلالق وة عرةق دو عـىرةق ان باع ةألصصـف ة صتإل د صـو إحىـ
ذ ل ةألصي إ إل ة ح ع وة ًـ ة الزا ع اكحم ـأ اة عدإل ة ع ي
ـ يسلق ة قاحأي ان مي ة أة ي .وبرالا ان ذ ل ،هعتسف ة صشأي
عـىرةق باع ين ة مصحأ ،وهكدف إيتـج هدل ة مصحأ ،في ة سبح دو ة سـ ي.
هقحي ة صشأي قاـس هكدف ين ة مصحأ وفاقـ د اـ ة ًـسمي ة رو ي
م  2ة زوم.
ديىـ اعصإل "ةختبـ اـ إذة كـم ةألصي يع ي شكي
هحضح ة تعراالق ا
صًاح" .حـ اـا ،يًرأ ة اـ ة ًـسمي ة رو ي م  16ذ ل كتق ام
اـ إذة كـم ةألأةو ة تقصي وة ـأو ألصي ي كن ةست رةاع في إيتـج
دو هح لر ة سدع دو ة راـق ،دو هأج س ـ آلخسلن ،دو ألغسةض إأة ل .
إذة م اتم عسضهـ شكي اصفاي في باـم ة رخي ة شـاي ،يإلا دم
هفاح ة ماـيـق ة ـ ا عن ابـ غ ة عـىرةق وة تكدف ة ر ج في ة سبح
دو ة سـ ي وة تي هتعدق بمصحأ اصتإل اسل ان ا سجـق ةأليشي
ة عـأي د صشأي ،ودو بصر (بصحأ) في باـم ة رخي ة شـاي يش ي ين
ة عـىرةق وة تكدف .
اتم هيم ق ة تعراالق أ س جعي ،و كن فقط عدإل بصحأ ة تدكـق
وةآلالق وة عرةق ة تي اتم إحىـ ـ إ إل ة ح ع وة ًـ ة الزا هـ
تكحم ـأ ي عدإل ة ع ي ـ يسلق ة تي هقار ـ ة أة ي في دو عر برةي
ة فتسي ةألو إل ة عسوض في ة ماـيـق ة ـ ا ة تي هيمق ف هـ ة صشأي
ة تعراالق دوالا.
يإلا عدإل ة صشأي ةالعتسةف ـأل س ة تسةك ي دتيم ق ة مرىي
دتعراالق كتعراي دسص ر ةالفتتـحي أل بـح ة ستبقـي (دو دو اكحم
خس ان حقح ة دكا  ،حسا ةال تىـو) في برةي هدل ة فتسي ةألو إل
ة عسوض .
هسسو ة تعراالق عدإل فتسةق ة تقـ لس ة سصحل ة تي همرد في دو عر 1
اصـاس  ،2022اع ة س ـح ـ تيم ق ة بكس.
هتح ع ة أة ي دم ين ة عـا س وة تفسـ سةق وة تعراالق ة إلراري سـ تم هيماقهـ في ة ماـيـق ة ـ ا دشـسك عصراـ هكحم ـبد دتيم ق،
و ر ال يكحم تيم ق ين ة عـا س وة تفس سةق وة تعراالق ة إلراري ،دو هأ س جح سو عدإل ة م ــيـق ة ـ ا دشسك في فتـسي ة تيم ق
ة مرىي.
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ملخص بأهم السياسات المحاسبية

إم ة ســاـســـق ة ًـســما ة سىاســا ة يبق في إعرةأ ين ة ماـيـق ة ـ ا احضــً دأيـن .هم هيم ق ين ة ســاـســـق شــكي اســت س
عدإل ج اع ة سصحةق ة عسوض  ،اـ م ايكس خالف ذ ل.
بيان التوافق

هم إعرةأ ة ماـيـق ة ـ ا وفاقـ د عـا س ة رو ا دتقـ لس ة ـ ا وة تفس ـ ـ ـ ـ سةق ة اـ ـ ـ ـــأ ي عن إلص هفس ـ ـ ـ ـ سةق ة عـا س ة رو ا دتقـ لس
ة ـ ا ة يبق عدإل ة ش ـ ــسكـق ة تي هقري هقـ لس ـ حجا ة عـا س ة رو ا دتقـ لس ة ـ ا ة ا ـ ـــأ ي عن اإلدا اعـا س ة ًـس ـ ــب
ة رو ا .
أساس اإلعداد
هم إعرةأ ة ماـيـق ة ـ ا ـ روال ةألاسلكي ،و ح ة ع د ة حرافا وع د ة عسض دشــسك  ،و ر هم هقسلا ج اع ة قام إ إل د سب د ف
أوال داسلكي (د ف أوال داسلكي) اـ م ايكس خالف ذ ل.
خالل ة س ــص ة صتها في  31أيسـ ـ مس  ،2020ـال ة ش ــسك بتغ س ع د ة عسض إ إل ة روال ةألاسلكي ب ص ـ هم عسض ة ماـيـق
ة ـ ا في ة سص ة سـ ق ـ ر م ة اـ ةهي.
هم إعرةأ ة ماـيـق ة ـ ا وفقـا مرد ة تكدف ة تـ ل ا  .إم ة تكدف ة تـ ل ا اـ ـ ـ ـ ـ ــف عـا ه ي ة قا
اقـبي هبـأل ة حجحأةق.

ة عـأ

د ن ة ًرأ ة قرا

إم ة ساـسـق ة ًـسما ة هـا ة تبع ام ص دأيـن:
ممتلكات ومعدات

هر ج ة تدكـق وةآلالق وة عرةق ـ تكدف يـ اـ ـ ـ ـ ــا ة سـ ـ ـ ـ ــتهالك ة تسةكم وخسـ ـ ـ ـ ـــىس ةي فـض ة قا  ،إم وجرق .هشـ ـ ـ ـ ــت ي ة تكدف
ة تـ ل ا عدإل ة اـ لف ة صسحب شكي ابـ س إ إل ة ستًحةذ عدإل ةألصي.
اتم إأ ةج ة تكـ اف ة الحق في ة قا ة ر ج ألصـي دو ة عتسةف بهـ كأصـي اصفاـي حسـب ـ يكحم االى ـا فقط عصراـ يكحم ان
ة ًت ي دم اصتا فحةىر ة تاـ ـــأي اسـ ــتقمدا دشـ ــسك ان ةألصـ ــي ة عصي ولكحم ـ اكـم قاـس ة تكدف شـ ــكي اح ح  .اتم سـ ـ د
ة اــ لف ة تكمري السـتمرةل بصر ان دحر بصحأ ة تدكـق وة عرةق ة يو اتم ةحتســ ع اـح ي اصفاـد ولتم ـيا ة قا ة ر ج
دمصر ة س ــتمرل .اتم س ـ د ة ا ـــ لف ة الحق ةألخس فقط عصراـ هزلر ة صـفع ة س ــتقمدا مصر ة تدكـق وة عرةق ذةق ة ا ــد .
اتم ةالعتسةف إل اع ة اـ لف ةألخس في باـم ة سبح دو ة سـ ي عصر هكمر ـ.
اتم ةحتس ـــب ةالس ــتهالك عدإل دس ـــس ةألع ـ ة يتـجا ة قر ي ألص ــحل ذةق ة ا ــد عدإل دس ـــس ة قس ــط ة ـبل ة يو امرد عصراـ
هكحم ةألص ــحل جـ زي الس ــت رةي ة قا ــحأ .اتم اسةجع ةألع ـ ة يتـجا ة قر ي وة قام ة تبقا وطس ةالس ــتهالك في هـ لخ كي
باـم اسكز اـ ي ،اع إحتسـب هأ س دو هغ سةق في ة تقراس عدإل دسـس استقمدي .اتم ةحتسـب ةالستهالك ـست رةي طسلق ة قسط
ة ـبل تحزلع هكدفتهـ عدإل قا هـ ة تبقا عدإل ار ةألع ـ ة يتـجا ة قر ي ك ـ ادي:
السنوات
ابـيي وسـحـق
حفـ ةق واعرةق ة ًفس
اعسكسةق واعرةق
ساـ ةق
د ـث ،هإله زةق واعرةق

20-10
20-8
10-4
4
4
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ملخص بأهم السياسات المحاسبية (يتبع)

ممتلكات ومعدات (يتبع)
اتم ه فات ة قا
الستسأةأ.

ة ر ج ألصــي ابـ ـسي إ إل ة قا

ة كن ةســتسأةأ ـ إذة كـيل ة قا

ة ر ج ألصــي دكمس ان قا تع ة قـبد

اتم إأ ةج ااـ لف ة صالح وة ااـي في باـم ة سبح دو ة سـ ي وة رخي ة شـاي ةآلخس عصر هكمر ـ.
اتم ــيا بصر ان بصحأ ة تدكـق وة عرةق عصر ةالس ــتبعـأ دو عصراـ ال يكحم ان ة تح ع دم هصش ــأ اصـفع ة تا ـــأي اس ــتقمدا ان
ةسـ ــت ةس ةسـ ــت رةي ةألصـ ــي .إم ة سبح دو ة سـ ـــ ي ة صـهإل ان ةسـ ــتبعـأ دو هقـعر دحر ة تدكـق وة عرةق اتم هًرار ـ كـ فس ب ن
عحةىر ة ماع وة قا ة ر ج ألصي ولتم ةالعتسةف بهـ في ة سبح دو ة سـ ي وة رخي ة شـاي ةآلخس.
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

اتم إأ ةج ةألع ـل ة دسس ـ ـ ا ر ة تصف ي ض ـ ن ة تدكـق وة عرةق ـ تكدف عدإل دســـس ة صســب ة ئحل ة صإلزي في هـ لخ ة تقسلس.
اتم هًحلي ةألع ـل ة دسس ـ ـ ـ ا ر ة تصف ي إ إل فئ ةألص ـ ـحل ة صـسـ ــب ولتم ةسـ ــتهالكهـ وفاقـ دسـ ــاـسـ ـــق ة يكح ي دعالن عصر ةكت ـل
إيشـو ةألصي وهشغ دع وإهـحتع الست رةي.
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
هع ي ة شـ ـ ـ ــسك في يهـي كي فتسي هقسلس عدإل اسةجع ة قام ة ر ج حجحأةههـ وذ ل تًرار إم كـم صـ ل اـ يش ـ ـ ـ ـ س إ إل دم ين
ة حجحأةق ر هعسض ــل إ إل خس ـــىس ةي فـض ة قا  .إذة وجر اـ يش ـ س إ إل ذ ل اتم هقراس ة قا ة قـبد إلس ــتسأةأ ألص ــي وذ ل
تًرار خس ـــىس إي فـض ة قا (إم وجرق) .في حـل عري ة ت كن ان هقراس ة قا ة قـبد إلس ــتسأةأ ألص ــي اًرأ ،هقحي ة ش ــسك
بتقراس ة قا ة قـبد إلســتسأةأ دححري ة صتإل دصقر ة تي يعحأ إ هـ ةألصــي يفســع .عصراـ ي كن هًرار دســا هحزلع اعقح و ـبت ،
اتم هحزلع ةألصــحل ة شــتسك إ إل وحرةق اصتإل دصقر اًرأي ،دو اتم هحزلعهم إ إل دصــغس اإل حع ان ة ححرةق ة صتإل دصقر ة تي
ي كن هًرار دسا هحزلع اعقح و ـبت هـ.
إم ة قا ة قـبد السـتسأةأ ي ة قا ة عـأ ألصـي يـ اــا هكدف ة ماع وقا ةالسـت رةي ،داه ـ دعدإل .عصر هق ام قا ةالسـت رةي،
اتم خاـ ــم ة ترفقـق ة صقري ة سـ ــتقمدا ة قر ي إ إل قا هـ ة ًـ ا ـسـ ــت رةي اعرل خاـ ــم اـ مي ة ى ـ ـسلب يعكا هق ا ـق ة سـ ــح
ة ًـ ا دقا ة زاصا ألاحةل وة ـطس ة ـص ـألصي ح ث م اتم هعراي هقراسةق ة ترفقـق ة صقري ة ستقمدا احصهـ.
في حــل هم هقـراس ة قا ـ ة قــبدـ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتسأةأ ألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي (دو ة ححـري ة صتإلـ دصقـر) ــ يقـي عن ة قا ـ ة ـر جـ  ،اتم ه فات ة قا ـ
ة ر ج ألصـ ـ ــي (دو ة ححري ة صتإل دصقر) إ إل ة قا ة قـبد السـ ـ ــتسأةأ .اتم ةالعتسةف سـ ـ ـــىس ةالي فـض ابـ ـ ـ ـسيا في ة سبح دو
ة سـ ي.
في حـ ةسـ ــتسجـع خسـ ـــىس ةي فـض ة قا الحقـا ،اتم زلـأي ة قا ة ر ج ألصـ ــي (دو ة ححري ة صتإل دصقر) إ إل ة قا ة عر
ة قـبد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتسأةأ ً ،ث ال هزلر ة قا ة ر ج ة عر عن ة قا ة ر ج ألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي (دو ة ححري ة صتإل دصقر) فا ـ ح م اتم
ةحتسـب خسـىس ةي فـض ة قا في ة سصحةق ة سـ ق  .اتم هسإل ي ةستسجـع خسـىس ةي فـض ة قا ابـ ساي في ة سبح دو ة سـ ي.
المخزون

اتم إأ ةج ة زوم ـ تكدف وص ـ ـــفي ة قا ة قـبد دتًقق ،داه ـ د ي .اتم هًرار ة تكدف عدإل دس ـ ـــس ة تحس ـ ــط ة سجح وهتى ـ ـ ن
قا ة فـهح ي وة شــًن وة اـــ لف ةألخس ة تكمري حىـــ ة زوم إ إل اح عع وحـ تع ة ًـ ا  .إم صـــفي ة قا ة قـبد دتًقق
اـ ااـ لف ة ماع ة تغ سي ذةق ة اد .
ح سعس ة ماع ة قر في ساـ ةألع ـل ة عتاـأي  ،يـ ا
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ضريبة القيمة المضافة
اعرال قاـس ـ ـاـاـ امدغ  ٪5اتم فسض ـ ــع عدإل دو هح لر دو ةس ـ ــت سةأ وفاقـ د ـأي ( )2ان ة سس ـ ــحي قـيحم
ه ي ض ـ ـسلب ة قا ة ى ـ ـــف
ا
ةهًـأو م ( )8ســص  2017شــأم قا ة تح لر دو ةالســت سةأ .ك ـ ح اًرأ في دحكـي ية ة سســحي قـيحم ،ةعتبـ ة ان  1اصـاس
.2018
• ض ـسلب ة قا ة ى ـــف ة رةىص  ،اس ــتًق ة رفع ده ئ ةالهًـأي دى ـسةىا عصر هًا ـ ي ة يام ة راص ان ة ع الو .اتم خا ــم
ضسلب ة قا ة ىـف عدإل ة شتسلـق ،ة تي ه ل هسحلتهـ في هـ لخ باـم ة سكز ة ـ ي ،ان ة مدغ ة ستًق ة رفع.
• ض ـسلب ة قا ة ى ـــف ة راص  ،هتعدق ـ ش ــتسلـق ة تي م اتم هس ــحلتهـ في هـ لخ باـم ة سكز ة ـ ي ،ي كن ةس ــتسأةأ ض ـسلب
ة قا ة ىـف ة ستًق اقـبي ضسلب ة ماعـق عصر هسرار ة شتسلـق.
عقود اإليجار

ة شسك ك ستأجس

هقحي ة شـ ـ ـ ـ ــسك بتق ام اـ إذة كـم ة عقر ح دو يًتحو عدإل عقر إيإلـ  ،عصر برو ة عقر .هعتسف ة شـ ـ ـ ـ ــسك ًق ةسـ ـ ـ ـ ــت رةي ةألصـ ـ ـ ـ ــي
وة تزةاـق ة يإلـ ة قـبد فا ـ اتعدق إل اع هسه بـق عقر ة يإلـ ة تي هكحم ف هـ ة سـ ـ ـ ـ ــتأجس ،ـسـ ـ ـ ـ ــت صـو عقحأ ة يإلـ اـ ـ ـ ـ ـ سي
ـهس دو د ي) وعقحأ ة يإلـ ةألص ـ ـ ــحل اص فى ـ ـ ـ ة قا  .ـ صس ـ ـ ــب هين ة عقحأ ،هعتسف
ةألجي (ة ًرأي كعقحأ إيإلـ ارههـ  12ـ ـ ـ اة
ة ش ــسك رفحعـق ة يإلـ ك ا ــسوفـق هش ــغ دا عدإل دس ـــس ة قس ــط ة ـبل عدإل ار فتسي عقر ة يإلـ اـ م يكن صـك دس ـــس
اصتظم خس دك س ه ال دص ط ة زاصي ة يو اتم فاع ةستهالك ة صـفع ةال تاـأي ان ةألصحل ة نجسي.
امرىاـ ـ قا ة ًـ ا رفحعـق ة يإلـ ة تي م اتم أفعهـ في هـ لخ ة مرو ،ولتم خا ـ هـ ـس ــت رةي
اتم قاـس ة تزةي عقحأ ة يإلـ
ا
ة سعس ة ى صي في عقر ة يإلـ  .إذة هعي هًرار ية ة عرل سهح  ،فإم ة شسك هست ري سعس ة تسةض ة ضـفي.
هش ي ارفحعـق ة يإلـ ة ر ج في قاـس ة تزةي ة يإلـ اـ ادي:
•
•
•
•
•

ايسوحـ اصهـ ححةفز ة يإلـ ة ستًق ؛
ارفحعـق ـبت ( ـ في ذ ل ارفحعـق ـبت ـ إلح س)،
ا
ارفحعـق ة يإلـ ة تغ سي ة تي هستصر إ إل ان س دو اعرل ،وة تي اتم قاـسهـ امرىاـا ـست رةي ة ن س دو ة سعس في هـ لخ
ة مرو؛
ة بـ غ ة تح ع دم ارفعهـ ة ستأجس حجا ض ـيـق ة قا ة تبقا ؛
سعس ة ـ س اـ ة شسةو إذة كـم ة ستأجس عدإل يق ن اعقحل ان ا ـ س ية ة اـ ؛ و
أفع غسةاـق إيهـو ة عقر ،إذة كـم عقر ة يإلـ يعكا قاـي ة ستأجس ـ س ية ة اـ .

اتم عسض إ تزةاـق ة يإلـ في بصر اصفاي في باـم ة سكز ة ـ ي.
اتم قاــس ة ت ةزاــق عقحأ ة يإلــ الحاقــ ان خالل زلــأي ة قا ـ ة ـر جـ عكا ة فــىـري عدإل ة ت ةزاــق ة يإلــ ( ــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـرةي طسلقـ
ة فـىري ة فعدا ) وان خالل ه فات ة قا ة ر ج تعكا ارفحعـق ة يإلـ ة تي هم إجسةؤ ـ.
هقحي ة شسك إعـأي قاـس ة تزةي ة يإلـ (وإجسةو هعراي ا ـ ي ًق إست رةي ةألصي ذو ة اد ) كد ـ:
• هغ سق اري ة يإلـ دو دم صـك حرث دو هغ س ـي في ة ظسوف ة تي هنأو إ إل هغ س في هق ام ا ـ س خاـ ة شسةو ،وفي
ين ة ًـ اتم إعـأي قاـس إ تزةي ة تأج س ان خالل خام ارفحعـق ة اجـ ة عر ـسهخأةي سعس ة ام ة عرل.
• هغ سق ارفحعـق ة يإلـ يتاإل ة تغ سةق في ة ن س دو ة عرل دو هغ س في ة رفحعـق ة تح ع حجا قا اتبقا
اى حي  ،وفي ين ة ًـالق اتم إعـأي قاـس ة تزةي ة يإلـ ان خالل ارفحعـق ة يإلـ ة احا ة عر ـست رةي اعرل
خام بروم هغ س (اـ م هتغ س ارفحعـق ة يإلـ يتاإل ة تغ س في سعس ة فـىري ة عـىم ،وفي ين ة ًـ اتم ةست رةي سعس
ة ام ة عرل).
• هم هعراي عقر ة يإلـ وال اتم ةحتسـب هعراي عقر ة يإلـ كعقر إيإلـ اصفاي ،وفي ين ة ًـ اتم إعـأي قاـس ة تزةي ة يإلـ
عرل ان خالل ارفحعـق ة يإلـ ة احا ة عر ـست رةي سعس ة ام ة عرل.
بصـو عدإل اري عقر ة يإلـ ة ّ
ا
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اتم إس ــتهالك حق إس ــت رةي ة حجحأةق عدإل ار ة فتسي ةأل ا ــس ان اري ة يإلـ وة ع س ة يتـجي ألص ــي ذةق ة عال  .إذة كـم
عقر ة يإلـ اصقي ادكا ةألصــي ةألســـســي دو دم هكدف حق ةالســت رةي ،يعكا دم ة شــسك هتح ع ا ـ س ـ خاـ ة ش ـسةو ،فإم قا
حق ةالسـ ــت رةي ذةق ة اـ ــد اتم إسـ ــتهالكهـ عدإل ار ة ع س ة يتـجي ألصـ ــي ذةق ة عال  .امرد ةالسـ ــتهالك في هـ لخ برو عقر
ة يإلـ .
اتم عسض حق إست رةي ة حجحأةق كمصر اصفاي في باـم ة سكز ة ـ ي.
هيمق ة ش ــسك ة اـ ة ًـس ــمي ة رو ي م  36تًرار اـ إذة كـم حق إس ــت رةي ةألص ــي ر ةي فى ــل قا تع ولتم إحتس ـــب دو
خسـىس اًرأي في ةي فـض ة قا ك ـ ح احضح في ساـس "إي فـض قا ة حجحأةق ة د حس وغ س ة د حس ".
كحس ـ ـ د ع دا  ،يس ـ ـ ح ة اـ ة رو ي دتقـ لس ة ـ ا م  16د سـ ــتأجس عري فاـ ــي ة كحيـق غ س ة نجسي ،وبرالا ان ذ ل اتم
إحتسـب دو عقر إيإلـ واكحيـق غ س إيإلـ اسهبي ع كتسه ا وةحر.
مكافآت الموظفين
بصـو عدإل
اتم ع ي ا اـ ـ ــص إل تزةاـق ة ّ
قر ي سـ ـ ــتًقـ ـق ة حرف ن ة تعدق ـ جـزةق ة سـ ـ ــصحل وهيةكس ة سـ ـ ــفس ة تعدق بهـ ا
ة راـق ة قرا ان مي ة حرف ن حتإل يهـي فتسي ة تقسلس .اتم ةحتس ـ ـ ـ ـ ـ ـــب ا ا ـ ـ ـ ـ ـ ــص ةال تزةاـق ة قر ي كـفأي ة حرف ن وفقـا
قـيحم ة ع ي في أو ة اـ ةق ة عسبا ة تًري عن فتسةق خراتهم حتإل يهـي فتسي ة تقسلس.
فا ـ اتعدق ـ حرف ن ان أو ة اـ ةق ة عسبا ة تًري ،هقحي ة شـ ــسك بتقريم اسـ ـــ ـق إ إل صـ ــصرو اعـ ـ ـــق واكـفآق ة تقـعر
اـ ي دبحرمي ("ة اـ ـ ـ ــصرو ") ة ًتسـ ـ ـ ــب وفقـا أليظ ة اـ ـ ـ ــصرو  .فا ـ اتعدق ـ حرف ن ان أول اإلدا ة تعـوم ة داإلي ،هقحي
ة إل حع بتقريم اسـ ـق إ إل صصـأاق ة تقـعر دو ة ه ئـق في بدرةيهم .اتم هسإل ي ة تزةاـق ة شسك عدإل ار فتسي ة را .
اتم ة فا ـ ـــح عن ة ا ـ ــص ة تعدق ـ جـزي ة س ـ ــصحل وهيةكس ة س ـ ــفس كـ تزةي اترةول ،في ح ن اتم ة فا ـ ـــح عن ة
ة تعدق كـفأي يهـي ة را كـ تزةي غ س اترةول.

ا ـ ــص

المخصصات

اتم ة عتسةف ـ ا ـ ـاـ ـــق عصراـ يكحم عدإل ة شـ ــسك ة تزةي حـ ي ( ـيحيي دو ةسـ ــترال ي) يـها عن دحرةث سـ ـــ ق  ،ولكحم ان
ة ًت ي هسرار ة تزةي ول كن هقراس امدغ ة تزةي شكي اح ح .
اتم قاـس ة
ة ًـ ا دقا
فحةىر.

اـ ـا ـــق ـ قا
ة زاصا د ـل وة

ة ًـ ا دصفقـق ة تح ع دم هكحم ايدحب تس ــحل ةال تزةي ـس ــت رةي اعرل يعكا هق ا ـق ة س ــح
ـطس ة ـصـ ـ ـ ـال تزةي .اتم ةالعتسةف ـ زلـأي في ة ا ـ ــص س ـ ــما اسو ة ح ل ك ا ـ ـــ لف
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اإليرادات

اتم ةالعتسةف ـ اسةأةق ان ة عقحأ ة مسا اع ة ع الو عصراـ اتم هًحلي ة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايسي عدإل ة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدع دو ة راـق إ إل ة ع ي مدغ
يعكا ة مرل ة يو هتح ع ة شسك ة ًاحل عداع اقـبي هدل ة سدع دو ة راـق.
خراـق ة ًفس

ه ي خراـق ة ًفس عقحأ ة ًفس ة تي هش ـ ـ ـ ـ ي اإل حعـق ة ًفـ ةق ،ـ في ذ ل ةألطقم واعرةق ة رعم ،ع الىهـ .ر هكحم ة عقحأ
مئس وةحر دو ـ اتعرأي دو اًرأي ة ري.

إم خراـق ة ًفس ة تي هقراهـ ة شـ ـ ــسك حجا كي عقر ان عقحأ جهـز ة ًفس ي ة تزةي دأةو وةحر اتم ة حفـو ع اع اسو ة ح ل
وهتكحم ان سدسد ان فتسةق ة را ة زاصا ة زي ة تي هقري خال هـ ة شسك خراـق ة ًفس.
اتم هق ام ة مـرل ة تغ س إ إل حـر دم يكحم ان ة ًت ـي عـري حـروث ةيعكــس جح سو خالل اـري ة عقـر .عصـر هًـراـر اــ إذة كــم يإلـا
ةالعتسةف ـ مرل ة تغ س ،هأخي ة أة ي في ةالعتبـ اـ إذة كـيل صـك عحةاي خـ ج س ـ ـ ــايسي ة ش ـ ـ ــسك ي كن دم هنأو إ إل ةيعكـس
جح سو إلاسةأةق ـ ضـف إ إل إحت ـل وحإلم ةاليعكـس ة ًت ي إلاسةأةق.
إاسةأةق ان ة سدع وة راـق ة قـبد الستسأةأ
ه ي ة اسةأةق ان ة سدع وة راـق ة قـبد الستسأةأ ـاش ة سبح عدإل عت ة عرةق وة حةأ وة ارةأةق وخراـق ة يسف ةآلخس
بصـو عدإل طدا ة ع ي.
وة اـ لف ةألخس ة ستًحذي ا
عمالت أجنبية

غسض ين ة ماـيـق ة ـ ا  ،يعتمس ة روال ألاسلكي (ة روال ألاسلكي) ح ة ع د ة حرافا وع د ة عسض دشسك .

اتم هســإل ي ة عـاالق ـ ع الق الف ة ع د ة ســت را و ي ة روال ألاسلكي (ة روال ألاسلكي) عدإل دســـس دســعـ ة اــسف
ة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــىري بتـ لخ هدل ة عـاالق .بصهـي ك ي فتسي هقسلس ،اتم إعـأي هًحلي ة مصحأ ة ـ ا ة ر ج ـ ع الق ةألجصما عدإل دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــس
دس ـ ـ ــعـ ة ا ـ ـ ــسف ة س ـ ـ ـــىري بصهـي فتسي ة تقسلس .اتم إعـأي هًحلي ة مصحأ غ س ة ـ ا ـ ع الق ةألجصما وة تي هظهس قا تهـ ة عـأ
عدإل دســس دسـعـ ة اـسف ة ســىري عصر هًرار ة قا ة عـأ هـ .ال اتم إعـأي هًحلي ة مصحأ غ س ة ـ ا ـ ع الق ةألجصما وة تي
اتم قاـسهـ وفقـا دتكدف ة تـ ل ا .
اتم ةالعتسةف فسو ـق هًحلي ة ع الق في ة سبح دو ة سـ ي و ل حرو هـ.
األدوات المالية

اتم ة عتسةف ـ حجحأةق ة ـ ا وة يدحبـق ة ـ ا في باـم ة سكز ة ـ ي دشـ ـ ـ ـ ــسك عصراـ هاـ ـ ـ ـ ــبح ة شـ ـ ـ ـ ــسك طسفـ في ةألحكـي
ة تعـ ري ألأةي.

اتم قاـس ة حجحأةق ة ـ ا وة يدحبـق ة ـ ا امرىاـا ـ قا ة عـأ  .اتم إضـــف هكـ اف ة عـاالق ة تي هعحأ ابـ ـساي إ إل ـسةو
دو إصـ ــرة احجحأةق اـ ا دو ايدحبـق اـ ا ( ـسـ ــت صـو ة حجحأةق ة ـ ا وة يدحبـق ة ـ ا ـ قا ة عـأ ان خالل ة سبح دو
ة سـ ـ ـ ـ ـ ـــ ي) دو خاـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ ان ة قا ة عـأ د حجحأةق ة ـ ا دو ة يدحبـق ة ـ ا  ،داه ـ ديسـ ـ ـ ـ ـ ــا ،عصر ةالعتسةف ة مرىي .اتم
ةالعتسةف بتكــ اف ة عــادـ ة عــىـري ابــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسي إ إل ة تصــو احجحأةق اــ اـ دو ايدحبــق اــ اـ ــ قا ـ ة عــأ ـ ان خالل ة سبح دو
ة سـ ي ابـ سي في باـم ة سبح دو ة سـ ي وة رخي ة شـاي ةآلخس.
الموجودات المالية
اتم قاــس ج اع ة حجحأةق ة ــ اـ ة عتسف بهــ ــ كــاـي الحقــا إاــ ــ تكدفـ ة يفـأي دو ــ قا ـ ة عــأ ـ عدإل دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــس هاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصاف
ة حجحأةق ة ـ ا  .ال احجر ر ة شسك حـ ااـ دو احجحأةق اـ ا اتم قاـسهـ ـ قا ة عـأ .
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احجحأةق اـ ا ااصف ـ تكدف ة يفأي
اتم قاـس ة حجحأةق ة ـ ا ة تي هستحفي ة شسوط ة تـ ا الحقـا ـ تكدف ة يفأي:
• ةألص ـ ـ ــي ة ـ ي ة ًتفظ ع ضـ ـ ـ ـ ن ي حذج ةألع ـل ة يو اهرف إ إل ةالحتفـل ـ حجحأةق ة ـ ا تًاـ ـ ـ ـ ي ة ترفقـق ة صقري
ة تعـ ري ؛ و
• ة شـسوط ة تعـ ري ألصـي ة ـ ي اصتا عصهـ هرفقـق يقري في هحة لخ اًرأي هكحم ي فقط ارفحعـق دصـي ة ران وة فـىري عدإل
ة مدغ ةألصدي ة قـىم.
ة تكدف ة يفأي وطسلق ة فـىري ة فعدا
إم ة تكدف ة يفأي ألص ـ ـ ــي ة ـ ي ي ة قا ة تي اتم ان خال هـ قاـس ةألص ـ ـ ــي ة ـ ي عصر ةالعتسةف ة مرىي يـ اـ ـ ـ ــا ة رفعـق
ة سىاس ـ ـ ــا  ،ـ ض ـ ـ ـــف إ إل ة طفـو ة تسةكم ـس ـ ـ ــت رةي طسلق ة فـىري ة فعدا ألو فس ب ن ة مدغ ة مرىي وامدغ ةالس ـ ـ ــتًقـ  ،ولتم
هعرادهـ ألو ا اص خسـ ي.
إم طسلق ة فـىري ة فعدا

ي طسلق الحتسـب ة تكدف ة يفأي ألأةي ة ران وهحزلع أخي ة فحةىر خالل ة فتسي ة عصا .

اتم ةالعتسةف إاسةأةق ة فحةىر ـسـ ـ ـ ــت رةي طسلق ة فـىري ة فعدا ألأوةق ة ران ة قـسـ ـ ـ ـ الحقـا ـ تكدف ة يفأي .ـ صسـ ـ ـ ــب د حجحأةق
ة ـ ا غ س ة شـتسةي دو ة صـ ـئ ذةق ا ـطس ةىت ـيا اص فىـ  ،اتم ةحتســب إاسةأةق ة فحةىر ان خالل هيم ق اعرل ة فـىري ة فعدي
عدإل إج ـ ي ة قا ة ر ج د حجحأةق ة ـ ا  ،ـسـ ـ ـ ـ ــت صـو ة حجحأةق ة ـ ا ة تي دصـ ـ ـ ـ ــبًل فا ـ عر اص فى ـ ـ ـ ـ ـ ة قا (ةيظس
دأيـن) .ـ صس ــب د حجحأةق ة ـ ا ة تي دص ــبًل فا ـ عر اص فى ـ ة قا  ،اتم ةالعتسةف إاسةأةق ة فحةىر ان خالل هيم ق اعرل
ة فــىـري ة فعدي عدإل ة تكدفـ ة يفـأي ألص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ة ــ ي .إذة هًسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـل ،ا ــطس ةالىت ــم عدإل ةألأةي ة ــ اـ ذةق ا ــطس ةىت ــياـ
اص فى ـ ـ ـ في فتسةق ة تقسلس ة الحق  ً ،ث م يعر ةألصـ ـ ــي ة ـ ي يعـيي ان ا ـطس ةىت ـيا اص فى ـ ـ ـ  ،اتم ةالعتسةف إاسةأةق
ة فحةىر ان خالل هيم ق اعرل ة فـىري ة فعدي عدإل إج ـ ي ة قا ة ر ج ألصي ة ـ ي.
ـ صســب د حجحأةق ة ـ ا ة شــتسةي دو ة صـ ــئ ذةق ا ـطس ةىت ـيا اص فى ـ  ،هقحي ة شــسك ـالعتسةف إاسةأةق ة فحةىر ان خالل
هيم ق اعرل ة فـىري ة فعدي ة عرل عدإل ة تكدف ة يفأي ألص ـ ــي ة ـ ي اصي ةالعتسةف ة مرىي .ال يعحأ ةالحتس ـ ـــب إ إل ةألس ـ ـــس
ة ج ـ ي حتإل إذة هًسصل ا ـطس ةالىت ـم د حجحأةق ة ـ ا الحقـا ً ث م يعر ةألصي ة ـ ي ذةق قا ةىت ـيا اص فى .
اتم ةالعتسةف إاسةأةق ة فحةىر في باـم ة سبح دو ة سـ ي وة رخي ة شـاي ةآلخس.
ةي فـض قا

ة حجحأةق ة ـ ا

ا ـ ــص خس ـ ـــ ي د س ـ ـــىس ةالىت ـيا ة تح ع في ة يام ة راص ة تإلـ ل واس ـ ــتًق ان جهـق ذةق عال  .اتم
هعتسف ة ش ـ ــسك
هًـراـث امدغ خسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــىس ةالىت ــم ة تح عـ في هــ لخ كـي هقسلس تعكا ة تغ سةق في ا ــطس ةالىت ــم اصـي ةالعتسةف ة مـرىي ــألأةي
ة ـ ا ة عصا .
وهعتسف ة شـ ــسك شـ ــكي أةىم سـ ـــ ي ةالىت ـم ة تح ع عدإل ار ة ع س ة زاصي ديام ة راص ة تإلـ ل واسـ ــتًق ان جهـق ذةق
بصـو عدإل خمسي ة شـ ـ ــسك
عال  .اتم هقراس خسـ ـ ـــىس ةالىت ـم ة تح ع عدإل ين ة حجحأةق ة ـ ا ـسـ ـ ــت رةي ا اـ ـ ــص اـهسلكا ا
ة ســـ ق في اإلـل خســـ ي ةالىت ـم ،وهعرادهـ وفاقـ دعحةاي ة ـصـ ـ راص ن ،وة ظسوف ةال تاـــأي ة عـا  ،وهق ام كي ان ةالهإلـن
ة ًـ ي وة تح ع دظسوف في هـ لخ ة تقسلس ،ـ في ذ ل ة قا ة زاصا ألاحةل حسب ـ يكحم االى ـا.
ـ صسـب إل اع ةألأوةق ة ـ ا ةألخس  ،هعتسف ة شـسك ســ ي ةالىت ـم ة تح ع عدإل ار ة ع س ة زاصي عصراـ هكحم صـك زلـأي
جح سلـ في ا ــطس ةالىت ــم اصـي ةالعتسةف ة مـرىي .واع ذ ـل ،إذة م هزأ ا ــطس ةالىت ــم ألأةي ة ــ اـ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـي جح سو اصـي
ةالعتسةف ة مرىي ،هقحي ة شسك قاـس ا اص ة سـ ي تدل ةألأةي ة ـ ا مدغ يعـأل خسـ ي ةالىت ـم ة ح ع فتسي  12ه ةاس.
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ةي فـض قا

ة حجحأةق ة ـ ا (اتبع)

يس ـ ـ ـ ـ ــتصر هق ام اـ إذة كـم اصبغي ة عتسةف س ـ ـ ـ ـ ـــ ي ة ىت ـم ة تح ع عدإل ار ة ع س ة زاصي عدإل ة زلـأةق ة هـا دو إحت ـالق
حروث ا ـطس ه دف عن ة ســرةأ اصي ة عتسةف ة مرىي برالا ان ة عتسةف بحجحأ دصــي اـ ي هم إي فـض قا تع ة ىت ـيا بتـ لخ
ة تقسلس.
ه ي خســـ ي ةالىت ـم ة تح ع عدإل ار ة ع س ة زاصي خســـىس ةالىت ـم ة تح ع ة تي هصتا عن ج اع دحرةث ة ت دف عن ة ســرةأ
ة ًت د عدإل ار ة ع س ة تح ع ألأةي اـ ا  .في ة قـبي ،ه ي خسـ ـ ـــ ي ةالىت ـم ة تح ع عدإل فتسي  12ـ ـ ــهس جزو ان خسـ ـ ـــ ي
ةالىت ـم ة تح ع عدإل ار ة ع س ة زاصي وة يو ان ة تح ع دم اصتا عن دحرةث ة ت دف عن ة س ــرةأ عدإل ةألأةي ة ـ ا ة ًت د
خالل  12هس عر هـ لخ ة تقسلس.

( )1ة زلـأي ة هـا في ا ـطس ةالىت ـم

عصر هق ام اـ إذة كـيل ا ـطس ةالىت ـم عدإل ةألأةي ة ـ ا ر ة هفعل ش ـ ـ ـ ـ ـ ــكي ـي اصي ةالعتسةف ة مرىي ،هقحي ة ش ـ ـ ـ ـ ـ ــسك قـ ي
ا ــطس حـروث ة ت دف عن ة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرةأ عدإل ةألأةي ة ــ اـ في هــ لخ ة تقسلس اع خيس ة ت دف عن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرةأ ةألأةي ة ــ اـ في هــ لخ
ةالعتسةف ة مـرىي .عصـر إجسةو ـية ة تق ام ،هـأخـي ة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسكـ ــالعتبــ كـي ان ة عدحاــق ة ك اـ وة صحلاـ ة تي هكحم اعقح ـ و ــبدـ
درعم ،ـ في ذ ل ة مسي ة تـ ل ا وة عدحاـق ة ستقمدا ة تـح أوم هكدف دو جهر كم س.

هقحي ة ش ـ ـ ــسك ش ـ ـ ــكي اصتظم سةقب فعـ ا ة عـا س ة س ـ ـ ــت را تًرار اـ إذة كـيل صـك زلـأي ـا في ا ـطس ةالىت ـم وهقحي
سةجعتهـ حس ــا ةال تى ـــو ىـ ـ ـم دم هكحم ة عـا س ـأ ي عدإل هًرار ة زلـأي ة هـا في ا ـطس ةالىت ـم مي دم يا ــبح ة مدغ
اتأخس ة سرةأ.
هفتسض ة شــسك دم ا ـطس ةالىت ـم عدإل ةألأوةق ة ـ ا م هسهفع شــكي ـي اصي ةالعتسةف ة مرىي إذة هم هًرار دم ةألأةي ة ـ ا
راهـ ا ـطس ةىت ـيا اص فى في هـ لخ ة تقسلس .اتم هًرار ةألأوةق ة ـ ا عدإل ديهـ ذةق ا ـطس ةىت ـيا اص فى إذة:
 )1كـيل ةألأةي ة ـ ا راهـ ا ـطس اص فى دت دف عن ة سرةأ؛
 )2دم يكحم ر ة ران ر ي حل عدإل ة حفـو ـ تزةاـق ة ترفق ة صقرو ة تعـ رو في ةألجي ة قسلا؛ و
 )3ر هنأو ة تغ سةق ة ســدما في ة ظسوف ةال تاـــأي وةألع ـل عدإل ة ر ة يحلي ،و كن اا ـ ىــسو ي ،إ إل هقد ي ر ي
ة قتسض عدإل ة حفـو ـ تزةاـق ة ترفق ة صقرو ة تعـ رو.

( )2هعسلف ة ت دف عن ة سرةأ

هعتمس ة شــسك اـ ادي ـ حرث ه دف عن ة ســرةأ ألغسةض إأة ي ا ـطس ةالىت ـم ة رةخدا ح ث هش ـ س ة مسي ة تـ ل ا إ إل دم
ةألصحل ة ـ ا ة تي هستحفي أو ان ة عـا س ة تـ ا غ س ـبد الستسأةأ شكي عـي:
•
•

عصراـ يكحم صـك خس دعهحأ ة ـ ا ان مي ة ران؛ دو
هشـ س ة عدحاـق ة تي هم هيحلس ـ أةخداـا دو ة تي هم ة ًاــحل عد هـ ان ااـــأ خـ جا إ إل ديع ان غ س ة ًت ي دم ارفع
ة ران درةىص ن ـ كـاي ،ـ في ذ ل ة شسك (أوم ةألخي ـالعتبـ دو ض ـيـق ه دكهـ ة شسك ).

غت ة صظس عن ة تًد ي ة حة أ دعالن ،هعتقر ة شسك دم ة ت دف عن ة سرةأ ر حرث عصراـ اتإلـوز هـ لخ ةستًقـ ةألصي ة ـ ي
دك س ان  365احاـا اـ م يكن ر ة شسك اعدحاـق اعقح و ـبد درعم بـق دم ا اـ خس دت دف عن ة سرةأ ح ةأليسا.

( )2ساـس ة شيا

هقحي ة ش ــسك ش ــيا ةألص ــي ة ـ ي عصراـ هكحم صـك اعدحاـق هش ـ س إ إل دم ة يسف ة قـبي احةجع ص ــعحب اـ ا
صـك دو ةحت ـل وة عي الستسأةأ ةألاحةل.

ــراري و اا
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إ غـو ة عتسةف ـ حجحأةق ة ـ ا
هقحي ة شسك إ غـو ة عتسةف أصي اـ ي فقط عصر ةيتهـو ة ًقح ة تعـ ري ة تعدق ـستالي ة ترفقـق ة صقري ان ةألصي دو عصراـ
هًحل ة ش ــسك ةألص ــي ة ـ ي ،وبش ــكي جح سو كـف ا ـطس واصـفع ة دكا ة تعدق بهـ إ إل اصش ــأي دخس  .داـ في حـ عري قاـي
ة ش ــسك بتًحلي دو ة حتفـل ش ــكي جح سو كـف ا ـطس واصـفع ة دكا وةس ــت ةس ـ ـ س ــايسي عدإل ةألص ــي ة ًحل فإم ة ش ــسك
هقحي ـالعتسةف ًاــتهـ ة ســتبقـي في ةألصــي ة ًحل وة يدحبـق ة تعدق ع في حروأ ة بـ غ ة تح ع أفعهـ .إذة ـال ة شــسك
ـالحتفـل شـ ـ ــكي جح سو كـف ا ـطس واصـفع ادكا ةألصـ ـ ــي ة ـ ي ة ًحل ،فإم ة شـ ـ ــسك هسـ ـ ــت س ـالعتسةف ـألصـ ـ ــي ة ـ ي
وكي ل ةالعتسةف ـال تسةض ة ى حم دعـىرةق ة ستد .
عصر إ غـو ةالعتسةف أصـ ـ ـ ــي اـ ي هم قاـسـ ـ ـ ــع ـ تكدف ة يفأي ،اتم ةالعتسةف أو فس ب ن ة مدغ ة ر ج ألصـ ـ ـ ــي وإج ـ ي ة مرل
ة ستدم دو ة يو سحف اتم ةستالاع في ة سبح دو ة سـ ي.
المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
ة تاصاف كران دو حقح ادكا
اتم هاصاف دأوةق ة ران ودأوةق حقح ة دكا إاـ ك يدحبـق اـ ا دو حقح ادكا

ـ ات ـ إل اع جح س ة تسه ا ة تعـ رو.

دأوةق حقح ة دكا
إم دأةي حقح ة دكا ي دو عقر امس ن عدإل حاـ ـ اتبقا في احجحأةق اصش ــأي اـ عر طسح كـف ايدحبـههـ .هم هس ــإل ي دأوةق
ة دكا ة تي دصر ههـ ة شسك ـ بـ غ ة ستد عر هصزلي هكـ اف ة صرة ة بـ سي.
اتم ةالعتسةف بتحزلع ةأل بـح عدإل اسـ ـ ـ ـــ ي ة شـ ـ ـ ــسك كـ تزةي في ة ماـيـق ة ـ ا دشـ ـ ـ ــسك في ة فتسي ة تي اتم ف هـ ةعت ـأ هحزلعـق
ةأل بـح ان مي اسـ ي ة شسك .
ة يدحبـق ة ـ ا ة تي هم قاـسهـ الحقـا ـ تكدف ة يفأي

اتم قاـس ج اع ة يدحبـق ة ـ ا الحقـا ـ تكدف ة يفأي ـست رةي طسلق ة فـىري ة فعدا .
إم طسلق ة فـىري ة فعدا ي طسلق حتســب ة تكدف ة يفأي د يدحبـق ة ـ ا وهحزلع ااــ لف ة فحةىر عدإل ة فتسي ة سهبي بهـ.
إم اعرل ة فـىري ة فعدي ح ة عرل ة يو ي اـ ـ ـ ـ ـ ــم ه ـاـا ة رفعـق ة صقري ة سـ ـ ـ ـ ـ ــتقمدا ة قر ي (ولىـ ـ ـ ـ ـ ــم ج اع ة سسـ ـ ـ ـ ـ ــحي ة رفحع
وة قمحض ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،وة عالوةق وة تي هعتمس جزوةا ال اتإل دز ان اعرل ة فـىري ة فعدي وكي ل هكـ اف ة عـاالق وة عالوةق وة ا ـ ـ ـ ـ ـ ــحاـق
ةألخس ) في إطـ ة ع س ة زاصي ة تح ع ألأةي ة ران دو فتسي د اس ،إذة كـم ذ ل اصـسبـ ،إ إل ة تكدف ة يفأي إل تزةي ة ـ ي.
إ غـو ة عتسةف ـ يدحبـق ة ـ ا
هقحي ة شـ ــسك إ غـو ةالعتسةف ـال تزةي ة ـ ي عصراـ وفقط عصراـ اتم إسـ ــتافـو ةال تزةي دو إ غـىع دو إيتهـو صـ ــالح تع .اتم ة عتسةف
ـ فس ب ن ة قا ة ر ج ال تزةي ة ـ ي ة يو هم إ غـو ةالعتسةف ع وة مدغ ة رفحع وة ستًق في ة سبح دو ة سـ ي.
اقـص ةألأوةق ة ـ ا
هتم اقـصـ ـ ـ ـ ـ ة حجحأةق ة ـ ا وة يدحبـق ة ـ ا ولتم إأ ةج صـ ـ ـ ـ ـــفي ة مدغ في باـم ة سكز ة ـ ي فقط عصر وجحأ حق ـيحيي
ادزي قـص ــ ة بـ غ ة عتسف بهـ و صـك يا إاـ هسـ ــحلتهـ عدإل دسـ ـــس صـ ـــف دو تًق ق ةألصـ ــي ،وهسـ ــحل ة يدحبـق في و ل
وةحر.

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

23

23

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
3

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (يتبع)

معاشات الموظفين

هقري ة شــسك اســـ ـق اعـ ـــق ة تقـعر ـ صاـ عن احةطصي أو ة اـ ةق ة عسبا ة تًري وفاقـ قـيحم إاـ ي دبحرمي م  2ســص
ة ًرأي ي خي
 .2000ولتم اعـاد ة س ـ ـ ـــ ـق ك رفحعـق ي اس ـ ـ ـــ ـق اعـ ـ ـ ـــق هقـعر اًرأي .إم خي ة س ـ ـ ـــ
اعـ ـق هقـعري اتم حجمهـ أفع اسـ ـق ـبت في صصرو اصفاي صشأي اعـ ـق ة تقـعر.
ال احجر عدإل ة شـ ــسك ة تزةاـق ـيحيا دو ض ـ ـ صا رفع ازلر ان ة سـ ـــ ـق إذة كـم صـ ــصرو اعـ ـ ـــق واكـفآق ة تقـعر اـ ي
دبحرمي ال يًتفظ أصـ ـ ـ ــحل كـفا رفع ج اع ة زةيـ ة تعدق را ة حرف ن إل اع ة حرف ن في ة فتسةق ة ًـ ا وة سـ ـ ـ ـــ ق  .اتم
اقراـ كأصـ ــي إ إل ة ًر
ةالعتسةف ـ س ـ ــ ـق ك اـ ـــ لف ازةيـ ة حرف ن عصر ةسـ ــتًقـ هـ .اتم ةالعتسةف ـ سـ ـــ ـق ة رفحع
ا
ة يو اتحفس فاع ةستسأةأ يقرو دو ه فات في ة رفحعـق ة ستقمدا .
4

أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد

اتيدا إعرةأ ة ماـيـق ة ـ ا وفقـا د عـا س ة رو ا دتقـ لس ة ـ ا ان ة أة ي ة قاـي بتقراسةق وةفتسةضـق هن س عدإل ة بـ غ ة ر ج
د حجحأةق وة يدحبـق وة اسةأةق وة اـ لف وة فاـح عن ة حجحأةق ة يـ ى وة يدحبـق ة يـ ى  .ر هًرث دحرةث استقمدا
سـتنأو إ إل هغ س ةالفت ةسضــق ة سـت را في ة حصـحل إ إل ة تقراسةق .اتم عكا ـ دو هغ س في ة تقراسةق في ة ماـيـق ة ـ ا
عصراـ هابح ـبد دتًرار شكي اعقحل.
اتم هق ام ة تقراسةق وةألحكـي شـ ــكي اسـ ــت س ،وهسـ ــتصر إ إل ة مسي ة سـ ـــ ق وعحةاي دخس  ،ـ في ذ ل هح عـق ةألحرةث ة سـ ــتقمدا
ة تي اتح ع دم هكحم اعقح في ري ين ة ظسوف.
األحكام المحاسبية الحساسة

خالل هيم ق ة سـ ـ ــاـسـ ـ ـــق ة ًـسـ ـ ــما دشـ ـ ــسك  ،ةه يق ة أة ي ةألحكـي ة تـ ا ،
اد حس عدإل ة بـ غ ة ر ج في ة ماـيـق ة ـ ا .

الف هدل ة تي هش ـ ـ ـ ي ة تقراسةق وة تي هـ هأ س

عسض ة اسةأةق
إم عقحأ إيإلـ ة ًفـ ةق ان طسف ـ ث ي هدل ة تي اتم إبسةاهـ اع دطسةف دخس ا ـ ـ ـ ـ ـــ ح ة إلهـق ذةق ة عال  .في ا ي ين
ة عقحأ ،ال ه دل ة شـ ــسك ة سـ ــايسي عدإل ة ًفـ ةق دو ة راـق ة تي يقراهـ ة يسف ةآلخس وال هقحي بتسـ ــدم ة ًفـ ةق مي إسـ ــت رةاهـ
ان مي ة إلهـق ذةق ة اـد  .ـ ضــف إ إل ذ ل ،هقحي ة شـسك إبسةي هسه بـق اتبـأ اع ة إلهـق ذةق ة عال عدإل يفا ة شـسوط
ريـ ان مي ةألطسةف ةألخس ) .وبـ تـ ي ،ةسـتصتإلل ة أة ي إ إل ديهـ
ة تي هقحي بهـ اع ةألطسةف ةألخس (وة يو هم ةالعتسةف ع هعـ ا
هع ـي كحك ـي في ـين ة تسه بــق .وفاقـ ـ ـي ـل ،اتم عسض ة اسةأةق وة تكدفـ ة تعدقـ بهـين ة ـراــق عدإل دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــس ة اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفي .ح
ةسـ ـ ــتصتإلل ة أة ي إ إل ديهـ كـيل هع ي ك راس في ين ة عـاالق ،كـيل ة اسةأةق وة تكـ اف ة بـ ـ ـ ـسي سـ ـ ــتزلر مدغ 306,355
د ف أوال داسلكي في ة سص ة ًـ ا ( 205,119 :2019د ف أوال داسلكي).
هعراي ة عقحأ
هقحي ة شـ ـ ــسك  ،ان و ل آلخس وفي سـ ـ ــاـ ةألع ـل ة عتاـأي  ،بتعراي عقحأ ة اسةأةق اع ة إلهـق ذةق ة عال  .اتيدا إصـ ـ ــرة
بصـو عدإل حـ ة فـوض ـ ـ ـــق ة إلـ ل  ،حروث ةيعكـس جح سو في امدغ ة اسةأةق
حكم ـي تًرار اـ إذة كـم ان ة ًت ي دغـي  ،ا
ة تسةك ة عتسف بهـ في يهـي ين ة فـوضـق.
في ة سـ ــص ة ًـ ا  ،هم ةاليتهـو ان عت افـوضـ ـــق ة عقحأ (ة تي بردق مي  1اصـاس  )2020اع ـ ــسك دأيحك ة بًسل  ،ا ـ دأ
إ إل إصـ ــرة إ ـ ــعـ أةىن مدغ  41,717د ف أوال داسلكي .إم ة ـ ــعـ ةق ة رةىص ة تعدق ـ راـق في ة سـ ــصحةق ة سـ ـــ ق ي
يتاإل ة ت فات أ س جعي في عت دس ــعـ ة ًفس .ةس ــتصتإلل ة أة ي إ إل دم ة فـوض ـــق ر ةيتهل في ة س ــص ة ًـ ا وفي 31
وبصـو عداع،
بصـو عدإل ة راـق ة س ـ ـــ ق .
ا
أيس ـ ـ مس  ،2019م يكن ان ة ًت ي دغـي إص ـ ــرة دو إ ـ ــعـ ةق أةىص في ة س ـ ــتقمي ا
خفى ـ ـ ــل إ ـ ـ ــعـ أةىن إاسةأةق ة س ـ ـ ــص ة ًـ ا قرة  41,717د ف أوال داسلكي .ح كـيل ة أة ي إس ـ ـ ــتصتإلل إ إل ديع كـم ان
ة ًت ي دغـي ديع في  31أيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مس  ،2019سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكحم صـك ةيعكـس اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقمدي في ة اسةأةق ة تسةك ة عتسف بهـ ،كـيل
ستص فت إاسةأةق ة سص ة سـ ق مدغ يعكا دفىي هقراس إلأة ي اليعكـسـق ة ستقمدا ة ًت د في ذ ل ة تـ لخ.
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األحكام المحاسبية الحساسة (يتبع)
هًرار اري عقر ة يإلـ

اتم إبسةي عت عقحأ ة يإلـ اع جه ذةق عال وة تي هتىـ ـ ـ ن عدإل بصحأ دتإلرار ة سـ ـ ــصحو ة تدقـىي فتسي ة يإلـ اـ م يقري دو
ان ة يسف ن إ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــ اة عـري ه ـراـر عقـر ة يإلــ  .عصـر هًـراـر اـري عقـر ة يإلــ  ،هـأخـي ة أة ي في ةالعتبــ ج اع ة ًقــىق وة ظسوف
ــأيـ عري ا ـ سـ ـ ـ ـ خاـ ة يهـو .اتم إأ ةج ة فتسةق عر خاـ ةق ة يهـو فقط في اري عقر ة يإلـ إذة كـم
ة تي ه دق اة
حـفز ة تاـ ـ ـ ـ ا
ــفز
ان ة نكـر شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـي اعقحل ديـع ن اتم إيهــو عقـر ة يإلــ  .هـأخـي ة أة ي في ةالعتبــ ج اع ة ًقــىق وة ظسوف ة تي ه دق ح اة
تاـأيـ عري إيهـو عقر ة يإلـ تًرار سوط ة يإلـ ة صـسب .
ة
ا
خالل ة سـص ة صتها في  31أيسـ مس  ،2020م هًرث دو دحرةث ـا دو هغ س جح سو في ة ظسوف ة تي دأق إ إل قاـي ة أة ي
إعـأي هق ام اري عقر ة يإلـ هين ة عقحأ.
هاصاف دس ة ـل

ي صح ة صظـي ةألسـ ـــسـ ــي وةهفـقا ة سـ ـــ ن حق د سـ ـــ ن في ة ًاـ ــحل عدإل ارفحعـق د بـح اًرأي عصراـ يكحم ر ة شـ ــسك
د بـح ـبد دتحزلع هسـوو دو هزلر عن ةأل بـح ة ستهرف (ك ـ ح اًرأ في ةهفـقا ة سـ ن) وة صقر غ س ة ق ر ة تـح.

را ة ران (و كن ـس ـ ــت صـو دو
اتم هعسلف ة صقر غ س ة ق ر عدإل ديع ة صقر ة يو هًققع ة ش ـ ــسك عر هكحلن ا ا ـ ـا ـ ـــق اعقح
سض هحزلعـق ةأل بـح) وة صفقـق ة سدس ـ ا دشسك واتيدبـق دس ة ـل ة عـاي) .ةستصتإلل ة أة ي إ إل دم راهـ ة سدي ة تقراسل
ة كـاد تًرار اـ سـاكحم عداع ة صقر غ س ة ق ر في كي سـص ألم راهـ سـدي هقراسل كـاد فا ـ اتعدق ـ صفقـق ة دسسـ ـ ا وهًرار
ة ًر ةألأيإل تيدبـق دس ة ـل ة عـاي ح ث دم دو ان ين ة قـااا غ س اًروأي دو اق ري في ةهفـقا ة سـ ن.
هم هًرار هحزلعـق ةأل بـح ة سـ ـ ـ ــتهرف في ةهفـقا ة سـ ـ ـ ـــ
إلستًحةذ عدإل حا ادكا بصسب  ٪5في ة شسك .

ن و ح اىـ ـ ـ ـــعف ـبل سـ ـ ـ ــعس ة شـ ـ ـ ـسةو ة يو ارفعع اسـ ـ ـ ـــ م ةأل دا

إذة هم هًـراـر دم ة صقـر غ س ة ق ـر د ـي ان قا ـ ة تحزلعــق ة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـرفـ دو ةأل بــح ة قــبدـ دتحزلع ،فدن هكحم ة أة ي ايــ بـ بـرفع
هحزلعـق ةأل بـح .برالا ان ذ ل ،سـ ـ ـ ــت صح ة شـ ـ ـ ــسك د سـ ـ ـ ـــ ن سض هحزلع ةأل بـح برالا ان هحزلعـق ةأل بـح .إم سوض هحزلع
ةأل بـح بروم فحةىر وال هنأو إ إل حا ــحل ة ش ــسك دو داحةل يقري ان ة س ـــ ن برالا ان ذ ل ،فهي ه ي حقح ة س ـــ ن في
ة ًر ةألأيإل ان ةأل بـح ة حزع غ س ة رفحع ة ًتســب عدإل دســـس اعـأ ة تحزلعـق ة ســتهرف  .ك ـ في  31أيس ـ مس 2020
و  ،2019م اتم إصرة دو سوض هحزلعـق د بـح ح ث هم أفع ج اع هحزلعـق ةأل بـح ة ستهرف .
دحصــحل إ إل حكم شــأم اـ إذة كـم اصبغي هاــصاف ةألســهم ك يدحبـق دو حاــص حقح ادكا  ،دخيق ة أة ي ـ عتبـ ة ســدي
يقرة غ س اق ر ك ـ ح احضـح
ة تقراسل ة حةسـع إلدا ة أة ي تًرار اـ إذة كـم دو جزو ان ة مدغ ة صقرو ة تـح دشـسك يشـكي ا
ريـ عدإل ة ش ـ ـ ــسك تس ـ ـ ــدام ة صقر،
دعالن.
ةاـ هعـ ا
وبصـو عدإل ذ ل ،ةس ـ ـ ــتصتإلل ة أة ي إ إل دم ـ ـ ــسوط ةهفـقا ة س ـ ـ ـــ ن ال ه ي ة تز ا
ا
وبـ تـ ي يإلا هاصاف ةألسهم ودو هحزلعـق د بـح غ س ارفحع هم هًحلدهـ إ إل سض هحزلعـق كًقح ادكا .
س

ة تكـ اف ة تعدق ااـي ة مصحأ ة سدس ـ ا

هس ـ ـ ـ ــت ري ة أة ي حك هـ ـ سجحع إ إل ة اـ ة ًـس ـ ـ ـ ــمي ة رو ي م  16ا تدكـق و الق واعرةق في سـ ـ ـ ـ ـ د ة تكـ اف ة تعدق
بصـو عدإل اـ إذة كـيل هكـ اف ة اـ ــاـي سـ ـ صتا عصهـ زلـأي في ة ع س دو كفـوي
اـ ــاـي ة مصحأ ة دسسـ ـ ـ ا دو هسـ ــإل دهـ ك اـ ـــ لف ا
ةألصي.

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
4

أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد (يتبع)

المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد
إي فـض قا

ا تدكـق واعرةق

ــو عدإل هق ام ة تــرفقـــق ة صقــريـ دححــرةق ة صتإلـ دصقــر ة فسأيـ
اتم هق ام ة تدكـــق وةآلالق وة عــرةق تًــراــر ةي فـــض ة قا ـ بصـ ا
عصراـ يكحم صـك ان ـس عدإل ةي فـض ة قا  .م هًرأ ة أة ي دو ان ـسةق الي فـض ة قا دسـص ة ًـ ا دو ة ســ ق د تدكـق
وة عرةق.
ا اص ا زوم ييو ة ًسك دو اتقـأي

عصراـ ياـ ـ ــبح ة زوم ريم دو اتقـأي ،اتم ع ي هقراس اـ ـ ـــفي ة قا ة قـبد دتًقق .اتم هاـ ـ ــصاف بصحأ ة زوم عدإل دسـ ـ ـــس
وبصـو عداع اتم ةالعتسةف كي فئ ك اـص د زوم ة تقـأي وبييو ة ًسك  .بدغ ا اـص ة زوم ة تقـأي وبييو
هقـأاهـ،
ا
ة ًسك في  31أيس مس  2020امدغ  20,377د ف أوال داسلكي ( 22,316 :2019د ف أوال داسلكي).

كحف ر19-
في اـ س  ،2020دعدصل اصظ ة ا ــً ة عـ ا عن وجحأ س ــال جراري ان ف سوس كح ويـ (كحف ر –  )19كتفش ــي جـىً عر
ةكتش ـ ـــف زلـأي في ة تعسض وة ص ـ ـــ ـق في ج اع ديًـو ة عـ م .والحتحةو هفش ـ ــي ة ف سوس في ة اـ ةق ة عسبا ة تًري ،فسض ـ ــل
حأة عدإل حسك ةأل ـص وة بىـىع ـ في ذ ل إغال كي ان ة سحالق ة رةخدا وة ـ جا ان وإ إل ة رو .
ة ًكحا
ا
يأهي هفشـ ــي ة حبـو اع عحة ا شـ ـسل وة تاـ ـــأي ال ي كن ة تصمن بهـ وال ازةل هيح ـ غ س اعسوف في هـ لخ إصـ ــرة
يظس تيح ة حضع سسع  ،ال ازةل ة تأ س عدإل ديشي وع داـق ة شسك غ س انكر دغـي .
ة ـ ا  .اة

ين ة ماـيـق

هقحي ة شسك شكي است س إجسةو هق ام ـ كحف ر  19 -عدإل ع داـههـ وةست ةس ل ةألع ـل وة س ح وةال تزةاـق ة قـيحيا .
م يكن هية ة حبـو دو هأ س ـي عدإل ا اـ ــص خسـ ـــ ي ة يام ة راص ة تإلـ ل وة سـ ــتًق ان جهـق ذةق عال  .سـ ــحف هسـ ــت س
ة ش ـ ـ ـ ـ ـ ــسك في اسةقب هأ س كحف ر –  19عن ك ا و ر انأو ةس ـ ـ ـ ـ ـ ــت ةس ة ًـ و  /دو هفش ـ ـ ـ ـ ـ ــي ة سض فتسي طحلد إ إل ازلر ان
ة ااـق و  /دو إي فـض ة قا في ة فتسةق ة ستقمدا .
ر ة شـ ــسك خي اح ق السـ ــت ةس ل ةألع ـل هم هفع دهـ ىـ ـ ـم ةسـ ــت ةس ع داـههـ ة تإلـ ل شـ ــكي ان واسـ ــتقس وكي ل سـ ــالا
احرف هـ وع الىهـ .ك ـ ـال ة شـ ــسك إأخـل هرةب س ةسـ ــتبـقا ـ ـــاد عـ إل ةألاح ة تشـ ــغ دا وة ـ ا ة سىاسـ ــا وة ت فاف ان
حرههـ ة صـ ـ ـ ـ ــئ عن ة حضـ ـ ـ ــع ة ًـ ي ،ك ـ ـال إأة ي ة عرار ان اإلـالق ة ـطس ة تشـ ـ ـ ــغ دا ة تي هم هًرار ـ وهصف ي ة عرار ان
ة جسةوةق ة تي هى ن ةست ةس ل ة ع داـق.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
5

ممتلكات ومعدات

سيارات
ألف دوالر أمريكي

أثاث وتجهيزات ومعدات
ألف دوالر أمريكي

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
ألف دوالر أمريكي

التكلفة
في  1اصـاس 2019
إضـفـق خالل ة سص
إستبعـأةق

مباني وساحات
ألف دوالر أمريكي

حفارات
ومعدات الحفر
ألف دوالر أمريكي

المجموع
ألف دوالر أمريكي

معسكرات ومعدات
ألف دوالر أمريكي

50,128
1,834
()307

150,503
-

5,485,529
356,944
()43,507

89,167
-

5,047,850
192,496
()39,924

255,134
12,096
()2,989

43,250
15
()287

150,503
254,691
()103,761
1,761

5,798,966
376,007
()2,630
-

في  1اصـاس 2020
إضـفـق خالل ة سص
إستبعـأةق
هًحلالق
إعـأي هاصاف

89,167
273
()743
()249

5,200,422
119,370
()1,871
93,879
264,323

264,241
()264,241

42,978
145
78
()14,751

51,655
1,528
()16
9,804
13,157

6,172,343

في  31ديسمبر 2020

88,448

5,676,123

-

28,450

76,128

303,194

اإلستهالك المتراكم
في  1اصـاس 2019
اً ي دسص
حيوفـق يتاإل إستبعـأةق

52,644
3,029
-

1,971,192
349,889
()39,300

117,162
17,727
()2,699

40,828
1,434
()287

41,625
2,857
()217

-

2,223,451
374,936
()42,503

في  1اصـاس 2020
اً ي دسص
حيوفـق يتاإل إستبعـأةق
إعـأي هاصاف

55,673
2,760
()297
-

2,281,781
347,166
()1,701
133,794

132,190
()132,190

41,975
770
()14,550

44,265
6,341
()16
12,946

-

2,555,884
357,037
()2,014
-

في  31ديسمبر 2020

58,136

2,761,040

-

28,195

63,536

-

2,910,907

القيمة المدرجة
في  31ديسمبر 2020

30,312

2,915,083

-

255

12,592

303,194

3,261,436

في  31أيس مس 2019

33,494

2,918,641

132,051

1,003

7,390

150,503

3,243,082

في ة سـص ة ًـ ا  ،م هعر ة أة ي هأخي ـ عتبـ ة عسـكسةق وة عرةق كمصر اصفاـي ان ة تدكـق وة عرةق و ـال إعـأي هحزلع ة تكـ اف ة ســ ق وةالسـتهالك ة تسةكم إ إل فئـق دخس ( شـكي دســسـي اعرةق
ة ًفس وة ًفـ ةق) .هم إجسةو هعراالق غ س ـا دخس عـأي هاصاف عت ة ساـ ةق إ إل د ـث وهسك بـق واعرةق اكتما .

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
5

ممتلكات ومعدات (يتبع)

هم هحزلع ة ستهالك ة ً ي ك ـ ادي:

هكـ اف ابـ سي (إيىـح )16
ااـ لف ع حاا وإأة ل (إيىـح )17

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

348,573
8,464

371,874
3,062

357,037

374,936

هش ـ ـ ـ ـت ي ة تدكـق وة عرةق ة حجحأةق ة تي ال هزةل ر ةالس ـ ـ ـ ــت رةي وة تي هم ةس ـ ـ ـ ــتهالكهـ ـ كـاي مدغ  776,311د ف أوال
داسلكي ( 169,108 :2019د ف أوال داسلكي).
6

حق إستخدام الموجودات

ة بـ غ ة عتسف بهـ في باـم ة سكز ة ـ ي:

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

حق إستخدام الموجودات
في  1اصـاس
إضـفـق خالل ة سص
هعراي عقر ة يإلـ
ة ستهالك دسص

15,941
15,960
16,577
()9,177

23,460
()7,519

في  31ديسمبر

39,301

15,941

إلتزامات عقود اإليجار
في  1اصـاس
إضـفـق خالل ة سص
هعراي عقر ة يإلـ
ة فـىري ة تسةك
ة رفحعـق

19,366
15,960
16,577
521
()12,312

23,460
257
()4,351

في  31ديسمبر

40,112

19,366

ار ج ك ـ ادي:

اترةو
غ س اترةو

11,723
28,389

3,370
15,996

40,112

19,366

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
6

حق إستخدام الموجودات (يتبع)

ة بـ غ ة عتسف بهـ في ة سبح دو ة سـ ي وة رخي ة شـاي ةآلخس

هكـ اف ابـ سي (إيىـح )16
ااـ لف ع حاا وإأة ل (إيىـح )17

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

8,129
1,048

4,850
2,669

9,177

7,519

خالل ة س ــص  ،وةفقل ة ش ــسك وة نجس عدإل هعراي ارفحعـق ة يإلـ ة س ــصحل دس ــصحةق ة ا ة تبقا الس ــتئإلـ امصإل ة كـها.
ةعتمسق ة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسكـ ذ ــل ديــع هعــراــي عقــر ة يإلـــ و ـــاــل ــإعـــأي قاـــس ة تزةي ة يإلـــ ً ــث هعكا اــرفحعـــق ة يإلـــ ة عــر ـ
ة احا عرل ةال تسةض ة ضـفي ة عرل بصسب  .٪1,5يتا عن ذ ل هعراي عقر إيإلـ مدغ  16,577د ف أوال داسلكي.
7

مخزون

ا زوم في ة ستحأعـق
ا زوم عدإل ة ًفـ ةق
ا اص ا زوم ييو ة ًسك واتقـأي

فا ـ ادي ة ًسك في ا اص ة

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

188,586
8,844
()20,377

137,668
8,828
()22,316

177,053

124,180

زوم ييو ة ًسك وة تقـأي:
2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

في  1اصـاس
(ة عكحس) /ة ً ي خالل ة سص
يا

22,316
()1,939
-

22,583
226
()493

في  31ديسمبر

20,377

22,316

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
8

ذمم مدينة تجارية وأخرى

ذام اراص هإلـ ل
أفعـق اقرا إ إل اح أان
سدف د حرف ن
إاسةأةق استًق
ااـ لف هأا ن ارفحع اقرا اـ
ذام اراص ةخس

9

النقد ومرادفات النقد

يقر ر ة مصحك
يقر في ة اصرو

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

20,028
44,514
23,195
10,159
5,306
36,094

3,358
26,587
21,077
5,911
2,217
3,983

139,296

63,133

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

953,152
313

133,556
252

953,465

133,808

اتىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ة صقـر ـر ة مصحك امدغ  934,043د ف أوال داسلكي ( :2019ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيو) اًتفظ بهــ ان مـي دأيحك .إم ة صقـر ة تي
ة ًتفظ ع ان مي دأيحك ي داحةل اًتفظ بهـ ـ صاـ عن ة شسك واتـح عصر ة يدا.
10

رأس المال

المصرح به ،الصادر والمدفوع بالكامل:
 4,000,000سهم قا  100أ م دسهم (أوال داسلكي)27,2294 :

2020
ألف دوالر أمريكي
108,918

2019
د ف أوال داسلكي
108,918

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
11

قروض

2020
ألف دوالر أمريكي

غير متداولة
سض اشتسك

1,500,000

2019
د ف أوال داسلكي
1,500,000

خالل سـ ــص  ، 2018حاـ ــدل ة شـ ــسك عدإل سض اشـ ــتسك ان عري بصحك ،ك ـ ح احضـ ــح دأيـن ،ت حلي ارفحعـق د بـح ةألسـ ــهم
د سـ ن وة تي هم ة عالم عصهـ وأفعهـ خالل ة سص ة صتها في  31أيس مس  2019وكي ل في سص .2020
هتكحم ة قسوض ة عسوض في باـم ة سكز ة ـ ي ا ـ ادي:
النوع

العملة

معدل الفائدة

سنة اإلستحقاق

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

سض اشتسك

دوالر أمريكي

ليبور %0,9 +

2023

1,500,000

1,500,000

يً ي ة تســه ي ـاش ـبل بصســب  ٪0,9وســعس فـىري مح ســت د ــهس .يســتًق ة قسض عدإل ــكي امدغ اقيحع عر  5ســصحةق
ان هـ لخ طدا إست رةي ة تسه ي اع كي بصل ان ة مصحك ة عصا .

بصل دبحرمي ةألول (إيىـح )14
انسس سحا تحاح ا تسحو ة اسفا
بصل دبحرمي ة تإلـ و (إيىـح )14
بصل دوف داسلكـ ا سلي صش إيتسيـ حيـل ا تر
س تي بصل
بصل ا زو ح
سإلمتسي ةس ةو
احيي كسلرال بصل ة ص سـ ةيع جي

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

375,000
375,000
375,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000

375,000
375,000
375,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000

1,500,000

1,500,000

يظهس ة إلرول دأيـن هًد ي اـفي ة ران وحسكـق صـفي ة ران كي سص ان ة سصحةق ة عسوض :

ة صقر واسةأفـق ة صقر
سحي هسه ا ة قسض ة رفحع اقراـا
سوض استًق ة سرةأ عر سص

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

953,465
()4,250
()1,500,000

133,808
()5,751
()1,500,000

()550,785

()1,371,943

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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11

قروض (يتبع)

 31ديسمبر 2020

الموجودات
وديعة هامشية
ألف دوالر أمريكي

النقد
ومرادفات النقد
ألف دوالر أمريكي

األنشطة التمويلية
رسوم ترتيب القرض
قروض ألجل
المدفوع مقدما
مستحقة بعد سنة
ألف دوالر أمريكي
ألف دوالر أمريكي

المجموع
ألف دوالر أمريكي

صافي الدين
في  1اصـاس 2020
ة ترفقـق ة صقري
حسكـق غ س يقري

-

133,808
819,657
-

)(1,500,000
-

)(5,751
1,501

)(1,371,943
819,657
1,501

في  31ديسمبر 2020

-

953,465

)(1,500,000

)(4,250

)(550,785

 31أيس مس 2019

وأيع ـاشا
د ف أوال داسلكي

ة حجحأةق

ة صقر
واسةأفـق ة صقر
د ف أوال داسلكي

ةأليشي ة ت حلدا
سحي هسه ا ة قسض
سوض ألجي
استًق عر سص
ة رفحع اقراـا
د ف أوال داسلكي
د ف أوال داسلكي

ة إل حع
د ف أوال داسلكي

صـفي ة ران
في  1اصـاس 2019
ة ترفقـق ة صقري
حسكـق غ س يقري

-

324,571
()190,763
-

)(1,500,000
-

()8,131
2,380

()1,183,560
()190,763
2,380

في  31أيس مس 2019

-

133,808

)(1,500,000

()5,751

()1,371,943

12

مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

فا ـ ادي ة ًسك في ا اص اكـفأي يهـي خرا ة حرف ن:
2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

في  1اصـاس
اً ي خالل ة سص
ة رفحع خالل ة سص
ة عكحس خالل ة سص

87,496
12,691
()11,190
()2,537

77,553
15,119
()5,176
-

في  31ديسمبر

86,460

87,496

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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ذمم دائنة تجارية وأخرى

ااـ لف استًق
ذام أةىص هإلـ ل
اًتإلزةق أةىص
استًقـق كـفآق ة حرف ن
اعـ ـق هقـعري أةىص
ذام أةىص دخس

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

322,595
66,361
3,818
14,678
3,707
2,630

339,706
39,088
3,795
7,255
515
3,689

413,789

394,048

احاـ .ر ة ش ــسك س ــاـس ـــق أة ي ة
إم اتحس ــط فتسي ةالىت ـم عدإل ة ش ــتسلـق ح  60ا
ة رةىص ض ن ة طـ ة زاصي الىت ـم.
14

ـطس ة ـ ا ى ـ ـم س ــرةأ ج اع ة يام

معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة

هت ي ة إلهـق ذةق ة عال في ة سـ ـــ ن ،دعىـ ـــو اإلدا ة أة ي واحرفي ة أة ي ة سىاسـ ـ ن في ة شـ ــسك  ،وة صشـ ــآق ة ـضـ ــع
دسـايسي دو دسـايسي ة شـتسك دو ة تي هتأ س شـكي جح سو ان مي ين ة إلهـق وحكحا إاـ ي دبحرمي وة إلهـق ذةق ة عال  .اتم
ةعت ـأ ساـسـق ة تسع س و سوط ين ة عـاالق ان مي إأة ي ة شسك .
فا ـ ادي اعـاد ة شـسك اع ة صشـآق ةألخس ة دحك دو ة ـضـع دسـايسي ،سـحةو شـكي ابـ ـس دو غ س ابـ ـس ان مي حكحا
دبحرمي ،وة ر ج في باـم ة سكز ة ـ ي:
2020
2019
ألف دوالر أمريكي
د ف أوال داسلكي
استًق ان جهـق ذةق عال (د)
د صري دخس استًق ان جهـق ذةق عال (ب)

(أ) مستحق من جهات ذات عالقة
دأيحك ة بًسل
سك بتسول دبحرمي ة حطصا (دأيحك)
سك دأيحك دتكسلس
سك بتسول دبحرمي ة حطصا دتحزلع
دأيحك دغـز ة ًـات
ة ظفسي اشسوع اشتسك
دأيحك عـ إل ة غـز
دأيحك ة مسل

136,924
765,677

294,130
1,394,852

902,601

1,688,982

135,569
933
128
126
96
54
18
-

165,295
326
128
252
5
128,124

136,924

294,130

في  31أيس ـ مس  ،2020كـم ر ة شــسك هسك ز ـي ـطس ةالىت ـم ،ح ث ي ي دحر ة ع الو  :2019( ٪99ع الم ي الم
 )٪99ان ة ستًق ان ة إلهـق ذةق ة عال ة قـى في ذ ل ة تـ لخ.

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة (يتبع)

إم ة أة ي عدإل قـ ان دم ـية ة تسك ز ــطس ةالىت ــم ن انأو إ إل دو خسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ي دشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسكـ يظ ةاس إ إل ة تــ لخ ةالىت ــيي هنالو
ة ع الو وحقاق دم ين ةأل صــري اســتًق ان ــسكـق ــقاق ا دحك أغدم تهـ شــسك دأيحك ،ة دحك ـ كـاي ًكحا دبحرمي.
اصًل وكـ ف تش دتاــصاف ةالىت ـيي اإل حع دأيحك هاــصاف ةىت ـيي اســتقي عصر  AA +وهاــصاف ةفت ةسضــي د اــر طحلي
ةألجي عصر  AAاع يظسي استقمدا استقسي ،ـ ات ـ إل اع ة تاصاف ة ساـأو اـ ي دبحرمي.
إم ة ســتًق ان د صــري ة إلهـق ذةق ة عال ة تي هقي عن ــهس وةحر ان هـ لخ ة فـهح ي ال هعتمس اص فى ـ ة قا  .ك ـ في 31
أيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مس  ،2020م هكن د ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ة إلهــق ذةق ة عال ـ مدغ  89,880د ف أوال داسلكي ( 169,151 :2019د ف أوال
داسلكي) اتأخسي ة سرةأ دو اص فى ة قا .
ك ـ في  31أيس مس ،كـيل دع ـ د صري ة إلهـق ذةق ة عال ك ـ ادي:

غ س استًق ة سرةأ

استًق ان  31إ إل  60احي
استًق ان  61إ إل  90احي
استًق ألك س ان  91احي

(ب) أرصدة أخرى مستحقة من جهات ذات عالقة ()1
دأيحك ة مسل
دأيحك ة بًسل ()2
دأيحك دغـز ة ًـات
ة ظفسي اشسوع اشتسك
سك بتسول دبحرمي ة حطصا (دأيحك)

دفعة مقدمة إلى جهة ذات عالقة
باكس حز ة قـ ى ةس بي في ة ًروأي

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

89,880
13
9,242
37,789

169,151
30,365
66,823
27,791

136,924

294,130

575,768
189,332
482
95
-

202,672
221,929
121
42
970,088

765,677

1,394,852

408

146,954

ه ـي ة ـرفعـ ة قـراـ إ إل جهـ ذةق عال ـ ة مدغ ة ـرفحع اقـر ااــ كإلزو ان ةهفــقاـ ة طــ ة تإلــ و تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـر ةق خـراــق ة ًفس
دشسك .
( )1ه ي ةأل ص ـ ـ ــري ةألخس ة س ـ ـ ــتًق ان ة إلهـق ذةق ة عال ة اسةأةق ة صـهإل ان هقريم خراـق ة ًفس و كن م اتم إص ـ ـ ــرة
بصـو عدإل ــسوط ة عقر .هتعدق ين ة ًقح شــكي ىاســي ًقح ة شــسك اقـبي خراـق ة ًفس
فحةه س بهـ عر .سـ تم إعرةأ ة فحةه س ا
ة قرا ع الو ة شسك و كن م اتم إصرة فحةه س بهـ في هـ لخ ة تقسلس.
( )2اتم عسض ية ة سص ـ ر ـ اـــفي عر خاــم امدغ  41,717د ف أوال داسلكي ( :2019ال ــيو)
ة سص ة ًـ ا (إيىـح .)15

ــعـ أةىن صـــأ في

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة (يتبع)

مستحق إلى جهات ذات عالقة
دأيحك ة مسل
سك بتسول دبحرمي ة حطصا دتحزلع
سك بتسول دبحرمي ة حطصا (دأيحك)
دأيحك د راـق ة دحجستا
سك ة راـق ة متسو ا (إسصـأ)
دأيحك دتكسلس

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

102,655
44,852
34,593
3,538
-

169
12,360
12,036
11,701
1,878

185,638

38,144

إم ةأل صري ة ستًق إ إل  /ان جهـق ذةق عال ال هً ي فـىري و ي استًق ة رفع  /استًق ة قبت عصر ة يدا.
قرض من جهات ذات عالقة (إيضاح )11
بصل دبحرمي ةألول
بصل دبحرمي ة تإلـ و

فا ـ ادي ةأل صري ة هـا اع جهـق ذةق عال خالل ة سص :

إاسةأةق

دأيحك ة مسل
دأيحك ة بًسل
سك بتسول دبحرمي ة حطصا (دأيحك)
دأيحك دغـز ة ًـات
ة ظفسي اشسوع اشتسك
سك دبحرمي تيحلس ة غـز ة ًروأي
دأيحك دتكسلس
دبحرمي عـ إل ة غـز

375,000
375,000

375,000
375,000

750,000

750,000

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

1,156,899
881,669
900
498
51
-

1,112,092
898,726
96
1,608
128
5

2,040,017

2,012,655

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة (يتبع)

اشتسلـق

سك بتسول دبحرمي ة حطصا (دأيحك)
دأيحك د راـق ة دحجستا
سك بتسول دبحرمي ة حطصا دتحزلع
دأيحك ة مسل
دأيحك دتكسلس
سك ة راـق ة متسو ا (إسصـأ)

أفعـق عقحأ ة يإلـ

سك بتسول دبحرمي ة حطصا (دأيحك)

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

33,191
15,075
42,571
23
-

35,240
91,570
597
2,629
19,515

90,860

149,551

12,113

4,313

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
هعحلىـق احرفي ة أة ي ة سىاس ن

2,960

3,097

دعىـو اإلدا ة أة ي

7

7

احرفي ة أة ي ة سىاس ن

6

4
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إيرادات

هست ر ة شسك إاسةأةههـ ان هًحلي خراـق ة ًفس اع اسو ة ح ل .ان خط ة يتـج ة سىاسي ة تـ ي:

خراـق ة ًفس
هسه ي هأج س ة ًفـ ةق

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

2,080,462
17,398

2,053,963
7,754

2,097,860

2,061,717

هتىـ ـ ـ ن إاسةأةق خراـق ة ًفس دس ـ ــص ة صتها في  31أيسـ ـ ـ مس  2020خا ـ ــم مدغ  41,717د ف أوال داسلكي ( :2019ال
ـ ــيو) اتعدق إ ـ ــعـ ةق أةىص ص ـ ـــأ ي عن ة ش ـ ــسك إ إل جه ذةق عال اقـبي خراـق س ـ ـــ ق هم دأةؤ ـ .إم ة ـ ــعـ ةق ة رةىص
ة اـأ ي يـهإل عن افـوضـق هإلـ ل اع ة إله ذةق ة عال وة تي هم إه ـاهـ خالل ة سص ( ةجع إيىـح .)4
ك ـ في  31أيس ـ ـ مس  ،2020ال احجر ر ة أة ي ة تزةاـق دأةو غ س اسـ ــتحفـي س ـ ـ تم ةالعتسةف بهـ كإاسةأةق خالل ة سـ ــص ة ـ ا
ة قـأا  .ال اتى ن ة مدغ ة يكح دعالن ة مرل ة تغ س ة ق ر.
16

تكاليف مباشرة

هكـ اف احرف ن (إيىـح )18
إستهالك ا تدكـق واعرةق (إيىـح )5
إصالحـق وصاـي
إستهالك حق ةست رةي ة حجحأةق (إيىـح )6
هأج س اعرةق
هكـ اف دخس ابـ سي
احةأ كا اـىا

17

مصاريف عمومية وإدارية

هكـ اف احرف ن (إيىـح )18
إستهالك ا تدكـق واعرةق (إيىـح )5
إستهالك حق ةست رةي ة حجحأةق (إيىـح )6
ااـ لف دخس

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

429,008
348,573
328,809
8,129
12,887
117,345
47,191

449,988
371,874
326,887
4,850
51,020
16,238
43,462

1,291,942

1,264,319

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

178,492
8,464
1,048
27,301

125,994
3,062
2,669
62,808

215,305

194,533

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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تكاليف موظفين

وةها وبرالق
اكـفآق يهـي خرا ة حرف ن (إيىـح )12
اعـ ـق هقـعري
ازةيـ دخس

19

تكاليف تمويل ،صافي

إاسةأةق ه حلي
يـ ص :هكـ اف ه حلي

20

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

408,603
12,691
22,524
163,682

408,214
15,119
15,741
136,908

607,500

575,982

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

872
()25,346

3,819
()53,328

()24,474

()49,509

توزيعات أرباح

في  16فمسةاس  ،2020وةفق اإلدا ة أة ي عدإل إعالم هحزلع د ب ـــح مدغ  700,000د ف أوال داسلكي (51,493 :2019
ذةق ة اـ ـ ــد ك ـ ادي ،امدغ  665,000د ف أوال
د ف أوال داسلكي) وفاقـ الهفـقا ة سـ ـ ـــ ن عدإل دسـ ـ ـــس حاـ ـ ـ ة سـ ـ ـــ
داسلكي ( 48,918 :2019د ف أوال داسلكي) ـ ـ ـ ـ ـ ـ دأيحك و  35,000د ف أوال داسلكي ( 2,575 :2019د ف أوال داسلكي)
شسك باكس حز ة قـ ى إس بي في ا تر .هم أفع هحزلعـق ةأل بـح ـ كـاي خالل ة سص .
في  16اـ س  ،2021وةفق اإلدا ة أة ي عدإل إعالم هحزلع د بـح مدغ  700,000د ف أوال داسلكي وفاقـ الهفـقا ة ســ ن
ذةق ة ا ــد ك ـ ادي ،امدغ  665,000د ف أوال داسلكي ش ــسك دأيحك و  35,000د ف أوال
عدإل دس ـــس حا ــص ة س ـــ
داسلكي شسك باكس حز ة قـ ى ةس بي في ا تر.
21

إلتزامات ومطلوبات طارئة

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

ة تزةاـق دس ـ ا  -سةو ة ًفـ ةق

66,350

79,930

ض ـيـق بصكا

48

48
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أدوات مالية حسب الفئة

الموجودات المالية
ذام اراص هإلـ ل ودخس
استًق ان جهـق ذةق عال
ة صقر واسةأفـق ة صقر

المطلوبات المالية
سوض
ذام أةىص هإلـ ل ودخس
استًق إ إل جهـق ذةق عال
إ تزةاـق عقحأ ة يإلـ

23

2020
ألف دوالر أمريكي

2019
د ف أوال داسلكي

56,122
136,924
953,465

7,341
294,130
133,808

1,146,511

435,279

1,500,000
413,789
185,638
40,112

1,500,000
394,048
38,144
19,366

2,139,539

1,951,558

أدوات مالية

إدارة مخاطر رأس المال
إم ديش ـ ـ ــي ة ش ـ ـ ــسك هعسض ـ ـ ــهـ إل حع اتصحع ان ة ـطس ة ـ ا  :ا ـطس ة س ـ ـ ــح ( ـ في ذ ل ا ـطس ة ا ـ ـ ــسف ةألجصمي،
ا ـطس ةألس ـ ــعـ  ،ة ترفقـق ة صقري وا ـطس س ـ ــعس ة فـىري عدإل ة قا ة عـأ ) ،ا ـطس ةالىت ـم وا ـطس ة سـ ــ ح  .اسكز بسيـاا
إأة ي ة ـطس ة شــاي دشـسك عدإل ةألسـحة ة ـ ا ة تي ال ي كن ة تصمن بهـ ولسـعإل إ إل هقد ي ةآل ـ ة سـدما ة ًت د عدإل ةألأةو
ة ـ ي دشسك .
ا ـطس ة سح

ا ـطس صسف ة ع الق ةألجصما

يظس
إم ا ـطس صسف ة ع الق ةألجصما اًروأي ألم اعـاالق ة شسك هتم شكي دسـسي ـ ر م ة اـ ةهي دو ة روال ةألاسلكي .اة
ألم ة ر م ة اـ ةهي اسبحط ـ روال ةألاسلكي ،فإم ةأل صري ـ ر م ة اـ ةهي ال ه ي ا ـطس ع د ـا .

ا ـطس ة سعس

ـطس دس ــعـ ة س ــدع ةألس ـــس ــا ش ــكي ابـ ــس .ر انأو ةي فـض دس ــعـ ة صفط إ إل ةي فـض اس ــتح طدا
ال هتعسض ة ش ــسك
خراـق ة ًفس ة ستقمدا ان مي ة ع الو ة يان راهم هعسض ـي ألسعـ ة صفط وة غـز.
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أدوات مالية (يتبع)

ا ـطس ة ترفق ة صقرو وة قا

ة عـأ

سعس ة فـىري

احضـ ـ ـ ــح ة إلرول ة تـ ي ة ًسـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ــا دتغ سةق ة عقح ة كص في دسـ ـ ـ ــعـ ة فـىري ،اع بـق ج اع ة تغ سةق ةألخس  ،في د بـح
ة شسك .
التأثير على الربح
ألف دوالر أمريكي
2020
 10+زلـأي في يقـط ةألسـس

()1,500

 10-زلـأي في يقـط ةألسـس

1,500

2019
 10+زلـأي في يقـط ةألسـس

()1,500

 10-زلـأي في يقـط ةألسـس

1,500

ال ه تدف ة قام ة عـأ

ألأوةق ة ـ ا دشسك شكي جح سو عن قا هـ ة ر ج .

ا ـطس ة ىت ـم
هصشأ ا ـطس ةالىت ـم ان ةأل صري ر ة مصحك وة نسسـق ة ـ ا  ،وكي ل ة تعسض ـطس ةالىت ـم دع الو ،ـ في ذ ل ة يام
ة راص ة قـى  ،اسـ ـ ــتًق ان ـ ـ ــسكـق ة إل حع وة عـاالق ة دتزي بهـ .هقحي ة أة ي بتق ام ة إلحأي ةالىت ـيا ع الىهـ ،اع ةألخي
في ةالعتبـ ة حضـ ــع ة ـ ي وة مسي ة سـ ـــ ق وعحةاي دخس  .هسـ ــتصر حروأ ة ـطس ة فسأي إ إل هق ام ة أة ي عدإل دسـ ـــس كي حـ
عدإل حري .اتم اسةقب ةست رةي حروأ ةالىت ـم ـيتظـي.
إم سـاـسـ ة شـسك ي وضـع ة صقر واسةأفـق ة صقر وة حأةىع ألجي ر بصحك وانسـســق اـ ا ذةق سـ ع ج ري ،ك ـ ال هتح ع إأة ي
ة شـ ــسك دو خسـ ـــىس يـهإل ان عري دأةو دطسةفهـ ة قـبد ةألخس ح ث هعتقر ديع هم هكحلن ا اـ ــص اصـسـ ــا اقـبي ة يام ة راص
اص فى ة قا .
اتم اسةقب د ص ــري ة يام ة راص ة تإلـ ل دش ــسك ش ــكي اس ــت س ،ا ـ انأو إ إل عري وجحأ هعسض ـي دش ــسك دراحم ة عروا .
إم ة ًر ةأل اإل دتعسض ح ة قا ة ر ج ديام ة راص ة تإلـ ل ك ـ ح احضح في ة يىـح م .8
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أدوات مالية (يتبع)

ا ـطس ة س ح
إم ا ـطس ة سـ ح ي ا ـطس عري ر ي ة شـسك عدإل ة حفـو ـال تزةاـق ة سهبي يدحبـههـ ة ـ ا ة تي اتم هسـحلتهـ عن طسلق
هقريم ة صقر دو دو دص ـ ـ ــي اـ ي خس .ات ي يها ة ش ـ ـ ــسك في إأة ي ة سـ ـ ـ ـ ح في ة تأكر ،ر ة اكـم ،ان ديع س ـ ـ ــاكحم راهـ أةى ا ـ
سـ ـ ـ ــ ح كـفا دحفـو ـ تزةاـههـ عصر ةس ـ ـ ـ ــتًقـ هـ ،في ري ة ظسوف ة عـأي وة ظسوف ة إلهري ،أوم هكمر خس ـ ـ ـ ـــىس غ س اقمح دو
ة ـطسي س ع ة شسك .
هىـ ـ ن ة ش ــسك دم راهـ يقرةا كـفاـا عصر ة يدا قـبد ة ا ـــ لف ة تش ــغ دا ة تح ع فتسي اـ ـ سي ،ـ في ذ ل خرا ةال تزةاـق
ة ـ ا ؛ ية يس ـ ـ ـ ـ ــت صي ة تأ س ة ًت ي دظسوف ة قا ـ ـ ـ ـ ــح ة تي ال ي كن هح عهـ ش ـ ـ ـ ـ ــكي اعقحل ،ا ي ة كحة ث ة يما ا  .اد ص
بصـو عدإل ة رفحعـق ة تعـ ري غ س
ة إلرول دأيـن ـى ةس ـ ـ ــتًقـ ة يدحبـق ة ـ ا دش ـ ـ ــسك في  31أيس ـ ـ ـ مس  2020و  2019ا
ة احا .
إيضاحات

 31ديسمبر 2020
إ تزةاـق عقحأ ة يإلـ
سوض
ذام أةىص هإلـ ل ودخس
استًق إ إل جهـق ذةق عال

6
11
13
14

 31أيس مس 2019
إ تزةاـق عقحأ ة يإلـ
سوض
ذام أةىص هإلـ ل ودخس
استًق إ إل جهـق ذةق عال

6
11
13
14

القيمة
المدرجة
ألف دوالر أمريكي

التدفقات
النقدية التعاقدية
ألف دوالر أمريكي

سنة
أو أقل
ألف دوالر أمريكي

أكثر
من سنة
ألف دوالر أمريكي

40,112
1,500,000
413,789
185,638

40,231
1,547,104
413,789
185,638

14,691
15,701
413,789
185,638

25,540
1,531,403
-

2,139,539

2,186,762

629,819

1,556,943

19,366
1,500,000
394,048
38,144

19,637
1,712,033
394,048
38,144

2,771
52,957
394,048
38,144

16,866
1,659,076
-

1,951,558

2,163,862

487,920

1,675,942

إأة ي ا ـطس دس ة ـل
هت ي د رةف ة شـسك عصر إأة ي دس ة ـل في ح ـي ر ي ة شـسك عدإل ةالسـت ةس ك صشـأي اسـت سي ان دجي هحف س عحةىر ســ هـ
وازةيـ ألصـ ــًـب ة اـ ــدً ةآلخسلن وة ًفـل عدإل هاكي دس ة ـل ةألا ي تقد ي هكدف دس ة ـل .هعت ر ة سـ ــاـسـ ـــق عدإل هق ام
ة أة ي د اـ ةق ة تـح ـال تسةك اع ة سـ ن.
ان دجي ة ًفـل عدإل هاكي دس ة ـل دو هعرادع ،يإلحز دش ـ ـ ــسك هعراي امدغ هحزلعـق ةأل بـح ة رفحع د س ـ ـ ـــ
دسهم جراري.

ن دو إص ـ ـ ــرة

هقحي ة شـسك سةقب دس ة ـل عدإل دســس يسـب ة راحيا  .اتم إحتســب ين ة صسـب عدإل دســس سـ صــفي ة ران عدإل إج ـ ي
حقح ة دكا زةىر صــفي ة ران .اتم ةحتســب صــفي ة ران كإج ـ ي ة قسوض ( ـ في ذ ل ة قسوض ة ترةو وغ س ة ترةو ك ـ
اــ ة صقر واسةأفـق ة صقر .اتم ةحتســـب إج ـ ي دس ة ـل كإج ـ ي حقح ة دكا ك ـ ح
ح احضــح في باـم ة سكز ة ـ ي) يـ ا
احضح في باـم ة سكز ة ـ ي زةىر صـفي ة ران.

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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تقارير القطاع

إم ة عدحاـق ة تعدق قيـعـق هش ــغ ي ة ش ــسك ام ص دأيـن وفاقـ د اـ ة رو ي دتقـ لس ة ـ ا م  8يـعـق ة تش ــغ ي .اتيدا
ة اـ ة رو ي دتقـ لس ة ـ ا م  8هًرار يـعـق ة تشـ ـ ـ ـ ـ ــغ ي عدإل دسـ ـ ـ ـ ـ ـــس ة تقـ لس ة رةخدا ححل اكحيـق ة شـ ـ ـ ـ ـ ــسك ة تي هتم
اسةجعتهـ ـيتظـي ان مي ة سىاا ة تصف يو ،اـ ـ ـ ــفتع ة سىاا ة سـ ـ ـ ــنول عن ةه ـذ ة ق ةس ة تشـ ـ ـ ــغ دي ،ان دجي ه اـ ـ ـ ــاص ة حة أ
دقيـــع وهق ام دأةو دقيـــع .هسكز ة عدحاــق ة قــراـ إ إل ة سىاا ة تصف ــيو غسض ه اـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ة حة أ وهق ام دأةو ة قيـــع عدإل
ةألأةو ة ـ ي كي يـع ان يـعـق ةألع ـل وة تدكـق وة عرةق فقط .ال اتم هقريم هقسلس عن دو اعدحاـق هتى ـ ـ ــ ن دصـ ـ ـ ــحل
ة قيـع ( ـست صـو ة تدكـق وة عرةق) وة يدحبـق إ إل ة سىاا ة تصف يو.
اعـ ـسم "وحرةق ةألع ـل":
ألغسةض إأة ل  ،هم هصظام ة شسك إ إل د بع يـعـق هشغ دا  ،يشـ إ هـ ج ا
البري ة قيـع ة مسو ح دكمس يـع اع حفـ ةق بسل و ـ ااـن ودع ـل حفـ ةق احزع ش ـ ـ ــكي ىاس ـ ـ ــي عمس دأيحك ة مسل اع عرأ
ديىـ الاتاـزةق دخس أةخي اإل حع دأيحك.
د ي ان ة ًفـ ةق ة اا ا
جـاكوب البحريـة اع جــكحب ة دحكـ وبعت ة يإلــ ةق في ة غــ ـا تدماـ ةحتاــجــق دأيحك ة بًسلـ اع عـرأ د ـي ان ة ًفــ ةق
ديىـ الاتاـزةق دخس أةخي اإل حع دأيحك.
ة اا ا
حفارات الجزر البحرية ي ـ ث دكمس يـع ي ي ة إلزو ة ـص ـ إلزلسي ان دأيحك ة بًسل .
هم إيشـو قطاع خدمات حقول النفط ان خالل ة شسةك اع باكس

حز في دوةخس سص  2018ولقري خراـق دخس .

هع ي ة شـسك شـكي ىاسـي في أو ة اـ ةق ة عسبا ة تًري ،وبـ تـ ي م اتم هقريم دو هًد ي جغسةفي إضــفي إلاسةأةق وةأل بـح
وة حجحأةق وة يدحبـق.
ه ـي ة اسةأةق ة ـيكح ي دعالن ة اسةأةق ة صــهإلـ ان ة ع الو ة ــ ج ن فقط .م هكن صــك اماعــق ب ن ة قيــعــق في ة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ
ة ًـ ا دو ة سـ ق .
إم ةأل بـح مي ة فحةىر وة ى ـسةىا وةالس ــتهالك وة طفـو ح اقاـس ة سبًا ة يو هتم اسةجعتع ان مي ة سىاا ة س ــنول عن إه ـذ
ة ق ةس ة تش ـ ــغ دي و ح بح ة س ـ ــص مي هكدف ة ت حلي ،ص ـ ـــفي (كال ـ ك ـ ح اعسوض في باـم ة سبح وة س ـ ـــ ي وة رخي ة ش ـ ـــاي
ةآلخس) وةالستهالك (إيىـح  16و .)17
ةجع إيىـح  14تًد ي ة اسةأةق ان ة ع الو ة سىاس ن.

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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تقارير القطاع (يتبع)
البري
ألف دوالر أمريكي

جاكوب
البحرية
ألف دوالر أمريكي

حفارات
الجزر البحرية
ألف دوالر
أمريكي

قطاع خدمات
حقول النفط
ألف دوالر
أمريكي

المجموع
ألف
دوالر أمريكي

إاسةأةق
هكـ اف ابـ سي

1,075,939
)(647,595

596,694
)(330,279

202,612
)(110,416

222,615
)(203,652

2,097,860
)(1,291,942

إجمالي الربح

428,344

266,415

92,196

18,963

 31ديسمبر 2020

ااـ لف ع حاا وإأة ل

)(120,570

)(84,400

)(10,335

-

إاسةأةق دخس  ،صـفي
هكـ اف ه حلي ،صـفي
ربح السنة

1,467
)(13,705
295,536

814
)(9,594
173,235

276
)(1,175
80,962

338
19,301

805,918
)(215,305
2,895
)(24,474
569,034

اتم هًد ي ةأل بـح مي ة فحةىر وة ىسةىا وةالستهالك وة طفـو دسص ك ـ ادي:
األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء
ة ستهالك ة ر ج في ة تكـ اف ة بـ سي
إيىـح )16
ة ستهالك ة ر ج في ااـ لف ع حاا
وإأة ل إيىـح )17
مجموع اإلستهالك
هكـ اف ه حلي ،صـفي
ربح السنة

476,879

320,100

125,127

37,616

959,722

)(162,311

)(133,543

)(42,533

)(18,315

)(356,702

)(5,327
)(167,638
)(13,705
295,536

)(3,728
)(137,271
)(9,594
173,235

)(457
)(42,990
)(1,175
80,962

)(18,315
19,301

)(9,512
)(366,214
)(24,474
569,034

 31أيس مس 2019
إاسةأةق
هكـ اف ابـ سي

1,069,963
)(703,038

672,162
)(325,418

222,276
)(136,715

97,316
)(99,148

2,061,717
)(1,264,319

إج ـ ي ة سبح

366,925

346,744

85,561

)(1,832

797,398

)(115,041
15,568

)(53,644
9,780

)(25,848

1,416

)(194,533
29,999

)(416

)(49,509
583,355

ااـ لف ع حاا وإأة ل
إاسةأةق دخس  ،صـفي
هكـ اف ه حلي ،صـفي
بح ة سص

)(29,278
238,174

)(13,652
289,228

3,235
)(6,579
56,369
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تقارير القطاع (يتبع)

ي ي ة إلرول ة تـ ي دصحل ة قيـعـق قيـعـق ة تشغ ي في ة شسك ك ـ ه ل اسةجعتهـ ان مي ة سىاا ة سنول عن إه ـذ ة ق ةس
ة تشغ دي:

 31ديسمبر 2020

البري
ألف دوالر أمريكي

ممتلكات ومعدات

1,031,971

جاكوب
البحرية
ألف دوالر أمريكي
1,520,538

حفارات
الجزر البحرية
ألف دوالر أمريكي

قطاع خدمات
حقول النفط
ألف دوالر أمريكي

المجموع
ألف دوالر أمريكي

265,460

443,467

3,261,436

 31أيس مس 2019
ا تدكـق واعرةق

25

1,141,615

303,810

1,582,865

214,792

3,243,082

العائد األساسي والمخفض للسهم

اتم إحتســب ة عـىر ةألســسـي وة
خالل ة سص .

فت دسـهم قسـ

ة سبح ة عـىر ســ ي ة شـسك عدإل ة تحسـط ة سجح عرأ ةألسـهم ة اـر ي
2020

2019

ة سبح ة عـىر سـ ي ة شسك (د ف أوال داسلكي)

569,034

583,355

ة تحسط ة سجح عرأ ةألسهم غسض ة سبح ةألسـسي دسهم (إيىـح )10

4,000,000

4,000,000

ة عـىر دسهم (د ف أوال داسلكي)

0,142

0,146

ال هحجر دو ة اـ ا ا فى  ،وبـ تـ ي فإم ة عـىر عدإل ة سهم ة
26

فت ح يفا ة عـىر عدإل ة سهم ةألسـسي.

إعتماد البيانات المالية

هم ةعت ـأ ة ماـيـق ة ـ ا وإجـزي إصرة ـ ان مي اإلدا ة أة ي بتـ لخ  10اـاح .2021
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تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية
إلى مساهمي شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

مقدمـة

قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز المرفق لش ــركة وك ول لر شر .ع.ع ع ("الش ــركة" كما في  30يو يو ٍ 2021
وكل من
بيان الربح وو الخس ـ ـ ــاخل والدمل الش ـ ـ ــامل ا مر الموجز وبيان التغيرات في حقوق المركية الموجز وبيان التدفقات النقدية الموجز
لشترل السـتة وشـرر المنترية في لل التاخخ.ع نن ادكاخل مسـلولة ن ن داك ه ا المعرومات المالية المرحرية و رضـرا بصـوخل اكلة
وفقاً لرمعياخ الم اسـيي الدولي خق " 34التقاخخر المالية المرحرية" الصـاكخ ن ملر المعايير الم اسـيية الدوليةع نن مسـلوليتنا
هي نبداء استنتاج حول ه ا المعرومات المالية المرحرية استناكاً نلى مراجعتناع

طاق المراجعـة
لقـد قمنـا بمراجعتنـا وفقـاً لرمعيـاخ الـدولي حول مريـات المراجعـة خق  " 2410مراجعـة المعرومـات المـاليـة المرحريـة التي يقو .برـا
مدقق ال ســابات المســتقل لرمنش ـ ل "ع تتضــمن مراجعة المعرومات المالية المرحرية الايا .برجراء ادســتشســاخات بش ـ ل خ يســي من

األشخاص المسلولين ن األموخ المالية والم اسيية وإتبا نجراءات ت ريرية وإجراءات مراجعة ومرىع نن طاق المراجعة وقـ ـ ــل
جوهرخا من طاق الايا .بالتدقيق وفقاً لرمعايير الدوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لرتدقيق وبالتالي فر را ال تم ننا من ال صــول رى ت ديد حول جمي
األموخ الرامـة التي يم ن ون ييينرا التدقيقع ل ا فر نا ال يدي خوي تدقيق بش راع

االستنتـاج
اسـ ــتناكاً نلى مراجعتنا ل يتيين لنا ما يد و ا نلى اد تقاك ب ن المعرومات الماليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المرحرية المرفقة ل يت ن داكها من جمي
النواحي اللوهرخة وفقاً لرمعياخ الم اسيي الدولي خق  34الصاكخ ن ملر المعايير الم اسيية الدوليةع
كيروخت آ د تو( .الشرق األوسط

موق من قيل:
خاما باكما ابرا وشاخخا
خق القيد 701
 25يوليو 201
وبوظيي
ادماخات العربية المت دل

السادة أكبر أحمد ( ،)1141سينتيا كوربي ( ،)995جورج نجم ( ،)809محمد جالد ( ،)1164محمد خميس التح ( ،)717موسى الرمحي ( ،)872معتصم موسى الدجاني (،)726
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شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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بيان المركز المالي الموجز
كما في  30يونيو 2021
 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدقق)

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدقق

إيضاحات

3,252,854
43,196
8,464
3,502

3,261,436
39,301
408
4,250

3,308,016

3,305,395

162,863
123,590
1,412,891
419,246

177,053
139,296
902,601
953,465

مجموع الموجودات المتداولة

2,118,590

2,172,415

مجموع الموجودات

5,426,606

5,477,810

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رلس المال
لرباح مستبقاة

108,918
2,724,481

108,918
3,142,893

مجموع حقوق الملكية

2,833,399

3,251,811

1,500,000
15,196
110,549

1,500,000
28,389
86,460

1,625,745

1,614,849

370,361
22,278
574,823

413,789
11,723
185,638

مجموع المطلوبات المتداولة

967,462

611,150

مجموع المطلوبات

2,593,207

2,225,999

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

5,426,606

5,477,810

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتمكات ومعدات
حق استخدا الموجوحات
حفعات مقدمة لااة ات االقة
حفعات مقدمة

5
6
12

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مخزون
م مدينة تاار ة ولخرى
مست.ق من جاات ات االقة
النقد ومراحفات النقد

المطلوبات غير المتداولة
قروض
التزامات اقوح ارياار
مخصص م افآت فااية الخدمة لمموظعين

7
8
12
9

10
6

مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
م حا نة تاار ة ولخرى
التزامات اقوح ارياار
مست.ق لااات ات االقة

11
6
12

الرئيس التنفيذي

تش ل اريضاحات المرفقة جزءاً ال يتا لز من معل المعمومات المالية الموجزة

المدير المالي

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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بيان الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموجز
لفترات الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021

إيضاحات
ايراحات
تكاليف مباشرة

600,834
()350,897

505,813
()273,123

1,123,475
()683,695

1,001,840
()578,400

اجمالي الربح

249,937

232,690

439,780

423,440

مصار ف امومية وإحار ة
ايراحات لخري  -صافي
تكاليف تمو ل  -صافي

()81,170
7,527
()4,522

()63,227
900
)(7,908

()158,540
9,010
()8,662

()109,552
4,270
)(15,627

ربح الفترة

171,772

162,455

281,588

302,531

الدخل الشامل اآلخر لمعترة

-

-

-

-

مجموع الدخل الشامل للفترة

171,772

162,455

281,588

302,531

0,0429

0,0406

0,0704

0,0756

العائد للسهم:
األساسي والمخعض

13

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

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

14

19

تش ل اريضاحات المرفقة جزءاً ال يتا لز من معل المعمومات المالية الموجزة

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
رأس
المال
ألف دوالر أمريكي

أرباح
مستبقاة
ألف دوالر أمريكي

مجموع
حقوق الملكية
ألف دوالر أمريكي

الرصيد في  1يناير ( 2020مدقق
مامو الدخل الشامل لمعترة
توز عات لرباح (ايضاح 15

108,918
-

3,273,859
302,531
(700,000

3,382,777
302,531
(700,000

الرصيد في  30يوفيو ( 2020غير مدقق

108,918

2,876,390

2,985,308

الرصيد في  1يناير ( 2021مدقق
مامو الدخل الشامل لمعترة
توز عات لرباح (ايضاح 15

108,918
-

3,142,893
281,588
(700,000

3,251,811
281,588
(700,000

الرصيد في  30يونيو ( 2021غير مدقق)

108,918

2,724,481

2,833,399

تش ل اريضاحات المرفقة جزءاً ال يتا لز من معل المعمومات المالية الموجزة

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
بيان التدفقات النقدية الموجز
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح العترة
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الستة أشهر المنتهية في
2020
2021
للف حوالر لمر ي
ألف دوالر أمريكي
(غير مدقق
(غير مدقق)
281,588

302,531

194,308
14,963
26,815
6,036
9,099
()437

172,716
5,364
7,475
)(270
16,134
(507

التغيرات في رأس المال العامل
فقص( /ز احة في مخزون
فقص في حفعات مقدمة
فقص( /ز احة في م مدينة تاار ة ولخرى
(ز احة  /فقص في مست.ق من جاات ات االقة
ز احة( /فقص في م حا نة تاار ة ولخرى
(فقص  /ز احة في مست.ق الى جاات ات االقة
م افآت فااية الخدمة المدفواة لمموظعين

532,372

503,443

8,154
748
15,706
()120,290
45,829
()815
()2,726

(12,750
726
(48,335
579,730
(61,339
18,828
(2,387

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

478,978

977,916

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
حفعات لشراء ممتمكات ومعدات
حفعة مقدمة الى جاة ات االقة
ايراحات تمو ل مستممة

()245,249
()37,664
437

(19,148
(59,860
507

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

()282,476

(78,501

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
حفعات الملمغ األساسي وجزء العا دة امى التزامات اقوح ارياار
توز عات لرباح مدفواة
تكاليف تمو ل مدفواة

()22,022
()700,000
()8,699

(700,000
(15,926

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()730,721

(715,926

صافي (النقص) /الزيادة في النقد ومرادفات النقد

()534,219

183,489

النقد ومراحفات النقد في بداية العترة

953,465

133,808

النقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة

419,246

317,297

معامالت غير نقدية:
ت.و ل قط غيار رلسمالية من مخزون الى ممتمكات ومعدات

-

830

اضافات وتعديالت امى حق استخدا الموجوحات والتزامات اقوح ارياار

18,858

16,355

تعديالت لـ:

استاال ممتمكات ومعدات
استاال حق استخدا الموجوحات
مخصص م افآت فااية خدمة الموظعين الم.مل
المخصص( /المع وس لمخصص بضااة بطيئة ال.ركة ومتقاحمة
تكاليف تمو ل
ايراحات تمو ل

تش ل اريضاحات المرفقة جزءاً ال يتا لز من معل المعمومات المالية الموجزة

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
1

معلومات عامة

("الشـركة" مي رسـمياً شـركة مسـاممة اامة ت سـسـت في سـنة  1972بقرار من مامم الوزراء في
ان شـركة لحفو لم.عر
ح ومة لبوظلي ان الشـ ـ ـ ــركة مسـ ـ ـ ــامة في لبوظلي ارمارات العربية المت.دة ومي شـ ـ ـ ــركة تابعة لشـ ـ ـ ــركة بترول لبوظلي الو نية
("لحفو " الممموكة بالكامل ل .ومة لبوظلي
بموجب اتعاقية بي وش ـراء األســا المنرخة في  8للتوبر  2018بين لحفو وبي ر ميوز القابضــة اس بي في ليمتد وافقت لحفو
المصدر لمشركة الى بي ر ميوز القابضة اس بي في ليمتد
امى بي  ٪5من اجمالي رلس المال ُ
ان انوان الم تب المسال لمشركة مو ص ب  4017لبوظلي ارمارات العربية المت.دة
تتمثل األفش ــطة الر يس ــية لمش ــركة بتوفير خدمات ال.عر وحا المعدات الب.ر ة وت جير منص ــات ال.عر اللر ة والب.ر ة بالنيابة ان
األ راف المشاركة في استكشاف وإفتاج النعط والغاز اللر ة والب.ر ة
2

المعدلة
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

تتوافق السـ ــياسـ ــات الم.اسـ ــلية المسـ ــتخدمة في ااداح معل المعمومات المالية الموجزة م تمل المسـ ــتخدمة في ااداح الليافات المالية
السـ ــنو ة لمشـ ــركة لمسـ ــنة المنتاية في  31حيسـ ــملر  2020واريضـ ــاحات المرفقة حولاا باسـ ــتثناء تطليق بعض المعايير الاديدة
والمعدلة والتي لصب.ت سار ة المععول في العترة ال.الية كما مو موضح لحفال.
المعدلة المطبقة من قبل الشركة
1/2
المعايير الجديدة و ّ
في العترة ال.ـاليـة قـامـت الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـة بتطليق التعـديالت التـاليـة امى المعـايير الـدوليـة لمتقـار ر المـاليـة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحرة ان مامم معـايير
الم.اس ـ ـ ـ ــبة الدولية والتي لص ـ ـ ـ ــب.ت س ـ ـ ـ ــار ة المععول لمعترات الس ـ ـ ـ ــنو ة التي تلدل في لو بعد  1يناير  2021ل ي ن لتطليق معل
التعـديالت امى المعـايير الـدوليـة لمتقـار ر المـاليـة لي تـ ير مـا امى المبـالغ المـدرجـة لمعترة ال.ـاليـة ولكناـا قـد تن ر امى م.ـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة
المعامالت لو الترتيبات المستقلمية لمشركة

• اااحة تش يل معيار سعر العا دة -المرحمة 2

تقد التعديالت في اااحة تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ يل معيار سـ ـ ـ ـ ـ ــعر العا دة  -المرحمة ( 2تعديالت امى المعيار الدولي لمتقار ر المالية رق 9
المعيار الم.اسـ ـ ــلي الدولي رق  39المعيار الدولي لمتقار ر المالية رق  7المعيار الدولي لمتقار ر المالية  4والمعيار الدولي
لمتقار ر المالية رق  16وسـيمة اممية لمتعديالت التي يتطملاا اااحة التشـ يل وتوضـيح لن م.اسـبة الت.و ال يت ايقافاا فقط
فتياة اااحة تش يل ايلور وإحخال ارفصاحات التي تسمح لممستخدمين بعا ليعة ومدى المخا ر الناتاة ان اااحة تش يل
ايلور العي تتعرض له المنشـ ـ ـ ة وكيفية احارة المنشـ ـ ـ ة لتمل المخا ر بارضـ ـ ــافة الى تقد المنشـ ـ ـ ة في الت.ول من ايلورز الى
معدالت مرجعية بديمة وكيف تدير المنش ة معا الت.ول

• لوفيد –  – 19امتيازات ارياار ات العالقة (تعديالت امى المعيار الدولي لمتقار ر المالية رق 16

يوفر التعـديـل لممسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ جر ن ااعـاء من تقيي مـا ا ا كـافـت امتيـازات ارياـار المتعمقـة ب وفيـد –  19مو تعـديـل لعقـد ارياـار ل
ي ن لاعل التعديالت لي ت ير ما امى المعمومات المالية الموجزة لمشركة

باسـ ـ ـ ــتثناء مما كر لاالل ال توجد لية معايير مامة لخرى من المعايير الدولية لمتقار ر المالية لو تعديالت كافت سـ ـ ـ ــار ة المععول
لممرة األولى لمسنة المالية التي تلدل في لو بعد  1يناير 2021

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2021يتبع)
2

المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

2/2

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

ل تق الشركة بتطليق المعايير الدولية لمتقار ر المالية الاديدة والمعدلة المصدرة التالية والتي ل ي.ن مواد تطليقاا بعد:

• تص ـ ـ ــنيف المطموبات كمتداولة لو غير متداولة – تعديالت امى المعيار الدولي لمتقار ر المالية رق ( 1يس ـ ـ ــري تطليقه من 1
يناير  2023تادف التعديالت الى تعز ز االتسـ ـ ــاق في تطليق المتطمبات من خالل مسـ ـ ــاادة الشـ ـ ــركات امى ت.ديد ما ا ا
لان ياب تصـ ـ ـ ـ ــنيف الديون والمطموبات األخرى التي لاا تار إ تسـ ـ ـ ـ ــو ة غير منكد كمتداولة (مسـ ـ ـ ـ ــت.قة لو ي.تمل لن تكون
مست.قة السداح خالل سنة واحدة لو غير متداولة في بيان المركز المالي

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

• ممتمكات وآالت ومعدات – اا دات قلل االسـ ـ ــتخدا المقصـ ـ ــوح – تعديالت امى المعيار الم.اسـ ـ ــلي الدولي رق ( 16يسـ ـ ــري
تطليقه من  1يناير  2022تمن التعديالت لن تخصـ ـ من تكمعة لي بند من بنوح الممتمكات واآلالت والمعدات لي اا دات
قاحر امى العمل بالطر قة
من بي األص ـ ـ ـ ـ ـ ــناف المنتاة ل ناء احض ـ ـ ـ ـ ـ ــار لل األص ـ ـ ـ ـ ـ ــل الى الموق وال.الة الالزمة له لي ون ًا
المقص ـ ـ ـ ـ ــوحة من قلل ارحارة وبدالً من لل تعترف المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ة بعا دات بي معل اللنوح وتكمعة افتاج تمل اللنوح في الربح لو
الخسارة

• اقوح مثقمة بارلتزامات – تكمعة تنعيع العقد – تعديالت امى المعيار الم.اس ـ ـ ــلي الدولي رق ( 37يس ـ ـ ــري تطليقه من  1يناير
 2022ت.دح التعديالت لن "تكمعة الوفاء" بالعقد تش ــمل "التكاليف التي تتعمق مباشـ ـرة بالعقد" يم ن لن تكون التكاليف التي
تتعمق مباشـرة بالعقد اما تكاليف اضـايية لموفاء باعا العقد (امى سـليل المثال العمالة والمواح المباشـرة لو تخصـيص التكاليف
األخرى المرتبطة مباشـ ـ ـرة بتنعيع العقوح (امى س ـ ــليل المثال تخص ـ ــيص مص ـ ــار ف ارس ـ ــتاال للند من الممتمكات والمنش ـ ــآت
والمعدات المستخدمة في تنعيع العقد

• تعديالت امى المعيار الدولي لمتقار ر المالية رق  10الليافات المالية الموحدة والمعيار الم.اســلي الدولي رق  28اســتثمارات
في شركات زميمة ومشار مشتركة ( 2011المتعمقة بمعالاة بي لو المساممة في األصول بين المستثمر والشركات الزميمة
لو المشار المشتركة (ت ت جيل تار إ التطليق الى لجل غير مسمى ال يزال التطليق مسموح به

•

حورة الت.ســينات الســنو ة  2020-2018امى المعايير الدولية لمتقار ر المالية (يســري تطليقاا من  1يناير  2022تشــمل
حورة الت.س ـ ـ ـ ــينات الس ـ ـ ـ ــنو ة تعديالت امى المعيار الدولي لمتقار ر المالية رق  :1تطليق المعيار الدولي لمتقار ر المالية لممرة
األولى (يس ـ ـ ـ ــري تطليقه من  1يناير  2022المعيار الدولي لمتقار ر المالية  9األحوات المالية (يس ـ ـ ـ ــري تطليقه من  1يناير
 2022المعيار الدولي لمتقار ر المالية رق  16اقوح ارياار (ل يت بعد ت.ديد تار إ التطليق والمعيار الم.اس ــلي الدولي
رق  41الزرااة (يسري تطليقه من  1يناير 2022

• ارفصــاح ان الســياســات الم.اســلية  -التعديالت امى المعيار الم.اســلي الدولي رق  1والمعيار الدولي لمتقار ر المالية بيان
الممارس ــة ( 2يس ــري تطليقه من  1يناير  2023تتطمب التعديالت لن تعص ــح المنش ـ ة ان س ــياس ــاتاا الم.اس ــلية الاومر ة
بدالً من ســياســاتاا الم.اســلية الاامة توضــح التعديالت األخرى كيف يم ن لممنشـ ة ت.ديد الســياســة الم.اســلية الاومر ة يت
ض ــا ارشـ ــاحات
اضـ ــافة لمثمة امى متى ي.تمل لن تكون السـ ــياسـ ــة الم.اسـ ــلية جومر ة لدا التعديل وضـ ـ مامم ارحارة لي ً
ولمثمة لش ـ ـ ـ ــرح وإ بات تطليق "اممية األممية النس ـ ـ ـ ــلية الم وفة من لرب خطوات" الموض ـ ـ ـ ــ.ة في بيان الممارس ـ ـ ـ ــة  2الخاص
بالمعيار الدولي لمتقار ر المالية

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2021يتبع)
2

المعدلة (يتبع)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

2/2

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

•

تعر ف التقديرات الم.اســلية  -تعديالت امى المعيار الم.اســلي الدولي رق ( 8يســري تطليقه من  1يناير  2023تســتلدل
التعديالت تعر ف التغيير في التقديرات الم.اس ـ ـ ـ ـ ـ ــلية بتعر ف التقديرات الم.اس ـ ـ ـ ـ ـ ــلية بموجب التعر ف الاديد فان التقديرات
الم.اسـ ـ ـ ــلية مي "المبالغ النقدية في الليافات المالية التي تخض ـ ـ ـ ـ لعد الت لد من المياس" تقو المنشـ ـ ـ ــآت بتطو ر التقديرات
الم.اســلية ا ا كافت السـياســات الم.اســلية تتطمب قياس بنوح في الليافات المالية بطر قة تنطوي امى اد الت لد من المياس
تص.ي.ا لخط
توضح التعديالت لن التغيير في التقدير الم.اسلي الناتج ان معمومات جديدة لو تطورات جديدة ال يعد
ً

تتوق ارحارة لفه ســيت تطليق معل المعايير والتعســيرات والتعديالت الاديدة في الليافات المالية لمشــركة اندما تكون قابمة لمتطليق
ومن غير المتوق لن ي ون لتطليق معل المعايير الاديدة والتعديالت لي ت ير ما امى الليافات المالية لمشـ ـ ـ ــركة في فترة التطليق
األولي
ال توجد منا معايير وتعديالت جديدة لخرى يت تطليقاا امى المعايير المنشــورة لو تعســيرات صــاحرة ان لانة تعســيرات المعايير
الدولية لمتقار ر المالية ومن المتوق لن ي ون لاا ت ير ما امى المعمومات المالية الموجزة لمشركة
3

ملخص بأهم السياسات المحاسبية

1/3

بيان اإللتزام

ت ااداح معل الليافات المالية الموجزة لعترة السـ ـ ـ ــتة لشـ ـ ـ ــار المنتاية في  30يوفيو  2021وفقاً لممعيار الم.اسـ ـ ـ ــلي الدولي رق 34
"التقار ر المالية المرحمية" الصاحرة ان مامم معايير الم.اسبة الدولية
ال تتض ـ ـ ــمن المعمومات المالية الموجزة جمي المعمومات وارفص ـ ـ ــاحات الالزمة لمليافات المالية الس ـ ـ ــنو ة و نبغي لن تق لر جنباً الى
جنب م الليافات المالية لمش ــركة لمس ــنة المنتاية في  31حيس ــملر  2020بارض ــافة لعلل ان النتا ج لعترة الس ــتة لش ــار المنتاية
في  30يوفيو  2021ال تعتلر بالض ـ ـ ــرورة منش ـ ـ ــر امى النتا ج التي يم ن توقعاا لمس ـ ـ ــنة المالية التي س ـ ـ ــتنتاي في  31حيس ـ ـ ــملر
2021
 2/3أساس اإلعداد

ت ااداح المعمومات المالية الموجزة بالدوالر األمر ي ومو العممة الوظيفية واممة العرض لمش ــركة وقد ت تقر ب جمي المي الى
لقرب للف حوالر لمر ي (للف حوالر لمر ي مـا ل يـعكر خالف لـل انـدمـا يت تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيف الليـافـات "لمـدققـة" تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير الى لن
المعمومات المالية قد ت اس ـ ـ ــتخراجاا من الليافات المالية المدققة لمش ـ ـ ــركة لمس ـ ـ ــنة المنتاية في  31حيس ـ ـ ــملر  2020ت ااداح معل
المعمومات المالية وفقاً لملدل التكمعة التار خية ان التكمعة التار خية بصـ ـ ـ ـ ـ ــعة اامة تمثل الميمة العاحلة لمثمن الم.دح المقدمة مقابل
تباحل الموجوحات اند ارست.وا امياا

4

أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد

يتطمب ااداح معل المعمومات المالية الموجزة من ارحارة اصدار لح ا وتقديرات وافتراضات تن ر امى تطليق السياسات الم.اسلية
والمبــالغ المــدرجــة لمموجوحات والمطموبــات واريراحات والمص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ف قــد تختمف النتــا ج الععميــة ان مــعل التقــديرات تت مراجعــة
التقديرات وارفت ارض ـ ــات ات العالقة بشـ ـ ـ ل مس ـ ــتمر يت اراتراف بالتعديالت امى التقديرات الم.اس ـ ــلية في العترة التي يت فياا
تعديل التقدير وفي لي فترات مستقلمية مت رة
اند ااداح معل المعمومات المالية الموجزة فان األح ا الاامة التي وض ـ ـ ـ ــعتاا ارحارة لتطليق الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات الم.اس ـ ـ ـ ــلية لمش ـ ـ ـ ــركة
والمصاحر الر يسية لمتقدير غير المنكد متوافقة م تمل التي ت تطليقاا في الليافات المالية السنو ة لمشركة لمسنة المنتاية في 31
حيسملر 2020

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

9

إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2021يتبع)
5

ممتلكات ومعدات

 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة

صافي الميمة الدفتر ة في بداية العترة /السنة
اضافات
استبعاح  -صافي
استاال

3,261,436
185,726
()194,308

3,243,082
376,007
(616
(357,037

صافي الميمة الدفتر ة في فااية العترة /السنة

3,252,854

3,261,436

تشـتمل الممتمكات والمعدات لامال لرســمالية قيد التنعيع والســمف ال لرســمالية بملمغ  217,607للف حوالر لمر ي كما في  30يوفيو
 31( 2021حيسملر  303,194 :2020للف حوالر لمر ي
6

حق إستخدام الموجودات وإلتزامات عقود اإليجار

حق إستخدام الموجودات

 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة

الرصيد في بداية العترة /السنة
اضافات خالل العترة /السنة
تعديل اقد ارياار
ارستاال الم.مل لمعترة /السنة

39,301
11,115
7,743
()14,963

15,941
15,960
16,577
(9,177

الرصيد في نهاية الفترة /السنة

43,196

39,301

تتعمق ارض ــافات خالل العترة باتعاقية اياار األرض التي تنتاي ص ــالحيتاا في حيس ــملر  2025يتعمق تعديل اقد ارياار لمعترة
بتمديد اقوح اياار المركبات التي كان من المقرر لن تنتاي ص ـ ـ ـ ـ ـ ــالحيتاا في يناير  2020وت تمديدما الى يناير  2022خالل
السنة السابقة وافقت الشركة والمنجر امى تعديل مدفواات ارياار السنو ة لمسنوات الخمم المتبمية الستئاار ملنى الم اتب

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2021يتبع)
6

حق إستخدام الموجودات وإلتزامات عقود اإليجار (يتبع)

إلتزامات عقود اإليجار

 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة

الرصيد في بداية العترة /السنة
اضافات
العا دة المترالمة
تعديل اقد ارياار
المدفواات

40,112
11,115
526
7,743
()22,022

19,366
15,960
521
16,577
(12,312

الرصيد في نهاية الفترة /السنة

37,474

40,112

مدرجة كما يمي:

متداولة
غير متداولة

7

مخزون

مخزون
مخصص مخزون بطيء ال.ركة ومتقاح

22,278
15,196

11,723
28,389

37,474

40,112

 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة

189,276
()26,413

197,430
()20,377

162,863

177,053

ييما يمي ال.ركة في مخصص المخزون بطيء ال.ركة والمتقاح :
 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة

الرصيد في بداية العترة /السنة
الم.مل( /المع وس خالل العترة /السنة

20,377
6,036

22,316
(1,939

الرصيد في نهاية الفترة /السنة

26,413

20,377

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2021يتبع)
8

ذمم مدينة تجارية وأخرى

م مدينة تاار ة
ايراحات مست.قة
ضر بة الميمة المضافة المدينة
حفعات مقدمة
مصار ف مدفواة مقدماً
م مدينة اخرى

9

النقد ومرادفات النقد

فقد في الصندوق
فقد لدى اللنل – حسابات جار ة

 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة

5,582
46,499
26,334
26,414
12,551
6,210

20,028
10,159
34,287
67,709
5,306
1,807

123,590

139,296

 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة

342
418,904

313
953,152

419,246

953,465

يتضـ ـ ـ ــمن النقد لدى اللنل ملمغ  416,910للف حوالر لمر ي ( 31حيسـ ـ ـ ــملر  951,993 :2020للف حوالر لمر ي م.تعظ به
من قلل لحفو ان النقد الم.تعظ به من قلل لحفو مي لموال م.تعظ باا بالنيابة ان الشركة ومتاحة اند الطمب
10

قروض

 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)

غير متداولة

1,500,000

قرض مشتر

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة
1,500,000

تتكون القروض المعروضة في بيان المركز المالي الموجز مما يمي:
النوع

العملة

معدل الفائدة

سنة اإلستحقاق

 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)

 31حيسملر
2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة

قرض مشترك

دوالر أمريكي

ليبور لمدة شهر %0,9 +

2023

1,500,000

1,500,000

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2021يتبع)
10

قروض (يتبع)

بنل لبوظلي األول (ايضاح 12
بنل لبوظلي التااري (ايضاح 12
منسسة سوميتومو ميتسوي المصريية
بنل لوف لمر ا مير ل لينش افترفاشيوفال ليمتد
سيتي بنل
بنل ميزومو
سالتسي اس اي
يوفي كر ديت بنل النمسا ايه جي

11

ذمم دائنة تجارية وأخرى

مصار ف مست.قة
م حا نة تاار ة
م.تازات حا نة
مست.قات الموظعين
معاشات تقاادية حا نة
م حا نة لخرى

 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة

375,000
375,000
375,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000

375,000
375,000
375,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000

1,500,000

1,500,000

 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة

260,054
91,038
8,654
5,970
4,093
552

322,595
66,361
3,818
14,678
3,707
2,630

370,361

413,789

يوما من فترة اال تمان
لدى الشركة سياسات رحارة المخا ر المالية لضمان سداح جمي العم الدا نة في غضون ً 60
12

معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة

تتمثل الااات ات العالقة في المسـ ــاممين لاضـ ــاء مامم ارحارة وموظعي ارحارة الر يسـ ــيين في الشـ ــركة والمنشـ ــآت الخاضـ ــعة
لمسـيطرة لو لمسـيطرة المشـتركة لو التي تت ر بشـ ل جومري من قلل معل الااات وح ومة امارة لبوظلي والااات ات العالقة يت
ااتماح سياسات التسعير وشرو معل المعامالت من قلل احارة الشركة

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2021يتبع)
12

معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة (يتبع)

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

مست.ق من جاات ات االقة (ل
لرصدة لخرى مست.قة من جاات ات االقة (ب

(أ) مستحق من جهات ذات عالقة
لحفو الب.ر ة
لحفو لمتكر ر
شركة بترول لبوظلي الو نية (لحفو
لحفو لمغاز ال.امض
الظعرة مشرو مشتر
لحفو لمعالاة الغاز
شركة بترول لبوظلي الو نية لمتوز

في  30يوفيو  2021كان لدى الشـ ـ ـ ــركة تركيز ما لمخا ر اال تمان حي
 ٪99من المست.ق من الااات ات العالقة القا مة في لل التار إ
لافت لامار لرصدة الااات ات العالقة كما يمي:

غير مست.قة السداح

مست.قة من  31الى  60يو
مست.قة من  61الى  90يو
مست.قة أللثر من  91يو

 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة

112,778
1,300,113

136,924
765,677

1,412,891

902,601

112,499
128
72
55
21
3
-

135,569
128
933
96
54
18
126

112,778

136,924

يمثل لحد العمالء  :2020( ٪99اميل واحد يمثل

 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة

3,234
69,585
9,741
30,218

89,880
13
9,242
37,789

112,778

136,924

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2021يتبع)
12

معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة (يتبع)

(ب) أرصدة أخرى مستحقة من جهات ذات عالقة
لحفو اللر ة
لحفو الب.ر ة (1
شركة بترول لبوظلي الو نية (لحفو
لحفو لمغاز ال.امض
الظعرة مشرو مشتر

دفعة مقدمة إلى جهة ذات عالقة – غير متداولة
بي ر ميوز القابضة اس بي في الم.دوحة

 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة

992,753
271,143
35,275
727
215

575,768
189,332
482
95

1,300,113

765,677

8,464

408

تمثـل الـدفعـة المقـدمـة الى جاـة ات االقـة الملمغ المـدفو مقـد ًمـا كازء من اتعـاقيـة ار ـار التاـاري لتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـدرات خـدمـات ال.عر
لمشركة
( 1ت ارض الرصـيد كما في  31حيسـملر  2020بالصـافي بعد خصـ ملمغ  41,717للف حوالر لمر ي يتعمق باشـعار حا ن ت
اصدارل الى جاة ات االقة في العترة السابقة (ايضاح 13
 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)
مستحق إلى جهات ذات عالقة
لحفو اللر ة
شركة بترول لبوظلي الو نية لمتوز
شركة بترول لبوظلي الو نية (لحفو
لحفو لمخدمات الموجستية

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة

464,104
78,567
27,153
4,999

102,655
44,852
34,593
3,538

574,823

185,638

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

قرض من جهات ذات عالقة (إيضاح )10
بنل لبوظلي األول
بنل لبوظلي التااري

 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة

375,000
375,000

375,000
375,000

750,000

750,000

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2021يتبع)
12

معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة (يتبع)

النقد ومرادفات النقد (إيضاح )9
شركة بترول لبوظلي الو نية (لحفو
بنل لبوظلي األول
بنل لبوظلي التااري

ييما يمي األرصدة الاامة م جاات ات االقة خالل العترة:

إيرادات
لحفو اللر ة
لحفو الب.ر ة
شركة بترول لبوظلي الو نية (لحفو
لحفو لمغاز ال.امض
الظعرة مشرو مشتر

مشتريات
شركة بترول لبوظلي الو نية لمتوز
شركة بترول لبوظلي الو نية (لحفو
لحفو لمخدمات الموجستية

 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة

416,910
1,869
125

951,993
1,019
140

418,904

953,152

الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021
2020
ألف دوالر أمريكي
للف حوالر لمر ي
(غير مدققة)
(غير مدققة
626,311
430,798
36,592
246
120

555,458
436,498
3,779
123
48

1,094,067

995,906

32,183
21,425
927

30,018
16,255
54

54,535

46,327

سلف
اصدار سمعة الى بي ر ميوز القابضة اس بي في الم.دوحة

37,664

عقود اإليجار
حفعات اقوح ارياار الى جاة ات االقة

15,959

59,860
-

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
تعو ضات موظعي ارحارة الر يسيين

2,627

1,454

لاضاء مامم ارحارة

7

7

موظعي ارحارة الر يسيين

6

6

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2021يتبع)
13

إيرادات

تستمد الشركة ايراحاتاا من ت.و ل خدمات ال.عر م مرور الوقت من خط ارفتاج الر يسي التالي:
الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2021
للف حوالر لمر ي
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)
(غير مدققة
خدمات ال.عر
تسايل ت جير ال.عارات

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

598,176
2,658

503,124
2,689

1,120,467
3,008

995,474
6,366

600,834

505,813

1,123,475

1,001,840

لما في  30يوفيو  2021ال يوجد لدى ارحارة التزامات لحاء غير مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوفاة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيت االاتراف باا كايراحات خالل العترة المالية
القاحمة
تتضـمن ايراحات خدمات ال.عر لعترة السـتة لشـار المنتاية في  30يوفيو  2020خصـ بملمغ  41,717للف حوالر لمر ي يتعمق
باشـ ـ ــعار حا ن صـ ـ ــاحر ان الشـ ـ ــركة الى جاة ات االقة مقابل خدمات سـ ـ ــابقة ت لحا ما ان ارشـ ـ ــعار الدا ن الصـ ـ ــاحر فاتج ان
معاوضـ ــات تاار ة م الااة ات العالقة والتي ت اتماماا خالل تمل العترة ل يت اصـ ــدار مثل معل ارشـ ــعارات الدا نة في العترة
ال.الية
14

تكاليف تمويل – صافي

ايراحات تمو ل
فاقص :تكاليف تمو ل

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

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

243
()4,765

70
(7,978

437
()9,099

507
(16,134

()4,522

(7,908

()8,662

(15,627

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.

17

إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2021يتبع)
15

توزيعات أرباح

في  16مــارس  2021وافق مامم ارحارة امى ااالن توز لربــاح بملمغ  700,000للف حوالر لمر ي (700,000 :2020
للف حوالر لمر ي وفًقا التعاقية المس ـ ـ ــاممين امى لس ـ ـ ــاس حص ـ ـ ــة المس ـ ـ ــاممة ات الص ـ ـ ــمة بملمغ  665,000للف حوالر لمر ي
( 665,000 :2020للف حوالر لمر ي لـ لحفو و  35,000للف حوالر لمر ي ( 35,000 :2020للف حوالر لمر ي لشركة
بي ر ميوز القابضة اس بي في ليمتد ت حف توز عات األرباح بالكامل في  22مارس 2021
16

إلتزامات ومطلوبات طارئة

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

خطابات االاتماح وخطابات الضمان
التزامات رلسمالية

 30يونيو 2021
ألف دوالر أمريكي
(غير مدققة)

 31حيسملر 2020
للف حوالر لمر ي
(مدققة

48
121,809

48
66,350

121,857

66,398

تتعمق االلتزامات ال لرس ـ ــمالية بالمش ـ ــار الاار ة والمقترحة لش ـ ـراء ال.عارات األس ـ ــمنت خطو األس ـ ــال لفظمة ال.عر األفابيب
المرفة وغيرما من المشــار الكلرى في جمي القطااات التشــغيمية تعوح الز احة في االلتزامات ال لرســمالية في العترة الى اســتئناف
المشــار واألفشــطة ال لرســمالية التي ت ت جيماا كازء من اســتاابة الشــركة لوباء كوفيد  19-في ســنة  2020كعلل راج ايضــاح
 20لمتعاصيل المتعمقة بت ير كوفيد – 19
17

نتائج موسمية

ال تتعرض الشركة بش ل خاص لموسمية العمميات يت توز اريراحات واألرباح التشغيمية بالتساوي امى مدار السنة
18

تقارير القطاع

ان المعمومات المتعمقة بقطااات تش ــغيل الش ــركة ملينة لحفال وفًقا لممعيار الدولي لمتقار ر المالية رق  8قطااات التش ــغيل يتطمب
المعيار الدولي لمتقار ر المالية رق  8ت.ديد قطااات التشـ ـ ـ ـ ـ ــغيل امى لسـ ـ ـ ـ ـ ــاس التقار ر الداخمية حول م وفات الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة التي تت
مراجعتاا بافتظا من قلل الر يم التنعيعي بصـ ـ ـ ــعته الر يم المسـ ـ ـ ــنول ان اتخا القرار التشـ ـ ـ ــغيمي من لجل تخصـ ـ ـ ــيص الموارح
لمقطــا وتقيي لحاء لمقطــا تركز المعمومـات المقــدمـة الى الر يم التنعيــعي لغرض تخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيص الموارح وتقيي لحاء القطــا امى
األحاء المالي لكل قطا من قطااات األامال والممتمكات والمعدات فقط ال يت تقدي تقر ر ان لي معمومات تتضـ ـ ـ ــمن لصـ ـ ـ ــول
القطا (باستثناء الممتمكات والمعدات والمطموبات الى الر يم التنعيعي
جميعا باس "وحدات األامال":
ألغراض احار ة ت تنظي الشركة الى لرب قطااات تشغيمية يشار الياا
ً

البري القطا اللري مو لللر قطا م حعارات بر ة وآبار ميال ولامال حعارات موزاة بش ـ ـ ـ ل ر يس ـ ـ ــي الر لحفو اللر ة م ادح
ليضا المتيازات لخرى حاخل مامواة لحفو .
قميل من ال.عارات المخصصة ً
جداكوب البحريدة م جـالوب الممموكـة وبعض ارياـارات في الغـالـب لتمليـة احتيـاجـات لحفو الب.ر ـة م اـدح قميـل من ال.عـارات
ليضا المتيازات لخرى حاخل مامواة لحفو .
المخصصة ً
حفارات الجزر البحرية مي ال

لللر قطا يمثل الازء الخاص بالاز رة من لحفو الب.ر ة.

ت افشاء قطاع خدمات حقول النفط من خالل الشرالة م بي ر ميوز في لواخر سنة  2018و قد خدمات لخرى.

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2021يتبع)
18

تقارير القطاع (يتبع)

تعمـل الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـة فقط في حولـة ارمـارات العربيـة المت.ـدة وبـالتـالي ل يت تقـدي لي ت.ميـل جغرافي اض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافي لإليراحات واألربـاح
والموجوحات والمطموبات.
تمثــل اريراحات المــعكورة لاالل اريراحات النــاتاــة من العمالء الخــارجيين فقط ل تكن منــا مليعــات بين القطــااــات في العترة
ال.الية لو السابقة
ان األرباح قلل العوا د والض ـ ار ب واالس ــتاال وار عاء مو ممياس الرب.ية العي تت مراجعته من قلل الر يم المس ــنول ان اتخا
القرار التش ــغيمي ومو ربح الس ــنة قلل تكمعة التمو ل ص ــافي (لالمما كما مو معروض في بيان الربح لو الخس ــارة والدخل الش ــامل
اآلخر واالستاال
راج ايضاح  12لت.ميل اريراحات من العمالء الر يسيين.

 30يونيو ( 2021غير مدقق)

البري
ألف
دوالر أمريكي

جاكوب
البحرية
ألف
دوالر أمريكي

حفارات
الجزر البحرية
ألف
دوالر أمريكي

قطاع خدمات
حقول النفط
ألف
دوالر أمريكي

المجموع
ألف
دوالر أمريكي

ايراحات
تكاليف مباشرة (باستثناء ارستاال

567,504
)(253,184

293,372
)(79,845

105,613
)(30,482

156,986
)(133,981

1,123,475
)(497,492

إجمالي الربح

314,320

213,527

75,131

23,005

625,983

مصار ف امومية وإحار ة (باستثناء ارستاال
ايراحات لخرى صافي
األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

)(77,274
5,470
242,516

)(42,679
2,576
173,424

)(15,519
944
60,556

20
23,025

)(135,472
9,010
499,521

يت تسو ة األرباح قلل العوا د والض ار ب واالستاال وار عاء م ربح العترة كما يمي:
جاكوب
البحرية
ألف
دوالر أمريكي

حفارات
الجزر البحرية
ألف
دوالر أمريكي

242,516

173,424

60,556

)(78,636
)(13,964
)(92,600
)(5,201
144,715

)(67,212
)(6,676
)(73,888
)(2,541
96,995

)(21,720
)(2,428
)(24,148
)(920
35,488

البري
ألف
دوالر أمريكي
األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
ارستاال المدرج في التكاليف المباشرة
ارستاال المدرج في مصار ف امومية وإحار ة
مجموع اإلستهالك
تكمعة تمو ل صافي
ربح الفترة

قطاع خدمات
حقول النفط
ألف
دوالر أمريكي
23,025
)(18,635
)(18,635
4,390

المجموع
ألف
دوالر أمريكي
499,521
)(186,203
)(23,068
)(209,271
)(8,662
281,588

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2021يتبع)
18

تقارير القطاع (يتبع)

 30يوفيو ( 2020غير مدقق

اللري
للف
حوالر لمر ي

جالوب
الب.ر ة
للف
حوالر لمر ي

حعارات
الازر الب.ر ة
للف
حوالر لمر ي

قطا خدمات
حقول النعط
للف
حوالر لمر ي

المامو
للف
حوالر لمر ي

ايراحات
تكاليف مباشرة (باستثناء ارستاال

514,037
)(230,425

282,769
)(78,404

106,681
)(32,729

98,353
)(70,230

1,001,840
)(411,788

اجمالي الربح

283,612

204,365

73,952

28,123

590,052

مصار ف امومية وإحار ة (باستثناء ارستاال
ايراحات لخرى صافي

)(55,579
2,562

)(31,170
1,253

)(11,335
455

-

)(98,084
4,270

األرباح قلل العوا د والض ار ب واالستاال وار عاء

230,595

174,448

63,072

28,123

496,238

يت تسو ة األرباح قلل العوا د والض ار ب واالستاال وار عاء م ربح العترة كما يمي:

األرباح قلل العوا د والض ار ب واالستاال وار عاء
ارستاال المدرج في التكاليف المباشرة
ارستاال المدرج في مصار ف امومية وإحار ة
مامو ارستاال
تكمعة تمو ل صافي
ربح العترة

اللري
للف
حوالر لمر ي

جالوب
الب.ر ة
للف
حوالر لمر ي

حعارات
الازر الب.ر ة
للف
حوالر لمر ي

قطا خدمات
حقول النعط
للف
حوالر لمر ي

المامو
للف
حوالر لمر ي

230,595

174,448

63,072

28,123

496,238

)(73,103
)(6,720
)(79,823
)(9,375
141,397

)(64,557
)(3,483
)(68,040
)(4,585
101,823

)(21,451
)(1,265
)(22,716
)(1,667
38,689

)(7,501
)(7,501
20,622

)(166,612
)(11,468
)(178,080
)(15,627
302,531

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

 30يونيو ( 2021غير مدقق)

البري
ألف
دوالر أمريكي

جاكوب
البحرية
ألف
دوالر أمريكي

الجزر البحرية
ألف دوالر
أمريكي

قطاع خدمات
حقول النفط
ألف دوالر
أمريكي

المجموع
ألف
دوالر أمريكي

ممتلكات ومعدات

1,092,127

1,460,577

249,378

450,772

3,252,854

 31حيسملر ( 2020مدقق
ممتمكات ومعدات

1,031,971

1,520,538

265,460

443,467

3,261,436

شركة أدنوك للحفر ش.م.ع.
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لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2021يتبع)
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العائد األساسي والمخفض للسهم

يت احتسـاب العا د األسـاسـي والمخعض لمسـا بقسـمة الربح العا د لمسـاممي الشـركة امى المتوسـط المرجح لعدح األسـا المصـدرة
خالل العترة
الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2021
ألف دوالر أمريكي للف حوالر لمر ي
(غير مدقق)
(غير مدقق
الربح العا د لمساممي الشركة (للف حوالر لمر ي

171,772

162,455

الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2021
ألف دوالر أمريكي للف حوالر لمر ي
(غير مدقق)
(غير مدقق
281,588

302,531

المتوسط المرجح لعدح األسا لغرض الربح
األساسي لمسا

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

العا د لمسا (للف حوالر لمر ي

0,0429

0,0406

0,0704

0,0756

ال توجد لوراق مالية مخعضة وبالتالي فان العا د امى السا المخعض مو فعم العا د امى السا األساسي
20

تأثير جائحة كوفيد19-

في يناير  2020لامنت منظمة الصـ.ة العالمية ان حالة وارئ صـ.ية االمية بسـلب سـاللة جديدة من العيروس التاجي فشـ ت
في وومان الص ــين (تعش ــي كوفيد –  19الحقاً في (مارس  2020ص ــنعت منظمة الص ــ.ة العالمية لن تعش ــي كوفيد 19-مو
جا .ة فتياة الز احة الســر عة في التعرض والعدوى في جمي لف.اء العال وقد اســتمزمت الطليعة الوبا ية لاعا المرض فرض قيوح
االمية امى السعر وإغالقات كاممة في معظ بمدان العال مما كان له آ ار سملية امى االقتصاح العالمي وال.ياة االجتماعية
وفتياة لعلل فشـ ـ اد اليقين امى مسـ ــتوى االقتصـ ــاح الكمي ييما يتعمق باألسـ ــعار والطمب امى النعط والغاز والمنتاات تواص ــل
ت.ديا من منظور تشـغيمي حي تواصـل الشـركة تكلد
الشـركة تقيي ت ير كوفيد 9-بافتظا امى لامالاا وال يزال الرب الثافي يمثل ً
تكاليف اض ــايية مباش ـرة وغير مباش ـرة لموباء المس ــتمر وخاص ــة التكاليف المتعمقة بالقوى العاممة المتعمقة بتدابير ال.ار الص ــ.ي
حاخل الدولة والت مين ألفراح الطاق العالق خارج الدولة
خالل سـ ــنة  2021بدلت القيوح العالمية في التراج وتعتقد ارحارة لن الشـ ــركة تسـ ــتعد لتكثيف العمميات لتظار بش ـ ـ ل لقوى بعد
الوباء من خالل النظر في التغييرات األسـ ــاسـ ــية في رق احارة األامال بما في لل تطو ر اسـ ــتراتيايات احتواء التكمعة وتنو
سالسل التور د وإجراء تعديالت تشغيمية لخرى مثل ت.سينات القوى العاممة الدينامي ية لمتقميل من الت ير امى اممياتاا
21

إعتماد المعلومات المالية الموجزة

ت ااتماح المعمومات المالية الموجزة من قلل مامم ارحارة وإجازة اصدارما بتار إ  25يوليو 2021

ملحق رقم 2
األساس
النظام
ي

Articles of Association of

النظام األساسي

ADNOC Drilling Company PJSC

.ع.م.شركة أدنوك للحفر ش

(the “Company”)

)”(“الشركة

Introduction

مقدمة

On
2021 Law No.
of 2021 was
issued amending Law No. 21 of 2018 that was issued
on 6 November 2018, replacing Law No. 4 of 1981 in
respect of the incorporation of ADNOC Drilling
Company (the “Law of Establishment”), a public joint
stock company registered with the commercial register
in Abu Dhabi under the commercial licence number CN2688881 issued by Abu Dhabi Department of Economic
Development.

 معدلا2021 لسنة
 صدر القانون رقم2021
بتاريخ
 ملغياا القانون2018  نوفمبر6  الذي صدر بتاريخ2018  لسنة21 للقانون رقم
،)“ بشأن تأسيس شركة أدنوك للحفر (”قانون التأسيس1981  لسنة4 رقم
شركة مساهمة عامة ومقيدة في السجل التجاري في أبوظبي بموجب رخصة
. الصادرة من دائرة التنمية القتصادية بأبوظبيCN-2688881 تجارية رقم

Pursuant to a written resolution of the Shareholders
(defined below) dated 2 June 2021, the Shareholders
approved, among other matters, the listing of all the
Company’s shares on the Market (defined below) and
the sale by way of offer to the public of part of the share
capital of the Company held by the Founder. In addition,
the same written resolution of the Shareholders
approved the appointment of the Founder Committee to
supervise the Company’s offering of its shares for public
subscription.

 يونيو2 وبموجب قرار كتابي من المساهمون (كما هو معرف أدناه) بتاريخ
 وافق المساهمون على إدراج أسهم الشركة في السوق (كما هو معرف،2021
أدناه) و بيع المؤسس لجزء من أسهمه في الشركة وذلك عن طريق الكتتاب
 إضافة لذلك وبموجب نفس القرار الكتابي فقد تمت الموافقة على تعيين.العام
.لجنة تأسيس لإلشراف على عملية طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام

It has been agreed that the following shall be the Articles
of Association of the Company:

:وقد تم التفاق على النظام األساسي التالي للشركة

PART ONE

الباب األول
في تأسيس الشركة

ESTABLISHING THE COMPANY
The following terms and expressions, when mentioned
in the provisions of these Articles, shall have the
following meanings:

 المعاني، عند ورودها في النظام األساسي،يقصد باأللفاظ والمعاني أدناه
:المرادف لكل منها

Abu Dhabi: means the Emirate of Abu Dhabi.

. تعني إمارة أبو ظبي:أبو ظبي

Articles or Articles of Association: means these articles
of association of the Company as amended from time to
time.

 هذا النظام األساسي للشركة كما يتم تعديله من حين:النظام أو النظام األساسي
.آلخر

Auditor: means the auditor of the Company from time to
time.

. يعني مدقق حسابات الشركة من وقت الى آخر:مدقق الحسابات

Authority: means the Securities and Commodities
Authority in the UAE.

. هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة:الهيئـــة

Board Director: means a person or entity appointed to
perform the function of member of the Board of
Directors, and Board Directors shall be construed
accordingly.

 الشخص الطبيعي أو العتباري الذي يتم تعيينه لشغل:عضو مجلس اإلدارة
 و يتم تفسير أعضاء مجلس اإلدارة على هذا،عضوية مجلس إدارة الشركة
.األساس

Board of Directors: means the board of directors of the
Company.

. مجلس إدارة الشركة:مجلس اإلدارة
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Chairperson: means the chairperson of the Board of
Directors appointed from time to time in accordance with
the provisions of these Articles.

 رئيس مجلس اإلدارة والذي يتم تعيينه من وقت آلخر:رئيس مجلس اإلدارة
.بموجب أحكام هذا النظام

Chief Executive Officer: means the chief executive
officer of the Company.

. الرئيس التنفيذي للشركة:الرئيس التنفيذي

Competent Authority: means the Abu Dhabi Department
of Economic Development, concerned with issuing the
licence for carrying out activities in Abu Dhabi.

 دائرة التنمية القتصادية المختصة بإصدار ترخيص مزاولة:السلطة المختصة
.النشاط في أبوظبي

Conflict of Interest: means a situation in which the
partiality in taking a decision is affected due to (i) a
personal, material or moral interest, (ii) the interests of
Related Parties interfering or seeming to interfere with
the interests of the Company as a whole, or (iii) a person
taking advantage of their professional or official position
in any way with a view to achieving a personal benefit.

)1(  الحالة التي يتأثر فيها الحياد الالزم لتخاذ القرار بسبب:تعارض المصالـح
) تداخل أو ظهور تتداخل مصالح2( مصلحة شخصية أو مادية أو معنوية
) عند استغالل3( األطراف ذات العالقة مع مصالح الشركة في مجملها أو
.شخص لصفته مهنية أو رسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية

Control: means the power to influence or control –
directly or indirectly – the appointment of the majority of
the members of the board of directors of a company or
the decisions issued by the board of directors or by the
general assembly of a company through the ownership
of a percentage of shares or through an agreement or
arrangement resulting in the same effect.

 في، بشكل مباشر أو غير مباشر، القدرة على التأثير أو التحكم:السيطـــــرة
تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة أو القرارات الصادرة منه أو من
 وذلك من خالل ملكية نسبة من األسهم أو الحصص،الجمعيّة العموميّة للشركة
.أو بإتفاق أو ترتيب آخر يؤدي إلى ذات التأثير

Corporate Governance Rules: means the set of
corporate governance rules, regulations, principles,
standards and procedures issued from time to time by
the Authority.

 مجموعة قرارات ولوائح وضوابط ومعايير:قواعد حوكمة الشركـات
.وإجراءات حوكمة الشركات التي تصدرها الهيئة من حين آلخر

Cumulative Voting: means the voting process pursuant
to which each Shareholder has a number of votes equal
to the number of shares held by such Shareholder, and
whereby, when voting in favour of Board Director
appointments, such votes may be cast in favour of a
single nominated Board Director or distributed in favour
of more than one (1) nominated Board Director,
provided that the number of votes cast by a Shareholder
shall not exceed the number of the shares held by such
Shareholder under any circumstances whatsoever.

 عملية التصويت التي بموجبها يكون لكل مساهم عدد من:التصويت التراكمي
 بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح،األصوات يساوي عدد األسهم التي يملكها
واحد لعضوية مجلس اإلدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين على
أن ل يتجاوز عدد األصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد
ّ األصوات التي بحوزته بأ
.ي حال من األحوال

Dirham: means the official currency in the UAE.

. العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة:درهم

Employees Share Option Plan: has the meaning given
in Article 16.6 of these Articles.

 من هذا6-16  له المعنى الوارد في المادة:برنامج اسهم اثابة وتحفيز العاملين
.النظام

Founder: means Abu Dhabi National Oil Company, the
majority shareholder in the Company prior to its public
offering.

 المساهم األكبر في الشركة قبل، شركة بترول أبوظبي الوطني:المؤسس
.طرحها لالكتتاب العام

General Assembly: means each meeting of the
Shareholders (including the annual General Assembly)
duly convened and held in accordance with these
Articles, and General Assemblies shall be construed
accordingly.

 كل اجتماع يعقده المساهمين تتم الدعوة إليه ويُعقد أصولا:الجمعيّة العموميّة
 ويتم تفسير،)بموجب هذا النظام (بما في ذلك الجمعيّة العموميّة السنوية
.الجمعيات العمومية على هذا األساس

Law: means the Federal Law No. (2) of 2015 concerning
Commercial Companies and any regulations or decrees

 في شأن الشركات التجاريّة2015 ) لسنة2(  القانون اإلتحادي رقم:القانــون
ّ وأ
ي لوائح وقرارات تصدر تنفيذاا له وحسبما يتم تعديله أو استكماله أو إحالله
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to be enacted for its implementation or as amended,
completed, substituted or re-enacted in full by
subsequent laws to the extent (where the context
permits) applicable to the provisions of these Articles.

أو إعادة إصداره أو سنّّ ه بشكل كامل بواسطة قوانين لحقة وذلك إلى الحد
.(حيثما يسمح السياق بذلك) الذي يسري على أحكام هذا النظام

Law of Establishment: has the meaning given in the
Introduction above.

. له المعنى الوارد في المقدمة أعاله:قانــون التأسيس

Listing Rules: means the rules and requirements of
listing under the Law, the regulations and resolutions
issued in accordance therewith or for its implementation,
including the internal regulations of the Market.

 قواعد ومتطلبات اإلدراج الواردة في القانون واألنظمة:قواعد اإلدراج
 بما في ذلك اللوائح الداخلية الخاصة،والقرارات الصادرة بمقتضاه أو تنفيذاا له
.بالسوق

Management: means the executive management of the
Company comprising the Chief Executive Officer and
any direct reports to the Chief Executive Officer.

ّ  اإلدارة التنفيذية للشركة والتي تتكون من الرئيس التنفيذي وأ:اإلدارة
ي من
.الذين يقدمون تقاريرهم مباشر اة للرئيس التنفيذي

Market: means the Abu Dhabi Securities Exchange, on
which the shares of the Company shall be listed.

. سوق أبوظبي لألوراق المالية الذي سيتم إدراج أسهم الشركة به:الســـوق

Related Parties: means, subject to Article 33.3 of these
Articles, entities and persons classified as such
pursuant to the resolutions or regulations issued by the
Authority.

، من هذا النظام األساسي3-33  مع مراعاة أحكام المادة:األطراف ذات العالقة
األشخاص والجهات التي يتم تحديدها كأطراف ذات عالقة وفقاا للقرارات أو
.األنظمة الصادرة عن الهيئة

Secretary: means the secretary of the Board of Directors
from time to time.

. مقرر مجلس اإلدارة من وقت الى اخر:المقرر

Shareholder: means a holder of shares in the Company,
and Shareholders shall be construed accordingly.

. و يتم تفسير المساهمون على هذا الساس، حامل أسهم في الشركة:المساهم

Special Resolution: means a resolution passed by the
Shareholders owning not less than three (3) quarters of
the shares represented in the General Assembly.

 القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ل:القرار الخاص
.يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعيّة العموميّة للشركة

UAE: means the United Arab Emirates.

. دولة اإلمارات العربية المتحدة:الدولـــة

UAE Nationals: means persons who are nationals of the
UAE.

. مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة:مواطني الدولة
)1( المادة

Article (1)
The name of the Company is ADNOC Drilling Company
PJSC.

.ع.م.يكون اسم الشركة هو شركة أدنوك للحفر ش
)2( المادة

Article (2)
The head office of the Company and its legal place of
business shall be in Abu Dhabi. The Board of Directors
may establish branches, offices and agencies on behalf
of the Company inside or outside of the UAE.

 ويجوز لمجلس،يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في أبوظبي
اإلدارة أن ينشئ فروعاا ومكاتب وتوكيالت نياب اة عن الشركة في داخل الدولة
.وخارجها
)3( المادة

Article (3)
3.1

) مائة سنة ميالدية تبدأ من تاريخ100( المدة المحددة للشركة هي
تأسيس الشركة إل إذا أصدرت الجمعية العمومية قرار خاص بح ّل
.الشركة قبل نهاية تلك المدة

The term of the Company is one hundred (100)
Gregorian years commencing on the date of the
Company’s establishment, unless a Special
Resolution is issued by the General Assembly
to dissolve the Company before the end of the
term.

3

1-3

3.2

وتجدد المدة المحددة للشركة بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة ومماثلة ما
لم يصدر قرار خاص من الجمعيّة العموميّة بتعديل مدة الشركة أو
.إنهائها

The term of the Company shall be automatically
renewed for similar successive terms unless a
Special Resolution of the General Assembly is
issued to amend the term of the Company or
terminate the same.

)4( المادة

Article (4)
4.1

The objects of the Company shall be in
compliance with the provisions of the applicable
laws, decrees, rules and regulations in force in
Abu Dhabi and the UAE, and shall include:
(i) importing, exporting, procuring, acquiring,
owning, leasing, renting, transferring, selling,
marketing, operating, maintaining, financing
and disposing of drilling and workover rigs and
maintenance, stimulation and accommodation
services barges, as well as any equipment,
assets, materials and machinery required to
perform well services;

تكون األغراض التي أسست من أجلها الشركة متفقة مع أحكام
:القوانين والقرارات المعمول بها في أبوظبي والدولة وتشمل
استيراد وتصدير وشراء واقتناء وامتالك وتأجير ونقل
وبيع وتسويق وتشغيل وصيانة وتمويل والتخلص من
،منصات الحفر وصيانة اآلبار وتحفيزها وخدمات اإلقامة
 وأصول والمواد واآللت المطلوبة،وكذلك أي معدات
ألداء خدمات اآلبار؛

)i(

performing drilling works and associated well
services in relation to the development,
completion and treatment of onshore, offshore
and island wells, both conventional and
unconventional, for the exploration and
extraction of petroleum, natural gas and water;

القيام بأعمال الحفر وخدمات اآلبار المرتبطة بها فيما
يتعلق بتطوير وإنجاز ومعالجة اآلبار البرية والبحرية
 لستكشاف،  التقليدية وغير التقليدية،والجزرية
واستخراج النفط والغاز الطبيعي والمياه؛

)ii(

(iii) drilling works and related services pertaining to
the development of discovered fields;

أعمال الحفر والخدمات المتعلقة بتطوير الحقول
المكتشفة؛

)iii(

(iv) producing, trading, buying, selling, distributing,
marketing, managing and maintaining chemical
substances and other products used in or
required by the oil and gas industry, and
procuring, constructing, owning, leasing,
transferring, selling, operating, maintaining,
financing and disposing of any facilities or
assets required for such purposes;

إنتاج وتجارة وشراء وبيع وتوزيع وتسويق وإدارة
وصيانة المواد الكيميائية وغيرها من المنتجات المستخدمة
 وشراء وبناء،في أو التي تتطلبها صناعة النفط والغاز
وامتالك وتأجير ونقل وبيع وتشغيل وصيانة والتمويل
والتخلص من أي منشآت أو أصول مطلوبة لهذه
األغراض؛

)iv(

(v) establishing, acquiring, dissolving or disposing
of subsidiaries, businesses, joint ventures,
partnerships or assets, provision of manpower
and entering into contractual relationships,
each in relation to the above activities;

إنشاء أو الحصول على أو حل أو التخلص من الشركات
التابعة أو األعمال التجارية أو المشاريع المشتركة أو
 وتوفير القوى العاملة إتمام،الشراكات أو األصول
 في كل حالة بما يتعلق باألنشطة،عالقات تعاقدية
المذكورة أعاله؛

)v(

(ii)
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) أي أنشطة أخرى مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشرvii(
،باألنشطة المذكورة أعاله أو عرضية لها؛ بما في ذلك
 تصنيع أجهزة الحفر،على سبيل المثال ل الحص
واألنشطة ذات الصلة الهندسية؛

(vi) any other activities directly or indirectly related
to, connected to or incidental to the above
activities; including, but not limited to, rig
manufacturing and engineering related
activities;
(vii) all of the above activities may be conducted
inside and/or outside of the UAE; and

 أو/ ) يجوز إجراء جميع األنشطة المذكورة أعاله داخل وviii(
خارج الدولة؛ و

(viii) any other activity required by the Company,

.) أي نشاط آخر تقتضيه أعمال الشركةviii(

(together the “Company Operations”)
4.2
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.)"يشار إليها إجمالا ("أنشطة الشركة

In the exercise of the Company Operations, the
Company may carry out activities, including but
not limited to:

يجوز للشركة في ممارسة أنشطتها تنفيذ الخدمات التالية على سبيل
:المثال ل الحصر

4
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(i)

rig hire services, including the provision of any
rig, equipment and personnel required for
drilling, testing, completion, development
and/or workover of any oil and gas well and
island well - both conventional and
unconventional;

 بما في ذلك توفير أي حفار ومعدات،) خدمات تأجير الحفاراتi(
أو/وموظفين مطلوبين للحفر والختبار والستكمال والتطوير و
 تقليدية وغير تقليدية؛- صيانة أي بئر نفط وغاز وبئر جزيرة

(ii)

the provision of operational support and the
provision of any other equipment and/or
services which are not related to (i) above,
from time to time;

أو خدمات أخرى ل/) توفير الدعم التشغيلي وتوفير أي معدات وii(
 من وقت آلخر؛،) أعالهi( تتعلق بـ

(iii) the provision of accommodation, barge and/or
caravans, as well as storage tanks and any
other equipment required for the purposes of
the same;

 وكذلك صهاريج،أو الكرفانات/أو البارجة و/) توفير أماكن اإلقامة وiii(
التخزين وأي معدات أخرى مطلوبة لتلك األغراض؛

(iv) importing, procuring, acquiring, owning,
leasing, transferring, selling, marketing,
operating, maintaining, financing and
disposing of drilling and workover rigs and
maintenance and simulation and
accommodation barge services, as well
providing any equipment, assets, materials
and machinery required to perform well
services;

) استيراد وشراء وحيازة وامتالك وتأجير ونقل وبيع وتسويقiv(
وتشغيل وصيانة وتمويل والتخلص من منصات الحفر وصيانة
 باإلضافة إلى توفير،اآلبار وخدمات الصيانة والمحاكاة واإلقامة
أي معدات وأصول ومواد واآللت المطلوبة ألداء خدمات اآلبار؛

(v) performing drilling works and associated well
services (which shall include but not be limited
to mud services, cementing services, tubular
running services, coiled tubing, directional
drilling, e-line logging, fishing, liner hanger,
casing, slick line and/or fracturing/stimulation)
in relation to the development, completion and
treatment of onshore, offshore and island
wells, both conventional and unconventional,
for the exploration and extraction of
petroleum, natural gas and water;

) أداء أعمال الحفر وخدمات اآلبار المرتبطة بها (والتي تشمل علىv(
 وخدمات، وخدمات اإلسمنت،سبيل المثال ل الحصر خدمات الطين
 وتسجيل، والحفر الموجه، واألنابيب الملتفة،التشغيل األنبوبي
،casing وال،liner hanger وال، والصيد،الخط اإللكتروني
أو التكسير) فيما يتعلق بتطوير وإنجاز ومعالجة/ وslick lineوال
، التقليدية وغير التقليدية،اآلبار البرية والبحرية والجزرية
لستكشاف واستخراج البترول والغاز الطبيعي والمياه؛

(vi) drilling works and related services pertaining
to the development of the discovered fields;

) أعمال الحفر والخدمات المتعلقة بتطوير الحقول المكتشفة؛vi(

(vii) producing, trading, buying, selling,
distributing, marketing, managing and
maintaining chemical substances and other
products used in or required by the oil and gas
industry, and procuring, constructing, owning,
leasing, transferring, selling, operating,
maintaining, financing and disposing of any
facilities or assets required for such purposes;

) إنتاج المواد الكيميائية والمنتجات األخرى المستخدمة في أو التيvii(
 والتجار بها وشرائها وبيعها،تتطلبها صناعة النفط والغاز
 وشراء وبناء وامتالك،وتوزيعها وتسويقها وإدارتها وصيانتها
وتأجير ونقل وبيع وتشغيل وصيانة والتمويل والتخلص من أي
منشآت أو أصول مطلوبة من أجل هذه األغراض؛

(viii) project management services relating to the
overall coordination and integration of such
services;

) خدمات إدارة المشروع المتعلقة بتنسيق ودمج الخدمات؛viii(

(ix) establishing, acquiring, dissolving or
disposing of subsidiaries, businesses, joint
ventures, partnerships or assets, provision of
manpower and entering into contractual
relationships, each in relation to the above
activities; and/or

) إنشاء أو الحصول على أو حل أو التخلص من الشركات التابعة أوix(
،األعمال التجارية أو المشاريع المشتركة أو الشراكات أو األصول
 فيما يتعلق،وتوفير القوى العاملة والدخول في عالقات تعاقدية
أو/باألنشطة المذكورة أعاله ؛ و

(x) any other activities directly or indirectly related
to, connected to or incidental to the above
activities.

) أي أنشطة أخرى مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر باألنشطةx(
.المذكورة أعاله أو مرتبطة بها أو عرضية لها
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4.3

:سوف تنفذ الشركة وتجري أنشطة الشركة شريطة ان

The Company shall carry out and perform the
Company Operations and activities provided
always that:

) تتصرف الشركة وفقاا لقرارات مساهمي الشركة كما تم إجراؤها1(
وفقاا لهذا النظام األساسي أو أي اتفاقية أخرى بين المساهمين؛

(i) the Company shall act in accordance with
decisions of the Shareholders of the Company
as made in accordance with these Articles of
Association or any other agreement between
the Shareholders;
(ii)

) يجوز للشركة امتالك أي منشآت أو معدات أو مواد تم إنشاؤها2(
أو استخدامها ألنشطة الشركة أو المرافق المستخدمة ألنشطة
 شريطة أن يتم تسجيل أصول معينة باسم الشركة؛،الشركة

the Company may own any installation,
equipment or materials erected or used for
Company Operations or the facilities used for
such Company Operations, provided that
certain assets may be registered in the name
of the Company;

.) تكون جميع أنشطة الشركة التي تجريها الشركة بهدف الربح3(

(iii) all Company Operations conducted by the
Company shall be on a profit-making basis.
4.4
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تُفسَّر أغراض الشركة والموضحة في الفقرات المذكورة أعاله بشكل
ّ متحرر وتكون لها أوسع المعاني دون أ
.ي تقييد

The above objectives shall be interpreted
liberally and in their widest meaning and shall
not be narrowly interpreted.
PART TWO

الباب الثاني

THE CAPITAL OF THE COMPANY

في رأس مال الشركة

4-4

)5( المادة

Article (5)

 درهم مقسم إلى1,600,000,000 حـدد رأس مـال الشـركة المصدر بمـبلغ
 تكون جميع. درهم لكل سـهم0.10  بقيمة اسمية، سهم16,000,000,000
.أسهم الشركة متساوية في التصنيف مع بعضها البعض من كافة الجوانب

The issued capital of the Company is 1,600,000,000
Dirham, divided into 16,000,000,000 shares. The
nominal value of each share is 0.10 Dirham. All the
shares of the Company shall rank equally with one
another in all aspects.

)6( المادة

Article (6)
All of the shares in the Company are nominal shares.
The percentage of the shareholding of UAE Nationals at
any time during the existence of the Company must not
be less than fifty one percent (51%) of the share capital
of the Company.

جميع أسهم الشركة اسمية ويجب أل تقل نسبة األسهم المملوكة لمواطني الدولة
ّ في أ
) واحد وخمسين بالمائة من%51( ي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن
.رأس مال الشركة

)7( المادة

Article (7)
One hundred percent (100%) of the total nominal value
of the shares shall be paid up in full on subscription.

.) مائة بالمائة من كامل القيمة السمية لألسهم عند الكتتاب%100( تُدفع
)8( المادة

Article (8)
The Shareholders shall only be liable for the Company’s
liabilities and losses to the extent of the unpaid amount
(if any) of the shares held by each of them. Such
Shareholder liabilities may only be increased pursuant
to the unanimous approval of the Shareholders.

ل يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة إل في حدود المبلغ
غير المدفوع (إن وجد) مما يملكون من أسهم ول يجوز زيادة التزامات
.المساهمين إل بموافقتهم الجماعية

)9( المادة

Article (9)
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Ownership of any share in the Company shall be
deemed an acceptance by the Shareholder to be bound
by these Articles and the resolutions of the General
Assemblies. A Shareholder may not request a refund for
amounts paid to the Company in consideration of his/her
shareholding in the capital.

يترتب على ملكية السهم قبول المساهم بنظام الشركة األساسي وقرارات
 ول يجوز للمساهم أن يطلب استرداد ما دفعه للشركة كحصة.جمعياتها العمومية
.في رأس المال

)10( المادة

Article (10)
The shares are not divisible (i.e. a share may not be
divided among more than one (1) person).

يكون السهم غير قابل للتجزئة (بمعنى انه ل يجوز تجزئة السهم على أكثر من
.)شخص
)11( المادة

Article (11)
Each share shall entitle its holder to a proportion equal
to that of the other shares without distinction (i) in the
ownership of the assets of the Company upon
dissolution, (ii) in the profits of the Company as stated
hereinafter, (iii) in the rights to attend General Assembly
meetings and (iv) in voting on the resolutions thereof.

كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز (أ) في ملكية
)موجودات الشركة عند تصفيتها و(ب) في أرباح الشركة المبينة فيما بعد و(ج
.في حق حضور جلسات الجمعيات العمومية و(د) في التصويت على قراراتها

)12( المادة

Article (12)
12.1

The Company shall list its shares on a licensed
financial market in the UAE. The Board of
Directors may list the shares, or instruments
representing the shares, with other financial
markets abroad. When the shares of the
Company are listed with financial markets in the
UAE or abroad, the Company must abide by the
laws, rules and regulations applicable in such
markets including the laws, rules and
regulations relating to the issuance and
registration of the Company’s shares, trading of
those shares and transfer of title thereof and
any rights arising therefrom without the need to
amend these Articles where the provisions are
contradictory to those of the applicable laws and
regulations.

12.2

The Company’s shares may be sold,
transferred, pledged, or otherwise disposed of,
in accordance with the provisions of these
Articles and all such transactions shall be
registered in a special register referred to as the
“Share Register”. Upon listing the Company’s
shares on the Market in accordance with the
Listing Rules, such transactions shall be
registered in accordance with the regulations for
selling, purchasing, clearing, settling and
recording, applicable in the Market.

12.3

In the event of the death of a Shareholder,
his/her heir(s) shall be the only person(s) to be
approved by the Company as having rights or
interests in the shares of the deceased
Shareholder. Such heir(s), for so long as they
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تقوم الشركة بإدراج أسهمها في أحد أسواق األوراق المالية المرخصة
 كما يجوز لمجلس اإلدارة إدراج األسهم أو صكوك تمثل.في الدولة
 وفي حالة إدراج.األسهم في األسواق المالية األخرى خارج الدولة
 فعلى،أسهم الشركة في األسواق المالية في الدولة أو في الخارج
الشركة أن تتبع القوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها في تلك
األسواق بما في ذلك قوانين وأنظمة ولوائح إصدار وتسجيل أسهم
الشركة وتداولها ونقل ملكيتها وترتيب حقوق عليها وذلك دون الحاجة
إلى تعديل األحكام الواردة في هذا النظام األساسي في حالة تعارضها
.مع هذه القوانين أو األنظمة أو اللوائح
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يجوز بيع أسهم الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو التصرف أو
ّ التعامل فيها على أ
.ي وجه بمقتضى وطبقا ألحكام هذا النظام األساسي
ّ ويتم تسجيل أ
ي من هذه التعامالت في األسهم في سجل خاص يسمى
 وعند إدراج أسهم الشركة في السوق وفقاا لقواعد،”“سجل األسهم
ّ  فان تسجيل أ،اإلدراج
ي من التعامالت المذكورة أعاله في هذه المادّة
في أسهم الشركة يت َم وفقا ألنظمة البيع والشراء والمقاصة والتسويات
.والقيد المتبعة لدى ذلك السوق
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 يكون وريثه هو الشخص الوحيد الذي،في حالة وفاة أحد المساهمين
توافق الشركة بأن له حقوق ملكية أو مصلحة في أسهم المتوفى ولذلك
الوريث طالما أنه حامل األسهم الحق في األرباح والمتيازات األخرى
 و يكون للوريث بعد تسجيله في الشركة.التي كان للمتوفى حق فيها
وفقا ألحكام هذا النظام ذات الحقوق كمساهم التي كان يتمتع بها
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 ول تعفى تركة المساهم المتوفي من.المتوفى فيما يخص هذه األسهم
ّ ي التزام فيما يختص بأ
ّ أ
.ي سهم كان يملكه وقت الوفاة

hold the shares, shall be entitled to such
dividends and other privileges as the deceased
Shareholder would have been entitled in
relation to such shares. Such heir(s), after being
registered as a Shareholder in accordance with
these Articles, shall have the same rights in
his/her capacity as a Shareholder in the
Company as the deceased Shareholder had in
relation to such shares. The estate of the
deceased Shareholder shall not be exempted
from any obligation regarding any share held by
him/her at the time of death.
12.4

ّ يجب على أ
ي شخص يصبح له الحق في أية أسهم في الشركة نتيجة
ّ لوفاة أو إفالس أ
ي مساهم أو بمقتضى أمر حجز صادر عن أية محكمة
:) يوماا30( مختصة أن يقوم خالل ثالثين

Any person who becomes entitled to rights to a
share or shares in the Company as a result of
the death or bankruptcy of any Shareholder, or
pursuant to an attachment order issued by any
competent court of law, should within thirty (30)
days:
(i)

produce evidence of such right to the Board of
Directors; and

(ii)

select either to be registered as a Shareholder
or to nominate another person to be registered
as a Shareholder of the relevant share(s).
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 و،) بتقديم البينة على هذا الحق إلى مجلس اإلدارة1(
) أن يختار أما أن يتم تسجيله كمساهم أو أن يسمى شخصا ليتم2(
.تسجيله كمساهم فيما يختص بذلك السهم
)13( المادة

Article (13)

، عند اكتمال إدراج أسهمها في السوق وفقاا لقواعد اإلدراج،تستبدل الشركة
سجل األسهم ونظام نقل ملكية األسهم المعمول به بنظام إلكتروني لتسجيل
األسهم وقيد نقل ملكيته وفقا للنظام المعمول به في السوق الخاص بقيد وتسجيل
 وتعتبر البيانات الواردة في هذا النظام اإللكتروني نهائية وملزمة ول. األسهم
يجوز الطعن فيها أو طلب نقلها أو تغييرها إل وفقا للنظم واإلجراءات المتبعة
.في السوق

When the Company completes the listing of its shares
on the Market in accordance with the Listing Rules, it
shall replace its share register system and the applied
system of its ownership transfer with an electronic
system for the registration of the shares and transfers
thereof as applicable in the Market. The data
electronically recorded thereon is final and binding and
cannot be challenged, transferred or altered except in
accordance with the regulations and procedures
followed in the Market.

)14( المادة

Article (14)

ّ  أل،ل يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه
 أن يطلبوا وضع األختام على،ي سبب كان
دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ول أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان
 لدى، ويجب عليهم.القسمة ول أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة
 التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى،استعمال حقوقهم
.قرارات جمعياتها العمومية

A Shareholder’s heirs or creditors may not, for
whatsoever reason, request the attachment of the
Company’s books or assets. They also may not request
to divide those assets or sell them in one lot because the
shares are not divisible, nor to interfere in any way
whatsoever in the management of the Company. Those
heirs and creditors must, when exercising their rights,
rely on the Company’s books, inventories, balance
sheets and resolutions of the General Assembly.

)15( المادة

Article (15)
The Company shall pay dividends on each share to the
last holder of such share whose name is registered in
the share register on the date specified by the General
Assembly for payment of such dividends. Such holder
shall have the sole right to the profits due on those

تدفع الشركة حصص األرباح المستحقة عن كل سهم آلخر مالك له مقيد اسمه
في سجل األسهم بالشركة في التاريخ الذي تقرره الجمعيّة العموميّة لدفع تلك
 ويكون له وحده الحق في استالم المبالغ المستحقة عن ذلك السهم سواء.األرباح
.كانت حصصا في األرباح أو نصيبا في موجودات الشركة في حال تصفيتها
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shares whether these profits represent dividends or
entitlements to a part of the Company’s assets in the
event of liquidation.
)16( المادة

Article (16)
16.1

Subject to the provisions of the Law and
obtaining the approval of the Authority, the
share capital of the Company may be increased
by issuing new shares of the same nominal
value as the original shares or of the same
nominal value plus a premium. The share
capital of the Company may also be reduced
after obtaining the approval of the Authority.

 يجوز،مع مراعاة أحكام القانون وبعد الحصول على موافقة الهيئة
زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة اإلسمية
 كما.لألسهم األصلية أو بإضافة عالوة إصدار إلى القيمة اإلسمية
.يجوز تخفيض رأس مال الشركة بعد الحصول على موافقة الهيئة
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16.2

New shares may not be issued at less than the
nominal value thereof. If such shares are issued
at a premium, such premium shall be added to
the legal reserves even if, by doing so, the legal
reserves exceed half of the issued share
capital.

 وإذا تم،ل يجوز إصدار األسهم الجديدة بأقل من قيمتها اإلسمية
 ولو، أضيف الفرق إلى الحتياطي القانوني،إصدارها بأكثر من ذلك
.جاوز الحتياطي القانوني بذلك نصف رأس مال الشركة المصدر
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16.3

An increase or a reduction of the share capital
shall require approval by a Special Resolution
of the General Assembly, pursuant to a
recommendation of the Board of Directors in
both cases, and after reviewing the Auditor’s
report in case of a reduction. In the case of an
increase, the resolution must state the amount
of the increase, the value of the shares to be
issued and any pre-emption rights offered to
existing Shareholders. In the case of a
reduction in the share capital, the resolution
must state the amount reduced and the method
of its implementation.

أي زيادة في رأس مال الشركة أو تخفيضه تتطلب موافقة بقرار خاص
،من الجمعيّة العموميّة بناءاا على اقتراح من مجلس اإلدارة في الحالتين
ّ وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات في حالة أ
 وعلى أن،ي تخفيض
 مقدارها وسعر إصدار األسهم الجديدة وحق،يبين في حالة الزيادة
 ويبين في حالة.المساهمين القدامى في أولوية الكتتاب في هذه الزيادة
.التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفية تنفيذه

3-16

16.4

Any issue of new shares must first be offered to
the existing Shareholders for subscription, in
proportion to their existing shareholdings,
before being offered to any third party, subject
to the other provisions of this Article 16.
Subscription for new shares shall be governed
by the same rules of subscription as the existing
shares.

في حالة إصدار أسهم جديدة يجب أن يتم عرضها على المساهمين
 قبل أن يتم عرضها،الحاليين لالكتتاب فيها بما يتناسب مع حصصهم
 يكون للمساهمين حق األولوية.16  وفقاا ألحكام هذه المادة،على الغير
في الكتتاب باألسهم الجديدة ويسري على الكتتاب في هذه األسهم
.القواعد الخاصة بالكتتاب في األسهم األصلية
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16.5

In accordance with articles 223, 224, 225 and
292 of the Law, the Company may increase its
capital without applying the pre-emption rights
of the existing Shareholders: (a) for the purpose
of the entry of a strategic partner; (b) for the
purpose of capitalising the Company’s debts,
(c) for the purpose of converting bonds or sukuk
issued by the Company into shares, and/or (d)
acquiring an existing company and issuing new
shares in the Company to the partners or
Shareholders of that acquired company,
provided that the Company obtains all the
required approvals from the Authority and the
General Assembly approves the relevant
increase in capital by way of Special Resolution.

) من القانون يجوز292 و225 و224 و223( وفقاا ألحكام المواد
زيادة رأس مال الشركة دون تطبيق حقوق األولوية للمساهمين
أو/ و، (أ) ألغراض إدخال مساهم استراتيجي في الشركة:القائمين
أو (ج) تحويل السندات/ و،(ب) لتحويل ديون الشركة إلى راس مال
او (د) الستحواذ على/أو الصكوك المصدرة من الشركة إلى أسهم و
شركة قائمة وإصدار اسهم جديدة في الشركة لصالح الشركاء او
 وبشرط الحصول علي،المساهمين في تلك الشركة المستحوذ عليها
جميع الموافقات الالزمة من الهيئة و الجمعيّة العموميّة والموافقة على
.زيادة رأس المال من خالل قرار خاص للجمعيّة العموميّة
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16.6

The Company may by Special Resolution
increase its share capital without triggering the
pre-emption rights of existing Shareholders
noted above, in order to implement a share
incentive
scheme
for
its
employees
(“Employees Share Option Plan”) in light of the
resolutions issued by the Authority in this
respect.

يجوز أيضا للشركة عن طريق إصدار قرار خاص زيادة رأس المال
المصدر الخاص بها دون تفعيل حقوق األولوية للمساهمين القائمين
 لتطبيق برنامج تحفيز،المشار إليهم أعاله في الكتتاب باألسهم الجديدة
موظفي الشركة ("برنامج أسهم اثابة وتحفيز العاملين") بتملك أسهم
.فيها في ضوء القرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن
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16.7

The Board of Directors shall present any
Employees Share Option Plan to the General
Assembly for approval by way of Special
Resolution. Board Directors shall not be
allowed to participate in an Employees Share
Option Plan. The share capital of the Company
may be increased in a five (5) year period by no
more than ten percent (10%) of the issued
capital for the purpose of establishing and
implementing such Employees Share Option
Plan. The time, number and terms upon which
such shares are allocated to establish or
implement the Employees Share Option Plan
shall be determined by the Board of Directors
from time to time.

ويعرض مجلس اإلدارة أي برنامج أسهم اثابة وتحفيز العاملين بتملك
 ول.أسهم فيها على الجمعيّة العموميّة للموافقة بموجب قرار خاص
يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة المشاركة في برنامج أسهم اثابة وتحفيز
)5(  كما يجوز زيادة رأسمال الشركة خالل مدة خمس.العاملين
) عشرة بالمائة من رأس المال%10( سنوات بنسبة ل تزيد عن
 ويحدد.المصدر لغرض تطبيق برنامج أسهم اثابة وتحفيز العاملين
مجلس اإلدارة من وقت آلخر وقت وعدد وشروط تخصيص األسهم
.لتطبيق برنامج أسهم اثابة وتحفيز العاملين
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PART THREE

الباب الثالث

في سندات القرض

LOAN DEBENTURES

)17( المادة

Article (17)
17.1

Subject to the provisions of the Law, the
General Assembly may resolve by a Special
Resolution, and after obtaining the approval of
the Authority, to issue tradable or non-tradable
bonds or sukuk of any nature of equal value per
issue whether they are convertible to shares or
otherwise. The Special Resolution shall
determine the value of the bonds or sukuk, the
terms of issuance and their convertibility into
shares. The General Assembly may also
resolve to delegate to the Board of Directors the
power to determine the date of issuance of such
bonds or sukuks, pursuant to the terms and
regulations issued by the Authority.

17.2

Any bond or sukuk issued by the Company shall
remain nominal until fully paid up. The
Company may not issue “bearer” bonds or
sukuks. Bonds or sukuks issued in connection
with a single loan shall give equal rights to the
holders of such bonds or sukuks. Any condition
to the contrary shall be invalid.

، للجمعيّة العموميّة للشركة بقرار خاص،مع مراعاة أحكام القانون
ّ  أن تقرر إصدار سندات قرض من أ،وبعد موافقة الهيئة
ي نوع أو
صكوك إسالمية بقيم متساوية لكل إصدار سواء كانت قابلة أو غير
قابلة للتداول وسواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في
 ويبين القرار الخاص قيمة السندات أو الصكوك وشروط.الشركة
 ولها أن تصدر قراراا،إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم
بتفويض الصالحية الى مجلس اإلدارة في تحديد موعد إصدار
.السندات أو الصكوك وفقاا للشروط واللوائح الصادرة من الهيئة
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أي سند أو صك تصدره الشركة يظل إسمي اا حتى اكتمال سداد قيمته
 ويُمنَح ألصحاب.ول يجوز إصدار السندات أو الصكوك لحاملها
السندات أو الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد حقوقاا متساوية
.ويقع باطالا كل شرط يخالف ذلك
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PART FOUR

الباب الرابع

BOARD OF DIRECTORS

في مجلس اإلدارة
)18( المادة

Article (18)

10

18.1

The Company shall be managed by a Board of
Directors consisting of seven Board Directors to
be elected by the General Assembly via secret
Cumulative Voting. A Secretary, who is not a
Board Director, shall be appointed by the Board
of Directors.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعةأعضاء تنتخبهم
 ويعيّن مجلس اإلدارة.الجمعيّة العموميّة بالتصويت السري التراكمي
.مقرراا له من غير أعضائه
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18.2

In all cases, the majority of the Board Directors,
including the Chairperson, shall be UAE
Nationals.

 بما، أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة، في جميع األحوال،ويجب
. من مواطني الدولة،فيهم رئيس مجلس اإلدارة
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)19( المادة

Article (19)
The Board Directors may be experienced persons who
are not shareholders.

.يجوز أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين
)20( المادة

Article (20)
The Company shall abide by the Corporate Governance
Rules with respect to nomination for Board membership.
Any candidate for Board membership shall provide the
Company with the following:
(i)

a curriculum vitae stating their professional
experience and academic qualifications and
determining the position he/she is nominated to
(executive/non- executive/independent);

(ii)

an undertaking to abide by the Law and these
Articles and to exercise his/her duties as a prudent
person.

تلتزم الشركة بقواعد حوكمة الشركات بشأن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
:ويتعيّن على المرشح لعضوية مجلس اإلدارة أن يقدم للشركة ما يلي

) السيرة الذاتية موضحاا بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي مع تحديد1(
مستقل)؛/غير تنفيذي/صفة العضوية التى يترشح لها (تنفيذي

 وأنه،التزامها بأحكام القانون والنظام األساسي للشركة/) إقرار بإلتزامه2(
سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله؛
تزاول العمل فيها أو/) بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول3(
ّ تشغل عضوية مجالس إداراتها وكذلك أ/يشغل
ي عمل يقوم به بصورة
مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة؛

(iii) a list of the companies and entities for which he/she
works or in which he/she is a member of the board,
in addition to any other competing activity he/she
carries out, whether directly or indirectly.

) في حال ممثلي الشخص اإلعتباري يتعيّن إرفاق كتاب رسمي من4(
الشخص اإلعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس
اإلدارة؛ و

(iv) For representatives of corporate bodies, an official
letter from the corporate body listing the names of
its candidates for the Board of Directors’
membership; and

) بيان بالشركات التجارية التى يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد5(
.األسهم أو الحصص فيها

(v) A list of the commercial companies in which he/she
is a partner or a shareholder, in addition to the
number of shares or stocks he/she owns.

)21( المادة

Article (21)
21.1

Every Board Director shall hold his/her position
for a term of three (3) years. At the end of such
term, the Board of Directors shall be
reconstituted. A Board Director whose term of
membership is completed may be re-elected.

 وفي.) سنوات3( يتولى كل عضو مجلس إدارة منصبه لمدة ثالث
 ويجوز إعادة إنتخاب. يعاد تشكيل مجلس اإلدارة،نهاية هذه المدة
.أعضاء مجلس اإلدارة الذين انتهت مدة عضويتهم
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21.2

The Board of Directors may appoint new Board
Directors to fill the positions that become vacant
during the year provided that such appointment
is presented to the General Assembly in its first
subsequent meeting to ratify such appointment
or to appoint other Board Directors. If the vacant

لمجلس اإلدارة أن يعيّن أعضاء جدد في المراكز التي تخلو في أثناء
السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعيّة العموميّة في أول
 فإذا بلغت أو تعدت المراكز.اجتماع لها إلقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم
،الشاغرة في أثناء السنة ربع عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو أكثر
وجب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعيّة العموميّة لالجتماع خالل
) يوماا على األكثر من تاريخ شغر آخر منصب إلنتخاب30( ثالثين
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positions during the year reach or exceed one
(1) quarter of the number of the Board of
Directors, the Board of Directors must call for a
General Assembly to convene no later than
thirty (30) days from the date of the last position
becoming vacant in order to elect new Board
Directors to fill the vacant positions. In all cases,
the new Board Director shall complete the term
of his/her predecessor and such Board Director
may be re-elected once again.

 يكمل عضو مجلس، وفي جميع األحوال.من يمأل المراكز الشاغرة
.اإلدارة الجديد مدة سلفه ويكون هذا العضو قابال لإلنتخاب مرة أخرى

)22( المادة

Article (22)
22.1

The Board of Directors shall elect by secret
ballot, from amongst its members, a
Chairperson and a vice-Chairperson. The
Chairperson shall represent the Company
before the courts and execute resolutions
adopted by the Board of Directors. The viceChairperson shall act on behalf of the
Chairperson in his/her absence or if the latter is
otherwise incapacitated.
It shall not be
permissible for the same individual to
contemporaneously hold the position of
Chairperson and managing director or any other
executive function in the Company. The
Company must also have a secretary to the
Board of Directors who may not be one of the
Board Directors, who shall satisfy the
requirements of the Corporate Governance
Rules issued by the Authority and report directly
to the Board of Directors. The Secretary may
only be dismissed by resolution of the Board of
Directors.

ينتخب مجلس اإلدارة بالتصويت السري من بين أعضائه رئيس مجلس
 يمثل رئيس مجلس اإلدارة.اإلدارة ونائبا لرئيس مجلس اإلدارة
 وعليه تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس،الشركة أمام القضاء
 ويقوم نائب رئيس مجلس اإلدارة مقام رئيس مجلس اإلدارة.اإلدارة
عند غيابه أو قيام مانع لديه ول يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس
.الدارة ومنصب العضو المنتدب أو أي وظيفة تنفيذية أخرى بالشركة
كما يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس اإلدارة من غير أعضائه
تتوافر فيه المتطلبات المحددة في دليل الحوكمة الصادر عن الهيئة
 ول يجوز عزله ال بموجب قرار من،ويتبع مجلس اإلدارة مباشرة
.مجلس الدارة
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22.2

The Board of Directors may form one or more
committees from amongst its members and/or
other persons as may be designated by the
Board of Directors, and delegate to such
committees certain specified powers and
authorities as the Board of Directors may
determine.

او الغير لجنة أو/يحق لمجلس اإلدارة أن يُشكل من بين أعضائه و
أكثر يعهد اليها صالحيات واختصاصات وسلطات معيّنة على النّحو
.الذي يقرّره مجلس اإلدارة
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)23( المادة

Article (23)
23.1

The Board of Directors shall have all the powers
to manage the Company and the authority to
perform all deeds and acts on behalf of the
Company and to carry out all the functions
required by its objectives. Such powers and
authorities shall not be restricted except as
stipulated in the Law, the Law of Establishment,
these Articles or as to be resolved by the
General Assembly. The Board of Directors is
further hereby expressly authorised, for the
purpose of Article 154 of the Law, to conclude
any loan agreements for periods in excess of
three (3) years, to sell or mortgage the
Company’s real estate and assets, to release
the Company’s debtors and to conduct

لمجلس اإلدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة األعمال
والتصرفات نيابة عن الشركة وممارسة كافة الصالحيات المطلوبة
 ول يحد من هذه السلطات والصالحيات إل ما نص.لتحقيق أغراضها
عليه القانون أو قانون التأسيس أو هذا النظام األساسي أو ما ورد
 وعالوة على ذلك يُخ َّول مجلس اإلدارة.بقرار من الجمعيّة العموميّة
 من القانون عقد154 صراح اة بموجب هذا النظام وألغراض المادّة
) سنوات وكذلك بيع أو رهن٣( القروض آلجال تزيد على ثالث
عقارات وأصول الشركة وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم
.وإجراء الصلح والتفاق على التحكيم ورفع القضايا وتسويتها

12
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conciliation and agree to arbitration, and to file
lawsuits and to settle the same.
23.2

The Board of Directors shall issue regulations
relating to the administrative and financial
affairs
of
the
Company,
and
to
personnel/employee affairs and their financial
entitlements. The Board of Directors shall also
issue regulations to organise its business,
meetings and allocation of its authorities and
responsibilities.

ويضع مجلس اإلدارة اللوائح المتعلقة بالشئون اإلدارية والمالية
 كما يضع مجلس.موظفي الشركة ومستحقاتهم المالية/وشئون عمال
اإلدارة لئحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الختصاصات
.والمسئوليات
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)24( المادة

Article (24)
The Board of Directors may resolve to grant the right to
solely represent the Company to the Chief Executive
Officer and/or any Board Director under the conditions,
limits and terms included in the relevant Board of
Directors resolution and the provisions of the Law.

يجوز لمجلس اإلدارة أن يصدر قراراا بمنح حق صفة تمثيل الشركة على انفراد
أو أياا من أعضاء مجلس اإلدارة وذلك في حدود الشروط/للرئيس التنفيذي و
.واألحكام التي يتضمنها ذلك القرار وأحكام القانون

)25( المادة

Article (25)
The Board of Directors shall hold a minimum of four (4)
meetings each year and shall hold its meetings at the
head office of the Company, or at any other place inside
the UAE as the Board Directors shall agree upon. The
meetings of the Board of Directors can be held through
audio or video conferencing facilities. The invitation
shall be sent one week before the meeting and shall be
sent together with the agenda. Each Board Director
may add urgent items to the agenda.

) أربع اجتماعات سنوياا على األقل في المركز الرئيسي4( يعقد مجلس اإلدارة
ّ للشركة أو في أ
.ي مكان آخر داخل الدولة يوافق عليه أعضاء مجلس اإلدارة
ويجوز أن تُعقد اجتماعات مجلس اإلدارة عن طريق وسائل التصال المسموعة
 وتوجه الدعوة قبل أسبوع على األقل من الموعد المحدد مشفوعة.أو المرئية
 ولكل عضو مجلس إدارة الحق في إضافة أي موضوع يرى،بجدول العمال
.ضرورة بحثه في الجتماع

)26( المادة

Article (26)

ل يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحاا ومكتمل النصاب إل بعد دعوة
 ويكون الحضور شخصياا.جميع أعضائه وبحضور أغلبيتهم شخصياا
من خالل التواجد الفعلي أو التواجد من خالل التقنية الصوتية او تقنية
 ويجوز لعضو،الصوت والفيديو او أي وسيلة أخرى تسمح بها الهيئة
مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء مجلس اإلدارة خطياُ في
 ول. يكون لهذا العضو صوتان، وفي هذه الحالة.الحضور والتصويت
يجوز أن ينوب عضو مجلس اإلدارة عن أكثر من عضو واحد من
.أعضاء مجلس اإلدارة كما ل يجوز التصويت بالمراسلة
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The resolutions of the Board of Directors are
adopted by a majority of the votes of the Board
Directors present or represented. In case of a
tie, the Chairperson or the person acting on
his/her behalf shall have a casting vote.

وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات أعضاء مجلس اإلدارة
 رجح الجانب الذي منه، وإذا تساوت األصوات.الحاضرين والممثلين
.الرئيس أو من يقوم مقامه
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The details of items discussed in a meeting of
the Board of Directors or its committee(s) and
decisions thereof, including any reservations or
any dissenting opinions, shall be recorded by
the Secretary or the committee in the minutes of
such meetings provided all the present Board

تسجل تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم اتخاذها في
محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أو لجانه من قبل مقرر مجلس
اإلدارة أو اللجنة بما في ذلك أية تحفظات ألعضاء مجلس اإلدارة أو
 ويجب توقيع كافة أعضاء مجلس اإلدارة.آراء مخالفة عبروا عنها
الحاضرين أو أعضاء اللجان على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة
 على أن ترسل نسخ من هذه المحاضر ألعضاء مجلس،قبل اعتمادها
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26.1

A meeting of the Board of Directors shall not be
valid unless a notice is given to each Board
Director and attended by a majority of the Board
Directors in person. Attendance in person shall
be satisfied if a Board Director is physically
present or is present through videoconferencing or any other method as may be
permitted by the Authority. A Board Director
may appoint another Board Director in writing to
attend and vote on his/her behalf. In such a
case, such Board Director shall have two (2)
votes. A Board Director may not act on behalf of
more than one (1) Board Director and no Board
Director shall vote by way of correspondence.

26.2

26.3

13

Directors or committee members sign the
minutes prior to endorsement. Copies of the
said minutes of meeting shall be sent to the
Board Directors or committee members
following endorsement for their records. The
minutes of meetings of the Board of Directors or
its committee(s) shall be kept with the
Secretary. In the event that a Board Director
refuses to sign, his/her refusal, with reasoning
thereof, should be noted in the minutes.

 وتحفظ محاضر.اإلدارة أو أعضاء اللجان بعد اعتمادها لالحتفاظ بها
 وفي.اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه من قبل مقرر مجلس اإلدارة
 يُثبت إعتراضه،حالة امتناع أحد أعضاء مجلس اإلدارة عن التوقيع
.في المحضر وتُذكر أسباب العتراض في حال إبدائها

26.4

Without prejudice to the minimum number of
Board of Directors’ meetings set out above, the
Board of Directors may approve certain
resolutions by circulation, taking into
consideration that: (1) the majority of the Board
Directors agree and approve that the
circumstances are sufficiently urgent to justify
the issuance of a resolution by circulation, and
(2) the Board Directors are provided with the
resolution by circulation in writing for their
approval attaching all related documents.

دون اإلخالل بإلتزام مجلس اإلدارة بالحد الدني لعدد إجتماعاته
 يجوز لمجلس اإلدارة الموافقة على بعض قراراته،الواردة أعاله
) موافقة أعضاء مجلس اإلدارة باألغلبية على1( :بالتمرير مع مراعاه
) تسليم2( و،وجود حالة طارئة تستدعي إصدار القرار بالتمرير
أعضاء مجلس اإلدارة القرار بالتمرير مكتوب خطياا للموافقة عليه
.مصحوباا بكافة المستندات والوثائق الالزمة لمراجعته
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26.5

The Chairperson, the Secretary and the
Company’s general legal counsel are hereby
authorised either solely or jointly to provide
certified copies of extracts taken from the
minutes of any Board of Directors’ meeting, by
signing such extracts, identifying that it is a
certified true copy of the original and providing
for the date of such certification. Any party
dealing with the Company may rely absolutely
on such certified copy as being a true and
accurate copy of the original document.

يُخَ وَّل كالا من رئيس مجلس اإلدارة والمقرر والمستشار القانوني العام
 سواء منفردين أو مجتمعين بتقديم نسخ مصدق عليها،للشركة
ّ لمستخرجات من محضر أ
ي اجتماع لمجلس اإلدارة وذلك بتوقيع تلك
المستخرجات واإلشارة إلى إنها نسخة طبق األصل من المحضر
ّ  ويجوز أل.األصلي مع ذكر تاريخ التصديق عليها
ي طرف يتعامل مع
الشركة التعويل بشكل مطلق على تلك النسخة المصدق عليها
.باعتبارها نسخة طبق األصل ودقيقة من المستند األصلي
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)27( المادة

Article (27)
27.1

The Board of Directors shall review the Conflicts
of Interest of the Board Directors. The Board of
Directors shall resolve on such matter in the
presence of a majority of the Board Directors
with the Board Director having a Conflict of
Interest being barred from voting on the same.

ينظر مجلس اإلدارة في تعارض المصالح الموجود لدى أعضاء مجلس
 ويصدر مجلس اإلدارة قراره بحضور أغلبية أعضاء مجلس.اإلدارة
 ول يجوز لعضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة المتعارضة.اإلدارة
.الشتراك في التصويت على هذا القرار

1-27

27.2

Each Board Director shall notify the Board of
Directors of his/her Conflicts of Interest, or any
Conflict of Interest of an entity that he/she
represents, in respect of a transaction or
dealing that the Company is a party to. Any
Conflict of Interest of a Board Director shall be
referred to the Board of Directors for approval
and must also be approved on an annual basis
by the General Assembly. The declaration of
such Board Director shall be noted in the
minutes of the meeting and he/she may not vote
on any resolution concerning such transaction
or dealing to which the Company is a party.

على كل عضو مجلس إدارة يكون هناك أي تعارض في المصالح مع
الجهة التى يمثلها فيما يتعلق بصفقة أو معاملة تكون الشركة أحد
 أي تعارض في المصالح ألي عضو مجلس إدارة يعرض.أطرافها
على مجلس اإل دارة إلتخاذ قرار بشأنه وكما يجب ان تتم الموافقة عليه
 أن يُّ بلغ مجلس.بشكل سنوي من قبل الجعية العمومية للشركة
 ول يجوز له،اإلدارة ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة
اإلشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه الصفقة
.أو المعاملة و التي يكون الشركة طرفاا فيها
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27.3

If a Board Director fails to notify the Board of
Directors of his/her Conflict of Interest in respect
of a transaction or dealing that the Company is
a party to, the Company or any of its
Shareholders may apply to the competent court
to annul such transaction or dealing and oblige
the contravening Board Director to return to the
Company any profit or benefit made on such
contract.

إذا تخلّف عضو مجلس اإلدارة عن إبالغ مجلس اإلدارة عن تعارض
المصالح لديه في صفقة أو تعامل تكون الشركة أحد أطرافها جاز
ّ للشركة أو أل
ي من مساهميها عندئ ٍذ التقدم للمحكمة المختصة إلبطال
ّ تلك الصفقة أو التعامل وإلزام عضو مجلس اإلدارة المخالف بأداء أ
ي
 و التي يكون الشركة.ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة
.طرفاا فيها

)28( المادة

Article (28)
The position of a Board Director shall become vacant in
the event of the following occurring to such Board
Director:
(i)

death, incapacity or inability for any other reason to
carry on the duties of a Board Director;

(ii)

conviction of any dishonouring offense;

:يشغر منصب عضو مجلس اإلدارة في حالة وقوع أي من األحداث التالية

ّ ) الوفاة أو اإلصابة بعارض من عوارض األهلية أو العجز بأ1(
ي صورة
 أو،أخرى عن أداء مهام عضو مجلس إدارة
 أو،) اإلدانة بأية جريمة مخلة بالشرف واألمانة2(
) اإلفالس أو التوقف عن دفع الديون التجاريّة حتى لو لم يقترن ذلك3(
 أو،بإشهار اإلفالس

(iii) bankruptcy or ceasing to pay commercial debts,
even if bankruptcy is not declared;

) اإلستقالة من المنصب بموجب إشعار خطي يُرسل للرئيس مجلس4(
 أو،اإلدارة بهذا المعنى

(iv) resignation from the Board of Directors by written
notice sent to the Chairperson to this effect;

 أو،) صدور قرار من الجمعيّة العموميّة بالعزل5(

(v) dismissal by a resolution of the General Assembly;
or

) جلسات متتالية3( ) الغياب عن حضور إجتماعات مجلس اإلدارة ثالث6(
 خالل مدة مجلس اإلدارة دون عذر،) جلسات متقطعة5( أو خمس
.يقبله مجلس اإلدارة

(vi) absence for three (3) successive or five (5) nonsuccessive Board of Directors meetings without an
excuse that is approved by the Board of Directors.

)29( المادة

Article (29)
The Board of Directors shall appoint the Management,
including the Chief Executive Officer, and determine
their authorities, the conditions of their engagement,
their salaries and remunerations. Members of the
Management are not allowed to work for any other
company, save as otherwise permitted by the Board of
Directors.

 وله أن، ويشمل ذلك الرئيس التنفيذي،لمجلس اإلدارة الحق في تعييّن اإلدارة
 ول يجوز ألعضاء،يحدد صالحياتهم وشروط خدماتهم ورواتبهم ومكافآتهم
ّ اإلدارة العمل أل
.ي شركة أخرى إل إذا سُمح لهم بذلك من ِقبَل مجلس اإلدارة

)30( المادة

Article (30)
Without prejudice to the provisions of Article 31 of these
Articles, the Board Directors shall not be personally
liable or obligated for the liabilities of the Company as a
result of performing their duties as Board Directors to the
extent that they have not exceeded their authority.

 ل يكون أعضاء مجلس، من هذا النظام األساسي31 مع مراعاة أحكام المادّة
اإلدارة مسئولين مسئولية شخصية فيما يتعلق بالتزامات الشركة الناتجة عن
قيامهم بواجباتهم كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي ل يتجاوزون فيه حدود
.سلطاتهم
)31( المادة

Article (31)
31.1
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The Board Directors and the Management shall
be held liable towards the Company, the
Shareholders and third parties for all acts of
fraud, abuse of their delegated powers, and for
any breach of the Law or these Articles. Any

يكون مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مسؤولين تجاه الشركة
،والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمـال السلطة
 ويبطل كل شرط،وعن كل مخالفـة للقانون وهذا النظام األساسي
 ل يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين مسؤولية.يقضي بغير ذلك
شخصية فيما يتعلق بالتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم
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provision to the contrary shall be invalid. Board
Directors shall not be personally liable in
connection with the undertakings of the
Company by reason of their having carried out
their duties as Board Directors to the extent they
do not exceed the scope of their authorities.

كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي ل يتجاوزون فيه حدود
.سلطاتهم

31.2

The liability of the Board Directors referred to in
the previous paragraph of this Article shall be
joint if the mismanagement resulted from a
unanimous resolution of the Board Directors.
However, where the relevant resolution was
adopted by a majority vote, the dissenting
Board Directors shall not be liable provided that
they have recorded their objection in the
minutes of the meeting. A Board Director who
was absent from the meeting in which the
resolution was adopted shall not be relieved
from liability unless it can be proven that he or
she had no knowledge of the resolution or that
he or she knew about the resolution but had not
been able to object to it. The Management shall
bear the liability specified in this Article if the
error resulted from a decision issued by it.

تقع المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة على جميع أعضاء
 أما إذا،مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع اآلراء
كان القرار محل المساءلة صادراا باألغلبية فال يُسأل عنه المعارضون
 فإذا تغيب أحد،متى كانوا قد أثبتوا إعتراضهم بمحضر الجلسة
األعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فال تنتفي مسؤوليته إل
إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم إستطاعته اإلعتراض
 وتقع المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة على اإلدارة،عليه
.التنفيذية إذا نشأ الخطأ بقرار صادر عنها
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31.3

The Company shall (to the extent of its assets)
indemnify each Board Director and manager in
the Company against any liability (with the
exception of criminal liability) incurred by them
arising from or in relation to or in connection with
the performance of their duties to the Company
provided that such person was acting in good
faith, and in a manner they reasonably believed
to be in the best interests of the Company, and
provided further that no indemnification shall be
made in respect of any claim, issue or matter as
to which such person shall have been adjudged
by a competent court to be liable to the
Company.

تكون الشركة في حدود موجوداتها مسؤولة عن تعويض أي عضو في
 وأي مدير في الشركة عن أية مسؤولية يتحملها،مجلس اإلدارة
(باستثناء المسؤولية الجنائية) نتيجة للقيام بواجباته أو متصلة بذلك أو
 شريطة أن يكون ذلك الشخص قد قام بذلك بحسن،لها عالقة بالقيام به
نية ونتيجة لعتقاده المعقول أن ما قام به إنما هو لصالح ول يتعارض
 مع مراعاة أن ذلك الشخص ل يستحق أي تعويض.مع مصالح الشركة
بخصوص أية مطالبة أو مسألة ثبتت مسؤوليته عنها تجاه الشركة
.بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة
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)32( المادة

Article (32)
32.1

The Company may not provide any loans to any
Board Director or execute guarantees or
provide any securities in connection with any
loans granted to them. A loan shall be deemed
as granted to a Board Director if granted to
his/her spouse, children or relative up to the
second degree.

ّ ل يجوز للشركة تقديم قروض أل
ي من أعضاء مجلس اإلدارة أو عقد
 ويعتبر قرضاا،كفالت أو تقديم أية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لهم
ّ مقدماا لعضو مجلس اإلدارة كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو أ
ي
.قريب لهُ حتى الدرجة الثانية
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32.2

No loan may be granted to a company where a
Board Director or his/her spouse, children or
relatives up to the second degree holds, jointly
or severally, twenty percent (20%) or more of
the share capital of that company.

ل يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك عضو مجلس اإلدارة أو زوجه
ّ أو أبناؤه أو أ
 حتى الدرجة، سواء مجتمعين أو منفردين،ي من أقاربه
.) عشرين بالمائة أو أكثر من رأس مالها%20( الثانية
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)33( المادة

Article (33)
33.1

The Related Parties shall not use any
information in their possession due to their
membership of the Board of Directors or

يحظر على األطراف ذات العالقة أن يستغّّ ل أي اا منهم ما اتصل به
من معلومات بحكم عضويته في مجلس اإلدارة أو وظيفته في الشركة
في تحقيق مصلحة له أو للغير أياا كانت نتيجة التعامل في األوراق
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employment at the Company to achieve any
interest whatsoever for them or for third parties
as a result of dealing in the securities of the
Company or any other transactions. Such
Related Party may not have a direct or indirect
interest with any party entering into transactions
intended to influence the price of the securities
of the Company or issued thereby.
33.2

 كما ل يجوز لألطراف ذات،المالية للشركة أو غيرها من المعامالت
ّ العالقة أن يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أ
ي طرف
يقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار األوراق المالية الخاصة
.بالشركة أو التي أصدرتها الشركة

Subject to Article 33.3, the Company shall not:

: ل يجوز للشركة،3-33 مع مراعة المادة

(i) conclude any transactions with Related
Parties whose value does not exceed five
percent (5%) of the issued share capital of the
Company without the approval of the Board of
Directors; and
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) عقد أي صفقات مع األطراف ذات العالقة إل بموافقة مجلس اإلدارة1(
) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة المصدر؛%5( فيما ل يجاوز
) عقد أي صفقات مع األطراف ذات العالقة إل بموافقة الجمعيّة2(
) خمسة بالمائة من رأسمال%5( العموميّة للشركة فيما زاد على
.الشركة المصدر

(ii) conclude any transactions with Related
Parties whose value exceeds five percent (5%)
of the issued share capital of the Company
without the approval of the General Assembly.

ول يجوز للشركة عقد صفقات مع األطراف ذات العالقة فيما يجاوز
) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة المصدر إل بعد تقييمها%5(
.بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة

Further, the Company may not conclude
transactions whose value exceeds five percent
(5%) of the issued share capital of the Company
unless such transaction has been evaluated by
an assessor approved by the Authority.

 ذا مصلحة في صفقة يتم،ول يحق لطرف من األطراف ذات العالقة
 سواء في،إبرامها مع الشركة التصويت على قرار يتعلق بتلك الصفقة
.إجتماع مجلس اإلدارة أو الجمعيّة العموميّة

The Related Party, who has an interest in a
transaction to be entered into with the Company
may not vote in the decision relating to such
transaction, either at the meeting of the Board
of Directors or the General Assembly.

ويتعيّن على مدقق حسابات الشركة أن يشتمل تقريره السنوي على
بيان بكافة صفقات تعارض المصالح والتعامالت المالية التي تمت بين
الشركة وأياا من األطراف ذات العالقة واإلجراءات التي أُتُخذت
.بشأنها

The Auditor shall state in his annual report any
Conflicts
of
Interest,
Related
Parties
transactions and financial dealings that have
taken place between the Company and any
Related Parties, and the procedures followed in
this respect.
33.3

Articles 27.1, 27.2, 27.3, 33.2 and 46.1 shall not
apply to transactions, or decisions relating to
transactions, entered or to be entered into
between the Company and the Founder, or
between the Company and any other company
that is directly or indirectly owned or under the
Control of the Founder, or federal or local
government in the UAE, or any transaction that
could be challenged on the grounds of a Conflict
of Interest arising out of the appointment by the
Founder of a Board Director. Any such
transactions entered into by the Company shall
be exempt from the relevant provisions of the
Law and any other related party transaction
rules set out in the Chairman of the Authority’s
Board Resolution No. 3 RM of 2020, as may be
amended from time to time.

 عاليه ل تنطبق1-46  و2-33  و3-27  و2-27  و1-27 إن المواد
على الصفقات أو القرارات المتعلقة بها التي تبرمها الشركة مع
أو شركة مملوكة أو تحت سيطرة المؤسس أو الحكومة/المؤسس و
 أو أي معامالت التي،اإلتحادية أو المحلية بشكل مباشر أو غير مباشر
يمكن الطعن فيها على اساس تعارض المصالح الناشئة عن تعيين
 ويتم استثناء تلك الصفقات والمعامالت.المؤسس لعضو مجلس الدارة
من األحكام المعنية من القانون ومن أي قواعد أخرى تتعلق بمعامالت
األطراف ذات العالقة تم اإلشارة إليها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة
. كما يتم تعديله من حين آلخر2020  لسنة.م.ر/3 رقم
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)34( المادة

Article (34)
No attendance allowance shall be paid to Board
Directors. The remuneration of the Board Directors in
aggregate shall not exceed ten percent (10%) of the net

 وتتكون مكافأة أعضاء،ل يجوز صرف بدل حضور ألعضاء مجلس اإلدارة
)%10( مجلس اإلدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على أن ل تتجاوز
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profits of the Company’s relevant financial year. In
addition, the Company may reimburse any Board
Director for his/her expenses.

 كما يجوز للشركة تعويض،عشرة بالمائة من تلك الرباح للسنة المالية المعنية
.أي عضو مجلس إدارة عن مصاريفه
)35( المادة

Article (35)
The General Assembly may dismiss all or any of the
Board Directors and open the nomination for Board
membership and elect new Board Directors in
accordance with the Corporate Governance Rules.
Dismissed or removed Board Directors may not be renominated or be proposed as a Board Director
candidate within three (3) years from the date of
dismissal or removal.

يكون للجمعيّة العموميّة حـق عزل كل أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين
.وفتح باب الترشح وانتخاب أعضاء جدد بدلا منهم وفقأ لقواعد حوكمة الشركات
ول يجوز تَرشُّح أو إعـادة ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة الذين تم عزلهم إل
.) ثالث سنــوات من تاريخ العزل3( بعد مضي

PART FIVE

الباب الخامس

The General Assembly

في الجمعيّة العموميّة
)36( المادة

Article (36)
A General Assembly shall be duly convened in Abu
Dhabi by having Shareholders owning more than fifty
percent (50%) of the share capital of the Company in
attendance. If the quorum is not met in the first meeting,
an invitation for a second General Assembly meeting
shall be sent and such meeting is to be convened no
earlier than five (5) days and no more than fifteen (15)
days from the date of the first meeting. The second
General Assembly meeting shall then be duly convened
regardless of the number of Shareholders attending.

تنعقد الجمعيّة العموميّة أصو ا
ل في أبوظبي بحضور مساهمين يمثلون ما يزيد
 فإذا لم يتوافر النصاب في،) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة%50( عن
ثان يعقد بعد مضي
ٍ  وجب دعوة الجمعيّة العمومية إلى اجتماع،اإلجتماع األول
) خمسة عشر يوماا من تاريخ15( ) خمسة أيام ول تجاوز5( مدة ل تقل عن
اإلجتماع األول ويُعتبر اإلجتماع الثاني صحيحاا ا
أيأ كان عدد المساهمين
.الحاضرين

)37( المادة

Article (37)
37.1

Each Shareholder shall have the right to attend
a General Assembly, and such Shareholder
shall have a number of votes equivalent to the
number of his or her shares. A Shareholder
may authorise another person to attend the
General Assembly on his or her behalf provided
that such person is not a Board Director,
employee in the Company or a brokerage
company or any of its employees. Such
authorisation shall be considered valid if it is
confirmed by a special written proxy according
to those conditions set out by the Board of
Directors. The number of shares held by the
representative as a proxy for several
Shareholders may not exceed 5% of the
Company’s share capital. Incapacitated
Shareholders shall be represented by their legal
representatives.

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين ويكون له
 ولكل مساهم أن ينيب عنه غيره.عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه
في حضور الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس اإلدارة او
.العاملين بالشركة او شركة وساطة في األوراق المالية او العاملين بها
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وفق الشروط
 يجب أل يكون الوكيل لعدد من المساهمين.التي يحددها مجلس اإلدارة
 ويمثل،) من رأس مال الشركة%5( حائزاا بهذه الصفة على أكثر من
.ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناا

1-37

37.2

A corporate person may delegate to a
representative or those in charge of its
management or any of its employees pursuant
to a resolution of its board of directors or its
equivalent the power to represent such
corporate person in the General Assembly of
the Company. The delegated person shall have

للشخص العتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته او
موظفيه بموجب قرار مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في
 ويكون للشخص المفوض،حضور أية جمعية عمومية للشركة
.الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض

2-37
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the powers as determined in the delegating
resolution.
)38( المادة

Article (38)
38.1

Invitations to the Shareholders to attend the
General Assembly shall be by announcement in
two (2) daily local newspapers issued in Arabic
and English, and by registered mail, email or
sms (if available) at least twenty one (21) days
before the date set for the meeting after
obtaining the approval from the Authority. The
invitation should contain the agenda of the
General Assembly meeting. A copy of the
invitation shall be sent to the Authority and the
Competent Authority.

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية
بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية
 وبرسالة عبر البريد اللكتروني أو برسالة نصية هاتفية،والنجليزية
قصيرة أو بكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بواحد
 وذلك بعد الحصول على موافقة،) يوماا على األقل21( وعشرين
 وترسل. ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الجتماع،الهيئة
.صورة من أوراق الدعوة إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة

1-38

38.2

General Assembly meetings and Shareholders’
participation and voting within such meeting
may be conducted using electronic means that
allow for remote participation, in accordance
with the requirements set by the Authority.

يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية واشتراك المساهم في
مداولتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة
. وفقاا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن،للحضور عن بعد

2-38

)39( المادة

Article (39)
A General Assembly shall be called by:

:تنعقد الجمعيّة العموميّة بدعوة من

(i)

the Board of Directors at least once (1) annually
during the four (4) months following the end of the
financial year;

) مجلس اإلدارة مرة على األقل في السنة خالل األشهر األربعة التالية1(
لنهاية السنة المالية؛

(ii)

the Board of Directors, whenever it deems fit, or
upon a request of the Auditor, or if one or more
Shareholders holding not less than ten percent
(10%) of the share capital request a meeting, then
the Board of Directors shall call for a General
Assembly within five (5) days from the date of
submitting the request. In such case, the meeting
shall be held within a period not more than 30 days
from the date of the invitation;

، كلما رأى وجهاا لذلك أو بناء على طلب مدقق الحسابات،) مجلس اإلدارة2(
) عشرة بالمائة من رأس%10( أو إذا طلب مساهم أو أكثر يملكون
 وجب على مجلس اإلدارة دعوة،المال كحد أدنى عقد الجمعيّة العموميّة
) خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب؛ على أن5( الجمعيّة العموميّة خالل
) ثالثين يوماا من تاريخ الدعوة30( يعقد الجتماع خالل مدة ل تتجاوز
لالجتماع؛

(iii) the Auditor, directly, if the Board of Directors omits
to send an invitation to convene the General
Assembly within five (5) days from the date of the
request for a meeting submitted by the Auditor to
the Board of Directors; or

) مدقق الحسابات مباشرة إذا اغفل مجلس اإلدارة توجيه الدعوة لعقد3(
الجمعيّة العموميّة في الحوال التي يوجب القانون فيها دعوتها أو خالل
خمسة أيام من تاريخ تقديم مدقق الحسابات طلب توجيه الدعوة لمجلس
اإلدارة ولم يقم بذلك؛ أو

(iv) the Authority, after five (5) days from its request to
the Board of Directors, may call for the General
Assembly in the following events:

 مجلس، وبعد خمسة أيام من تاريخ طلبها، في األحوال التالية،) الهيئة4(
:اإلدارة الدعوى للجمعيّة العموميّة

(a) the lapse of thirty (30) days after the fixed date
for the meeting to be held (i.e. four (4) months
after the end of the financial year) without the
Board of Directors sending an invitation;

) ثالثون يوماا على الموعد المحدد لنعقادها (وهو30( إذا مضى
مضي أربعة أشهر على انتهاء السنة المالية) دون أن يقوم مجلس
اإلدارة بدعوتها لالنعقاد؛

(b) if the number of Board Directors is less than the
minimum required for its quorum;

(ب) إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة
انعقاده؛
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)(أ

(c) discovery of any violation of the Law or these
Articles, or any defect in the management of the
Company; or

ّ (ج) إذا تبين لها في أ
ي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة
أو وقوع خلل في إدارتها؛ أو

(d) if the Board of Directors fails to call for a meeting
of the General Assembly despite the call from
one or more Shareholders representing ten
percent (10%) of the share capital of the
Company.

إذا تقاعس مجلس اإلدارة عن دعوتها لالنعقاد رغم طلب مساهم
.) عشرة بالمائة من رأس مال الشركة%10( أو أكثر يمثلون

) (د

)40( المادة

Article (40)
The following matters shall be included on the agenda
of the annual General Assembly:

:يدخل في جدول أعمال الجمعيّة العموميّة في اجتماعها السنوي المسائل اآلتية

(i)

to review and approve the report of the Board of
Directors on the activity of the Company, its
financial standing throughout the year and the
report of the Auditor;

) سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خالل1(
السنة وتقرير مدقق الحسابات والتصديق عليهما؛

(ii)

to consider and approve the balance sheet and the
account of profits and losses;

مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر والتصديق عليهما؛

(iii) to elect the Board Directors if necessary;

)2(

) إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند القتضاء؛3(

(iv) to appoint and determine the remuneration of the
Auditor;

) تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم؛4(

(v) to consider the proposals of the Board of Directors
concerning the distribution of profits;

) النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح؛5(

(vi) to consider the proposals of the Board of Directors
concerning the remuneration of the Board Directors
and to determine such remuneration;

) النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة6(
وتحديدها؛

(vii) to dismiss or discharge the liability of the Board
Directors and to file the liability claim against them,
as the case may be; and

) عزل أعضاء مجلس اإلدارة أو إبراء ذمتهم ورفع دعوى المسؤولية7(
عليهم حسب األحوال؛ و

(viii) to dismiss or discharge the liability of the Auditor
and to file the liability claim against them, as the
case may be.

) عزل مدققي الحسابات أو إبراء ذمتهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم8(
.حسب األحوال
)41( المادة

Article (41)
41.1

Shareholders who wish to attend the General
Assembly shall register their names in an
electronic register made available by the
Management at the meeting place within ample
time before the meeting. The register shall
include the name of the Shareholder, or his
representative, the number of shares he holds
or represents and the names of the represented
Shareholders and the appropriate proxies. The
Shareholder or the proxy shall be given a card
to attend the meeting, which shall state the
number of votes held or represented by him/her.
An extract of this register showing the number
of shares represented at the meeting and the
percentage of attendance shall be printed and

سجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعيّة العموميّة
أسماءهم في السجل اإللكتروني الذي تعده اإلدارة لهذا الغرض في
.مكان الجتماع قبل الوقت المحدد لنعقاد ذلك الجتماع بوقت كاف
ويجب أن يتضمن السجل اسم المساهم أو من ينوب عنه وعدد األسهم
التي يملكها أو عدد األسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند
 ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور الجتماع يذكر فيها.الوكالة
 ويستخرج من هذا السجل.عدد األصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة
خالصة مطبوعة بعدد األسهم التي مثلت في الجتماع ونسبة الحضور
ويتم إلحاقها بمحضر اجتماع الجمعيّة العموميّة بعد توقيعها من قبل كل
.من رئيس الجتماع ومقرر الجلسة ومدقق الحسابات
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attached to the minutes of the General
Assembly after being signed by the chairperson
of the meeting, the secretary and the Auditor.
41.2

Registration shall close at the time when the
chairperson of the meeting announces whether
or not the quorum for such meeting has been
met. No registration of any Shareholder or proxy
shall be accepted thereafter and votes of those
late Shareholders or proxies would not count
and their views would not be taken into account
in that meeting.
If any of the attending
Shareholders,
or
their
representatives,
withdraws from a quorate General Assembly
meeting, such withdrawal shall not affect the
validity of such meeting, provided that the
majority required pursuant to the Law for
adopting resolutions shall be calculated on the
basis of the remaining shares represented at
the meeting.

ويقفل باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعيّة العموميّة عندما يعلن
،رئيس الجتماع اكتمال النصاب المحدد لذلك الجتماع أو عدم اكتماله
ّ ول يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أ
ي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك
الجتماع كما ل يجوز العتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح
 إذا انسحب أي من المساهمين أو ممثليهم من اجتماع.في ذلك الجتماع
الجمعية العمومية بعد اكتمال نصاب انعقادها فإن ذلك النسحاب ل
 على أن يتبع في إصدار،يؤثر على صحة انعقاد الجمعية العمومية
القرارات األغلبية المقررة في قانون الشركات لألسهم المتبقية
.والممثلة في الجتماع
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)42( المادة

Article (42)
The register of the Shareholders shall be closed in
accordance with the procedures for transacting, set-off,
settlement, transfer of title, custody of securities and the
relevant rules prevailing in the Market.

يغلق سجل المساهمين طبقا للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل
.الملكية وحفظ األوراق المالية والقواعد المعنية السائدة في السوق

)43( المادة

Article (43)
The provisions of the Law shall apply to the quorum
required for convening the General Assembly and to the
required majority to adopt resolutions therein.

تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعيّة العموميّة وعلى
.األغلبية الالزمة لتخاذ القرارات أحكام القانون
)44( المادة

Article (44)
44.1

The General Assembly shall be chaired by the
Chairperson. In the absence of the
Chairperson, the vice-chairperson or a Board
Director appointed by the Board of Directors for
that purpose shall chair the meeting.

 يرأسها، وعند غيابه،يرأس الجمعيّة العموميّة رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة أو عضو مجلس اإلدارة الذي يعيّنه مجلس
.اإلدارة لذلك
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44.2

If the said individuals are not present, the
General Assembly shall appoint one (1) of the
Shareholders to chair the meeting and shall
appoint a secretary for the meeting.

 تُعيّن الجمعيّة،وفي حال غياب المذكورين عن حضور الجتماع
العموميّة من بين المساهمين رئيساا لالجتماع كما تُعيّن الجمعية
.العمومية مقرر لالجتماع
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44.3

The chairperson of the General Assembly shall
appoint a teller for the meeting.

.وتعيّن الجمعيّة العموميّة جامعاا لألصوات

3-44

44.4

The Company shall keep minutes of the
meetings of the General Assembly and register
attendance in special books to be kept for this
purpose and signed by the chairperson of the
relevant meeting, the secretary, the tellers and
the Auditor. The individuals who sign the
minutes of the meeting shall be held liable for
the accuracy of information contained therein.

وتدون الشركة محاضر اجتماعات الجمعيّة العموميّة وإثبات الحضور
في دفاتر تحفظ لهذا الغرض وتوقع من قبل رئيس الجتماع المعني
ومقرر الجمعية وجامعي األصوات ومدقق الحسابات ويكون الموقعون
.على محاضر الجتماعات مسئولين عن صحة البيانات الواردة فيها

4-44

)45( المادة

Article (45)
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Voting at a General Assembly shall be in such manner
as specified by the chairperson of the General
Assembly, unless the General Assembly decides on a
different manner of voting. Voting must be by secret
ballot if it relates to the dismissal or impeachment of
Board Directors.

يكون التصويت في الجمعيّة العموميّة بالطريقة التي يعيّنها رئيس الجمعيّة إل
 وإذا تعلق األمر.إذا قررت ووافقت الجمعيّة العموميّة طريقة معينة للتصويت
. فان ذلك يكون بالتصويت السري،بعزل أو بمساءلة أعضاء مجلس الدارة

)46( المادة

Article (46)
46.1

Board Directors may not participate in the vote
at the General Assembly meeting relating to
exonerating them from liability for mismanagement or conferring a private benefit
upon them or which relates to a conflict of
interest or dispute between them and the
Company.

ل يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة الشتراك في التصويت على قرارات
الجمعيّة العموميّة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو
التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخالف
.قائم بينهم وبين الشركة
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46.2

A Shareholder having the right to attend the
General Assembly may not participate in voting
in his personal capacity or by proxy on matters
related to a personal benefit or an existing
dispute between such Shareholder and the
Company.

ل يجوز لمن له حق حضور إجتماعات الجمعيّة العموميّة أن يشترك
في التصويت سواء بصفته الشخصية أو عن من يمثله في المسائل
.التي تتعلق بمنفعة خاصة أو بخالف قائم بينه وبين الشركة
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)47( المادة

Article (47)
The General Assembly may, through a Special
Resolution, decide to do the following:
(i)

increase the share capital in any way or reduce the
share capital;

(ii)

approve the dissolution of the Company or its
merger with another company;

(iii) sell or otherwise dispose of all or substantially all of
the business ventures, undertakings or assets of
the Company;

يجوز للجمعيّة العموميّة بموجب قرار خاص أن تقرر القيام بما
:يلي
ّ ) زيادة رأس المال بأ1(
.ي طريقة أو تخفيضه
.) الموافقة على ح ّل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى2(
ّ ) بيع أو التصرف بأ3(
 في جميع أو جزء كبير من أعمال الشركة أو،ي وجه
 الذي قامت به الشركة أو أعماله أو أصوله سواء.مشاريعها أو أصولها
·بشكل كامل أو جزء كبير منه
.) إطالة مدة الشركة4(

(iv) extend the term of the Company;

) إصدار صكوك أو سندات من قبل الشركة5(

(v) issue sukuk or bonds by the Company;
(vi) upon the expiry of two (2) fiscal years from the date
of its incorporation and after making profits, the
Company may make contributions for the purpose
of community services provided that such
contribution may not exceed two per cent (2%) of
the average net profit during the two fiscal years
preceding the year of contribution;
(vii) amend these Articles, subject to the following
restrictions:

 للشركة أن تقدم،) بعد انقضاء سنتين ماليتين على تأسيسها وتحقيقها أرباح6(
 ويجب أل تزيد على اثنان،مساهمات طوعية ألغراض خدمة المجتمع
) من متوسط األرباح الصافية للشركة خالل السنتين%2( بالمائة
الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية؛

) تعديل النظام األساسي إل ان حقها هذا ليس مطلقاا وانما هو مقيد بالقيود7(
:التالية

(a) the amendments should not increase the
Shareholders’ obligations; and
(b) the amendments should not cause transfer of
the head office out of Abu Dhabi.

أل تؤدي التعديالت إلى زيادة أعباء المساهمين؛ و

)(أ

(ب) أل تؤدي التعديالت إلى نقل مركز الشركة الرئيسي إلى خارج
.أبوظبي
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)48( المادة

Article (48)
The owners of shares registered on the working day
preceding the holding of the General Assembly shall be
deemed to be the holders of the right to vote in that
General Assembly.

يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لنعقاد الجمعيّة العموميّة هو
.صاحب الحق في التصويت في تلك الجمعيّة العموميّة

)49( المادة

Article (49)
49.1

Subject to the provisions of the Law and the
Resolutions issued hereunder and the Articles
of Association, the General Assembly shall
have the responsibility to consider any issue put
to it in connection with the Company. Subject to
Article 49.2, the General Assembly may not
consider other than the issues listed in the
agenda.

مع مراعاة أحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه والنظام
األساسي تختص الجمعيّة العموميّة بالنظر في جميع المسائل المتعلقة
 ل يجوز للجمعيّة العموميّة2-49  و مع مراعاة المادة،بالشركة
.المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول األعمال
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49.2

Notwithstanding the provisions of the above
paragraph, the General Assembly shall be
permitted to discuss important matters revealed
during the meeting, or matters requested by the
Authority to be discussed or if a Shareholder(s)
representing at least five percent 5% of the
share capital of the Company ask, at the start of
the General Assembly, to have a specific matter
included in the agenda. In such circumstances,
the chairperson of the meeting shall comply with
the request, pursuant to terms determined by
the Authority.

 يجوز للجمعية العمومية حق المداولة،استثناء من أحكام الفقرة السابقة
 وإذا طلبت الهيئة أو،في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الجتماع
) من رأس مال%5( مساهم أو عدد من المساهمين يمثل خمسة بالمائة
الشركة على األقل وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية
ال عمومية إدراج مسائل معينة في جدول األعمال وجب على رئيس
.الجتماع إجابة الطلب وفقاا للشروط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن
.
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PART SIX

الباب السادس

AUDITORS

مدقق الحسابات
)50( المادة

Article (50)
50.1

The Company shall have one or more Auditor(s)
appointed by the General Assembly for a
renewable term of one (1) year, upon
nomination by the Board of Directors. The fees
of the Auditor shall be determined by the
General Assembly. The Auditor shall monitor
the financial accounts for the year for which he
was appointed. The Auditor should be
registered with the Authority and be licensed to
practice in the UAE.

 وتقدر،يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعيّنه الجمعيّة العموميّة
أتعابه بناءاا على ترشيح من مجلس اإلدارة لمدة سنة قابلة للتجديد من
 ويتوجب.تاريخ تعيينه وتحدد الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات
على مدقق الحسابات مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها
ويشترط به أن يكون مسجال لدى الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة
.في الدولة
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50.2

The Auditor shall carry out his duties from the
date of the General Assembly appointing him
until the following annual General Assembly is
concluded.

يتولى مدقق الحسابات مهامه من نهاية إجتماع الجمعيّّ ة العموميّة
.التي يتم تعيينه فيها إلى نهاية إجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية
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50.3

The appointment of the Auditor shall not exceed
the term specified in the Law.

.ل تزيد مدة تعين مدقق الحسابات عن المدة التي يحددها القانون
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)51( المادة

Article (51)
51.1

The Auditor shall be independent from the
Company and the Board of Directors and shall
not be a business partner, agent or relative up

يجب أن يكون مدقق الحسابات مستق ا
.ال عن الشركة ومجلس إدارتها
ول يجوز له أن يكون شريكاا أو وكيالا ألحد مؤسسي الشركة أو ألحد
 كما ل يجوز.أعضاء مجلس اإلدارة أو قريباا له حتى الدرجة الرابعة
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51.2

to the fourth degree of any of the Founder or
Board Directors. The Auditor shall not be a
Shareholder or be a Board Director or occupy
any technical, administrative, operational or
executive position at the Company.

لمدقق الحسابات أن يكون مساهماا أو أن يشغل منصب عضو مجلس
ّ اإلدارة أو أ
.ي منصب فني أو إداري أو تشغيلي أو تنفيذي في الشركة

The Company must take reasonable steps to
verify the independence of the Auditor and that
the Auditor does not suffer from any Conflict of
Interest.

وعلى الشركة أن تتخذ خطوات معقولة للتأكد من استقاللية مدقق
 وأن ل تعاني كافة األعمال التي يقوم بها من تضارب،الحسابات
.المصالح
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)52( المادة

Article (52)
52.1

The Auditor shall have the authorities and the
obligations provided for in the Law. The Auditor
must have the right to review, at all times, all the
Company books, records, instruments and all
other documents of the Company. The Auditor
has the right to request clarifications as he
deems necessary for the performance of his
duties and he may investigate the assets and
liabilities of the Company. If the Auditor is
unable to perform these authorities, he must
confirm the same in a written report to be
submitted to the Board of Directors. If the Board
of Directors fails to enable the Auditor to
perform his duties, the Auditor must send a copy
of the report to the Authority and the Competent
Authority and present it to the General
Assembly.

يكون لمدقق الحسابات الصالحيات وعليه التقيد باإللتزامات
 ولمدقق الحسابات الحق في اإلطالع في.المنصوص عليها في القانون
كافة األوقات على جميع دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وغير
ذلك من وثائق وله أن يطلب اإليضاحات التي يراها لزمة ألداء مهامه
 وإذا لم يتمكن.وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها
 يُثبت ذلك كتاب اة في،مدقق الحسابات من استعمال هذه الصالحيات
 فإذا لم يقم مجلس اإلدارة بتمكين المدقق.تقرير يُقدم إلى مجلس اإلدارة
 وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى،من أداء مهمته
.الهيئة والسلطة المختصة وأن يعرضه على الجمعيّة العموميّة

1-52

52.2

The Auditor shall audit the accounts of the
Company, inspect the balance sheet and the
profit and loss account, review the Company’s
transactions with Related Parties, and ensure
the application of the provisions of the Law and
these Articles. The Auditor shall submit a report
on the results of such inspection to the General
Assembly and forward a copy to the Authority
and the Competent Authority. When preparing
his report, the Auditor shall verify the following:

يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص الميزانية
وحساب األرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع األطراف
 وعليه تقديم،ذات العالقة والتأكد من تطبيق أحكام القانون وهذا النظام
تقرير بنتائج هذا الفحص إلى الجمعيّة العموميّة وإرسال صورة منه
 التأكد، كما يجب عليه عند إعداد تقريره.إلى الهيئة والسلطة المختصة
:مما يأتي
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(i)

the overall accuracy of the accounting records kept
by the Company; and

 و،مدى صحة السجالت المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة

)1(

(ii)

the extent of conformity of Company records with
accounting records.

.مدى تطابق حسابات الشركة مع السجالت المحاسبية

)2(

52.3

Subsidiaries of the Company and their auditors
shall provide any information or clarifications as
requested by the Auditor for the purposes of the
audit.

ّ تلتزم الشركات التابعة للشركة ومدققي حساباتها بتقديم أ
ي معلومات
.أو توضيحات يطلبها مدقق الحسابات ألغراض التدقيق

)53( المادة

Article (53)
53.1

3-52

The Auditor must submit to the General
Assembly a report containing all of the
particulars set out in Articles 245, 246 and 250
of the Law. The Auditor must attend the General
Assembly to present his report to the
Shareholders clarifying any interference or

يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعيّة العموميّة العادية تقريرا يشتمل على
. من القانون250 و246 و245 ّالبيانات المنصوص عليها في المواد
وعليه أن يحضر اجتماع الجمعيّة العموميّة ليتلو تقريره على
المساهمين موضحاا أية معوقات أو تدخالت من مجلس اإلدارة واجهته
 وأن يتسم تقريره بالستقاللية والحيادية وأن يدلي،أثناء تأدية أعماله
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difficulties from the Board of Directors during
the performance of his duties. The report of the
Auditor shall be independent and unbiased and
present the opinion of the Auditor concerning all
matters related to his duties, particularly the
Company’s balance sheet, its financial
positions and any violations thereto.

برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة
.ومالحظاته على حسابات الشركة ومركزها المالي وأيّة مخالفات بها

53.2

The Auditor shall note in his report and the
balance sheet the charitable contributions
made by the Company for the purposes of
serving the society, if any, during the relevant
financial year. The report and the balance sheet
should also indicate the beneficiary of such
contributions.

وعلى مدقق الحسابات أن يذكر في تقريره وفي الميزانية العمومية
للشركة المساهمات الخيرية التى قامت بها الشركة خالل السنة المالية
ألغراض خدمة المجتمع “إن وجدت” وأن يحدد الجهة المستفيدة من
.هذه المساهمات الطوعية
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53.3

The Auditor, who acts in the capacity of an
agent of the Shareholders, shall be liable for the
accuracy of the particulars stated in his report.
Each Shareholder may discuss the report of the
Auditor and request clarifications on matters
included therein during the meeting of the
General Assembly.

يكون المدقق مسئول عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه
 ولكل مساهم أثناء عقد الجمعيّة،وكيال عن مجموع المساهمين
.العموميّة أن يناقش تقرير المدقق وأن يستوضحه عما ورد فيه
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PART SEVEN

الباب السابع

THE FINANCE OF THE COMPANY

مالية الشركة
)54( المادة

Article (54)
54.1

The Board of Directors shall maintain duly
organised accounting books which reflect the
accurate and fair position of the Company’s
financial status in accordance with generally
accepted accounting principles internationally
applied. No Shareholder will be entitled to
inspect those books unless a specific
authorisation to this effect is obtained from the
Board of Directors.

على مجلس اإلدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب األصول
إلعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الشركة ولتفسير
 تحفظ هذه الدفاتر طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.تعامالتها
ّ  ول يحق أل.والمطبقة دوليا
ي مساهم في الشركة فحص دفاتر
الحسابات تلك إل بموجب تفويض بهذا المعنى صادر عن مجلس
.اإلدارة
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54.2

The financial year of the Company shall start on
the first day of January and shall end on the last
day of December of every year.

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر يوم من شهر
.ديسمبر من كل سنة
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)55( المادة

Article (55)
55.1

The balance sheet for the financial year must
have been audited at least one month before
the annual General Assembly meeting, and the
Board of Directors must prepare a report on the
Company's activities and its financial position
at the end of the financial year and the
recommendations on distribution of the net
profits, and send a copy of the annual financial
statements and the profit and loss account with
a copy from the report of the auditor, the Board
of Directors report, and the governance report
to the Authority, along with a draft of the annual
General
Assembly
invitation
to
the
shareholders of the Company to approve the

يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل
 وعلى المجلس،اإلجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على األقل
إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المالية
والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وترسل صورة من
 مع نسخة من.البيانات المالية السنوية وحساب األرباح والخسائر
تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير الحوكمة إلى
الهيئة مع إرفاق مسودة من دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي
الشركة للموافقة على نشر الدعوة في الصحف اليومية قبل موعد
.إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية بواحد وعشرون يوما
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تنشر البيانات المالية السنوية للشركة وفق الضوابط التي تحددها
. وتودع نسخة منها لدى كل من الهيئة والسلطة المختصة،الهيئة
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publication of the invitation in the daily local
newspapers twenty-one (21) days before the
date set for the General Assembly meeting.
55.2

The annual financial statements of the
Company are published pursuant to the
regulations issued by the Authority, and a copy
of such report shall be provided to the Authority
and the Competent Authority.
)56( المادة

Article (56)
The Board of Directors may deduct a percentage of the
annual gross profits for the depreciation of the
Company’s assets or for compensation for the depletion
in their value. These amounts shall only be utilised upon
the decision of the Board of Directors and should not be
distributed to the Shareholders.

لمجلس اإلدارة أن يقتطع من األرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها
 ويتم التصرف،لستهالك موجودات الشركة أو التعويض عن انخفاض قيمتها
في هذه األموال فقط بناءاا على قرار من مجلس اإلدارة ول يجوز توزيعها على
.المساهمين

)57( المادة

Article (57)
The annual net profits of the Company shall be
distributed after deducting all general expenses and
other costs as follows:
(i)

ten percent (10%) of the net profits shall be
deducted and allocated as the legal reserve. Such
deduction shall cease to occur when the total
amount of the reserve is equal to at least fifty
percent (50%) of the capital of the Company. If the
reserve falls below this threshold, the deduction
and allocation shall resume;

(ii)

a percentage not exceeding ten percent (10%) of
the net profits shall be allocated as a compensation
for the Board Directors, after deducting
amortisations and reserves. The compensation
shall be determined by the General Assembly, upon
the recommendation of the Board of Directors.
Penalties imposed by the Authority or the
Competent Authority on the Company due to
violations by the Board of Directors of the Law or
these Articles during the fiscal year that just ended
shall be deducted from the remuneration of the
Board of Directors. The General Assembly may
resolve not to deduct such penalties if it finds that
the penalties are not imposed due to any
negligence or error on the part of the Board of
Directors; and

(iii) the remaining amounts of the net profits are
distributed among the Shareholders or shall be
moved to the subsequent year, pursuant to a
recommendation made by the Board of Directors,
or instalments allocated to form an additional
reserve, all in accordance with the General
Assembly resolutions.

توزع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية
-:والتكاليف األخرى وفقا لما يلي
) عشرة بالمائة من صافي األرباح تخصص لحساب%10( ) تقتطع1(
 ويوقف هذا القتطاع متى بلغ مجموع الحتياطي.الحتياطي القانوني
.) خمسين بالمائة على األقل من رأس مال الشركة%50( قدرا يوازي
 تعيّن العودة إلى القتطاع؛،وإذا نقص الحتياطي عن ذلك

) عشرة بالمائة من الربح الصافي%10( ) تخصص نسبة ل تزيد على2(
للسنة المالية المنتهية كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك بعد خصم
 ويقترح مجلس اإلدارة المكافأة.كافة الستهالكات والحتياطيات
 وتخصم من تلك المكافأة،وتعرض على الجمعيّة العموميّة للنظر فيها
الغرامات التي تكون قد ُوقّعت على الشركة من الهيئة أو السلطة
المختصة بسبب مخالفات مجلس اإلدارة للقانون أو للنظام األساسي
 وللجمعيّة العموميّة عدم خصم تلك الغرامات.خالل السنة المالية المنتهية
أو بعضها إذا تبيّن لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ
من مجلس اإلدارة؛ و

) يوزع الباقي من صافي األرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناءاا3(
على اقتراح مجلس اإلدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص إلنشاء احتياطي
.غير عادي وفقا لما تقرره الجمعيّة العموميّة العادية

)58( المادة

Article (58)
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The legal reserve shall be used by a resolution of the
Board of Directors in the best interests of the Company.
The legal reserve may not be distributed among the
Shareholders. However, any amount in excess of fifty
percent (50%) of the paid up capital can be used to
distribute dividends which shall not exceed ten percent
(10%) of the paid up capital among the Shareholders
during years where distribution of such percentage is
not possible.

يتم التصرف في المال الحتياطي بناء على قرار مجلس اإلدارة في األوجه التي
، ل يجوز توزيع الحتياطي القانوني على المساهمين.تحقق مصالح الشركة
وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع لتأمين توزيع
) عشرة بالمائة من رأس المال المدفوع على%10( أرباح ل تزيد على
.المساهمين في السنوات التي ل تسمح بتوزيع هذه النسبة

)59( المادة

Article (59)
59.1

59.2

Dividends shall be paid to the Shareholders in
accordance with the regulations as to trading,
clearing, settlement, transfer of ownership and
custody of securities and the applicable
regulations of the financial market where the
Company’s shares are listed.
The Company may distribute quarterly and/or
semi-annual dividends to the Shareholders
from operating profits and/or accumulated
profits. The Board of Directors shall be
authorised to adopt and implement resolutions
relating to the distribution of the dividends in
accordance with the dividend distribution policy
approved by the General Assembly.

تدفع حصص األرباح إلى المساهمين طبقاا للنظام الخاص بالتداول
والمقاصة والتسويات في نقل ملكية وحفظ األوراق المالية والقواعد
.المعيّنة في السوق المالي المدرج فيه أسهم الشركة
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أو نصف سنوية على/يجوز للشركة توزيع أرباح ربع سنوية و
.أو األرباح المتراكمة للشركة/المساهمين من األرباح التشغيلية و
ويكون مجلس اإلدارة مفوض ا باعتماد واتخاذ وتنفيذ القرارات
المتعلقة بتوزيع األرباح وفق ا لسياسة توزيع األرباح المعتمدة من
الجمعية العمومية
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PART EIGHT

الباب الثامن

DISPUTES

المنازعات
)60( المادة

Article (60)
Civil liability against members of the Board of Directors
may not be waived by resolution of the General
Assembly. If the action giving rise to the liability is
presented to the General Assembly in a report by the
Board of Directors or the Auditor and was ratified by the
General Assembly, civil claims shall be time barred by
the expiry of one (1) year from the date of convening that
General Assembly. However, if the alleged action
constitutes a criminal offence, the proceedings for
liability shall not be time barred except by the lapse of
the public case.

ّ ل يترتب على أ
ي قرار يصدر عن الجمعيّة العموميّة سقوط دعوى المسؤولية
 وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض.المدنية ضد أعضاء مجلس اإلدارة
على الجمعيّة العموميّة بتقرير من مجلس اإلدارة أو مدقق الحسابات وصادقت
 ومع. فإن دعوى المسئولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية،عليه
، إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس اإلدارة يكون جريمة جنائية،ذلك
.فال تسقط دعوى المسئولية إل بسقوط الدعوى العمومية

PART NINE

الباب التاسع

DISSOLUTION OF THE COMPANY

في حل الشركة وتصفيتها
)61( المادة

Article (61)
The Company shall be dissolved for any of the following
reasons:

:تحل الشركة ألحد األسباب التالية

(i)

expiry of the Company’s term unless it is renewed
in accordance with the provisions of these Articles;

) انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة بهذا النظام1(
األساسي؛

(ii)

fulfilment of the objectives for which the Company
was established;

) انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله؛2(
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(iii) a Special Resolution of the General Assembly to
terminate the term of the Company;

) صدور قرار خاص من الجمعيّة العموميّة بإنهاء مدة الشركة؛3(

(iv) merging the Company with another company;

) اندماج الشركة في شركة أخرى؛4(

(v) the issuance of a court order dissolving the
Company; or

) صدور حكم قضائي بحل الشركة؛ أو5(

(vi) the depletion of all or most of the Company’s
assets, making it impossible to beneficially invest
the remainder.

) هالك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر إستثمار الباقي6(
.إستثماراا مجدياا
)62( المادة

Article (62)
In the event the Company’s accumulated losses reach
50% of the issued share capital of the Company, the
Board of Directors must, within 30 (thirty) days of the
date of disclosure of the Company’s interim or annual
financial statements to the Authority, invite the General
Assembly to convene to adopt a Special Resolution to
dissolve the Company before the expiry of its term or to
allow it to continue its business activities.

إذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نصف رأس مالها المصدر وجب على
 )ثالثين( يوماا من تاريخ الفصاح للهيئة عن القوائم30 مجلس اإلدارة خالل
المالية الدورية او السنوي ة دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد لتخاذ قرار خاص
.بحل الشركة قبل الجل المحدد لها او استمراها في مباشرة نشاطها

)63( المادة

Article (63)
At the end of the term of the Company or, in the event of
its dissolution, before the expiry of such term, the
General Assembly shall, upon recommendation by the
Board of Directors, determine the method of liquidation,
appoint one or more liquidators and specify the duties of
the liquidator(s). The authority of the Board of Directors
shall terminate with the appointment of the liquidator(s).
The authority of the General Assembly shall remain in
force for the duration of the liquidation process and shall
last until the liquidators are absolved of their obligations.

 بناءاا، تعيّن الجمعيّة العموميّة،عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل األجل المحدد
. طريقة التصفية وتعيّن مصفيا أو أكثر وتحدد سلطتهم،على طلب مجلس اإلدارة
وتنتهي وكالة مجلس اإلدارة بتعيين المصفين وتبقى سلطة الجمعيّة العموميّة
.قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخالء عهدة المصفين

PART TEN

الباب العاشر

FINAL PROVISIONS

األحكام الختامية
)64( المادة

Article (64)
The Board of Directors may implement an Employees
Share Option Plan, and for the purpose of encouraging
the Company’s employees and attracting and retaining
talented employees to work in the Company, and in
addition to any other allocations made to the employees
who are founding Shareholders, the Company’s Board
may have the right to implement the Employees Share
Option Plan as per the following terms and conditions.

 ولغرض تحفيز،يجوز لمجلس اإلدارة تنفيذ برنامج اسهم اثابة وتحفيز العاملين
موظفي الشركة واستقطاب والمحافظة على موظفين موهوبين للعمل بالشركة
فإنه إضافة إلى أية تخصصات تمنح للموظفين الذين يكونوا مساهمين
 يحق لمجلس إدارة الشركة تطبيق برنامج خيار شراء أسهم الشركة،مؤسسيين
:طبقا للشروط واإلجراءات التالية

(i) The Company’s capital shall be increased no more
than ten percent (10%) of the issued capital during
every five (5) years to apply the Employees Share
Option Plan, and the Board of Directors shall define
the number of shares offered to each employee, the
price of the share option and the share option period.

) عشرة بالمائة%10( ) يجوز زيادة رأس مال الشركة بنسبة ل تزيد عن1(
) سنوات وذلك لغرض تطبيق5( من رأس المال المصدر كل خمس
برامج خيار شراء أسهم الشركة ويحدد مجلس اإلدارة عدد األسهم
.الممنوحة لكل موظف وسعر خيار الشراء وفترة الخيار
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(ii)

The Employees Share Option Plan shall not be
applied unless approved by the General Assembly
through a Special Resolution.

) ل يجوز تطبيق برنامج خيار شراء أسهم الشركة إل بعد إقراره من قبل2(
.الجمعيّة العموميّة للشركة بقرار خاص
)65( المادة

Article (65)
Without prejudice to Article 68 below, the provisions of
the Law shall apply to any matter not specifically
covered in the Law of Establishment or these Articles.

 تطبق أحكام القانون فيما لم يرد في شأنه، أدناه69 دون اإلخالل بأحكام المادة
.نص خاص في قانون التأسيس أو هذا النظام األساسي
)66( المادة

Article (66)
The Company shall be bound by the Corporate
Governance Rules which shall be considered as an
integral part of these Articles.

 ويعتبر جزءاا ل يتجزأ من النظام،يسري على الشركة قواعد حوكمة الشركات
.األساسي ومكمالا له
)67( المادة

Article (67)
In case there is any contradiction between the
provisions of these Articles in the Arabic and English
texts, the Arabic text shall prevail save as otherwise set
out herein.

 يغلب جانب،عند وجود تعارض بين نصوص المواد باللغتين العربية واإلنجليزية
.النص العربي

)68( المادة

Article (68)
The Company is exempted from Articles 117(1), 118,
149, 152(2), 207 and 279(1)(a) of the Law.

207 و2/152 و149 و118 و1/117 الشركة مستثناة من أحكام المواد
.أ من القانون/1/279و
)69( المادة

Article (69)
These Articles of Association shall be deposited and
published in accordance with the Law.

Signatures

.يودع هذا النظام األساسي وينشر طبقا للقانون

التوقيعات
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ملحق رقم 3
ر
تلف االكتتاب
الفروع المشاركة لبنوك ي
ر
أبوظب التجاري ش.م.ع.
تلف االكتتاب  -بنك
ري
الفروع المشاركة لبنك ي

اسم الفرع

موقع
الفرع -
المنطقة

أوقات عمل الفرع

1.

فرع برج الخالدية

أبوظت
ي

من  08:00صباحا ال 03:00
عرصا ،من السبت إل الخميس

من  08:00صباحا ال 01:00
ظهرا ،من السبت إل الخميس

2.

فرع منطقة مركز
الوطت
أبوظت
ي
ي
للمعارض  -أدنيك

أبوظت
ي

من  08:00صباحا ال 03:00
عرصا ،من السبت إل الخميس

من  08:00صباحا ال 01:00
ظهرا ،من السبت إل الخميس

3.

فرع دلما مول

أبوظت
ي

من  10:00صباحا ال 09:00
مساء ،من السبت إل الخميس

من  08:00صباحا ال 01:00
ظهرا ،من السبت إل الخميس

4.

فرع الشهامة

أبوظت
ي

من  08:00صباحا ال 03:00
عرصا ،من السبت إل الخميس

من  08:00صباحا ال 01:00
ظهرا ،من السبت إل الخميس

5.

فرع استاد هزاع بن
زايد

أبوظت
ي

من  08:00صباحا ال 07:00
مساء ،من السبت إل الخميس

من  08:00صباحا ال 01:00
ظهرا ،من السبت إل الخميس

أبوظت
ي
الطوية ،شارع حمدان
بن محمد ،استاد هزاع
بن زايد
ص.ب87532 :

6.

فرع مدينة زايد

من  08:00صباحا ال 03:00
عرصا ،من السبت إل الخميس

من  08:00صباحا ال 01:00
ظهرا ،من السبت إل الخميس

أبوظت
العي,
ر
ي
مدينة زايد ،طريق
طريف  -ليوا ،مبت بنك
أبوظت التجاري
ي
ص.ب,50013 :

7.

فرع شارع الرقة

من  08:00صباحا ال 03:00
عرصا ،من السبت إل الخميس

من  08:00صباحا ال 01:00
ظهرا ،من السبت إل الخميس

#

الظفرة،
أبوظت
ي

دئ
ي

أوقات استقبال طلبات
االكتتاب

شارع الكورنيش مقابل
فندق قرص المارات،
برج الخالدية المبت 1
ص.ب59919 :
أبوظت
ي
مركز العاصمة ،شارع
أبوظت
الكرامة ،برج
ي
األرض
ون ،الطابق
ي
939ص.ب:

عنوان الفرع

أبوظت
ي
طريق المصفح
ئيس ،شارع الوزن،
الر ي
دلما مول ،الطابق األول
ص.ب39260 :
أبوظت
ي
طريق الشيخ مكتوم بن
دئ -
راشد  -طريق ي
أبوظت  -مبت بنك
ي
أبوظت التجاري
ي
ص.ب76122 :

أبوظت
ي
منطقة المرقبات ،شارع
الرقة ،بالقرب من
محطة ميو الرقة ،مبت
أبوظت التجاري
بنك
ي

5550

8.

فرع الخلي التجاري

دئ
ي

9.

سيت
فرع الزاهية
ي
سني

الشارقة

من  08:00صباحا ال 03:00
عرصا ،من السبت إل الخميس

من  08:00صباحا ال 01:00
ظهرا ،من السبت إل الخميس

دئ
ي
منطقة الخلي
التجاري ،تقاطع شارع
السعادة وشارع الخلي
التجاري ،برج بوابة
الخلي
ص.ب33040 :
دئ
ي
شارع الشيخ محمد بن
األرض،
زايد ،الطابق
ي
بالقرب من المدخل أ

من  08:00صباحا ال 01:00
ظهرا ،من السبت إل الخميس

ص.ب23657 :

10.

فرع عجمان

عجمان

من  08:00صباحا ال 03:00
عرصا ،من السبت إل الخميس

من  08:00صباحا ال 01:00
ظهرا ،من السبت إل الخميس

الشارقة
منطقة الراشدية ،شارع
االتحاد ،مبت بنك
أبوظت التجاري
ي
ص.ب1843 :

11.

فرع أم القيوين

أم القوين

من  08:00صباحا ال 03:00
عرصا ،من السبت إل الخميس

م من  08:00صباحا ال 01:00
ظهرا ،من السبت إل الخميس

12.

فرع رأس الخيمة

رأس الخيمة

من  08:00صباحا ال 03:00
عرصا ،من السبت إل الخميس

من  08:00صباحا ال 01:00
ظهرا ،من السبت إل الخميس

13.

الفجية
فرع
ر

الفجية
ر

من  08:00صباحا ال 03:00
عرصا ،من السبت إل الخميس

من  08:00صباحا ال 01:00
ظهرا ،من السبت إل الخميس

من  10:00صباحا ال 09:00
مساء ،من السبت إل الخميس

عجمان
المنطقة الصناعية -
المقطع  ،2شارع الملك
فيصل ،مبت نستو
هايي ماركت ص.ب:
214
أم القوين
منطقة دفن النخيل،
شارع بن ضاهر ،النعيم
مول
ص.ب1633 :
رأس الخيمة
شارع حمد بن عبد هللا،
بالقرب من محطة
أدنوك ،مبت بنك
أبوظت التجاري
ي
ص.ب770 :
الفجية
ر

ر
اإلسلم ش.م.ع.
أبوظب
تلف االكتتاب  -مرصف
ي
ري
الفروع المشاركة لبنك ي

اسم الفرع

موقع
الفرع -
المنطقة

1

البطي
فرع
ر

أبوظت
ي

2

فرع النجدة
فرع القيادة
العامة ر
لشطة
أبوظت
ابوظت
ي
ي

#

3

أبوظت
ي

فرع الشيخ
الرئيس
زايد
ي
فرع دائرة
القضاء
أبوظت
ي
فرع مجمع
الشيخ خليفة
للطاقة

أبوظت
ي

7

فرع المارينا
مول

أبوظت
ي

8

فرع النايشن
تاورز

أبوظت
ي

9

بت ياس
فرع ي

أبوظت
ي

4

5

6

أبوظت
ي
أبوظت
ي

أوقات عمل
الفرع
من السبت إل (
)الخميس

من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
ر
العاشة
من الساعة
صباحا إل الثالثة
والنصف ظهرا
من الساعة الرابعة
عرصا وحت
الساعة التاسعة
مساء
ر
من الساعة العاشة
صباحا إل الثالثة و
النصف ظهرا
من الساعة الرابعة
عرصا و حت
الساعة التاسعة
مساء
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا

أوقات استقبال
طلبات االكتتاب

عنوان الفرع

)من السبت إل الخميس(

من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا

مبت مجمع الشيخ خليفة للطاقة – شارع
الكورنيش

ر
العاشة
من الساعة
صباحا إل الثانية ظهرا
من الساعة الرابعة عرصا
وحت الساعة التاسعة
مساء

شارع الكورنيش – مارينا مول – الطابق
األول بجانب باس للعطور

ر
العاشة
من الساعة
صباحا إل الثانية ظهرا
من الساعة الرابعة عرصا
وحت الساعة التاسعة
مساء
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا

البطي شارع الملك عبدهللا بن
أبوظت –
ر
ي
عبدالعزيز أل سعود – بجانب البنك
المركزي
بجانب الماريه مول (تقاطع شارع النجدة
وشارع حمدان)
ر
ابوظت (الفرع
فرع القيادة العامة لشطة
ي
الرئيس) – شارع السعادة مقابل جامعة
ي
الشيخ خليفة
شارع الشيخ راشد بن سعيد (شارع المطار
قديما) – مقابل فندق جراند هيلتون كابيتل
العرئ – مبت دائرة القضاء -
شارع الخلي
ي
األرض ()GR-A-051
الطابق
ي

شارع الكورنيش – نايشن تاورز مول – الدور
األول
دئ ،مقابل مستشق
شارع المفرق – ي
بت ياس
المفرق – ي

 10فرع مصفح

أبوظت
ي

 11فرع خليفة أ

أبوظت
ي

 12فرع الشهامة

أبوظت
ي
أبوظت
ي
المنقطة
الغربية
أبوظت
ي
المنقطة
الغربية
أبوظت
ي
المنقطة
الغربية
أبوظت
ي
المنقطة
الغربية

 13فرع السلع
فرع مدينة
 14زايد

غيائ
 15فرع
ي
 16فرع المرفأ

أبوظت
ي
المنقطة
الغربية

فرع الرويس
 17مول
فرع عود
التوبة –
 18للسيدات

العي
ر

فرع البوادي
 19مول

العي
ر

العي
فرع ر
الرئيس
20
ي

العي
ر

 21فرع اليحر

العي
ر

الهيىل
فرع
ي
 22مول

العي
ر

من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
ر
العاشة
من الساعة
صباحا إل الثالثة
والنصف ظهرا
من الساعة الرابعة
عرصا وحت
الساعة التاسعة
مساء
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
ر
العاشة
من الساعة
صباحا إل الثالثة
والنصف ظهرا
من الساعة الرابعة
عرصا وحت
الساعة التاسعة
مساء
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
ر
العاشة
من الساعة
صباحا إل الثالثة و
النصف ظهرا

من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
ر
العاشة
من الساعة
صباحا إل الثانية ظهرا
من الساعة الرابعة عرصا
وحت الساعة التاسعة
مساء
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
ر
العاشة
من الساعة
صباحا إل الثانية ظهرا
من الساعة الرابعة عرصا
وحت الساعة التاسعة
مساء
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
ر
العاشة
من الساعة
صباحا إل الثانية ظهرا
من الساعة الرابعة عرصا

منطقة مصفح الصناعية -منطقة 9
منطقة مدينة خليفة أ – شارع رقم 21 /16
الجنوب ر
الش يف
منطقة الشهامة القديمة بجانب مركز
ر
الشطة

منطقة السلع ،مقابل مدرسة األري

مدينة زايد ،المنطقة الغربية

غيائ ،المنقطة الغربية
منطقة
ي
منطقة المرفأ ،المنطقة الغربية

مركز الرويس التجاري – الدور األول،
منطقة الرويس

العي ،شارع عود التوبة رقم 133
مدينة ر

العي ،منطقة مزيد – مركز البوادي
مدينة ر
األرض
الدور
التجاري،
ي
العي ،المنطقة الوسط – شارع
مدينة ر
الشيخ زايد بن سلطان بجانب برج الساعة

الرئيس
العي – شارع اليحر
مدينة ر
ي
الهيىل التجاري – الطابق
العي ،مركز
مدينة ر
ي
األرض
ي

23

فرع الطوار

دئ
ي

24

فرع الممزر

دئ
ي

الثائ
فرع
ي
 25من ديسمي

دئ
ي

فرع شارع
 26الشيخ زايد
فرع مدينة
دئ لإلنينت
ي
 – 27أرنكو

دئ
ي
دئ
ي
الساحل
ر
الش يف

الفجية
 28فرع
ر
فرع راس
الخيمة
الرئيس
29
ي

الساحل
ر
الش يف

 30فرع دبا

الساحل
ر
الش يف

 31فرع كلباء

الساحل
ر
الش يف

 32فرع الذيد

الساحل
ر
الش يف

 33فرع خورفكان
فرع أم
القيوين
الرئيس
34
ي
فرع الشارقة
الرئيس
35
ي
فرع
الرحمانية
 36مول

الساحل
ر
الش يف
الشارقة
والمارات
الشمالية
الشارقة
والمارات
الشمالية
الشارقة
والمارات
الشمالية

من الساعة الرابعة
عرصا و حت
الساعة التاسعة
مساء
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
من الساعة الثامنة
صباحا إل الثانية
ظهرا
ر
العاشة
من الساعة
صباحا إل الثالثة
والنصف ظهرا
من الساعة الرابعة

وحت الساعة التاسعة
مساء

من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا
من الساعة التاسعة
صباحا وحت الساعة
الواحدة ظهرا

منطقة المصىل – مقابل مبت االتصاالت

ر
العاشة
من الساعة
صباحا إل الثانية ظهرا
من الساعة الرابعة عرصا

مركز الرحمانية التجاري – الطابق األول

مركز الطوار – شارع النهدة – مقابل وزارة
اليبية والتعليم

منطقة أبوهيل  -شارع الوحيدة ،هور العي

الجميا
الجميا – شارع شاط
منطقة
ر
ر

أيتييوم
شارع الشيخ زايد – مبت المارات ر

دئ لإلنينت – مبت أرنكو
مدينة ي
شارع الشيخ حمد بن عبد هللا

مقابل مركز المنار التجاري ،شارع المنترص
الفجية
شارع الشيخ زايد مقابل رشطة دبا –
ر
الزحم
شارع الوحدة – بناية خميس خلفان
ي
 ،بلوك 19
الكبي مقابل
ئيس ،الدوار ر
شارع الذيد الر ي
المسجد

شارع الكورنيش ،منطقة البنوك
شارع الملك فيصل – مقابل مركز أم
القيوين التجاري

عرصا وحت
الساعة التاسعة
مساء

وحت الساعة التاسعة
مساء

ر
أبوظب األول ش.م.ع
تلف االكتتاب  -بنك
ري
الفروع المشاركة لبنك ي

#

اسم الفرع

موقع
الفرع -
المنط
قة

1

مجمع األعمال -
ظت
أبو ي

أبوظت
ي

2

العي الجديد
ر

العي-
ر
ظت
أبو ي

3

ظت األول
برج بنك أبو ي

أبوظت
ي

4

البطي
ر

أبوظت
ي

5

شارع الشيخ راشد

أبوظت
ي

6

بر دبي

دئ
ي

7

شارع الشيخ زايد

دئ
ي

أوقات عمل الفرع
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثانية بعد الظهر (من
يوم السبت إل األربعاء)
يوم الخميس من الساعة
الثامنة صباحا وحت
الساعة الواحدة بعد
الظهر
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثانية بعد الظهر (من
يوم السبت إل األربعاء)
يوم الخميس من الساعة
الثامنة صباحا وحت
الساعة الواحدة بعد
الظهر
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثالثة بعد الظهر (من
يوم السبت إل الخميس)
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثالثة بعد الظهر (من
يوم السبت إل الخميس)
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثانية بعد الظهر (من
يوم السبت إل الخميس)
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثانية بعد الظهر (من
يوم السبت إل األربعاء)
يوم الخميس من الساعة
الثامنة صباحا وحت
الساعة الواحدة بعد
الظهر
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة

أوقات استقبال
طلبات االكتتاب

عنوان الفرع

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة ب بعد
الظهر

خليفة بارك ،القرم ،ص.ب:
6316

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

العي ،ص.ب18781 :
ر

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

تقاطع شارع الشيخ
بت ياس،
خليفة وشارع ي
ص.ب2993 :

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

شارع رقم  ،9بجوار محطة
البطي ومول
حافالت
ر
البطي ،ص.ب7644 :
ر

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

شارع المطار -بناية أوتيل
أبوظت
ام،
ي
ر ي

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة ظهراً

الرستمائ،
مبت عبدهللا
ي
شارع خالد بن الوليد ،بر
دئ ،ص.ب115689 :
ي

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة ظهراً

القوز ،بجوار الماس
الذهت ،ص.ب52053 :
ي

8

الجمية
فرع
ر

دئ
ي

9

فرع ديرة

دئ
ي

10

عىل
فرع جبل ي

دئ
ي

11

فرع رأس الخيمة
(بنك أبو ظبي الوطني سابقا)

رأس الخيمة

12

الفجيرة

الفجية
ر

الثانية بعد الظهر (من
يوم السبت إل األربعاء)
يوم الخميس من الساعة
الثامنة صباحا وحت
الساعة الواحدة بعد
الظهر
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثانية بعد الظهر (من
يوم السبت إل األربعاء)
يوم الخميس من الساعة
الثامنة صباحا وحت
الساعة الواحدة بعد
الظهر
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثانية بعد الظهر (من
يوم السبت إل األربعاء)
يوم الخميس من الساعة
الثامنة صباحا وحت
الساعة الواحدة بعد
الظهر
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثانية بعد الظهر (من
يوم السبت إل األربعاء)
يوم الخميس من الساعة
الثامنة صباحا وحت
الساعة الواحدة بعد
الظهر
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثانية بعد الظهر (من
يوم السبت إل األربعاء)
يوم الخميس من الساعة
الثامنة صباحا وحت
الساعة الواحدة بعد
الظهر
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثانية بعد الظهر (من
يوم السبت إل األربعاء)
يوم الخميس من الساعة
الثامنة صباحا وحت
الساعة الواحدة بعد
الظهر

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

جميا – ام
شارع شاط ر
سقيم -بناية لينك
انيناشيونال

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

شارع أبوبكر الصديق -ديرة

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

بوابة رقم  -5قرب غرفة
التجارة والصناعة

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

شارع كورنيش القواسم-
س
قرب مستشق ان ام ي
رويال  ،رأس الخيمة

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة ظهراً

مقابل مشح بالزا ،شارع
حمدان بن عبدهللا،
ص.ب79 :

13

الشارقة

الشارقة

14

أم القيوين

أم
القيوين

15

عجمان

عجمان

16

شارع السالم

أبوظت
ي

17

الخبية
ر

أبوظت
ي

18

عود التوبة

العي-
ر
ظت
أبو ي

19

الرويس

أبوظت
ي

من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثانية بعد الظهر (من
يوم السبت إل األربعاء)
يوم الخميس من الساعة
الثامنة صباحا وحت
الساعة الواحدة بعد
الظهر
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثانية بعد الظهر (من
يوم السبت إل األربعاء)
يوم الخميس من الساعة
الثامنة صباحا وحت
الساعة الواحدة بعد
الظهر
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثانية بعد الظهر (من
يوم السبت إل األربعاء)
يوم الخميس من الساعة
الثامنة صباحا وحت
الساعة الواحدة بعد
الظهر
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثانية بعد الظهر (من
يوم السبت إل األربعاء)
يوم الخميس من الساعة
الثامنة صباحا وحت
الساعة الواحدة بعد
الظهر
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثالثة بعد الظهر (من
يوم السبت إل الخميس)
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثانية بعد الظهر (من
يوم السبت إل األربعاء)
يوم الخميس من الساعة
الثامنة صباحا وحت
الساعة الواحدة بعد
الظهر

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

األرض،
الريم بالزا ،الطابق
ي
البحية ،الشارقة،
كورنيش
ر
:
.
ص ب 1109

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

مبت رقم  ،211شارع
الملك فيصل ،منطقة
الميدان ،أم القيوين،
ص.ب733 :

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

مركز اللولو ،شارع االتحاد،
عجمان

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

أبوظت
شارع السالم -
ي

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

بجانب سبينيس  -شارع
أبوظت
الخالدية -
ي

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

العي ،عود التوبة ،ص.ب:
ر
18781

أبوظت
ي

20

ئيس
أدنوك  -المقر الر ي
21

فرع زادكو  -مجمع خليفة
للطاقة

أبوظت
ي

من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثانية بعد الظهر (من
يوم السبت إل األربعاء)
يوم الخميس من الساعة
الثامنة صباحا وحت
الساعة الواحدة بعد
الظهر
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثالثة بعد الظهر (من
يوم السبت إل الخميس)
من الساعة الثامنة
صباحا حت الساعة
الثالثة بعد الظهر (من
يوم السبت إل الخميس)

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

السوق المركزي  -مجمع
أدنوك لالسكان  -الرويس

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

الرئيس -رشكة أدنوك
المقر
ي
أبوظت
 شارع الكورنيش -ي

من يوم السبت إلى الخميس،
من الساعة الثامنة صباحا ً
وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

مكتب زادكو  -شارع
أبوظت
الكورنيش -
ي

ر
الوطب ش.م.ع
دئ
تلف االكتتاب  -بنك اإلمارات ر ي
ي
الفروع المشاركة لبنك ي
موقع الفرع
 -المنطقة

#

اسم الفرع

1

فرع المكتب
ئيس للمجموعة
الر ي

دئ
ي

2

جميا
فرع ر

دئ
ي

3

فرع القصيص

دئ
ي

4

فرع الكرامة

دئ
ي

5

فرع الحمرية

دئ
ي

6

عىل
فرع جبل ي

دئ
ي

7

فرع الراشدية

دئ
ي

8

فرع المنخول

دئ
ي

9

فرع عود ميثاء

دئ
ي

10

فرع شارع الشيخ
زايد

دئ
ي

أوقات عمل
الفرع

أوقات
استقبال
طلبات
االكتتاب

من االحد ال
الخميس
 8:00صباحا 3:00 -
ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا 2:00 -
ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا 2:00 -
ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا 2:00 -
ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا 2:00 -
ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا 2:00 -
ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا 2:00 -
ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا 2:00 -
ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا 2:00 -
ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا 2:00 -
ظهرا

من االحد ال
الخميس
 8:00صباحا -
 1:00ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا -
 1:00ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا -
 1:00ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا -
 1:00ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا -
 1:00ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا -
 1:00ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا -
 1:00ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا -
 1:00ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا -
 1:00ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا -
 1:00ظهرا

عنوان الفرع

دئ
االرض ،المبت
الطابق
الرئيس لبنك االمارات ي
ي
ي
دئ
ديرة،
ياس،
بت
ع
شار
،
الوطت
ي
ي
ي
الوطت ،تقاطع طريق
دئ
مبت بنك المارات ي
ي
دئ
الوصل ،أم سقيم  ،3ر
جميا ،ي
الريجنس ،شارع
االرض ،فندق حياة
الطابق
ي
ي
دئ
ديرة،
نيش،
الكور
ي
شارع زعبيل ،بجانب مكتب بريد االمارات،
دئ
الكرامة ،ي
األرض ،جمعية االتحاد التعاونية ،مجمع
الطابق
ي
دئ
الحمرية للتسوق ،هور العي ي
دئ
عىل ،بجانب بنك ي
المنطقة الحرة جبل ي
التجاري و HSBC

زاوية شارع  A33و  ،12بالقرب من محطة
دئ
االمارات للوقود ،الراشدية ،ي

دئ
مبت نشوان ،شارع المنخول ،ي

االرض مبت جلف ريزيدنس ،شارع عود
الطابق
ي
دئ
ميثاء ،ي

دئ
الطابق
االرض ،برج سعيد ،شارع الشيخ زايد ،ي
ي

11

فرع اليشاء

دئ
ي

12

فرع برج العرب

دئ
ي

13

أبوظت
فرع
ي
ئيس
الر ي

أبوظت
ي

14

فرع شارع الكيا

أبوظت
ي

15

فرع المرور

أبوظت
ي

16

ئيس
فرع ر
العي الر ي

العي
ر

17

فرع الشارقة
ئيس
الر ي

الشارقة

18

فرع عجمان

عجمان

19

فرع أم القيوين

أم القيوين

20

الفجية
فرع
ر
ئيس
الر ي

الفجية
ر

21

فرع رأس الخيمة
ئيس
الر ي

رأس الخيمة

من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا 2:00 -
ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا 2:00 -
ظهرا
من السبت ال
الخميس
 8:00صباحا 2:00 -
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دئ
دئ
الوطت ،اليشاء  ،2ي
مبت بنك االمارات ي
ي

جميا بيتش ،شارع
أم سقيم  ،3مقابل فندق ر
دئ
ر
جميا ،ي
األرض ،بناية النيم ،شارع الشيخ خليفة،
الطابق
ي
أبوظت
ي
الثائ ،مقابل مستشق اليف الين،
شارع زايد ي
أبوظت
ي

أبوظت
طريق المطار الجديد ،المرور،
ي

شارع الشيخ خليفة بن زايد( ،مقابل مستشق
العي
براجيل) ،ر

الوطت،
دئ
الطابق
األرض ،بناية بنك المارات ي
ي
ي
طريق الهجرة ،منطقة القاسمية ،الشارقة

الوطت ،شارع الشيخ راشد
دئ
مبت بنك المارات ي
ي
بن حميد ،الصوان ،عجمان

طريق الملك فيصل ،الراس ب ،أم القيوين،
بالقرب من مستشق أم القيوين ،أم القيوين

شارع الشيخ حمد بن عبدهللا ،تاون سني ،3
الفجية
سيج،
الفجية ،مقابل فندق الديار
ر
ر
ي
طريق المنترص ،تقاطع شارع المعمورة ،رأس
الخيمة

